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WPROWADZENIE
Z wielką radością oddaję do rąk naszych Czytelników kolejny tom Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Wydawnictwo
to staje się już tradycją.
W prezentowanym tomie przedstawiono opracowania, których autorzy,
identyfikując się z dwoma profilami tematycznymi, skupili swoją uwagę na
uczestnikach procesu kształcenia, zwłaszcza studentach, dzieciach oraz rodzicach.
Na pierwszą część Zeszytu składają się artykuły nauczycieli akademickich WSH w Sosnowcu dotyczące dociekań i refleksji wokół kategorii
i pojęć. Publikacje w tej części rozpoczyna artykuł prof. dr hab. Władysławy
Łuszczuk „Normatywny i interpretacyjny paradygmat w badaniach pedagogicznych”. W tym opracowaniu zarysowano główne paradygmaty w badaniach pedagogicznych, sprowadzając je do dwóch – zdaniem autorki – uzupełniających się, a nie alternatywnych: normatywnego i interpretacyjnego.
Kolejnymi artykułami w tej części opracowania są teksty prof. dra hab.
Kazimierza Czarneckiego. Opracowanie „Jakościowe kształcenie zawodowe
studentów uczelni wyższych (zarys problemu)” zawiera opis dwóch modeli jakościowego kształcenia zawodowego studentów tych uczelni. W modelu
pierwszym opisano: „jakość studenta”, „jakość uczelni”, „jakość relacji” student – uczelnia. W modelu drugim: „jakość kadry naukowo-dydaktycznej
uczelni”, „jakość procesu dydaktycznego kształcenia zawodowego”, „jakość
badań naukowych nauczycieli akademickich”.
Artykuł drugi tego samego autora „Zadaniowe kształcenie zawodowe
studentów uczelni wyższych (zarys problemu)” zawiera opis pięciu modeli
zadaniowego kształcenia zawodowego studentów uczelni wyższych: teoretyczny, realistyczny, zadaniowo-zawodowy, zadaniowo-metodyczny; zawiera
również opis podstawowych źródeł zadań zawodowego kształcenia studentów.
Kolejny artykuł „Poszukiwanie nowej jakości w kontaktach nauczyciel
– uczeń” autorstwa Ewy Kucyper i Krzysztofa Kucypera dotyka ważnego
problemu relacji interpersonalnych panujących w szkole.
Dr Marek Nita w swoim opracowaniu zatytułowanym „Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole” pisze: „… można stwierdzić, iż w obec

nych czasach, czasach ogromnego chaosu, rozchwiania norm społecznych
oraz upadku ważnych wartości autorytet jest wręcz niezbędny, tym bardziej,
iż postmodernistyczne trendy pozwalają na usprawiedliwianie nieetycznych
postaw i zachowań. A we współczesnym anomijnym świecie trudno znaleźć
prawdziwy autorytet…”.
Kolejnym artykułem w tej części zeszytu jest „Wychowanie dzieci jako
czynnik modyfikujący przebieg kryzysu połowy życia” autorstwa dra Marka Wójtowicza. Przedstawione w nim rozważania zawierają pewną istotną
symplifikację. Wpływ uczestniczenia w wychowywaniu dzieci na przeżywanie kryzysu połowy życia (KPŻ), według autora tekstu, nie ma charakteru jednostronnego związku przyczynowo-skutkowego, ponieważ mamy do
czynienia ze złożoną interakcją między tymi zmiennymi. Zaprezentowany
w niniejszej pracy sposób analizy należy rozumieć jako propozycję jedynie
fragmentarycznej, gdyż do pewnego stopnia sztucznie wyspecyfikowanej
z wieloaspektowej całości, eksploracji badanego zagadnienia.
Pierwszą część zeszytu zamykają artykuły autorstwa mgr Hewilii Hetmańczyk pod tytułem „Sposoby diagnozowania gotowości społeczno-emocjonalnej dziecka sześcioletniego” i dr Danuty Krzywoń „Wspieranie dziecka
w osiąganiu dojrzałości szkolnej”. Teksty te wskazują konieczność odpowiedniej diagnozy zapewniającej właściwą ocenę sytuacji dziecka w niewątpliwie
przełomowym okresie jego życia, jakim jest rozpoczęcie nauki szkolnej.
Druga część zeszytu zatytułowana: „ Edukacja wobec zagrożeń i wyzwań współczesnego świata” zawiera artykuł dra Arkadiusza Wąsińskiego
„Między manipulacją poprzez media a wychowaniem do mediów w świetle
analizy dążeń autokreacyjnych współczesnego człowieka” traktujący o ważnym społecznie problemie mediów i ich znaczeniu we współczesnym świecie.
Kolejny tekst autorstwa Lidii Selerzyńskiej-Marteli pt. „Kompetencje służb
społecznych a wyzwania współczesności (perspektywa praktyczna)” dotyka
ważkiego problemu nabywania niezbędnych kompetencji w zakresie wykonywania zawodu pracownika socjalnego w dzisiejszych realiach. Kolejne teksty tej części to artykuł księdza prof. dra hab. Janusza Mastalskiego „Model
rodziny zastępczej – wyzwania współczesnej cywilizacji” oraz opracowanie
dr Bogumiły Kosek-Nity i dr Aliny Roskosz „Sądowy kurator dla dorosłych
w systemie środków przeciwdziałania patologii społecznej”. Oba poruszają
niezwykle ważne problemy, pierwszy mówi o roli, zadaniach i funkcji rodzin
zastępczych we współczesnej Polsce, drugi o konieczności zintensyfikowania działań wychowawczych wśród niedostosowanych społecznie, a przede
wszystkim o ogromnym zapotrzebowaniu na kuratorów sądowych.


Kolejnym artykułem tej części jest tekst p. Rafała Skręta – aplikanta
kuratorskiego Sądu Rejonowego w Sosnowcu pt. „Zrozumieć drugiego człowieka – drogowskazy w pracy kuratora sądowego dla dorosłych” oraz tekst
Artura Łacina-Łanowskiego „Wykluczenie jako problem życia społecznego”.
Wykluczenie (marginalizacja, ekskluzja) stało się dziś niezwykle modnym
zagadnieniem, na co wskazują liczne dyskusje prowadzone w gronie specjalistów reprezentujących rozmaite branże; mowa o socjologach, pedagogach,
pracownikach socjalnych czy psychologach. Problem ten podejmowany jest
również przez zwykłych obywateli, którzy „oswajając” się z demokratycznymi standardami, coraz aktywniej uczestniczą w debatach poświęconych
problematyce życia codziennego.
Kolejnym artykułem jest opracowanie Adriana Drdzenia „Poznanie
siebie i innego w dynamice dialogu” oraz tekst dra Jana Łyska „Rozumienie
Innego”. Oba poruszają stale aktualny problem próby podejmowania wzajemnego dialogu pomiędzy ludźmi.
Oddając ten Zeszyt do rąk Czytelnika, mam nadzieję, że przedstawione
w nim artykuły staną się polem do dyskusji, refleksji i własnych przemyśleń
na niełatwym „terenie” pedagogiki.

dr Danuta Krzywoń
Sosnowiec, lipiec 2008
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DOCIEKANIA I REFLEKSJE
WOKÓŁ KATEGORII I POJĘĆ

Władysława Łuszczuk*

NORMATYWNY I INTERPRETACYJNY
PARADYGMAT
W BADANIACH PEDAGOGICZNYCH
Wprowadzenie
Cechą charakterystyczną pedagogiki jako nauki jest jej nierównomierny i niejednolity rozwój. Bardziej zaawansowane są badania z zakresu dydaktyki, w dużej mierze odwołujące się do teorii psychologicznych, weryfikowanych eksperymentalnie. W mniejszym zaś stopniu zaawansowania są
badania z obszaru teorii wychowania, odwołujące się do założeń metafizycznych czy aksjologicznych. Ten stan rzeczy w dużej mierze przypisać można
również zbyt dużej zależności pedagogiki od osobistego doświadczenia badaczy jako źródła postępu oraz związaną z tym niechęć do stosowania w niej
badania w rozumieniu Kerlingera. Kerlinger badanie naukowe określił jako
systematyczne, kontrolowane, empiryczne i krytyczne rozpatrywanie hipotetycznych twierdzeń na temat domniemanych związków między zjawiskami
naturalnymi. Badanie naukowe ma zatem trzy cechy charakterystyczne, które odróżniają je od sposobu rozwiązywania problemów opartym li tylko na
doświadczeniu.
Po pierwsze, badanie naukowe jest systematyczne oraz kontrolowane
i opiera się na modelu indukcyjno-dedukcyjnym, podczas gdy doświadczenie
posługuje się wydarzeniami występującymi w sposób przypadkowy. Pomimo iż zarówno dedukcja, jak i indukcja mają swoje słabe strony, ich wkład
w rozwój każdej nauki jest ogromny.
Po drugie, w badaniu naukowym doświadczenie jest punktem wyjścia.
Badacz opiera się na doświadczeniu w celu potwierdzenia sformułowanej
tezy. Naukowcy zawsze muszą poddać swoje domniemania procedurom weryfikacyjnym. Dobór procedur zależy od kompetencji metodologicznych badacza oraz założonego celu badań.
*


Prof. dr hab.; wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas w Instytucie Pedagogiki w Sosnowcu.
F.N. Kerlinger, Foundations of Behavioral Research. Holt, Rinehart & Winston, New York
1970.
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Po trzecie, badanie naukowe podlega samokorekcie. Metody naukowe
mają wbudowany mechanizm ochrony przed błędem na tyle, na ile jest to
możliwe przy ludzkiej omylności.
Sposób postępowania badaczy, wyniki ich badań podlegają publicznej
ocenie przez kolegów „po fachu”. Ta funkcja samokorygująca jest najważniejszym i jedynym aspektem nauki, który gwarantuje, iż błędne wyniki
badań zostaną wcześniej czy później ujawnione, odpowiednio skorygowane
i odrzucone. Badanie naukowe to połączenie doświadczenia i rozumowania.
Uznaje się je za najlepszy sposób odkrywania prawdy w każdej dyscyplinie
naukowej.
Konkluzją tych rozważań jest stwierdzenie, że być może głównym powodem powolnego, nierównomiernego i niejednolitego rozwoju pedagogiki
jako nauki były niewystarczające i nienaukowe metody wykorzystywane
przez pedagogów w zdobywaniu wiedzy i rozwiązywaniu problemów, bezkrytyczne przyjmowanie poglądów autorytetów (niepopartych obiektywnymi dowodami) oraz zbytnie poleganie na doświadczeniu osobistym badaczy.
Na szczęście ta niezbyt optymistyczna, jednakże w znacznym stopniu
trafna charakterystyka pozycji pedagogiki – przypisywana jej przez wiele
lat i nadal wiążąca dla jej pewnych obszarów – zmieniła się na lepsze dzięki
postępowi, jaki poczyniła ona w ostatnich latach w wyniku zastosowania metodologii i metod nauk społecznych w badaniach zjawisk edukacyjnych. Rozwój ten poskutkował dysputami i polemikami, ponieważ, przyjmując orientację naukową nauk społecznych, pedagogika przyjęła również dwa sprzeczne
i kontrowersyjne podejścia metodologiczne w naukach tych funkcjonujące.
Pierwsze, tradycjonalne utrzymuje, iż zajmując się odkrywaniem naturalnych i uniwersalnych praw rządzących i wyznaczających zachowania
indywidualne i grupowe, nauki społeczne są zasadniczo równoważne z naukami przyrodniczymi.
Podejście drugie, radykalne, podzielając przekonanie o ścisłości nauk
przyrodniczych oraz powyższe poglądy na temat opisu i wyjaśniania ludzkich zachowań przez tradycyjne nauki społeczne, kładzie nacisk na różnice
pomiędzy człowiekiem i zjawiskami przyrody nieożywionej.
Te sprzeczne punkty widzenia oraz ich odzwierciedlenie w badaniach
pedagogicznych wywodzą się przede wszystkim z różnego wyobrażenia
świata społecznego oraz zachowania indywidualnego i zbiorowego.
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Dwa wyobrażenia świata społecznego
Dwa różne sposoby widzenia oraz interpretacji zjawisk społecznych,
o których wspomniano wcześniej, opierają się na różnych założeniach filozoficznych.
Burrell i Morgan zidentyfikowali cztery pary takich założeń.
Pierwsze – założenia typu ontologicznego, które odnoszą się do samej natury lub istoty badanych zjawisk społecznych. Autorzy zadają pytanie, czy rzeczywistość społeczna znajduje się poza nami – wywierając nacisk
z zewnątrz na naszą świadomość – czy jest wytworem indywidualnej świadomości? Czy rzeczywistość jest obiektywna, czy jest wynikiem indywidualnej
percepcji? Pytania te wywodzą się bezpośrednio z tzw. sporu nominalistów
z realistami.
Drugi zestaw założeń wyodrębnionych przez Burrella i Morgana jest
natury epistemologicznej. Odnoszą się one do podstawy wiedzy, jej istoty
i formy, sposobu poznania i przekazania innym ludziom. Założenia epistemologiczne określają ekstremalne stanowiska co do opinii, czy wiedza jest
czymś materialnym, a zatem może być zdobyta, czy też jest czymś ulotnym,
subiektywnym, nieuchwytnym, czymś, co wymaga osobistego doświadczenia. Przyjęcie jednej z tych opcji wpływa zasadniczo na nasze podejście do
poznania zachowań społecznych. Opinia, iż wiedza jest obiektywna i materialna, będzie wymagała od badacza roli obserwatora i wierności metodom
nauk przyrodniczych. Postrzeganie zaś wiedzy jako osobistej i subiektywnej wymaga od badającego zaangażowania w dziedziny wiedzy, którymi
się zajmuje oraz odrzucenia metod stosowanych w naukach przyrodniczych.
Podzielanie pierwszego poglądu jest równoznaczne z przyjęciem modelu pozytywistycznego w badaniach naukowych, poparcie drugiego to postawa antypozytywistyczna.
Trzecia grupa założeń dotyczy pojęcia istoty ludzkiej i relacji między
człowiekiem i otoczeniem. Od kiedy człowiek stał się zarówno przedmiotem,
jak i podmiotem badań konsekwencje tych poglądów dla nauk społecznych
okazały się daleko idące. Z założeń powyższych wyłaniają się dwa wizerunki
człowieka: jeden obrazuje go jako istotę mechanicznie reagującą na swoje
otoczenie, drugi jako inicjatora własnych działań.
Z tego, co powiedziano dotychczas, wynika, że trzy założenia przedstawione powyżej wpływają bezpośrednio na podejście metodologiczne badaczy. Przyjęcie bowiem określonych założeń ontologicznych, epistemologicznych oraz różnych modeli człowieka będzie wymagało przyjęcia odmiennych


G. Burrell and G. Morgan, Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Heinemann
Educational Books, London 1979.
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metod badań.
W czwartej grupie założeń badacze przyjmujący podejście obiektywistyczne (lub inaczej – pozytywistyczne) do badanej rzeczywistości, traktując ją jako zewnętrzną i obiektywną, skoncentrują się na analizie związków i porządku między wybranymi elementami tej rzeczywistości. Będą to
w przeważającej mierze badania ilościowe. Problemy badawcze, wynikające
z przyjęcia tej opcji metodologicznej, mogą dotyczyć identyfikowania i definiowania elementów badanej rzeczywistości. Ma to szczególne znaczenie
przy próbie poszukiwania praw uniwersalnych, wyjaśniających i rządzących
obserwowaną rzeczywistością. Podejście charakteryzujące się procedurami
i metodami stosowanymi do odkrywania praw ogólnych bywa nazywane nomotetycznym.
Zwolennicy alternatywnego spojrzenia na rzeczywistość społeczną,
spojrzenia subiektywistycznego lub inaczej antypozytywistycznego, postrzegając ją jako ulotną i będącą wytworem człowieka, będą eksponować
w badaniach subiektywne doświadczenie jednostek. Badanie więc będzie się
koncentrować na poszukiwaniu cech niepowtarzalnych i jednostkowych, na
zrozumieniu indywidualnych zachowań. Ten sposób podejścia do badanych
zjawisk nazywany jest idiograficznym.
Każdy z dwóch poglądów na badania zachowania i rzeczywistości
społecznej przedstawiony powyżej implikuje badanie zjawisk pedagogicznych. Wybór problemu, sformułowanie pytań, charakterystyka uczniów i nauczycieli, poszukiwane rodzaje danych i sposób ich „obróbki” – wszystko
to będzie uzależnione od naszego punktu widzenia, przez przyjęcie przez
nas określonej opcji metodologicznej: pozytywistycznej lub antypozytywistycznej.
Dylematy te musi rozstrzygnąć sam badacz. Należy przy tym uczciwie
przyznać, że żadna z tych opcji nie jest idealna i wolna od błędów. W dalszej
części zostaną przedstawione polemiki dotyczące tych dwóch przeciwstawnych modeli „uprawiania nauki” i prowadzenia badań naukowych.

Krytyka modelu (paradygmatu) pozytywistycznego
Mimo iż model pozytywistyczny okazał się skutecznym, szczególnie
w zakresie nauk przyrodniczych, jego podstawy ontologiczne i epistemologiczne są przedmiotem nieustającej i często bardzo ostrej krytyki. Począwszy
od drugiej połowy XX wieku, bunt przeciwko pozytywizmowi nabrał mocy,
angażując najwybitniejszych intelektualistów Europy – filozofów, naukowców, krytyków, a także artystów. Dzisiaj do przeciwników pozytywizmu do16
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łączyli, oprócz przedstawicieli powyższych grup, również pedagodzy. Jest to
głównie wynikiem reakcji przeciwko obrazowi świata nakreślonemu przez
pozytywistyczną naukę. Głównym celem ataków jest mechanistyczny i redukcjonistyczny pogląd na naturę ludzką, która z definicji wyklucza pojęcia
wyboru, wolności, indywidualności i odpowiedzialności moralnej. Czołowi
oponenci T. Roszak, D. Holbrook, C. Hampden-Turner kwestionują perspektywę przyjętą przez model pozytywistyczny – perspektywę ilościową,
która jest często celem samym w sobie, dziedziną matematyki, a nie nauką
humanistyczną. Przyjęcie w badaniach pedagogicznych modelu pozytywistycznego często prowadzi do nieuwzględniania przez badaczy umiejętności interpretowania naszych doświadczeń i przedstawiania ich samym sobie,
a przecież potrafimy tworzyć teorie na temat samych siebie i naszego świata, co więcej, działamy na podstawie tych teorii. Krytyka dotyczy także ignorowania wyraźnych różnic między naukami społecznymi – pedagogiką,
a naukami przyrodniczymi. Przeciwnicy stosowania paradygmatu pozytywistycznego deprecjonują także wartość i wiarygodność końcowych rezultatów
tych badań, twierdząc, że często wyniki są tak banalne i trywialne, iż nie
mają większego znaczenia dla swoich odbiorców, tzn. nauczycieli, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych itp. Można odnieść wrażenie
– stwierdza np. Shipman – że im więcej energii wkładają badacze w eksperymenty naukowe, w ograniczanie, upraszczanie, pomiar zmiennych, testowanie hipotez, tym bardziej prawdopodobne jest, że wynikiem ich pracy będzie
wyreżyserowana i syntetyczna wersja całości w ograniczonym środowisku.
Nie będzie to jednak wersja prawdziwa.
Są to ostre słowa krytyki. Jakie zatem alternatywy proponują przeciwnicy pozytywistycznego paradygmatu w naukach społecznych, a zatem
i w pedagogice?

Alternatywy pozytywistycznej wizji nauk
społecznych i pedagogiki
Pomimo iż przeciwnicy pozytywizmu w naukach społecznych i pedagogice reprezentują różne szkoły myślenia – każdy z nich przedstawia swój
nieco odmienny epistemologiczny punkt widzenia – łączy ich negowanie poglądu, że zachowaniem człowieka rządzą prawa ogólne i zasadnicze prawidłowości. Ponadto podzielają oni pogląd, że świat społeczny można zrozumieć
jedynie z punktu widzenia jednostek będących częścią wiecznie trwające



T. Roszak, The Making of a Counter Culture, Faber & Faber, London 1970.
D. Holbrook, Education, Nihilism and Surrival. Darton, Longman & Todd, London 1977.
C. Hampden-Turner, Radical Man, Schenkman, Cambridge, 1970.

17

Władysława Łuszczuk

go ruchu – jako głównego przedmiotu badań. Odrzucając punkt widzenia
bezstronnego, obiektywnego obserwatora (nieodzowny atrybut tradycyjnych
badań), antypozytywiści uważają, że zachowanie jednostek może zostać zrozumiane jedynie przez badacza podzielającego ich punkt widzenia: zrozumienie i interpretacja otaczającego świata musi pochodzić od „wewnątrz”,
a nie z „zewnątrz”.
Ruch antypozytywistyczny reprezentują trzy szkoły myślenia: fenomenologia, etnometodologia i interakcjonizm symboliczny. Ogniwem łączącym te trzy szkoły jest zainteresowanie zjawiskami, których doświadczamy
w naszym codziennym życiu bezpośrednio za pomocą zmysłów oraz konsekwentny nacisk na jakościową, a nie ilościową metodologię. Różnice pomiędzy nimi oraz rola, jaką każde z tych podejść odgrywa we współczesnych
badaniach pedagogicznych, będą przedmiotem kolejnej części rozważań.
Fenomenologia
W swoim najszerszym znaczeniu fenomenologia to teoretyczny punkt
widzenia popierający badanie bezpośredniego doświadczenia rozumianego
dosłownie, w którym zachowanie jest określane przez fenomeny zjawisk,
a nie przez zewnętrzną, obiektywną i dającą się fizycznie opisać rzeczywistość. Pomimo że fenomenolodzy różnią się między sobą poglądami na pewne zagadnienia, są dość zgodni w trzech punktach, określonych przez Curtisa jako wyróżniki ich filozoficznego światopoglądu:
1. Wiara w znaczenie i w pewnym sensie prymat świadomości
subiektywnej.
2. Pojmowanie świadomości jako aktywnej, mogącej nadawać
znaczenia.
3. Stwierdzenie, że istnieją pewne podstawowe struktury dla świadomości, o których nabywamy bezpośrednią wiedzę poprzez pewien rodzaj
refleksji. Dokładne określenie tych struktur stanowi jednak punkt
sporny wśród fenomenologów.
W ruchu fenomenologicznym wyróżnić można kilka jego gałęzi, z których najważniejsze to: fenomenologia transcendentalna Husserla i fenomenologia egzystencjalna, której najbardziej charakterystycznym przedstawicielem jest Schutz.
Husserl, którego wielu uważa za twórcę fenomenologii, skupił się na
poszukiwaniu źródła podstaw wiedzy i zapoczątkował nowy kierunek w analizie świadomości. Jego hasło: „powróćmy do rzeczy!”, miało oznaczać zba
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danie sposobu, w jaki rzeczy są przez nas postrzegane bezpośrednio, a nie za
pośrednictwem struktur kulturowych czy symbolicznych. Celem takiego podejścia jest rozczłonkowanie układu przedmiotów w taki sposób, aby uwolnić
się od wszelkich, z góry wyrobionych sądów na temat świata.
Schutz zajmował się odniesieniem poglądów Husserla do zagadnień naukowego badania zachowań społecznych. Dla niego głównym obiektem badań był problem zrozumienia znaczenia struktury świata życia codziennego.
Pochodzenia znaczenia szukał w nieprzerwanym ciągu przeżytych zdarzeń,
które same w sobie nie mają sensu. Znaczenie można im przypisać jedynie
retrospektywnie, spoglądając wstecz na to, co się wydarzyło. Zakres codziennej wiedzy, za pomocą której jesteśmy w stanie sklasyfikować zachowanie
innych ludzi i dojść do porozumienia z rzeczywistością społeczną, różni się
w zależności od sytuacji. Dlatego żyjemy w świecie wielu rzeczywistości.
Etnometodologia
Podobnie jak fenomenologia, etnometodologia zajmuje się światem
życia codziennego. Jak określa to jej zwolennik Harold Garfinkel, etnometodologia zaczyna od przyjmowania rzeczywistych działań, okoliczności i rozumowania jako tematów badań empirycznych. Zwracając uwagę na najbardziej codzienne zajęcia, zapisuje wyjątkowe wydarzenia i próbuje je poznać
jako zjawiska rządzące się własnymi prawami.
Etnometodologia koncentruje się więc na sposobie, w jaki ludzie rozumieją swój świat codzienny. Możemy wyróżnić dwa rodzaje etnometodologii:
lingwistyczną i sytuacyjną. Etnometodologia lingwistyczna skupia się na
wykorzystaniu języka i sposobach konstrukcji konwersacji. Analizy etnometodologiczne wykorzystują najczęściej niewypowiedziane, „z góry przyjęte”
znaczenia, wyrażenia i sposoby, jakie rozmowy prowadzone przez badacza
i badanego przekazują o wiele więcej ponad to, co zostało powiedziane. Przedmiotem zainteresowań etnometodologów sytuacyjnych jest szerszy wachlarz
działań społecznych oraz próby zrozumienia środków, za pomocą których
ludzie radzą sobie z kontekstem społecznym, w jakim się znajdują. Chcą się
oni dowiedzieć, w jaki sposób człowiek stara się zrozumieć i uporządkować
swoje otoczenie. Składnikiem ich metody empirycznej może być świadome
i celowe zakłócanie lub kwestionowanie uporządkowanych, „z góry przyjętych” elementów w sytuacjach codziennych.
Dobrą ilustracją badania etnometodologicznego jest przykład zaczerp


G. Burrell and G. Morgan, Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Heinemann
Educational Books, London 1979.
H. Garfinkel, Studies in Etnomethodology, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1968.
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nięty z pracy Garfinkela.
Tab. 1. Zakłócanie porządku społecznego
Garfinkel poprosił kilku swoich studentów, aby przeprowadzili eksperyment zakłócający z góry przyjętą i znaną wszystkim rutynę. Polecił im, aby zachowywali się jak „obcy” w swoim własnym towarzystwie
i w ten sposób nie korzystali z przyjętych z góry zdroworozsądkowych reguł rozumienia drugiej osoby.
Oto przebieg eksperymentu:
Student 1: Cześć, Ray. Jak się czuje twoja dziewczyna?
Student 2: Co masz na myśli, mówiąc, jak się czuje? Chodzi ci o jej
stan fizyczny czy psychiczny?
Student 1: Chodzi mi o to, jak się czuje. Co ci się stało?
(patrzy zdziwiony)
Student 2: Nic. Po prostu powiedz dokładniej, co masz na myśli.
Student 1: Zapomnij o tym. A jak tam twoje podanie do szkoły
medycznej?
Student 2: Co to znaczy, jak tam moje podanie?
Student 1: Wiesz, o co mi chodzi.
Źródło: H. Garfinkel, Studies in Etnomethodology, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1968.

Eksperyment mógłby być oczywiście prowadzony dalej. Garfinkel
chciał pokazać, iż w życiu codziennym człowiek spodziewa się, że inni zrozumieją, o czym on właściwie mówi, a nie zawsze tak przecież bywa.
Istotą badań etnometodologicznych jest więc indeksalność życia codziennego. Indeksalność jest częścią badań empirycznych, a nacisk, jaki jej
praktycy kładą na wyjątkowość napotkanych sytuacji, świadczy o jej zdecydowanie subiektywnym i relatywistycznym charakterze.
Interakcjonizm symboliczny
Interakcjonizm symboliczny nie stanowi zwartej teorii, jako że nie za
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wiera wspólnego zestawu założeń i wyrażeń, które zostałyby przyjęte przez
wszystkich, którzy podpisują się pod tym podejściem. Interakcjonizm symboliczny jest kojarzony z takimi wybitnymi badaczami jak Blumer, Hughes,
Becker czy Goffman. Dla czynionych tu wywodów możliwe jest jednak określenie jego trzech głównych postulatów.
Po pierwsze – ludzie odnoszą się do rzeczy, korzystając ze znaczeń, jakie dla nich określili. Ludzie zamieszkują dwa różne światy: świat naturalny
i świat społeczny. W świecie naturalnym są organizmami charakteryzującymi się przedsiębiorczością i instynktem, świat zewnętrzny istnieje poza
nimi. Świat społeczny charakteryzuje się obecnością symboli – takich jak
język – umożliwiając ludziom nadawanie znaczenia przedmiotom. Nadawanie znaczenia oraz interpretacja to działania wybitnie ludzkie i społeczne.
W związku z powyższym interakcjoniści skupiają się na świecie znaczeń subiektywnych i symboli, za pomocą jakich są one określane i przedstawiane.
Oznacza to brak jakichkolwiek wcześniejszych założeń na temat tego, co się
dzieje w danej sytuacji. Na przykład, jeżeli uczniowie są czymś zajęci przez
dłuższy czas lub są znudzeni, lub nic nie robią, albo też wygłupiają się – interakcjonista będzie chciał zbadać właściwości i wymiary tych procesów, nie
czyniąc żadnych hipotez co do ich przyczyn.
Po drugie – przypisanie znaczenia przedmiotom za pomocą symboli
jest procesem ciągłym. Działanie to nie jest po prostu konsekwencją atrybutów psychologicznych, takich jak nastawienie czy osobowość i nie jest determinowane przez zewnętrzne fakty społeczne, takie jak na przykład rola
społeczna. Jest wynikiem niekończącego się procesu przypisywania znaczeń,
który zawsze wyłania się ze stanu ciągłej zmiany. Człowiek konstruuje, modyfikuje, zbiera i rozważa wszystkie „za” i „przeciw” oraz prowadzi spory.
Po trzecie – proces odbywa się w kontekście społecznym. Człowiek
porównuje swoje czyny z działaniami innych osób. Robi to „stawiając się
w sytuacji innych”, zakładając, jakie będą reakcje innych osób na jego zachowanie. Dochodzi do tego, jak inne osoby chciałyby lub mogłyby zachowywać
się w danej sytuacji, a jak on sam postąpiłby. Człowiek próbuje „sterować”
wrażeniami, jakie sprawia na innych ludziach, odgrywać pewnego rodzaju
„przedstawienia”, usiłując wpłynąć na to, jak dana sytuacja jest postrzegana
przez innych.
Zamiast zatem skupiać się na jednostce i jej osobowości lub na tym,
jak struktura czy sytuacja społeczna wpływają na zachowanie indywidualne, interakcjoniści symboliczni kierują swoją uwagę na naturę wzajemnego
oddziaływania, na dynamiczne relacje pomiędzy ludźmi. Kładąc nacisk na
samą interakcję jako jednostkę badań, interakcjonista symboliczny tworzy
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bardziej aktywny obraz istoty ludzkiej, odrzucając wizję pasywnego, zdefiniowanego organizmu. Jednostki wzajemnie na siebie oddziaływają, a społeczeństwa składają się z oddziałujących na siebie jednostek. Ludzie przechodzą ciągłe zmiany w interakcjach z innymi, a w ich wyniku zmienia się
również społeczeństwo. Wzajemne oddziaływanie implikuje działanie człowieka w odniesieniu do innych ludzi: zwracanie uwagi na innych, działanie,
interpretację i ponowne działanie.
Cechą charakterystyczną fenomenologii, etnometodologii i interakcjonizmu symbolicznego – taką, która mogłaby czynić każdą z nich atrakcyjną
dla badacza zagadnień pedagogicznych – jest to, w jaki sposób kierunki te
naturalnie przystają do działań, na których koncentrujemy się w klasie czy
szkole, działań opartych na tym, że uczniowie i nauczyciele ciągle dostosowują się, przypuszczają, oceniają, spierają się, działają i zmieniają10.
Czy są zatem słabe punkty tych koncepcji, które wcześniej zostały
określone jako antypozytywistyczne? Sądzić należy, że tak. Chociaż bowiem
niezaprzeczalnym jest fakt, że nasze zrozumienie innych ludzi wymaga znajomości ich intencji, nie można powiedzieć, że jest to główne zadanie nauk
pedagogicznych. Zadaniem nauk pedagogicznych jest także opracowanie zestawów takich pojęć, jak: normy, oczekiwania, postawy itp., czyli sformułowanie nauki o zachowaniu, opartej na uogólnieniach. Jedynie w ten sposób
możliwe jest „przejście od interpretacji jednej szczegółowej sytuacji czy zdarzenia... do teoretycznego wyjaśnienia zachowania” 11.
Zwolennicy modelu antypozytywistycznego, przedstawiając model
człowieka oparty na doświadczeniach życia codziennego, posunęli się zbyt
daleko w odchodzeniu od naukowych procedur formułowania i weryfikacji
hipotez, ograniczając tym samym możliwość odkrycia ciekawych poznawczo uogólnień na temat zachowania. Można także mieć wątpliwości, czy nie
istnieje zagrożenie spowolnienia tempa rozwoju pedagogiki poprzez całkowite odrzucenie podejścia stosowanego w naukach przyrodniczych na korzyść
metod bardziej chyba spokrewnionych z literaturą, biografią czy dziennikarstwem.

10
11
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Paradygmat normatywny i interpretacyjny.
Próba podsumowania
W dotychczasowych rozważaniach przedstawione zostały różne szkoły
myślenia wchodzące w skład światopoglądu pozytywistycznego i antypozytywistycznego. Do opisu wyżej wymienionych dwóch punktów widzenia
wykorzystywane są także inne terminy: normatywny i interpretacyjny.
Paradygmat (model) normatywny obejmuje dwie główne idee12: pierwszą, głoszącą, że zachowanie ludzkie jest w głównej mierze kierowane zasadami oraz drugą, twierdzącą, że powinno być ono badane za pomocą metod
nauk przyrodniczych.
Paradygmat interpretacyjny, w przeciwieństwie do swojego odpowiednika normatywnego, koncentruje się na jednostce. Podczas gdy badania normatywne reprezentują pozytywizm, to wszelkie teorie konstruowane
w kontekście paradygmatu interpretacyjnego wykazują tendencje antypozytywistyczne.
W tym miejscu należy wymienić jeszcze dwie kolejne różnice pomiędzy wyżej wymienionymi paradygmatami. Pierwsza jest związana z pojęciem „zachowania” i „działania”, druga z innym rozumieniem słowa „teoria”.
Kluczowe pojęcie w paradygmacie normatywnym – zachowanie – odnosi się
do reakcji na bodźce środowiska zewnętrznego (np. inna osoba, wymagania
społeczeństwa) lub bodźce wewnętrzne (głód, dążenie do osiągnięcia określonego celu). W każdym przypadku przyczyna zachowania umiejscowiona
jest w przeszłości. Podejście interpretacyjne natomiast skupia się na działaniu. Można je nazwać zachowaniem znaczącym, intencjonalnym i skierowanym na przyszłość.
Badacze normatywni próbują opracować ogólne teorie na temat ludzkiego zachowania i potwierdzić je za pomocą skomplikowanej metodologii.
Teoria ma za zadanie opisać sposób, w jaki rzeczywistość istnieje jako całość
lub jak można ją zmienić, aby była bardziej efektywna. Głównym celem jest
stworzenie zrozumiałej teorii uniwersalnej, która byłaby w stanie wyjaśnić
zachowanie człowieka i zachowanie zbiorowości.
Dla badaczy interpretacyjnych punktem wyjścia jest jednostka, a celem
zrozumienie jej interpretacji otaczającego świata. Teoria jest czymś, co powstaje z obserwacji poszczególnych sytuacji i powinna być oparta na danych
generowanych w trakcie badań. Teoria nie może poprzedzać badań, ale ma
być ich wynikiem. Z punktu widzenia interpretacyjnego uniwersalna teoria,
charakterystyczna dla światopoglądu normatywnego, ustępuje miejsca wielu
12
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różnorodnym wyobrażeniom zachowania ludzkiego, tak zróżnicowanego jak
sytuacje i konteksty będące jego źródłem, zatem istnieć może wiele różnych
teorii.
Poniższe zestawienie podsumowuje niektóre ze wspomnianych wcześniej, głównych różnic pomiędzy podejściem normatywnym i interpretacyjnym.
Tab. 2. Różnice w podejściu do badania zachowania
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PODEJŚCIE NORMATYWNE

PODEJŚCIE INTERPRETACYJNE

Społeczeństwo i system społeczny

Jednostka

Badania na dużą/średnią skalę

Badania na małą skalę

Bezosobowe, anonimowe siły rządzące zachowaniem

Działania ludzkie świadomie odtwarzające życie społeczne

Model nauk przyrodniczych

Model niestatystyczny

Obiektywizm badań

Subiektywizm badań

Badania prowadzone „od zewnątrz”

Osobiste zaangażowanie badającego

Od szczegółów do uogólnień

Interpretacja szczegółów

Tłumaczenie zachowania/poszukiwanie przyczyn

Zrozumienie działań/znaczenie ponad przyczynami

Zakładanie tego, co „z góry przyjęte”

Badanie tego, co „z góry przyjęte”

Makropojęcia: społeczeństwo, instytucje, normy, postawy, role,
oczekiwania

Mikropojęcia: jednostka, perspektywa, konstrukcje osobiste,
negocjowane znaczenia, definicje
sytuacji

Strukturalizm

Fenomenologia, interakcjonizm
symboliczny, etnometodologia

Źródło: L. Cohen, & L. Manion, Research Methods in Education
(Third ed.), London, England 1994.

Normatywny i interpretacyjny paradygmat w badaniach pedagogicznych

W tym opracowaniu zarysowano główne paradygmaty w badaniach
pedagogicznych, sprowadzając je do dwóch: normatywnego i interpretacyjnego. Wydaje się, że dla rozwoju pedagogiki jako nauki, optymalnym podejściem byłoby traktowanie wyżej wymienionych jako uzupełniających się,
a nie alternatywnych.
Aby nauka mogła się rozwijać, badacze muszą porzucić sztuczny spór
o to, który model jest lepszy. Powinno ich raczej interesować połączenie obu,
wykorzystując najcenniejsze cechy każdego z nich. Dylemat pojawia się jednak przy określeniu, w którym momencie powinni oni przyjąć jedno czy drugie podejście13.
Takie podejście proponuje Stanisław Palka14, który stwierdza: „...słabości badań empirycznych ilościowych i jakościowych mają sporo walorów
poznawczych. Walory te nie powinny przesłaniać możliwości błędów, uzyskiwania fałszywych wyników. Sceptycyzm jest więc niezbędny w pedagogicznych badaniach empirycznych ilościowych i jakościowych”.
Sceptycyzm zatem, a nie bezkrytyczne przyjmowanie gotowych rozwiązań winien być podstawą refleksji metodologicznej.
Na koniec warto więc sceptycznie odnieść się do próby kategorialnych
rozstrzygnięć: paradygmat normatywny czy interpretacyjny? Nie można bowiem wykluczyć istnienia innych paradygmatów niż te, których antycypacja
w tym momencie nie jest jeszcze możliwa, ale dość prawdopodobna.
Bibliografia
1. Burrell G. and Morgan G., Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Heinemann Educational Books, London
1979.
2. Cohen L., & Manion L., Research Methods in Education (Third
ed.), London, England 1994.
3. Curtis B., Introduction to Curtis B. and May W. (eds), Phenomenology and Education, Methuen, London 1978.
4. Dixon K., Sociological Theory: Pretence and Possibility, Routledge & Kegan Paul, London 1973.
5. Douglas J.D., Understanding Everyday Life, Routledge & Kegan
Paul, London 1973.
13
14

R.K. Merton and P.L. Kendall, The focused interview, ,,American Journal of Sociology” 1946,
51 (541-557).
S. Palka, Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2006, s. 67.

25

Władysława Łuszczuk

6. Garfinkel H., Studies in Etnomethodology, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1968.
7. Hampden-Turner C., Radical Man, Schenkman, Cambridge,
Mass 1970.
8. Holbrook D., Education, Nihilism and Surrival, Darton, Longman & Todd, London 1977.
9. Kerlinger F.N., Foundations of Behavioral Research, Holt, Rinehart & Winston, New York 1970.
10. Merton R.K. and Kendall P.L, The focused interview, ,,American
Journal of Sociology” 1946, 51 (541-557).
11. Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2006.
12. Roszak T., The Making of a Counter Culture, Faber & Faber,
London 1970.
13. Woods P., The Divided School, Routledge & Kegan Paul, London
1979.

26

Kazimierz M. Czarnecki *

JAKOŚCIOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH
(Zarys problemu)
1. USTALENIA TERMINOLOGICZNE
1.1. Jakość
Termin „jakość” [i pochodne od niego: „jakościować” (klasyfikować,
kwalifikować), „jakościowanie”, „jakościowo”, „jakościowy”] oznacza „właściwość, rodzaj, gatunek, wartość; zespół cech stanowiących o tym, że dany
przedmiot jest tym przedmiotem, a nie innym”, np. „jakość” wytworów: bardzo dobra, dobra, średnia, słaba, zła. Nas interesuje „jakość człowieka”, jego
możliwości rozwojowe, szczególnie w zakresie zawodowego rozwoju osobowości.
1.2. Jakość kształcenia
Pojęcia tego nie ma w słownikach języka polskiego, słowniku pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym, a nawet w encyklopedii pedagogicznej pod red. W. Pomykały. Najbliższym znaczeniowo do „jakości
kształcenia” jest pojęcie „kształcenie wielostronne”, które W. Okoń definiuje i opisuje dość szeroko. Jest to „kształcenie, które poprzez rozbudzenie
i rozwinięcie zdolności poznawczych, motywacji i życia uczuciowego oraz
zdolności do twórczej działalności praktycznej wpływa na rozwój harmonijnie ukształtowanej osobowości wychowanka”. Trzy rodzaje aktywności:
człowieka (ucznia, studenta): intelektualna, emocjonalna oraz praktyczna są
głównymi determinantami kształcenia wielostronnego.

*
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1.3. Kształcenie zawodowe
Pojęcie to E. Goźlińska i F. Szlosek definiują i opisują jako „proces
przygotowywania ludzi do wykonywania różnych zawodów, realizowany
przez niższe i średnie szkoły zawodowe, szkoły wyższe, kursy i zakłady pracy. Celem kształcenia zawodowego jest opanowanie wiedzy zawodowej z tych
dziedzin, które są wspólne dla wszystkich zawodów objętych danym kierunkiem kształcenia zawodowego. Opanowanie typowych metod, środków i form
działalności zawodowej, rozwinięcie specjalnych uzdolnień i zainteresowań
niezbędnych do wykonywania danego zawodu i przyzwyczajenie do ciągłego
podnoszenia kwalifikacji”. (...) „Najczęściej wyróżnia się trzy poziomy k. z.:
l/ poziom zasadniczy (...); 2/ poziom średni (...); 3/ poziom wyższy, realizowany w szkołach wyższych”. Nas szczególnie interesuje jakość kształcenia
zawodowego studentów; jego uwarunkowania, proces i wyniki.
2. CZYNNIKI I WYZNACZNIKI JAKOŚCIOWEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STUDENTÓW

2. 1. Czynniki jakościowego kształcenia zawodowego
Kształcenie zawodowe na poziomie zasadniczym, średnim oraz wyższym warunkowane jest wieloma obiektywnie istniejącymi czynnikami.
Czynniki – warunki określają kierunek i pułap możliwości jakościowego
rozwoju zawodowego studentów. Głównymi czynnikami w jakościowym zawodowym rozwoju studentów są: „jakość studenta”, „jakość bazy szkolnej”,
„jakość relacji”, jakie zachodzą w procesie studiów między studentem a jego
środowiskiem edukacyjnym, w którym się znajduje (rys. 1).
„Jakość studenta” jest podstawowym warunkiem jego zawodowego
rozwoju. Obejmuje ona potencjalne jego zadatki anatomiczno-fizjologiczne
i psychiczne, a więc zdolności ogólne i kierunkowe do uczenia się wybranego
kierunku studiów; zainteresowania ogólne i kierunkowe jako ciekawość poznawcza; motywację do studiów wybranego kierunku.
„Jakość bazy szkoleniowej” obejmuje głównie: pełne (kompletne)
i nowoczesne jej wyposażenie w pomoce dydaktyczne i – co najważniejsze
– wysoko kwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich.
„Jakość relacji” student – uczelnia polega głównie na wzajemnych, pozytywnych kontaktach edukacyjnych studenta z nauczycielami akademicki
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mi, szczególnie tych przedmiotów, które decydują o zawodowym, jakościowym przygotowaniu studenta do pracy.
/2/
„jakość”
uczelni

CZYNNIKI
JAKOŚCIOWEGO
KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO
STUDENTÓW
/1/
„jakość”
studenta

/3/
„jakość”
relacji

Rys. l. Podstawowe czynniki jakościowego kształcenia zawodowego studentów
Źródło: Opracowanie własne.

2.2. Wyznaczniki jakościowego kształcenia zawodowego
Wyznaczniki to determinanty jakościowego rozwoju zawodowego studentów. Wpływają one bezpośrednio i sprawczo na jakościowe przemiany
świadomości prozawodowej i zawodowej studenta.
Trzy wyznaczniki odgrywają kluczową rolę w jakościowym, zawodowym rozwoju studenta:
/1/ jakość kadry naukowo-dydaktycznej uczelni,
/2/ jakość procesu dydaktycznego kształcenia zawodowego,
/3/ jakość badań naukowych nauczycieli akademickich (rys. 2).
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/2/
dydaktyka

WYZNACZNIKI
JAKOŚCIOWEGO
KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO
STUDENTÓW
/1/
kadra

/3/
nauka

Rys. 2. Wyznaczniki jakościowego kształcenia zawodowego studentów
Źródło: Opracowanie własne.

2.2.1. Jakość kadry naukowo-dydaktycznej uczelni
Obejmuje ona wszystkich nauczycieli: asystentów, adiunktów i profesorów. Rzeczą oczywistą jest to, że „jakości” wyróżnionych nauczycieli akademickich są różne, m.in. ze względu na różnice czasowe pracy ze studentami
i skumulowane doświadczenie naukowo-dydaktyczne. Faktem jest jednak to,
że bywają wybitni asystenci i słabi profesorowie.
Co zatem składa się na „wybitność” nauczyciela akademickiego? Odpo
wiadając na tak postawione pytanie, posłużę się licznymi obserwacjami, jakie czyniłem w czasie swojej pracy jako nauczyciel akademicki. Sądzę, że na
„wybitność” naukowo-dydaktyczną nauczyciela akademickiego składają się:
- silna motywacja bycia nauczycielem akademickim,
- bezgraniczna pracowitość,
- zdyscyplinowanie,
- kierunkowe zdolności,
- odpowiedzialność,
- wysoka kultura osobista (zewnętrzna i wewnętrzna).
Wyróżnione składniki „wybitności” nauczyciela akademickiego są ze
sobą ściśle powiązane. Ujawniają się (jeżeli są kształtowane lub już ukształtowane) w „sposobie bycia” asystentem, adiunktem, a szczególnie profesorem.
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Silna motywacja to nie tylko dążenie do tego, by być nauczycielem
akademickim, ale również motywacja do tego, by być nauczycielem bardzo
dobrym, wyróżniającym się, twórczym.
Bezgraniczna pracowitość dotyczy szczególnie stałego opanowywania
wiedzy i umiejętności kierunkowych danej dyscypliny, jak również wiedzy
i umiejętności dydaktyczno-metodycznych w prowadzeniu zajęć (wykładów,
ćwiczeń, seminariów, konwersatoriów). Opanowywanie tzw. nowości naukowych oraz dydaktyczno-metodycznych umiejętności prowadzenia zajęć
jest całożyciową powinnością i czynnością pracy zawodowej. Nauczyciel
akademicki nie może posługiwać się raz opanowanymi metodami pracy ze
studentami, raz przyswojoną wiedzą przed wielu laty. Pracowitość nauczyciela akademickiego polega również i na tym, że musi – jeżeli pragnie być
dobrym nauczycielem – stale, nieustannie śledzić i orientować się w rozwoju
naukowym własnej dziedziny wiedzy, jak również kształtować u siebie nowe
reakcje na zmieniające się zachowanie studentów. Oznacza to, że stałe samodoskonalenie nauczyciela akademickiego jest nieodzownym składnikiem
jego jakościowego rozwoju. Bezgraniczna pracowitość- nauczyciela akademickiego ma wpływać na kształtowanie pracowitości studentów.
Zdyscyplinowanie oznacza nie tylko regularne wykonywanie zajęć dydaktycznych, ale również zdyscyplinowanie umysłowe, uwidaczniające się
w postaci treści i strukturze prowadzonych zajęć, jak również innych czynności organizacyjnych związanych z pracą na uczelni.
Kierunkowe zdolności przejawiają się w łatwości opanowywania wiedzy i umiejętności danej dyscypliny, jak również w zdolnościach łatwego komunikowania się nauczyciela akademickiego ze studentami.
Odpowiedzialność to nie tylko „konieczność, obowiązek moralny lub
prawny odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za nie konsekwencji”,
lecz szczególnie „odpowiadanie przed kimś, wobec kogoś, za kogoś lub za
coś”. Odpowiadamy zatem za treści przekazywane studentom, za metody
skutecznego kształcenia studentów oraz – i to w stopniu zasadniczym – za
zawodowy, jakościowy rozwój studentów!
Wysoka kultura osobista nauczyciela akademickiego przejawia się
w dwóch głównych postaciach: zewnętrznej i wewnętrznej. Kultura zewnętrz
na widoczna jest w sposobie fizycznego prezentowania się wobec studentów.
Schludność, czystość, elegancja ubioru (od stóp do głów), to podstawowe
przejawy zewnętrznej kultury osobistej nauczyciela akademickiego. Kultura
wewnętrzna to głównie sposób słownego porozumiewania się ze studentami: ani zbyt wyniosły, dystansowy, zarozumiały, pewny siebie, ani też zbyt
partnerski i poufały, gdyż obydwa sposoby komunikacji nauczyciela akade

M. Szymczak, Słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 1979, s. 469.
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mickiego ze studentami nie służą dobrze jego akademickiemu wizerunkowi.
Winno to być porozumiewanie się „wypośrodkowane”, bez skrajnych przypadków!
2.2.2. Jakość procesu dydaktycznego
Jakość procesu dydaktycznego obejmuje każdego nauczyciela aka
demickiego oraz każdego studenta. Nauczyciel akademicki dba usilnie o jakość przekazu informacji naukowych w taki sposób, by były one zrozumiałe
przez studentów, stosując różne metody i sposoby tego przekazu. Student
stara się usilnie przyswoić, utrwalić, zrozumieć i wykorzystać praktycznie
przyswojone informacje. Tylko w powyższej „symbiozie” nauczyciela akademickiego i studenta ujawnia się pełnia jakości procesu dydaktycznego
w uczelni wyższej (w szkole podstawowej czy średniej również!). Oznacza to,
że za jakość procesu dydaktycznego odpowiedzialne są dwie strony: nauczyciel akademicki oraz student. Może być tak, że nauczyciel akademicki wkłada
maksimum wysiłku i starań w przygotowanie i przekaz informacji, a student
(z różnych powodów, czasem mało zrozumiałych dla nauczyciela akademickiego) lekceważy i ignoruje odbiór przekazywanych informacji. W takiej
sytuacji pełna odpowiedzialność za niepowodzenia procesu dydaktycznego
spada na studenta. Bywa czasem sytuacja odwrotna: student stara się usilnie zrozumieć przekazywane treści przez nauczyciela akademickiego, ale ten
przekaz jest tak źle przygotowany i „mętnie” przekazywany, że student nie
jest w stanie pojąć jego sensu i treści. W takiej sytuacji cała odpowiedzialność
za niepowodzenia procesu dydaktycznego spada na nauczyciela akademickiego! Wręcz alarmującą może być taka sytuacja, kiedy nauczyciel akademicki
i student nie uczestniczą systematycznie w procesie dydaktycznym. Trudno
wtedy mówić o jakości procesu dydaktycznego w zawodowym kształceniu
studentów. Jakościowe kształcenie zawodowe studentów winno odbywać się
w oparciu o sytuacje zadaniowe. Nauczyciel akademicki przygotowuje, przekazuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez studenta. Student przyjmuje,
wykonuje i rozlicza się z wykonanych zadań. Tylko taki tok postępowania
i współpracy: nauczyciel akademicki – student prowadzi do jakościowego,
zawodowego przygotowania i rozwoju studentów uczelni wyższych.
Skąd trzeba brać zadania do wykonywania przez studentów? Z „charakterystyki zawodowej”, zwanej „charakterystyką pracownika”, np. „pedagoga szkolnego”, „doradcy zawodowego”. Charakterystyka taka zawiera:
l/ Wykaz czynności zawodowych wykonywanych przez pracownika wraz ze wskazaniem, które z nich wymagają wysokiej
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sprawności;
2/ Wykaz wiadomości i umiejętności podstawowych;
3/ Opis cech psychofizycznych, a także cech umysłu i charakteru;
4/ Wykaz przeciwwskazań, głównie zdrowotnych;
5/ Informacje o możliwościach awansowych.
Dokument ten stanowi podstawę opracowywania planów i programów
nauczania, stanowi podstawę poradnictwa zawodowego oraz podstawę krajowych i międzynarodowych porównań wymagań zawodowych w zakresie
kształcenia zawodowego”. W obecnych czasach tzw. wolnego rynku pracy
i podejmowania przez absolwentów szkół zawodowych pracy innej niż posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kładzie się szczególny nacisk
na ukształtowane „umiejętności kluczowe”. Szczegółowy opis tego zagadnienia znajduje się w moim opracowaniu pt. Zadaniowe kształcenie zawodowe
studentów uczelni wyższych.
2.2.3. Jakość badań naukowych
Każdy nauczyciel akademicki (młody i starszy) zobowiązany jest statutowo do prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników. Nauczyciele młodzi (asystenci, adiunkci) uczą się metodologii i jakość ich badań
może budzić określone wątpliwości. Nauczyciele starsi (doktorzy habilitowani, profesorowie) prowadzą badania na wysokim poziomie teoretycznym
i metodologicznym. Wyniki ich badań nie powinny budzić uzasadnionych
zastrzeżeń. W procesie realizacji badań naukowych dochodzi do „symbiozy”
profesor – asystent. Oznacza to, że za jakość badań naukowych asystenta
odpowiedzialny jest profesor i asystent. Natomiast za jakość osiągnięć edukacyjnych studenta odpowiedzialni są student i nauczyciel akademicki.
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ZADANIOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH
(Zarys problemu)

1. USTALENIA TERMINOLOGICZNE
1.1. Zadanie
Termin „zadanie” jest definiowany jako „to, co należy wykonać, osiągnąć, obowiązek, polecenie”. W tym opracowaniu akcentuję szczególnie
mocno to, co „należy wykonać, osiągnąć”. Zdaniem W. Okonia„zadanie”
to „sytuacja, w której pojawia się jakaś potrzeba lub konieczność przezwyciężenia pewnych trudności, wywołująca określone działanie, którego efektem są jakieś osiągnięcia w sferze materialnej bądź w dziedzinie wartości”.
T. Tomaszewski pisze o „sytuacjach zadaniowych”. Jego zdaniem „... sytuacje zadaniowe są określane zarówno przez cechy otoczenia, jak i podmiotu. Podstawowe znaczenie dla sytuacji zadaniowej człowieka mają stosunki
zachodzące między elementami jego otoczenia i między tymi elementami
a nim samym (jako jednym z tych elementów). Jednakże sytuacje zadaniowe
określane są również przez to, jak człowiek spostrzega ten układ zależności,
jak go rozumie i jak go ocenia”.
1.2. Kształcenie
Termin ten W. Okoń opisuje aż na pięciu stronicach. Stwierdza, że jest
to „jedno z najmniej jasnych pojęć pedagogicznych”. Brak jednoznacznej
jasności tego terminu wynika z różnicy w poglądach różnych autorów prac
pedagogicznych. Najczęściej jest on definiowany jako czynność, co oznacza
„proces kształcenia” i jako wynik tej czynności, tj. „wykształcenie”. W tym
*
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W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996, s. 330.
T. Tomaszewski, Człowiek i otoczenie, [w:] Psychologia pod red. T. Tomaszewskiego, Warszawa
1975, s. 217.
W. Okoń, Nowy słownik…, s. 139-141.
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opracowaniu skupiam się na modelach zadaniowego kształcenia studentów.
1.3. Zawód
Zdaniem Tadeusza W. Nowackiego termin „zawód” oznacza „wykonywanie zespołów czynności społecznie użytecznych, wyodrębnionych na
skutek podziału pracy, wymagających od pracownika odpowiedniej wiedzy
i umiejętności, a także cech psychofizycznych, warunkujących wykonanie zadań zawodowych, powtarzanych systematycznie i będących źródłem
utrzymania dla pracownika i jego rodziny. Zawód jest podstawą prestiżu
i pozycji społecznej pracownika. Społeczne konsekwencje wykonywania zawodu to możliwość zrzeszania się jego przedstawicieli, pielęgnowania tradycji zawodu, prezentacji określonych postaw i ocen społecznych podejmowanych z pozycji danego zawodu”. Prof. T.W. Nowacki wyróżnia i definiuje
następujące kategorie zawodów: „trangresyjne”, „usługowe”, „zanikające”,
„pokrewne”, „sezonowe”, „masowe”, „szeroko profilowe”, „szkolne” , „unikalne”, „wykonywane”, „wyuczone” oraz wyróżnia i definiuje naukę o zawodach – „zawodoznawstwo”.
1.4. Zadaniowe kształcenie studentów
Termin ten rozumiany jest tu jako „kształcenie przez zadania i dla zadań” /KMC/, tj. opanowywanie, wykonywanie, sprawdzanie i ocenianie zadań teoretycznych i praktycznych, by je poprawnie wykonywać jako pracownik.

2. MODELE ZADANIOWEGO KSZTAŁCENIA
2.1. Teoretyczny model zadaniowego kształcenia studentów
Model ten obejmuje cztery kategorie zadań (rys. l):
/1/ zadania ważne,
/2/ zadania złożone,
/3/ zadania trudne,
/4/ zadania odpowiedzialne.
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/2/
złożone

/1/
ważne

KATEGORIE
ZADAŃ

/4/
odpowiedzialne

/3/
trudne
Rys. 1. Teoretyczny model zadaniowego kształcenia studentów
Źródło: Opracowanie własne.

Ważność zadań /1/ tkwi w zawodowym obowiązku nauczyciela uczelni, realizacji zadań rozwojowych, szczególnie zawodowego rozwoju studentów. Oznacza to, że dobrze nie może wykonywać zadań zawodowych „przypadkowy” nauczyciel akademicki, lecz nauczyciel doświadczony i bardzo
odpowiedzialny.
Złożoność zadań /2/ tkwi w procesie ciągłego rozwoju nauczyciela
akademickiego i studenta (fizycznego, psychicznego, społecznego). Ta obiek
tywnie zachodząca zmienność rozwojowa nauczyciela i studenta wpływa
w sposób obiektywny na złożoność zadań zawodowych.
Trudność zadaniowa /3/ tkwi w ważności i złożoności zadań, ale głównie w stałym czynieniu w samym sobie takich zmian, które są konieczne, by
dobrze realizować zadania nauczycielskie w pracy ze studentami.
Odpowiedzialność zadaniowa /4/ tkwi głównie w tym, że nauczycielowi akademickiemu nie wolno popełniać żadnych błędów edukacyjnych
w pracy dydaktyczno-wychowawczej ze studentami, bo wszelkie błędy są
bardzo trudne do naprawienia.
Wyróżnione kategorie zadań wymagają jeszcze uszczegółowienia, które pozostawiam do przemyślenia twórczym nauczycielom akademickim.

	

M. Tyszkowa: Zadania rozwojowe, [w:] Encyklopedia pedagogiczna pod red. W. Pomykały,
Warszawa 1993, s. 951-954.
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2.2. Realistyczny model zadaniowego kształcenia zawodowego studentów
Model ten oparty jest na czterech dziedzinach humanistycznej wiedzy
o człowieku (rys. 2):
/1/ psychologii,
/2/ pedagogice,
/3/ socjologii,
/4/ etyce.

/1/
psychologiczne

/2/
pedagogiczne

ZADANIA

/4/
etyczne

/3/
socjologiczne

Rys. 2. Realistyczny model zadaniowego kształcenia studentów
Źródło: Opracowanie własne.

Zadania psychologiczne /1/ tkwią głównie w rozwoju świadomości
i odpowiedzialności zawodowej studentów jako przyszłych pracowników.
Zadania pedagogiczne /2/ tkwią głównie w kształtowaniu wiedzy,
umiejętności, nawyków i przyzwyczajeń prozawodowych i zawodowych studentów.
Zadania socjologiczne /3/ tkwią głównie w kształtowaniu u studentów
prospołecznej postawy do zawodu i pracy w wyuczonym zawodzie.
Zadania etyczne /4/ tkwią głównie w kształtowaniu u studentów moral
ności zawodowej, jak np. rzetelności w pracy.
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2.3. Zadaniowo-dydaktyczny model zawodowego kształcenia studentów

Model ten obejmuje cztery najważniejsze wyznaczniki (rys. 3):

/1/ motywowanie,
/2/ zadawanie,
/3/ kontrolowanie,

/4/ ocenianie.

/1/
motywowanie

/2/
zadawanie

ZADANIA

/4/
ocenianie

/3/
kontrolowanie
Rys. 3. Zadaniowo-dydaktyczny model kształcenia studentów
Źródło: Opracowanie własne.

Motywowanie /1/ oznacza zachęcanie studentów wszelkimi skutecznymi metodami do intensywnego i skutecznego uczenia się wybranego zawodu.
Zadawanie /2/ oznacza podawanie studentom konkretnych zadań prozawodowych i zawodowych do wykonania w czasie studiów w uczelni, jak
również w domu lub na praktykach zawodowych.
Kontrolowanie /3/ oznacza sprawdzanie obiektywnymi metodami
rzetelności i poprawności wykonanych zadań zawodowych.
Ocenianie /4/ oznacza wartościowanie (pozytywne, negatywne) osiągnięć studentów w wykonywaniu zadań i całego ich zawodowego rozwoju.

2.4. Zadaniowo-zawodowy model kształcenia studentów
Z uwagi na fakt, że wykształcony zawodowo student będzie pracował
w dziedzinie zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi lub w dzie
dzinie pokrewnej, model ten obejmuje cztery główne wyznaczniki (rys. 4):
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/1/ wiedzę zawodową,
/2/ umiejętności zawodowe,
/3/ sprawności zawodowe,
/4/ nawyki zawodowe.

/1/
wiedza zawodowa

/2/
umiejętności
zawodowe

ZADANIA

/4/
nawyki zawodowe

/3/
sprawności
zawodowe
Rys. 4. Zadaniowo-zawodowy model kształcenia studentów
Źródło: Opracowanie własne.

Wiedza zawodowa /1/ obejmuje wszystkie wiadomości, które powinien opanować (przyswoić sobie) student, zgodnie z planem studiów zawodowych.
Umiejętności zawodowe /2/ dotyczą wszystkich umiejętności, jakie
winien opanować poprawnie student w całym procesie kształcenia zawodowego.
Sprawności zawodowe /3/ winny być wyćwiczone u studenta w takim
stopniu, by mógł wykonywać zadania zawodowe bezbłędnie.
Nawyki zawodowe /4/ winny przejawiać się w całym zachowaniu studenta: jego myśleniu, mówieniu, działaniu, a nawet w ruchach i gestach prozawodowych.

2.5. Zadaniowo-metodyczny model kształcenia zawodowego
studentów
Model ten obejmuje najważniejsze wyznaczniki (rys. 5):
/1/ zapamiętywanie (przyswajanie) zadań zawodowych,
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/2/ przechowywanie przyswojonych zadań zawodowych,
/3/ odtwarzanie przyswojonych zadań zawodowych,
/4/ stosowanie (wykonywanie) opanowanych zadań zawodowych.
/2/
przechowywanie
zadań
zawodowych

/1/
zapamiętywanie
zadań zawodowych

ZADANIA

/4/
stosowanie
(wykonywanie)
zadań zawodowych

/3/
odtwarzanie
zadań
zawodowych

Rys. 5. Zadaniowo-metodyczny model kształcenia studentów
Źródło: Opracowanie własne.

Zapamiętywanie zadań zawodowych /1/ dotyczy opanowywanej wiedzy, umiejętności, sprawności i nawyków w procesie kształcenia zawodowego – teoretycznego i praktycznego.
Przechowywanie zadań zawodowych /2/ dotyczy opanowanych
i utrwalonych w pamięci wiadomości, umiejętności, sprawności i nawyków
zawodowych.
Odtwarzanie zadań zawodowych /3/ oznacza umysłową gotowość poprawnego podania i wyjaśnienia tego, co student opanował w zakresie wiedzy, umiejętności, sprawności i nawyków zawodowych.
Stosowanie zadań zawodowych /4/ przejawia się w tym, że student potrafi wykorzystać w praktyce opanowaną wiedzę, umiejętności, sprawności
i nawyki zawodowe przy wykonywaniu konkretnych zadań roboczych.
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3. ŹRÓDŁA ZADAŃ ZAWODOWEGO KSZTAŁCENIA
STUDENTÓW

tów:

Są trzy główne źródła zadaniowego kształcenia zawodowego studen/1/ podział pracy ludzkiej,
/2/ klasyfikacja zawodów i specjalności,
/3/ charakterystyki zawodów (szkoleniowe i pracownicze).

3.1. Podział pracy ludzkiej
Człowiek żyje, rozwija się i działa w konkretnym środowisku społeczno-kulturowym i gospodarczym. Jego rozwój zawodowy i praca zawodowa
odbywają się „tu i teraz” w układzie przedmiotowych uwarunkowań. Podział
pracy ludzkiej jest rzeczywistością konkretną, obserwowalną. Jest on uwarunkowany wieloma czynnikami i ich wyznacznikami:
- potrzebami samego procesu pracy,
- wynajdywaniem (konstruowaniem i doskonaleniem) narzędzi
pracy,
- twórczą myślą człowieka usprawniającą proces i wyniki pracy,
- współdziałaniem, współpracą i kooperacją,
- potrzebą zwiększania produkcji, usług, twórczości,
- zdolnościami, motywacją i decyzjami ludzi pracy, związanymi
z jej wykonywaniem.
Zdaniem S. Widerszpila „Podział pracy jest procesem wyodrębniania
się różnorodnych form działalności produkcyjnej, rozmaitych rodzajów pracy, w zależności od rozwoju sił wytwórczych społeczeństwa”.
W całokształcie podziału pracy ludzkiej wyróżnia się następujące jego
rodzaje:
- społeczny podział pracy, który obejmuje całe społeczeństwo
pracujące,
- ekonomiczny podział pracy, uzasadniony rodzajem wytwarzania,
- zawodowy podział pracy, który obejmuje pracowników danego
zakładu,
- jednostkowy podział pracy, który obejmuje pracowników określonego warsztatu,
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-

pionowy podział pracy, który dotyczy kadry kierowniczej oraz
wykonawców określonych zadań roboczych,
- poziomy podział pracy, który obejmuje wszelkie działy, gałęzie, branże, jak np. techniczna, rolnicza, leśna, naukowa, artystyczna, ekonomiczna, oświatowa, medyczna, wojskowa, duszpasterska.
Podział pracy ludzkiej widoczny jest najwyraźniej w już istniejących
i zmieniających się zawodach, specjalnościach, specjalizacjach i czynnościach. W społecznym podziale pracy człowiek pracujący określany jest mianem „pracownika” zajmującego określone miejsce robocze w produkcji, usługach lub twórczości. W zawodowym podziale pracy człowiek pracujący jest
określany mianem „specjalisty”. Społeczno-zawodowy podział pracy dzieli
ludzi na określone kategorie zawodowe, np. górników, nauczycieli, lekarzy,
uczonych, artystów. Oznacza to, że jednym z istotnie ważnych czynników
i wyznaczników społecznego usytuowania człowieka jest podział pracy, który wyznacza jego miejsce i przestrzeń społeczno-zawodową.

3.2. Klasyfikacja zawodów i specjalności
Termin „klasyfikacja” (i pochodne od niego: „klasyfikować”, „klasyfikator”, „klasyfikacyjny”, „klasyfikowanie”) definiowany jest jako syste
matyczny podział przedmiotów, zjawisk, pojęć, dokonywany według określonej zasady na klasy, działy, poddziały i grupy, jak np. klasyfikacja gruntów,
roślin, zwierząt, materiałów, towarów, narzędzi pracy ludzkiej, wytworów
pracy. Termin ten jest czasem używany zamiennie i równoznacznie z terminami „uporządkowanie” lub „pogrupowanie” jakichś zbiorów według ustalonej zasady ogólnej.
Terminem „klasyfikacja zawodów i specjalności” określa się pogrupowanie wszystkich zanikających, istniejących i powstających zawodów i specjalności, które występują w różnych państwach. Ze względu na kryterium
uczenia się zawodu oraz wykonywanie pracy zawodowej wszystkie zawody
i specjalności dzielą się na dwie duże grupy:
- „zawody szkolne”, których uczy się młodzież w szkołach zawodowych i uczelniach wyższych oraz
- „zawody pracownicze”, które są wykonywane w miejscach
pracy przez osoby dorosłe, posiadające określone kwalifikacje
zawodowe.


K.M. Czarnecki, Psychologia zawodowej pracy człowieka, Sosnowiec 2006, s. 65-66.
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Zdaniem Tadeusza W. Nowackiego, terminem „klasyfikacja” obejmuje się zróżnicowane zakresy czynności i wyniki klasyfikacyjne. Najobszer
niejszą jest Międzynarodowa Klasyfikacja Zawodów i Specjalności (ISCO-88
International Classification of Vacotions and Specializations), która „stanowi wyznacznik doskonalenia państwowych systemów klasyfikacji”. Znacznie węższą zakresowo klasyfikacją zawodów i specjalności jest Państwowa
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności, którą określa się jako „spis zawodów
i specjalności usystematyzowany według nazewnictwa i kodu cyfrowego”
opracowany dla:
- potrzeb gospodarczych (klasyfikacja gospodarcza zawodów,
sporządzona przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych);
- potrzeb szkolnictwa (klasyfikacja szkolnictwa zawodowe
go, przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
przy udziale resortów gospodarczych);
- potrzeb międzynarodowych (klasyfikacja ISCO-88).

3.3. Charakterystyki zawodów
Cztery pojęcia wymagają zdefiniowania i krótkiego opisu, by lepiej
zrozumieć istotę zagadnienia;
- charakterystyka kierunku,
- charakterystyka kwalifikacyjna absolwenta,
- charakterystyka zawodowa,
- charakterystyka zawodowa absolwenta10.
Charakterystyka kierunku to element dokumentacji programowej
zawodu (programu nauczania) dostosowany do wyodrębnionego z obszaru
zawodu węższego zakresu o charakterze specjalistycznym, specjalnościowym, który pozwala wyznaczyć kwalifikacje zawodowe niezbędne w proce
sie pracy. Dokument ten stanowić może również podstawę doboru treści dla
procesu kształcenia w warunkach szkolnych, pozaszkolnych i dla kształcenia specjalistycznego.
Charakterystyka kwalifikacyjna absolwenta jest to dokument,
w którym wyodrębniono następującą strukturę kwalifikacji: kwalifikacje
zawodowe, postawy społeczno-moralne i cechy fizyczne. Charakterystykę
kwalifikacyjną absolwenta uznaje się za podstawę treści kształcenia.
Charakterystyka zawodowa to charakterystyka pracownika. Zawiera
następujące elementy:

10
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1) wykaz czynności zawodowych wykonywanych przez pracownika wraz ze wskazaniem, które z nich wymagają wysokiej
sprawności;
2) wykaz wiadomości i umiejętności podstawowych;
3) opis cech psychofizycznych, a także cech umysłu i charakteru;
4) wykaz przeciwwskazań, głównie zdrowotnych;
5) informacje o możliwościach awansowych.
Dokument ten stanowi podstawę opracowywania planów i programów nauczania, stanowi również podstawę poradnictwa zawodowego oraz
podstawę krajowych i międzynarodowych porównań wymagań zawodowych
w zakresie kształcenia zawodowego. Ostatnio kładzie się nacisk na tzw. umie
jętności kluczowe.
Charakterystyka zawodowa absolwenta to dokument określający zakres i stopień przygotowania do zadań zawodowych osoby po ukończeniu
przez nią szkoły.
Przedstawione skrótowo modele zadaniowego kształcenia zawodowego studentów są opracowane w oparciu o obiektywne przesłanki, jakie
istnieją i zachodzą w procesie kształcenia zawodowego młodzieży na każdym szczeblu kwalifikacji zawodowych (zasadniczym, średnim, wyższym).
Rzeczą oczywistą jest to, że zaprezentowane modele zadaniowego kształcenia zawodowego studentów uczelni wyższych wymagają jeszcze dogłębnej
analizy, szczegółowego ich opisu oraz rzeczowej nad nimi dyskusji wśród
nauczycieli akademickich (asystentów, adiunktów, doktorów habilitowanych
i profesorów). Wyrażam nadzieję, że takowa dyskusja wśród nauczycieli
akademickich Wyższej Szkoły Humanitas będzie podjęta z pożytkiem dla
nauczycieli i studentów. Oby tak się stało!
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POSZUKIWANIE NOWEJ JAKOŚĆI
W KONTAKTACH NAUCZYCIEL – UCZEŃ
Zachodzące współcześnie przemiany społeczne w oczywisty sposób
wpływają na strukturę relacji interpersonalnych. Zanikanie tradycyjnych
wspólnot i społeczności, a z drugiej strony nasilanie się świadomości etnicznej i narodowościowej, migracje, powstawanie nowych grup społeczno-zawodowych, przekształcenia rodziny, pojawienie się w świadomości społecznej kultu wartości materialnych to tylko niektóre z występujących obecnie
symptomów tych zmian.
W wyspecjalizowanych strukturach społecznych człowiek coraz częściej staje się anonimowym elementem składowym całości, a stosunki międzyludzkie nabierają cech powierzchowności, urzeczowienia i depersonalizacji. Obserwowany w nich pragmatyzm, chłodna kalkulacja i rywalizacja
pozbawiły je elementów bezinteresowności, empatii czy nawet humanizmu.
Instrumentalne traktowanie partnera w procesie komunikacji społecznej zaprzecza dążeniom do postrzegania człowieka poprzez pryzmat personalizmu,
stanowiącego nie tylko kierunek współczesnej filozofii, ale też radykalny nurt
pedagogiki. Zanikają bezinteresowne więzi ideowe, wzrasta poczucie izolacji
i osamotnienia, narastają trudności w łagodzeniu konfliktów i szukaniu możliwości wzajemnego porozumienia. Na płaszczyźnie personalizmu umiejscowić można sylwetkę nauczyciela – wychowawcy wyzwalającego, który swoje
działanie opiera na sympatii i chęci pomocy, który stwarza atmosferę pogody,
ładu i życzliwości. Przeciwieństwem tak zarysowanej sylwetki jest nauczyciel wychowawca hamujący, który zgodnie z charakterystyką przedstawioną
przez Marię Grzegorzewską opiera swoje działanie na stosowaniu przymusu,
nakazów, restrykcji i sankcji karnych, który stwarza klimat chłodu i obcości.
Wśród cech decydujących o efektywności oddziaływań pedagogicznych i wychowawczych nauczyciela – wychowawcy Maria Grzegorzewska szczególną
rolę przypisuje jego wartości moralnej i poziomowi rozwoju osobowości.
*
**
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Efekty tych działań uzależnia także od stopnia zainteresowania wychowankiem, zdecydowanej postawy, wyraźnie nakreślonego celu, co powinno
wynikać z głębokiego wejrzenia we wszelkie obszary życia i orientowania się
w obiektywnym świecie wartości.
Inne istotne przy tym czynniki to bezinteresowność i życzliwe nastawienie na pomoc w samorozwoju oraz stopień związania nauczyciela ze środowiskiem.
Postawy wypływające z personalizmu podkreślającego rolę i znaczenie
każdej jednostki zaangażowanej w proces kształcenia i wychowania implikują dążenie do indywidualizacji wszelkich oddziaływań pedagogicznych.
Wypracowanie pedagogiki indywidualności, której funkcje staną się znane
każdemu człowiekowi, jak również dostrzeżenie w każdym jego odrębności,
wydaje się często najprostszą drogą doskonalenia społeczeństwa. Jak uważa
Jan Szczepański, wpłynie to na stawanie się tego obszaru aktywności procesem codzienności.
Personalizm, afirmując każdy podmiot działań pedagogicznych jako
osobę, traktowany jest niejednokrotnie jako postawa interpersonalna, wyrażająca się pełnią szacunku, uznawaniem i respektowaniem praw i godności
drugiego człowieka oraz troską o jego rozwój. Wspomaganie rozwoju, poszanowanie indywidualności i godności każdej jednostki jest w istocie podejmowanym od lat zagadnieniem podmiotowości w nauczaniu i wychowaniu. Podmiotowe, a więc w swej naturze personalistyczne traktowanie edukacji burzy
utrwalony, mimo wszystko autorytarny model wzajemnych relacji między
nauczycielami – wychowawcami a uczniami – wychowankami. Niezależnie
od proponowanych w ciągu całego rozwoju pedagogiki rozwiązań organizacyjnych, nauczyciel – wychowawca zazwyczaj pełni nadrzędną rolę w działalności niemal wszystkich instytucji oświatowych. Jest to nadal rozwiązanie
typowe dla większości placówek, uzasadniane istotą pracy nauczyciela, bowiem to właśnie jego osobowość, przygotowanie i umiejętności zawodowe
wyznaczają kierunek i efektywność procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Personalistyczne postrzeganie relacji zachodzących w edukacji szkolnej między wszystkimi jej podmiotami (nauczycielami, uczniami, rodzicami)
wyklucza dominację którejkolwiek ze stron nad pozostałymi. Należy zatem
dążyć do kształtowania edukacji traktowanej jako wspólny, trójstronny problem zaangażowanych w nią osób. Zdaniem B. Śliwerskiego oznacza to przyznanie każdemu z tych podmiotów prawa do wolności, która jest warunkiem
koniecznym nie tylko bycia sobą, ale i wyzwolenia od tego, co zniewala.
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Wolność wymaga więc wszechstronnej przemiany człowieka. Wolność
nauczyciela, ucznia, jak również jego rodziców jako osób, istot ludzkich traci
swój abstrakcyjny charakter, gdy zaczyna funkcjonować w konkretnym miejscu i czasie. Doświadczenie pokazuje jednak, jak trudno przełamywać zakorzenione w świadomości stereotypy, jak trudno kształtować odpowiadający
aktualnym potrzebom model relacji między nauczycielem a uczniem.
Poszukiwania dróg zmiany relacji interpersonalnych w obszarze edukacji zmierzać powinny do wskazywania realnych możliwości w tym zakresie.
Kluczowym zagadnieniem w procesie przełamywania stereotypów edukacyjnych jest zauważenie i docenienie różnic intelektualnych, emocjonalnych
i psychologicznych wpływających na krańcowo nieraz odmienne postrzeganie siebie i świata. To właśnie indywidualizm każdej jednostki i wynikające
z niego różnice są fundamentem synergii traktowanej jako specyficzny rodzaj komunikacji interpersonalnej na podłożu wysokiego poziomu wzajemnego zaufania.
Wszyscy jesteśmy wyposażeni w te same podstawowe systemy pozwalające nam odbierać otaczający nas świat, ale nie wszyscy dostrzegamy to
samo, a rzeczom przez nas dostrzeżonym nadajemy różne sensy i znaczenia.
Nasze postrzeganie jest w dużym stopniu indywidualne i wybiórcze. Otoczenie jest przez nas odbierane poprzez pryzmat naszego doświadczenia.
W znacznym stopniu korzystamy z wyuczonych nawyków postrzegania i interpretacji, chociaż jesteśmy przekonani, że odbieramy świat w kategoriach
obiektywnych.
Nieporozumienia i konflikty wynikają jednak z tego, iż każdy z nas
dokonuje tak naprawdę jedynie subiektywnej interpretacji rzeczywistości.
Tym ważniejsze jest uświadomienie sobie konieczności odrzucania stereotypowego oceniania ludzi. Dzięki temu możemy dostosować nasze działania do
indywidualnych potrzeb jednostki. Nie ma żadnej możliwości, abyśmy mogli
patrzeć na świat tak samo, jak widzi go inny człowiek, tym bardziej należy dążyć do zrozumienia zachowania jednostki. Partnerzy interakcji muszą
choćby w minimalnym stopniu zgadzać się ze sobą w ocenie sytuacji, muszą
występować na płaszczyźnie wspólnie podzielanych przekonań, norm i wartości. Dlatego tak niezwykle ważna jest umiejętność osiągania porozumienia
w kwestii wyznaczania i realizacji wspólnych celów. Znaczącą wartością pracy pedagogicznej jest zatem zdolność do empatii, do wczuwania się w sytuację innego człowieka oraz konieczność stałego wzbogacania swego warsztatu
metodycznego o nowe umiejętności interpersonalne.
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W tym kontekście synergia jawi się jako szczególnie cenna właściwość
procesu wychowania. Określa się ją zazwyczaj poprzez panujące między
uczestnikami procesu komunikacji interpersonalnej ścisłe więzi wewnątrzgrupowe, otwartość we wzajemnych kontaktach, twórczą aktywność i wzajemny szacunek. Niezmiernie ważne jest również nieustanne dążenie do
zrozumienia przesłanek i przyczyn odmiennych poglądów innych ludzi oraz
motywów ich działania. Synergiczny charakter wzajemnych relacji wymaga
komunikowania się w kategoriach wygrana-wygrana i odejścia od trwania na
pozycji obrony własnych interesów.
Rola nauczyciela wychowawcy polega na wspomaganiu rozwoju wychowanka w oparciu o wartości humanistyczne – kształtowania przeżyć estetycznych, twórczej ekspresji, altruizmu, przyjaźni. Postawy realizatora tak
pojmowanego procesu wychowania muszą być nacechowane autentyzmem,
akceptacją i empatią. Przestrzeń wychowawcza staje się obszarem, w którym
nauczyciel – wychowawca jako doradca i opiekun podejmowanych przez wychowanka działań stymuluje jego aktywność i pośredniczy w odbiorze dóbr
kultury, wprowadza go w świat wartości. Umiejętność wzajemnego komunikowania się każdego z podmiotów wychowania staje się w ten sposób pomostem łączącym nauczyciela wychowawcę i ucznia wychowanka. Jednym
z podstawowych warunków efektywnej komunikacji jest jej bezpośredniość,
zapewniająca otwarte wyrażanie uczuć. Umożliwia to wystąpienie natychmiastowego sprzężenia zwrotnego w postaci informacji, w jaki sposób interpretowany jest nasz przekaz. Owo sprzężenie zwrotne pozwala lepiej poznać
wpływ, jaki nasze czynności i wypowiedzi wywierają na bliską nam osobę
i zastanowić się, jakie istnieją możliwości wyboru takiego rodzaju postępowania, który zaspokoi potrzeby zarówno nasze, jak i partnera naszej interakcji.
Swoistym rodzajem komunikacji interpersonalnej jest właśnie wspomniana wcześniej synergia. W efekcie jej stosowania każda ze stron otrzymuje to, na czym jej zależało, a proces poszukiwania nowych, wspólnych
rozwiązań odpowiadających każdej ze stron zacieśnia wzajemne więzi.
W tym miejscu trzeba wrócić jeszcze do kwestii wolności jednostki. Ludzie
cechujący się znacznym poziomem zależności funkcjonują zazwyczaj w sytuacjach współzależnych. Zwróćmy uwagę, jak wielu nauczycieli jest zależnych od siły, którą daje im uprzywilejowana pozycja i zajmowane stanowisko
i jak wielu spośród nich próbuje osiągać sukcesy, posługując się strategią wygrać-przegrać. Problem polega przy tym również na braku innych umiejętności interpersonalnych, z których najbardziej istotna wydaje się umiejętność



50

M. Łobocki (red.), Psychologia humanistyczna a wychowanie, Lublin 1994.
E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, Warszawa 1999, s. 484.

Poszukiwanie nowej jakości w kontaktach nauczyciel – uczeń

aktywnego słuchania. W prosty sposób prowadzi to nie do współdziałania
we wzajemnym tworzeniu, lecz do manipulacji innym człowiekiem. Trening
interpersonalny czy trening umiejętności prospołecznych da możliwość nie
tylko nauczycielom, ale i uczniom wykształcić kompetencje pozwalające
konstruktywnie radzić sobie w sytuacjach społecznych. Bez tych umiejętności socjalizacja dzieci i młodzieży przebiega często nieprawidłowo, co staje
się źródłem frustracji występującej także u dorosłych. To spostrzeżenie ma
tym bardziej doniosłe znaczenie w sytuacji, gdy problemy z przystosowaniem społecznym dotyczą nie tylko tej grupy młodzieży, która już weszła
w konflikt z prawem i zetknęła się z organami ścigania czy wymiarem sprawiedliwości. Coraz liczniejszą grupę niedostosowanych społecznie stanowią
uczniowie szkół masowych, którym trudno dostosować się do wymagań regulaminu szkolnego i którzy przejawiają trudności w zakresie respektowania
norm moralnych i społecznych, co niejednokrotnie jest efektem wieloletnich
zaniedbań wychowawczych. W efekcie znacznie częściej niż inni wchodzą
w konflikty z otoczeniem, a na sytuacje trudne reagują agresją lub autoagresją. Charakteryzują ich zachowania godzące w dobro innych ludzi spowodowane między innymi ograniczoną zdolnością rozumienia siebie zarówno
w aspekcie poznawczym, jak i emocjonalnym. Oznacza to ogromne trudności ze znalezieniem odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące własnej
tożsamości, motywów własnego zachowania, jego wpływu na własne życie
i otoczenie oraz innych możliwych sposobów reagowania. Należy wziąć
pod uwagę ograniczony repertuar zachowań tej grupy dzieci i młodzieży,
wynikający z przebywania najczęściej w ubogich kulturowo i emocjonalnie
środowiskach społecznych, głównie rodzinnych. Celowe wydaje się zatem
wprowadzanie takich metod pracy, które z jednej strony stworzą okazję do
lepszego poznania siebie i innych, jak również dadzą możliwość poszerzania wachlarza zachowań. Najważniejszym obszarem pracy profilaktycznej
i terapeutycznej jest nabywanie szeroko rozumianych umiejętności interpersonalnych i prospołecznych oraz doświadczanie w kontaktach międzyludzkich empatii, która uruchamia motywację do zmiany zachowań. Istotne jest
także uświadamianie braków w zakresie umiejętności współżycia z ludźmi,
motywowanie do pracy nad sobą, jak również ćwiczenie nowych zachowań
w oparciu o osobiste doświadczenia.
Tak zarysowaną sytuację dużej grupy dzieci i młodzieży S.R. Covey
wiąże z brakiem poczucia bezpieczeństwa, co z pewnością nie pozostaje bez
znaczenia w rzeczywistości wychowawczej kreowanej przez aktualny system
oświatowy. W wielu instytucjach oświatowych uczniowie wychowankowie
przejawiają znaczące deficyty również w zakresie innych podstawowych po51
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trzeb psychologicznych, począwszy od potrzeby akceptacji, miłości, uznania,
a kończąc na potrzebie samorealizacji i twórczości. Trudności w społecznym
funkcjonowaniu wynikają u nich także z głębokich deficytów w zakresie poczucia własnej wartości i samooceny, co jest związane z niezaspokojeniem
tych potrzeb. Deficyty te dotyczą także umiejętności wyrażania i adekwatnego rozpoznawania emocji zarówno własnych, jak i cudzych, możliwie
bezkonfliktowych relacji z innymi, zdolności wczuwania się w stany emocjonalne innych osób oraz nawiązywania pozytywnych relacji społecznych.
Obserwowane u nich braki dotyczą także obrony oraz nienaruszania cudzych
praw w kontaktach interpersonalnych, a także podejmowania decyzji i umiejętności myślenia perspektywicznego.
Zdaniem S.R. Coveya, tacy ludzie odczuwają przemożną potrzebę
kształtowania innych osób według własnych wyobrażeń, powielania starych
i sprawdzonych w ich przekonaniu wzorów działania, co w efekcie sprzyja
zniewalaniu i ogranicza znacznie autonomię osobistą.
Charakterystyczny jest dla nich rutynowy mechanizm działania narzucający zarówno im samym, jak i osobom z ich otoczenia dyrektywę nakazującą unifikację wszelkich różnic. Nie dostrzegają, że siła konstruktywnych
relacji interpersonalnych leży właśnie w możliwości formułowania odmiennych punktów widzenia. Całość nie tylko nie jest identycznością, ale nie jest
nawet prostą sumą poszczególnych jedności. Zupełnie nietwórcze jest osiągnięcie stanu identyczności – sensem rozmowy jest odmienność postrzegania i docenianie faktu inności drugiego człowieka. Nie sprzyja zatem kreatywnej aktywności uczniów eliminowanie tkwiących między nimi różnic
i konsekwentne dążenie nauczyciela do wtłaczania uczniów w ciasne ramy
mieszczące jedynie to, co uznane zostało za cechy większości. Autentyczność
i otwartość nakazują zatem akceptowanie własnych ograniczeń w zakresie
percepcji, jak również korzystanie z zasobów własnej osobowości w procesie
interakcji z innymi. Prawdziwie skuteczny nauczyciel wychowawca docenia
różnice, rozumiejąc, że ich występowanie zwiększa zarówno stan jego wiedzy, jak i możliwość rozumienia rzeczywistości. Skazanie siebie wyłącznie
na własne doświadczenie prowadzi do zubożenia informacyjnego. Oddziaływanie synergiczne sprzyja natomiast odnajdywaniu w uczniu pozytywnych
stron i wykorzystaniu tej wiedzy do poszerzania własnej perspektywy odbioru świata. Otwieranie się na innych wymaga niejednokrotnie przebudowy czy też uzupełnienia dotychczasowego modelu działania. Łączy się też
z odwagą wyrażania swoich myśli, uczuć i doświadczeń w sposób niezagrażający, który pobudzi innych do otwierania się. Sprzyja temu uznanie prawa
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każdego człowieka do posiadania i wyrażania własnego zdania. Działanie
według strategii wygrana-wygrana i autentyczne dążenie do zrozumienia
partnera interakcji pozwala w każdej niemal sytuacji odnaleźć rozwiązanie
najbardziej korzystne.
Do zmiany istniejącego stanu rzeczywistości wychowawczej przyczynić się może jedynie konsekwentne wdrażanie programów kształtowania
umiejętności interpersonalnych i prospołecznych, które powinny stanowić
integralną część procesu kształcenia nauczycieli, jak i oddziaływania wychowawczego we wszystkich instytucjach oświatowych. Programy te powinny
uwzględniać założenia teoretyczne reprezentowane przez:
- teorie uczenia społecznego, w myśl których nowe zachowania
kształtowane są w oparciu o modelowanie i konsekwentnie stosowany system wzmacniania zachowań pożądanych i wygaszania nieakceptowanych,
- teorie poznawcze, zgodnie z którymi zmiany w zachowaniu
człowieka dokonują się pod wpływem analizy poznawczej zachodzącej sytuacji i świadome zaplanowanie procesu zmiany,
- teorie psychodynamiczne, podkreślające wagę dostarczenia
jednostce doświadczeń emocjonalnych, które mogą kompensować i korygować dotychczasowe urazy i pełnić rolę motywującą do zmiany zachowań10.
Uczeń – wychowanek nie jest jedynie biernym przedmiotem oddziaływań, lecz aktywnym podmiotem posiadającym możliwość definiowania sytuacji społecznych, w jakich się znajduje. Pomimo iż powyższe stwierdzenie
nie budzi wątpliwości, relacje między nauczycielami a uczniami są zazwyczaj dalekie od wzorców określanych przez obowiązujące normy społeczne
i mają na ogół bezosobowy charakter stosunku władczego legitymizowanego społecznym uznaniem11. Nauczyciele postrzegani są przez uczniów jako
odrębna zbiorowość trwająca na straży istniejącego ładu. Obserwowany między nauczycielami a uczniami dystans wpływa na powstawanie i utrwalanie
swoistej dychotomiczności społeczności szkolnej i podziału na żyjącą swoim własnym życiem zbiorowość uczniowską i zbiorowość nauczycielską. Nie
traktują one siebie nawzajem jak partnerów interakcji w procesie komunikacji
zachodzącej w szkole, bowiem ma on charakter zdecydowanie asymetryczny,
wyznaczany dominacją społeczności nauczycielskiej. Należy zatem dołożyć
wszelkich starań, ażeby zmienić warunki wzajemnej komunikacji w procesie
wychowania i nauczania, kładąc zdecydowany nacisk na kształtowanie umie
10
11
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jętności interpersonalnych i prospołecznych.
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Marek Nita*
Nie ma rozumieć Nauczyciel, że
na to wszystko jest wezwany, aby uczył Dzieci
czytać i pisać, jako tako zbywać czas szkolny.
Cel jego jest bardzo szlachetny, przykładać się
do szczęśliwości ludu, przez dobre wychowanie
co do zdrowia, co do wiary i cnoty, co do nauki
potrzebnej ku dobremu odbywaniu powinności
i spraw każdego przyzwoitych.
(Grzegorz Piramowicz, Powinności nauczyciela, 1787)

AUTORYTET NAUCZYCIELA
WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE
Współczesne czasy postindustrialne, informatyczne, mediów i telekomunikacji stawiają przed zreformowaną w Polsce w 1999 roku oświatą trudne i złożone zadania. Danie dobrego wykształcenia młodym Polakom jest
powinnością Rzeczypospolitej, aby mieli oni dobry start w dorosłe życie, tak
w kraju, jak i w zjednoczonej Europie. W dalszym ciągu w procesie nauczania
i wychowania ważną rolę odgrywa nauczyciel. Stawia mu się jednak bardzo
duże wymagania w zakresie jego wiedzy ogólnej i specjalistycznej, umiejętności pedagogicznych oraz jego cech osobowościowych. Podkreśla się, iż
nauczyciel stanowi ważny pas transmisyjny, za którego pośrednictwem przekazuje się uczniom umiejętności, wartości i wiedzę.
Czasy współczesne cechuje upadek autorytetów. Dla Polaków jedynym,
niekwestionowanym autorytetem w dalszym ciągu pozostaje Karol Wojtyła
– Papież Jan Paweł II. Szczególnie wysoko cenią go młodzi ludzie; osoba
ta budzi duży respekt i uznanie ze względu na jej moralność i szlachetność.
Jednak działalność i nauka Papieża w niewielkim stopniu wpływają na podejmowane przez Polaków decyzje.
*




Doktor nauk humanistycznych, wykładowca na Akademii Pedagogicznej w Częstochowie.
I. Wagner, Reformy systemu edukacji. Między sukcesem a porażką, [w:] Polska szkoła i system
edukacyjny w procesie przemian, Częstochowa – Katowice 2000, s. 36-48; W. Andrukowicz, Humanizacja w kształceniu, „Edukacja i Dialog” 1999, nr 8; W. Kołodziejczyk, Wymarzona szkoła
XXI wieku, „Edukacja i Dialog” 2001, nr 4.
J. Makowska, Ludzie drogowskazy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1995, nr 8.
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Młodzi ludzie w szkole poznają autorytety występujące w literaturze
i historii. Jest to jednak niewystarczające. Dzieci i młodzież potrzebują kontaktów z autorytetami w szkole na co dzień. Taką funkcję może i powinien
pełnić nauczyciel.
Autorytety są przecież niezbędnym czynnikiem rozwoju społecznego,
porządkują go, wprowadzają ład. Człowiek chce i powinien wiedzieć, że istnieją ludzie, których kompetencje, postawa moralna, doświadczenie życiowe,
sprawowana funkcja pomogą w rozwiązywaniu problemów, pozwolą uniknąć zagrożeń czy wyjaśnić nieznane zjawiska. Życie bez autorytetów jest
ukierunkowanie na dojrzałość egoistyczną, bez poszukiwania wartościowszych, ambitnych celów egzystencji. Brak autorytetów może doprowadzić do
dezintegracji społecznej, chaosu i anomii. Stanu ogromnie niebezpiecznego
w aspekcie funkcjonowania i trwania określonej społeczności.
Rozumienie autorytetu
Problematyka autorytetu była i jest nadal przedmiotem badań humanistycznych dyscyplin naukowych. Ma charakter interdyscyplinarny. Zagadnienie to w rozprawach naukowych rozważają filozofowie, pedagodzy,
politolodzy, psycholodzy i socjolodzy. Pojęcie to jest trudne do precyzyjnej
analizy naukowej, ponieważ nie jest określeniem jednoznacznym.
Warto wyjaśnić etymologię terminu „autorytet”. Ma on antyczny rodowód, powstał w Rzymie w okresie republiki i oznaczał wtedy radę doświadczonych mężczyzn. Termin ten swój źródłosłów znajduje w języku łacińskim.
Łacińskie auctoritas (autctoritatis) pochodzi od auctor – ‘mąż zaufania’, ‘poręczyciel-świadek’, ‘sprawca’, ‘sponsor’, ‘doradca’, ‘wynalazca’, ‘wzór’ i augere – ‘pomnażać’, ‘wspierać’, ‘wzbogacać’, ‘doskonalić’. Ma kilka znaczeń:
– ‘poręczenie’, ‘poręka’, ‘pełnomocnictwo’, ‘uwierzytelnienie’,
‘wiarygodność’;
– ‘rada’, ‘namowa’, ‘wola-uchwała’, ‘polecenie’, ‘wzór’, ‘przykład’, ‘powaga’, ‘autorytet’, ‘znacznie’, ‘wpływ’, ‘godność’;
– ‘rada’, ‘namowa-wola’, ‘uchwała’, ‘orzeczenie’, ‘rozkaz’, ‘opinia’, ‘zdanie’.
W toku dziejów pojęcie autorytetu podlegało historycznym zmianom.
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A. Mikołejko, Poza autorytetem? Społeczeństwo polskie w stanie anomii, Warszawa 1991; Stan
autorytetów czy szamanów? Rozmowa z prof. dr. hab. Edmundem Wnuk-Lipińskim; „Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze” 1995, nr 8.
A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Poznań 1958, s. 59; K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1982; J. Sonndel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków,
Kraków 1997, s. 92; Słownik łacińsko-polski pod red. M. Plezi, t. I, Warszawa 1998, s. 309.
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Zazwyczaj rozumiano go jako wzór, przykład, wpływ, powagę, zaufanie,
godność, szacunek. W Europie po raz pierwszy zdefiniował to pojęcie Denis
Diderot i umieścił je w wydanej w 1751 roku Wielkiej encyklopedii francuskiej. W języku polskim termin „autorytet” przyjął się za pośrednictwem niemieckiej formy językowej – Autorität(en) – ‘powaga umysłowa i moralna’.
Jako wyraz obcego pochodzenia, w Słowniku wyrazów obcych, wydanie nowe, tłumaczony jest jako „ogólnie uznawana czyjaś powaga, wpływ,
czyjeś znaczenie” oraz „człowiek, instytucja itp. cieszące się w jakiejś dziedzinie lub opinii pewnych ludzi szczególnym poważaniem, powagą”.
W Słowniku współczesnego języka polskiego autorytet to „człowiek
budzący zaufanie, będący ekspertem w jakiejś dziedzinie albo wyrocznią
w sprawach moralnych, cieszący się poważaniem i mający wpływ na zachowania i myślenie innych ludzi [...]. Instytucja, pismo itp., które mają wpływ
na opinię społeczną, cieszą się poważaniem, gdyż reprezentują wartości lub
treści akceptowane i ważne przez jakąś grupę ludzi [...]. Moc wpływania na
opinię i zachowanie innych ludzi, uznanie, poważanie u ludzi, uchodzenie za
eksperta w jakiejś dziedzinie”.
W jednej z najstarszych polskich encyklopedii – Encyklopedii powszechnej S. Orgelbranda z 1860 roku czytamy: „[…] autorytet jest to powaga uwarunkowana od umowy i zgody zależąca, na mocy której pewna osoba
lub opinia mają szczególniejsze znaczenie w pewnym miejscu i czasie, tak
że człowiek wysokiej nauki jest uważany w niej jako autorytet: tak dzieło
niezaprzeczonej wartości jest autorytetem we właściwym przedmiocie”. We
współczesnej encyklopedii autorytet oznacza „uznanie, prestiż osób, grup
i instytucji społecznych opartych na wartościach cenionych w danym społeczeństwie, także osoby, instytucje itp. cieszące się uznaniem w danej dziedzinie”.
Filozofowie w Powszechnej encyklopedii filozofii definiują autorytet:
„[…] w sensie ogólnym i potocznym autorytet używany jest na oznaczenie
uznanej społecznie powagi w jakiejś doniosłej dziedzinie życia. Zwykle autorytetem jest osoba, grupa osób lub instytucja, ale również wytwory działalności człowieka, (doktryny, opinie, nauka). Zwraca się też uwagę na to, że
autorytet absolutny ma jedynie Bóg jako stwórca. Człowiek poprzez uczestnictwo może mieć autorytet jedynie nieabsolutny i aspektowy10.
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J. Piprek, J. Ippoldt, Wielki słownik niemiecko-polski, Warszawa 2000, s. 233.
Słownik wyrazów obcych, wydanie nowe, Warszawa 1996, s. 95.
Słownik współczesnego języka polskiego, Kraków 2000, s. 52.
Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda, t. II, Warszawa 1860, s. 530-531.
Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. I, Warszawa 1995, s. 292.
Powszechna encyklopedia filozofii, t. I, Lublin 2000, s. 425-428; Najbardziej gruntowne omówienie ujęcia autorytetu od strony filozoficznej znajduje się w pracy S. Hessena, Podstawy pedagogiki, Warszawa 1993.
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Trochę inaczej definiują to pojęcie psycholodzy. I tak w Słowniku psychologicznym podaje się, iż autorytet to jedna z podstawowych syntetycznych cech przywódczych, warunkuje efektywność przywództwa w grupie
społecznej. Na pełny autorytet danego człowieka grupy społecznej składają się zawsze co najmniej dwie następujące cechy: znawstwo – fachowość
w dziedzinie, w której jest on autorytetem oraz zaufanie innych członków tej
grupy, przekonanych, że działa on w ich wspólnym grupowym interesie11.
W Encyklopedii psychologicznej R. Stach definiuje autorytet jako „uznanie
i poważanie społeczne, przypisywane osobie, grupie społecznej lub instytucji. Źródłem autorytetu mogą być umiejętności i wiedza, cechy osobowe,
sposoby działania, postępowanie zgodnie z ogólnie cenionymi wartościami,
jak również pozycja społeczna lub stanowisko”12.
Psycholog M. Żebrowska uważa, iż autorytet jest relacją międzyosobniczą, rezultatem jedno- lub dwustronnej interakcji pomiędzy dwiema osobami, dwiema grupami lub osobą a grupą, w przebiegu której jedna ze stron
zdobywa tendencje do modelowania swojego sposobu myślenia lub ustosunkowania zachowania reprezentowanego przez drugą stronę13. Natomiast
B. Marcińczyk definiuje ten termin w pojęciu szerszym, jako „ogólne nieformalne uznawanie wpływu jednostki lub organizacji w różnych sferach życia
społecznego (nauce i wychowaniu)” oraz węższym jako „jedną z form realizacji władzy”14.
Dla politologów autorytet oznacza „powagę moralną, znaczenie, prestiż osoby, grupy lub organizacji oparty na uznanych i cenionych w środowisku lub społeczeństwie wartościach, religii, prawie, nauce itp. Autorytet
ma osoba, która dysponuje dużą wiedzą, ale też w zależności od przyjętych
społecznie wartości dużą siłą lub bogactwem”15.
Również wśród najwybitniejszych socjologów nie ma zgodności co
do pojmowania zjawiska autorytetu16. Według E. Durkheima jest to „cecha,
w którą jest uposażona istota realna lub idealna w stosunku do określonych
osobników, dzięki której uważana jest przez tych ostatnich za obdarzoną
w moc wyższą od tej, jaką przypisuje się samym sobie”17. Dla znamienitego
socjologa M. Webera autorytet ma wymiar irracjonalny, indywidualny, oparty na wierze. Według niego autorytet oddziałuje tak długo, jak długo może on
11
12
13
14
15
16
17
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Słownik psychologiczny pod red. W. Szewczuka, Warszawa 1979, s. 28.
Encyklopedia psychologiczna, pod red. W. Szewczuka, Warszawa 1998, s. 27.
E. Żebrowska, B. Łuczyńska, Problem autorytetu rodziców w świetle badań nad nieletnimi
w zakładach wychowawczych i poprawczych, „Psychologia Wychowawcza” 1968, nr 4.
B. Marcińczyk, Autorytet osobowy: geneza i funkcje regulacyjne, Katowice 1991.
Słownik encyklopedyczny. Edukacja obywatelska, Wrocław 1999, s. 35.
J. Kosmala, Autorytet nauczyciela w teorii i badaniach socjologicznych, Częstochowa 1999.
E. Durkheim, L’education morale, Paris 1925; tenże, Zasady metody socjologicznej, Warszawa
1968.
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podtrzymywać wiarę w swą prawomocność18. Zdaniem zaś R. Mertona autorytet jest właściwością pozycji społecznej, podstawą wpływu, powszechnie
zaakceptowaną w danej kulturze organizacją władzy19, a zdaniem T. Parsonsa
autorytet jest instytucjonalnie uznawanym prawem wpływania na działanie
innych osób, bez względu na ich osobisty stosunek do tego wpływu. Wywiera
go osoba sprawująca urząd lub zajmująca inny społecznie określony status:
lekarz, nauczyciel, rodzic, prokurator, sędzia20. W Słowniku socjologicznym
K. Olechnicki i P. Załęcki definiują autorytet jako rodzaj władzy, której poleceniom rządzeni podporządkowują się nie pod wpływem przymusu, lecz
z racji przekonania, że jest ona w różny sposób usankcjonowana i uprawomocniona, co daje jej swoisty rodzaj legitymizacji.
Na gruncie pedagogiki występują różne pojęcia autorytetu. I tak
w Słowniku pedagogicznym W. Okoń podaje, iż jest to „wpływ osoby lub organizacji cieszącej się ogólnym uznaniem na określoną sferę życia społecznego”21. Tenże autor w Nowym słowniku pedagogicznym znacznie rozszerzył tę
definicję, która brzmi: „autoritas – powaga, znaczenie, wpływ osoby lub organizacji cieszącej się ogólnym uznaniem na określoną sferę życia społecznego. Autorytetowi nauczyciela szczególnie ulegają dzieci w młodszym wieku
szkolnym, w klasach wyższych obserwuje się wzrost krytycyzmu i osłabienia
roli autorytetu nauczyciela, a niekiedy zanik wszelkich autorytetów”22.
W Encyklopedii pedagogicznej zamieszczono następującą definicję: „[…] autorytet to szacunek, zaufanie i poważanie dla nauczyciela jako
eksperta naukowego, doradcy, przewodnika w trudnościach, źródło pedagogicznego wpływu, sytuacja postrzegania nauczyciela jako wzoru osobowego
i identyfikowanie się z nim przez uczniów; relacja naturalnego i dobrowolnego podporządkowania się uczniów nauczycielowi; autorytet nauczyciela
zależy od umiejętności przekształcenia relacji z uczniem w kierunku autonomii w atmosferze dialogu i wspólnego poszukiwania”23. Natomiast w słowniku Podstawowe pojęcia pedagogiczne R. Reichwein zdefiniował autorytet
„jako ogólną strukturę tych cech, zdolności i osiągnięć, które przypisane są
określonym osobom, grupom lub instytucjom, które w stosunku do innych
osób, grup oraz innych instytucji niezależnie od przyczyn wywierają znaczący wpływ oraz presję w postaci kontroli”24. W wydanych w 1999 roku Elementarnych pojęciach pedagogiki społecznej i pracy socjalnej K. Ostrowska
podaje następującą definicję autorytetu (jak wynika z zestawionej literatury
18
19
20
21
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23
24

M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1956.
R. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982.
T. Parsons, Szkice z teorii socjologicznej, Warszawa 1972.
W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1987.
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998, s. 28.
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003, s. 254.
Podstawowe pojęcia pedagogiczne, Berlin – Szczecin 2004, s. 59.
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– z punktu widzenia psychologicznego): „[…] po pierwsze, autorytet to tyle,
co osoba lub instytucja albo organizacja, zajmująca wysoką pozycję w hierarchii społecznej, dysponująca władzą i wydająca polecenia, rozkazy, nakazy
i zakazy. W tym rozumieniu odnosimy to pojęcie do rodziców, nauczycieli,
duchownych, przedstawicieli władzy, szkoły, Kościoła. Po drugie – pojęcie to
odnosi się do opinii wywieranej przez większą liczbę członków jakiejś grupy,
społeczności [...]. Może też istnieć jako wzór, model do naśladowania w wielu
różnorodnych wyborach życiowych. Po trzecie – autorytet to osoba, odznaczająca się kompetencją, tj. wiedzą i umiejętnościami w jakiejś dziedzinie.
Przed takim autorytetem stawia się wymagania odpowiedniej moralności,
wiedzy, umiejętności, wiarygodności i niesprzeczności”25.
Rodzaje autorytetu – klasyfikacja
Najstarszym wyodrębnionym rodzajem autorytetu był autorytet integralny, występował on w starożytności oraz w okresie odrodzenia. Autorytetami byli między innymi: Arystoteles, Cicero, Leonardo da Vinci. Obejmowali oni swymi umysłami całą ówczesną wiedzę i moralność.
We współczesnej literaturze występują dychotomiczne podziały autorytetów, czyli wymienia się je parami. Tak więc według M. Łobockiego występuje autorytet wyzwalający lub ujarzmiający oraz wewnętrzny i zewnętrzny26.
Autorytet wyzwalający ma inspirujący, konstruktywny wpływ na postępowanie osób, u których cieszy się on uznaniem. Ma on szczególne znaczenie w pracy wychowawczej w szkole. Nauczyciel obdarzony takim autorytetem mobilizuje uczniów do podejmowania samodzielnych działań,
własnych inicjatyw, prowadzi do pogłębiania poczucia odpowiedzialności za
własny rozwój.
Autorytet ujarzmiający wypływa z wygórowanych ambicji i żądzy władzy. Nauczyciel o takim autorytecie usiłuje bezwzględnie podporządkować
sobie – poprzez przymus zewnętrzny, nakazy, perswazję – swoich wychowanków. Natomiast w wypadku autorytetu zewnętrznego jest odwrotnie,
podporządkowanie nie jest dobrowolne, osoba wywiera wpływ dzięki pełnieniu funkcji lub też zajmowanemu stanowisku.
Autorytet wewnętrzny – ten typ autorytetu przypisuje się osobie, której
siła tkwi w jej cechach charakteru i wartościach, które uznaje. Osoby uznające ten rodzaj autorytetu wykazują dobrowolne podporządkowanie, uległość
25
26
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Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999, s. 27.
M. Łobocki, Autorytet w wychowaniu, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1994, nr 9.
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oraz podziw i uznanie.
Autorytet zewnętrzny – występuje w nim podporządkowanie niedobrowolne, osoba o takim autorytecie wywiera wpływ dzięki stanowisku, pełnionej funkcji.
Inny podział zaproponował J.M. Bocheński, który wprowadził pojęcie autorytetu prawdziwego27. Autorytet prawdziwy cechuje się dwustronną
interakcją: osoby cieszącej się nim i osoby, która pozostaje pod jej urokiem
i wpływem. Podstawą współdziałania jest dialog oraz silne więzi nacechowane
życzliwością i wyrozumiałością. Wymieniony wyżej autorytet podzielił na:
– epistemiczny (intelektualny, znawczy) – stwierdził, że przysługuje on osobie, która odznacza się gruntowną i rozległą wiedzą
w dziedzinie filozofii, kultury, nauki, religii i która potrafi tę
wiedzę przekazywać w sposób rzetelny, trafny i wiarygodny;
– deontyczny (autorytet przełożonego), który jest rezultatem pełnienia przez jego posiadacza ważnej funkcji służbowej. Osoby
mu podlegające przyjmują go z aprobatą i dostosowują się do
niego – wykazują posłuszeństwo wobec poleceń;
– autorytet moralny – osobisty (przywoływany też w naukach
społecznych), który wynika nie z wiedzy, kompetencji zawodowych, ale z działań na rzecz innych ludzi, szczególnie potrzebujących pomocy. Osoba o takim autorytecie staje się dla
innych osób wzorem postępowania moralnego.
Wymienione podziały i rodzaje autorytetu nie występują w przedstawionych wyżej czystych postaciach, ale wzajemnie się uzupełniają. Z pedagogicznego punktu widzenia najbardziej w procesie wychowania pożądany
i wskazany jest autorytet wyzwalający i wewnętrzny, osobisty, deontyczny
i epistemiczny. Natomiast autorytet ujarzmiający jest niepożądany i szkodliwy28.
W dyscyplinach wchodzących w skład nauk społecznych występuje wiele różnych rodzajów, podziałów i odmian autorytetu. Warto zwrócić
uwagę na propozycję podziału, który zaproponowała pedagog A. Żywczok 29.
Uważa ona, że najbardziej przydatny dla pedagogów jest podział T. Gordona, który wyróżnił autorytet oparty na doświadczeniu, na funkcji, czyli
wyznaczony na nieformalnych zobowiązaniach, na powadze i sile30. Wyod27
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J.M. Bocheński, Was ist Autorität? Einführung in die logik der Autorität, Freiburg 1974,
s. 21-27. Jest to jedna z najważniejszych książek poświęconych autorytetowi w ogóle; tenże,
Co to jest autorytet?, [w:] Logika i filozofia, Warszawa 1993.
M. Łobocki, Autorytet..., s. 8.
A. Żywczok, Odmiany autorytetu pedagogicznego (autorytety i psychoautorytety w wychowaniu
człowieka), „Kwartalnik Pedagogiczny” 2006, nr 1, s. 29-41.
T. Gordon, Wychowanie w samodyscyplinie, tłum. J. Doleżal-Nowicka, Warszawa 1997,
s. 34-43.
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rębniła ona dwie odrębne postaci autorytetu: „ciepła emocjonalnego” – zaliczyła do niego autorytet tych, których kochamy i z którymi się przyjaźnimy oraz „zimna emocjonalnego” – więź z autorytetem w tej postaci ma
charakter sformalizowany, oparty jest na krótkotrwałej fascynacji, zachwycie
i entuzjastycznej sympatii. Wyróżnia też formę autorytetu konstruktywnego,
w którym osoba z autorytetem – Sokrates, J. Korczak, Jan Paweł II – ma zdecydowanie pozytywny wpływ na wychowywanie innych. Wprowadza też pojęcie autorytetu destruktywnego (pseudoautorytetu, rzekomego autorytetu)
– mającego negatywny wpływ na rozwój moralny młodego pokolenia (niektórzy aktorzy, idole, „gwiazdy” muzyki). Autorytety mogą też być według
niej powszechnie znane i doceniane społecznie oraz społecznie niezauważane
i niedoceniane (do których zalicza osoby niepubliczne, jak np. M. Skłodowską-Curie itp.).
Autorytet w procesie wychowania
Autorytet jest jedną z podstaw współżycia społecznego. Odgrywa
ogromną rolę w czasach współczesnych – budowy państwa demokratycznego i społeczeństwa obywatelskiego. Autorytety mogą odegrać i odgrywają
ważną rolę w poszukiwaniu najlepszych kierunków rozwoju gospodarczego,
kulturalnego, politycznego i społecznego. Gwarantują one swobodę wypowiadania się, wolność myślenia. Sprzyjają integracji społeczeństwa. Autorytet w sposób naturalny objawia się szczególnie silnie w wieku dziecięcym
i szkolnym. Człowiekowi towarzyszy w procesie samowychowania przez
całe życie. Znana prawda mówi, że skutecznie wychowywać może tylko ten,
kto ma autorytet.
W kwestii roli autorytetu w procesie wychowania wśród badaczy nie
było i nie ma zgodności. I tak przedstawiciele naturalistycznych koncepcji
wychowania w XVIII, XIX i XX wieku, tacy jak: J.J. Rousseau, L. Tołstoj,
E. Key, A.S. Neill, M. Montessori, J. Piaget pomniejszali bądź odrzucali rolę
autorytetu. J.J. Rousseau uważał, że autorytet jest szkodliwy w wychowaniu,
niszczy bowiem wolność jednostki, prowokuje postawy uległości, podporządkowania, niesamodzielności. Współcześnie podobne stanowisko zajmują
niektórzy psycholodzy i przedstawiciele współczesnej antypedagogiki. Takie
stanowisko należy jednak poddać zdecydownie krytyce, ponieważ eliminacja
autorytetu z procesu wychowania jest teoretycznie błędna i na dobrą sprawę
niemożliwa. Prowadziłoby to bowiem do anarchicznego woluntaryzmu, indywidualizmu i subiektywizmu.
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Większość badaczy – tak w przeszłości, począwszy od J.F. Herbarta, jak i dziś – pozytywnie ocenia rolę autorytetu w procesie wychowania.
Takie stanowisko zajmują socjolodzy: E. Durkheim, R. Merton, T. Parsons,
M. Weber; psycholodzy: B. Marcińczyk, J. Reykowski, T. Tomaszewski,
N. Żebrowska; pedagodzy: Z. Kwieciński, P. Lewicki, M. Łobocki, Z. Mysłakowski, B. Nawroczyński, J. Pieter, T. Pilch, J. Poplucz, H. Rowid, B. Suchodolski, M. Śnieżyński. Uczeni ci w autorytecie widzą bardzo cenne narzędzie
wychowawcze. Jest on bowiem odbiciem norm, wartości uznawanych przez
społeczeństwo. Jeśli przyjmiemy, że wychowanie to oddziałowywanie dorosłych na młode pokolenie, to musi ono zawierać w sobie normy i wartości.
Działanie wychowawcze należy jednak opierać na powszechnie uznawanych
normach i wartościach, które winny być dostosowane do rozwoju dzieci.
Celowość uznawania autorytetu w wychowaniu uzasadnia się też tym,
iż doprowadza on do większej jego skuteczności. Uważa się, że wychowawcy i nauczyciele posiadający autorytet wśród uczniów mają na nich bardziej
pozytywny wpływ niż inne osoby. Znaczenie autorytetu w wychowaniu jest
bardzo doniosłe, ponieważ każdy człowiek potrzebuje wsparcia, potrzebuje
osoby, której mógłby zaufać, kogoś, na kim mógłby polegać, kto mógłby być
wzorem postępowania. Można przyjąć, że autorytet i wychowanie są zjawiskami równoważnymi. Istotną rolę w wychowaniu odgrywają dwa typy autorytetów: nauczycielski i rodzicielski. Wychowanie pozbawione autorytetu
byłoby niezwykle ubogie.
W literaturze pedagogicznej spotyka się różne ujęcia autorytetu nauczyciela. Jedna z koncepcji łączy autorytet z faktem posiadania władzy przez
nauczyciela wychowawcę. Władza jest rozumiana jako prawo i obowiązek
podejmowania przez nauczyciela decyzji dla dobra ucznia. Nauczyciel ma
autorytet wtedy, kiedy uczniowie podporządkowują się z własnej woli jego
decyzjom. Uczniowie uznają autorytet nauczyciela dzięki swojemu doświadczeniu, obserwacji. Młoda osoba przekonuje się, że rady i wskazówki dorosłej
osoby będącej godną poważania i zaufania ułatwiają jej osiągnięcie sukcesu,
pozwalają uniknąć błędów i niepożądanych wyborów.
Inni pedagodzy łączą autorytet z istnieniem określonych cech, które
wynikają z osobowości jednostki. I tak H. Rowid rozumiał autorytet jako
„pewną swoistą właściwość, tkwiącą immanentnie w osobie lub instytucji,
dzięki której to właściwości podporządkowują się jej inne osoby, instytucje
i grupy społeczne”31. Podobne zdanie wyrażał J. Pieter, pisząc, że o autorytecie nauczyciela „decyduje zespół wielu różnorodnych jego właściwości, dzię31

H. Rowid, Podstawy i zasady wychowania, Warszawa 1957.
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ki którym uczeń bez wyraźnych nakazów i bez strachu przed karą chętnie
ulega wychowawczemu wpływowi nauczyciela, a szczególnie chętnie uczy
się stosować do jego wymagań”32. Taką opinię wyrażają również inni pedagodzy u schyłku XX i w początkach XXI wieku. Tak więc biorąc pod uwagę
autorytet w kategorii cechy osobowej, należy stwierdzić, że nauczyciel go ma
lub nim jest.
Autorytet wynika z cech osobowych nauczyciela, które uczniowie cenią. Jeśli nauczyciel ma cechy postrzegane i cenione przez uczniów, to w ich
opinii jest indywidualnością godną naśladowania.
Jeszcze inni badacze łączą głównie autorytet ze stosunkami interpersonalnymi. I tak K. Sośnicki przez autorytet rozumie „taki stosunek między dwoma osobami, w którym jedna z nich uznaje wolę drugiej, do tej woli
się dostosowuje i ulega jej”33. W takim ujęciu autorytet istnieje wtedy, kiedy
kompetentny i uznany nauczyciel podaje wskazania możliwe do przyjęcia
ze zrozumieniem i zaufaniem ze strony uczniów. Tak więc o autorytecie decyduje nauczyciel – poprzez swoje zachowania – i uczniowie, którzy jego
zachowanie uważają za wartościowe i godne naśladowania.
Podobne zdanie wyraziła E. Badura, dla której autorytet nauczyciela
„jest wynikiem interakcji między nauczycielem a uczniem, trwającej przez
pewien okres, którą kierują odpowiednie mechanizmy leżące u podstaw stosunków międzyludzkich”. Autorytet więc wynika w tym ujęciu ze wspólnego poszukiwania i dialogu nauczyciela i ucznia34. Natomiast dla F.W. Krona
autorytet jest odbiciem norm i wartości uznawanych przez społeczeństwo.
Wychowanie zaś to oddziaływanie dorosłych na młode pokolenie zawierające
w sobie normy i wartości. Dlatego też autorytet i wychowanie są zjawiskami
równoważnymi35.
Na prawdziwy autorytet trzeba zasłużyć. Zadanie to jest niezwykle
ważne dla osób, którym bardzo zależy, by ich praca sprzyjała aktywności,
odpowiedzialności, samodzielności młodych ludzi, a z drugiej strony umożliwiała im czerpanie z doświadczeń i wiedzy nauczycieli wychowawców,
przekazujących dziedzictwo kulturowe przodków i osób będących dla nich
prawdziwym autorytetem36.
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Podstawy autorytetu wychowawcy
Osoba podejmująca zawód nauczyciela realizuje jedno ze swoich pragnień i wyraża chęć pozytywnego oddziaływania na innych. Autorytet nauczyciela stanowi źródło pedagogicznego wpływu. Sam autorytet nie jest
celem, ale sensem działania. Aby jednak taki sens był dostrzegany przez nauczyciela, musi on mieć określone cechy osobowe, które stanowią podstawy
jego autorytetu.
Według Z. Mysłakowskiego należą do nich: umiejętność kontaktu
z młodzieżą, czynna sympatia (nauczyciel przyjacielem i doradcą), poszanowanie godności ludzkiej ucznia, jego uczuć, poczucia wartości własnej (czyli
inaczej mówiąc, powinien posiadać takt pedagogiczny). Nauczyciel winien
też obdarzać młodzież kredytem zaufania, widzieć możliwość jej poprawy,
nawet gdyby postępek ucznia był niewłaściwy czy też karygodny. Powinna
cechować go sprawiedliwość, czyli równość kryteriów oceniania i postępowania (nie mieć uprzedzeń do jednych i nie mieć też swoich ulubieńców).
Działać winien zgodnie ze swoim przekonaniem i głoszonym słowem. Nie
rzucać słów na wiatr, czyli nie obiecywać czegoś, czego nie ma zamiaru spełnić. Powinien być wymagający i surowy w granicach taktu, nie powinno cechować go pobłażanie i spoufalanie, ponieważ obniżają one autorytet i wywołują niekiedy lekceważenie37.
Mimo że prof. Z. Mysłakowski od wielu lat nie żyje, to i dziś pod tym
zestawieniem cech osobowych nauczyciela, chcącego mieć autorytet, może
podpisać się każdy współcześnie żyjący pedagog. Tak sądzi M. Śnieżyński,
który potwierdza, iż o autorytecie decydują następujące elementy: wysoki
poziom znawstwa w określonej dziedzinie wiedzy; wykazywanie zainteresowania problemami ucznia; umiejętność nawiązania kontaktów z młodzieżą;
przyjęcie roli doradcy i przewodnika, a nie kontrolera czy egzekutora; służenie radą i pomocą w trudnych chwilach dla ucznia; umiejętność cierpliwego
i uważnego słuchania wychowanków; unikanie rutyny i schematyzmu w prowadzeniu zajęć; otwartość na pytania uczniowskie; innowacyjne i twórcze
podejście do procesu edukacyjnego; świadomość swoich wad i ułomności,
dążenie do ich wyeliminowania; wierność swoim zasadom etycznym; zgodność słów z czynami38.
37

38

Z. Mysłakowski, Co to jest „talent pedagogiczny”, [w:] Osobowość nauczyciela pod red.
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Znaczenie autorytetu nauczyciela
Autorytet szkoły i nauczyciela jest jednym z podstawowych warunków sprawnie funkcjonującego systemu edukacyjnego. Od wielu lat autorytet
szkoły i nauczyciela jest zagrożony. Wiele osób uważa, że uczniom powinno
przekazywać się tylko wiedzę, a pozostawiać ich wyborowi to, co dalej jest
im potrzebne oraz co ich interesuje. Nie jest to słuszna opinia i trudno się
z nią zgodzić. Podobnie jak z przedstawicielami alternatywnych koncepcji
wychowania, którzy uważają autorytety za zbędne. Według nich autorytet
może być zastąpiony wzajemnym zrozumieniem i przyjaźnią 39.
Z punktu widzenia pedagogicznego sens i uzasadnienie znajduje autorytet nauczyciela, przez który rozumiemy uznanie, szacunek, jakim uczniowie darzą nauczyciela nie na zasadzie wewnętrznego przymuszenia, a na
mocy wewnętrznego przekonania o nieodzowności jego wpływu na dzieci
i młodzież40. Taki autorytet pobudza inicjatywy, pomysłowość, kształci samodzielność i samokreatywność, dociekliwość intelektualną, przygotowuje
do samokształcenia i samowychowania. Relacja nauczyciel – uczeń musi być
więzią wzajemną, efektywną, poznawczą i racjonalną, opartą na wzajemnym
szacunku i zaufaniu, czyli na więziach interpersonalnych. Tylko wtedy uczniowie zdolni są przyjąć wartościowe rady i sugestie: im bardziej nauczyciel
i uczeń będą względem siebie szczerzy, tym bardziej ich stosunki staną się
bogatsze i lepsze. Musi to być dialog edukacyjny, a nie monolog.
Duże znaczenie dla ucznia ma nauczyciel, który nie narzuca mu swojego zdania, ale potrafi ukierunkować, wskazać drogę. Nauczyciel, który ma
rzetelną wiedzę, wzbudza zaufanie, zna psychikę młodego człowieka, jest
otwarty, przyjacielski, uczuciowy i empatyczny osiąga najlepsze wyniki
w pracy pedagogicznej. Autorytet wychowawcy to nie spoufalanie i pobłażanie, ale życzliwość i sprawiedliwość, konsekwencja i przyjaźń. Na autorytet
nauczyciela ma ogromny wpływ czynnik emocjonalny. Uczeń lubi lub nie
lubi nauczyciela. Zdarza się często, że sam nie wie, z jakiej przyczyny. Zależy to od interpersonalnych stosunków nauczyciela z uczniem. Jest to układ
sprzężony zwrotnie. Pomiędzy nauczycielem a uczniem tworzy się nieformalna umowa o postępowaniu względem siebie. Im bardziej są względem
siebie szczerzy, tym ich stosunki są bogatsze i lepsze. Inaczej mówiąc, im
wyższy poziom wyrównania emocjonalnego w relacji nauczyciel – uczeń,
tym wyższy stopień autorytetu nauczyciela. Osobowość nauczyciela wycho39
40
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wawcy ma istotny wpływ na kształtowanie się postawy ucznia, na jego postawę wobec nauki, ludzi starszych, rodziców, rówieśników i otoczenia. Dzieci
młodzież są bardzo podatne na wszelkiego rodzaju wpływy, tak negatywne,
jak i pozytywne, pochodzące ze środowiska rówieśniczego, rodzinnego oraz
szkolnego. U nauczycieli młody człowiek winien obserwować konstruktywne i pozytywne cechy. Pobudzając ciekawość uczniów, rozbudzając w nich
potrzebę poszukiwań wartościowych zachowań, nauczyciel staje się osobą potrzebną, a jego autorytet staje się wtedy bardzo ważnym elementem
w kształtowaniu charakteru uczniów41. Poprzez oddziaływanie autorytetu na
ucznia nauczyciel staje się kreatorem i animatorem rozwoju jego osobowości.
Uczniowie starają się poprzez swoje wyniki w nauce pokazać nauczycielowi, iż stać ich na ocenę bardzo dobrą. Chcą dorównać poziomowi wiedzy
nauczyciela42. Dziś mają szeroki do niej dostęp, z uwagi na nowe źródła wiedzy – internet, edukacyjne kanały telewizyjne. Nauczyciel może wpływać
swoim autorytetem na osiągnięcia naukowe uczniów, może prowadzić ucznia
w zdobywaniu wiedzy aż do jego usamodzielnienia. Młodzi ludzie, pytając
nauczyciela, szukają odpowiedzi dotyczących różnych problemów egzystencjalnych. Musi być on bardzo ostrożny, aby nie stracić autorytetu przez
przedstawianie siebie jako wszechwiedzącego, powinien jednak takie pytania
inspirować. Nauczyciel winien aktywizować pozytywne odczucia uczniów,
dostosowywać wymagania do poziomu ich wiedzy. Wywierając pozytywne
odczucia, nauczyciel zdobywa autorytet i szacunek. Taki nauczyciel, który
nie stwarza dystansu wobec młodzieży, potrafiący zainteresować swoją osobą, zdobędzie autorytet. Im ciekawsze będą jego lekcje i bogatsze pod względem środków dydaktycznych, tym będzie on bardziej lubiany, a uczniowie łatwiej zrozumieją, przyswoją, zapamiętają materiał szkolny. Nauczyciel, który
potrafi dotrzeć do młodego człowieka, będzie miał lepsze wyniki nauczania
i wychowania niż nauczyciel nudny, ostry i srogi.
Podsumowując, należy stwierdzić, że aby nauczyciel miał autorytet,
winien mieć gruntowną i rzetelną wiedzę, musi umieć ją przekazać w sposób
jasny i zrozumiały. Winien mieć dobrą aparycję i posiadać kulturę osobistą. Na pierwszym miejscu należy jednak postawić właściwości osobowościowo-charakterologiczne, konsekwencję, obowiązkowość, sprawiedliwość,
sumienność, stanowczość. Jeśli nauczyciel dzięki swemu autorytetowi zdo41
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będzie zaufanie uczniów, to może z nimi „góry przenosić”. Nauczyciel może
jednak bardzo szybko autorytet utracić, dlatego też musi go ustawicznie pielęgnować i umacniać43.
Trzeba zaznaczyć, że stan nauczycielski należy do nielicznych zawodów, w którego wykonywanie zaangażowana jest cała osobowość człowieka.
Nauczyciel oddziałuje całym swoim postępowaniem i zachowaniem. Swoim
życiem zawodowym, społecznym i osobistym. Dziś, w dobie społeczeństwa
obywatelskiego, nie może narzucać swojego autorytetu siłą. Winien budować
swój prestiż swoją tożsamością i umiejętnościami pedagogicznymi44. Wtedy
na pewno jego autorytet zostanie uznany przez dzieci, młodzież i rodziców.
Stan badań
W latach sześćdziesiątych pojawiły się pierwsze artykuły podejmujące
tematykę autorytetu45. Jedne z pierwszych badań nad autorytetem nauczyciela w Polsce zostały przeprowadzone w latach siedemdziesiątych XX wieku.
Przeprowadził je w szkołach średnich M. Gancarczyk – dotyczyły one uwarunkowania autorytetu nauczyciela. Wyniki badań pokazały, iż walory moralne, umiejętności pedagogiczne, sprawiedliwość, takt pedagogiczny oraz
duża wiedza stanowią podstawę autorytetu. Natomiast do drugorzędnych zaliczono: optymistyczną postawę, zrozumienie i wyrozumiałość. Do trzeciorzędnych: aktywność społeczną, doświadczenie, energię, kulturę osobistą,
odpowiedzialność, obowiązkowość i walory ideowo-moralne46.
Różne badania nad autorytetem dotyczące oddziaływań cech osobistych
nauczycieli na uczniów z lat siedemdziesiątych podsumował na początku lat
osiemdziesiątych J. Pieter. Okazało się, że młodzież żywo reaguje na cechy
aparycji nauczycieli. Zwłaszcza ich cechy pozytywne i negatywne. Wysoko
oceniane cechy aparycji sprzyjały uzyskiwaniu lepszych wyników w nauce
przez uczniów47.
W latach osiemdziesiątych badania nad emocjonalnymi uwarunkowaniami autorytetu nauczyciela przeprowadziła E. Badura. Wykazała ona, że
43
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B. Śliwierski, Władztwo pedagogiczne w ponowoczesnym świecie, „Edukacja i Dialog” 1997,
nr 1; Kontakty z ludźmi „innymi” jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji, pod red.
B. Kosek-Nity i D. Raś, Katowice 2000.
M. Śnieżyński, Autorytet nauczyciela a przemiany ustrojowe w Polsce, [w:] Nauki pedagogiczne..., Kraków 2003, s. 90.
R. Gerstmann, Autorytet wychowawcy, „Nowa Szkoła” 1961, nr 11.
M. Gancarczyk, Uwarunkowania autorytetu nauczyciela, „Przegląd Oświatowo-Wychowawczy”
1975, nr 3.
J. Pieter, Poznawanie środowiska wychowawczego, Wrocław 1960; tenże, Wiedza i autorytet
nauczyciela, „Szkoła Zawodowa” 1981, nr 2; tenże, Oddziaływanie cech osobistych nauczycieli
na uczniów, „Oświata i Wychowanie 1983, nr 8.
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im większy poziom równowagi emocjonalnej w percepcji uczniów, tym wyższy autorytet nauczyciela. Gdy uczeń widzi nauczyciela przyjaznego, taktownego, życzliwego, wówczas jest do niego pozytywnie nastawiony48.
Na terenie województwa opolskiego badania nad autorytetem nauczyciela przeprowadziła B. Błaszczak-Truchlińska. Okazało się, że tylko 10%
nauczycieli w opiniach uczniów cieszy się autorytetem49.
W latach osiemdziesiątych badaniami nad problemem atrakcyjności zewnętrznej autorytetu wychowawcy zajął się również E. Bakszczanin50.
Natomiast H. Śnieżyński przeprowadził badania, których celem było
ujawnienie cech stanowiących o autorytecie. Okazało się, że autorytet nauczyciela wynika z jego gruntownej wiedzy oraz właściwości osobowościowych, takich jak: odwaga w prezentowaniu własnych poglądów, poszanowanie poglądów młodzieży, postępowanie nauczyciela zgodnie z głoszonymi
przez niego poglądami, szczerość i uczciwość wobec uczniów, poszanowanie godności ucznia, poczucie humoru51. Zagadnienie autorytetu stało się
w tamtych latach przedmiotem zainteresowania takich pedagogów, jak:
S. Auguściak, W. Dewitz, K. Kalinowski, S. Korzonek, M. Lejman, S. Lisowska, T. Marzec52.
Pod koniec lat osiemdziesiątych poczucie własnego autorytetu nauczyciela zbadała psycholog B. Marcińczyk. Swoje badania podsumowała w wydanej monografii Autorytet osobowy: geneza i funkcje regulacyjne53.
Po transformacji ustrojowej w III Rzeczypospolitej badania nad autorytetem przeprowadziła socjolog A. Mikołejko. Rezultaty swoich dociekań
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E. Badura, Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela, Warszawa 1981.
B. Błaszczak-Truchlińska, Nauczyciel autorytet krępujący czy wyzwalający, „Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego” 1988, nr 2.
E. Bakszczanin, Atrakcyjność zewnętrzna a autorytet wychowawcy, „Kwartalnik Nauczyciela
Opolskiego” 1988, nr 4.
H. Śnieżyński, Autorytet nauczyciela w świetle badań empirycznych, „Nauczyciel i Wychowanie” 1989, nr 4/5.
S. Auguściak, O autorytecie bez patosu, „Oświata i Wychowanie” 1988, nr 5; W. Dewitz,
O autorytecie nauczyciela inaczej, „Rodzina i Szkoła” 1981, nr 4; K. Kalinowski, Dlaczego
rodzice tracą autorytet, Warszawa 1982; S. Korzonek, Rola nauczyciela jako wzorca osobowego
w oddziaływaniach wychowawczych, „Oświata i Wychowanie” 1989, nr 39; M. Lejman, Autorytet
nauczyciela wychowawcy, „Ruch Pedagogiczny” 1984, nr 1; S. Lisowska, Autorytet nauczyciela,
„Oświata i Wychowanie” 1985, nr 7; T. Marzec, Stosunki interpersonalne między nauczycielem
a uczniem oraz ich konsekwencje wychowawcze, „Ruch Pedagogiczny” 1981, nr 3; taż, Autorytet
nauczyciela szkoły średniej oraz niektóre jego uwarunkowania, „Ruch Pedagogiczny” 1984, nr
11; T. Pszczółkowski, Autorytet nauczyciela, „Nauczanie i Wychowanie” 1989, nr 4-5; tenże,
Nauczyciel jako twórca swego autorytetu, „Szkoła Zawodowa” 1987, nr 12; M. Wilkowski, Forma autorytetu w szkole, „Oświata i Wychowanie” 1989, nr 33; tenże, Autorytet, partnerstwo
i samorządność w szkolnym wychowaniou, „Oświata i Wychowanie” 1984, nr 17; E. Woźniak,
K. Kwiatkowski, O autorytecie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1989, nr 9-10.
B. Marcińczyk, Z badań nad autorytetem osobowym, „Ruch Pedagogiczny” 1990, nr 2; taż,
Autorytet osobowy jako ważna wartość w kontaktach międzyludzkich, [w:] Problemy samoświadomości, samowiedzy i interakcje między nauczycielem a uczniami, Katowice 1998.

69

Marek Nita

naukowych zamieściła w pracy Poza autorytetem? Społeczeństwo polskie
w sytuacji anomii. Okazało się, że w społeczeństwie w pokoleniu młodym
i średnim nastąpiła „klęska autorytetu ról” na rzecz autorytetów opartych
na rzeczywistych wartościach. Upadek autorytetów dokonał się dlatego, że
zostały one oderwane od wartości osobowych.
W połowie lat dziewięćdziesiątych zagadnienie autorytetu nauczyciela
w opinii uczniów stało się przedmiotem szerokich badań M. Dudzikowej.
W badaniach pytała ona o cechy, które uczniowie cenią w nauczycielach
i które mogą świadczyć o uznawaniu ich za autorytet. Okazało się, że uczniowie najbardziej cenią nauczycieli za poczucie humoru i kompetencje. Z tego
wywodzą autorytet osobowy, który powstaje w wyniku relacji interpersonalnych. W toku badań okazało się, że negatywnie ocenili je nauczyciele, którzy
stwierdzali, że uczniowie są nieuprawnieni i niekompetentni do wydawania
opinii i sądów o nauczycielach, a badania wręcz osłabiają dyscyplinę i podważają autorytet nauczyciela54.
W 2000 roku badania nad opinią uczniów o nauczycielach przeprowadził M. Śnieżyński. Swoje wyniki przedstawił w artykule Autorytet nauczyciela a przemiany ustrojowe w Polsce. W badaniach nad autorytetem brał
pod uwagę trzy elementy: wiedzę merytoryczną, umiejętność jej przekazu
i właściwości osobowe.
Wyniki pokazały, że w porównaniu z poprzednimi badaniami przeprowadzonymi przed 20 laty przez autora nieznacznie wzrósł wskaźnik nauczycieli uznawanych przez uczniów za autorytety z 15,6% do 18,9%. Do grupy
nauczycieli z wysokim autorytetem uczniowie zaliczyli nauczycieli języka
polskiego 36,5% i historii 28,7%. Najniższe wskaźniki uzyskali nauczyciele
przysposobienia obronnego 11,9% i informatyki 9,6%55.
Po przeprowadzonej reformie oświatowej w Polsce w 1999 roku z kwerendy literatury wynika, że problematyka autorytetu występuje wręcz incydentalnie w czasopismach pedagogicznych. Świadczy to o tym, że badania te
nie są wznawiane. A wielka szkoda, ponieważ dla każdego nowego pokolenia
takie badania byłyby wręcz niezbędne, chociażby z powodu pogłębiającego
się kryzysu autorytetu w Polsce i na świecie. W ostatniej dekadzie XX wieku i początkach XXI wieku problematyką autorytetu zajmowali się, oprócz
już wymienionych: J. Kisiejko, T. Kaczor, S. Mijas, L. Pawelski, M. Sadur,
O. Stroba, E. Świerk i inni56.
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M. Dudzikowa, Autorytet nauczyciela w opinii uczniów, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1995, nr 5 i 9; taż, Autorytet (nauczyciela) jako problem pedagogiczny, [w:] Edukacja
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Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej, pod red. J. Kuźmy, J. Morbitzera, Kraków 2003.
J. Kisiejko, Autorytet a tożsamość, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1999, nr 5, T. Ka-

Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole

Autorytet nauczyciela w świetle najnowszych badań
W roku 2006 zostały przeprowadzone badania w szkołach podstawowych i liceach, których głównym celem było stwierdzenie, czy nauczyciele w
zreformowanej szkole posiadają autorytet57. Pierwsze badania przeprowadzono w szkole podstawowej na terenie Sosnowca. Objęto nimi 70 uczniów klas
5–6 oraz 15 nauczycieli. Na potrzeby badań wykorzystano ankietę w postaci kwestionariusza z otwartymi pytaniami. Kilka pytań dotyczyło problemu
autorytetu. I tak na pytanie: „Czy Twój nauczyciel Cię wychowuje?” 47%
uczniów odpowiedziało, że tak, a 18% uczniów stwierdziło, że nauczyciele
nie powinni wtrącać się do wychowania. Uczniowie szczególnie negatywnie
ocenili wtrącanie się nauczycieli w sprawy sposobu ubierania, farbowania
włosów, noszenia wszelkiego rodzaju kolczyków itp. W odpowiedzi na pytanie: „Jakie cechy powinien posiadać dobry nauczyciel?” wskazano: uczciwość (75%), dobry sposób tłumaczenia (70%), opanowanie (68%), cierpliwość
(65%), duże wymagania (45%), poczucie humoru (40%). Wskazywano też na
dyskrecję, konsekwencję, obowiązkowość, odpowiedzialność, życzliwość.
Natomiast nauczyciele, odpowiadając na pytanie: „Jakie właściwości osobowościowe decydują o autorytecie?”, wskazali na następujące cechy: kompetencja (80%), stanowczość (75%), cierpliwość (70%), sympatia do dzieci
(55%), opanowanie (45%), kreatywność (35%), dyskrecja (20%).
Materiał uzyskany z ankiet pokazuje, że występują odmienne poglądy w pojmowaniu autorytetu przez uczniów i nauczycieli. Uczniowie bardzo
krytycznie oceniają niedociągnięcia wychowawcze i dydaktyczne. Nauczyciel sam nie mając autorytetów pedagogicznych, szuka drogi do niego, często błądzi, a traci na tym najwięcej uczeń. Na przyczynę kryzysu autorytetu
wpływa też ogólna sytuacja społeczno-polityczna, zła atmosfera wśród nauczycieli, krytyczny stosunek rodziców. Wśród nauczycieli panuje dalej autokratyczny styl, przejawiający się w narzucaniu systemów wartości i zasad
powszechnie uznawanych.
Trochę inne badania dotyczące autorytetu przeprowadzono w 2006 roku
wśród 80 uczniów szkoły średniej w Katowicach. Do badań zastosowano ankietę z pytaniami. Licealiści na pytanie „Jak rozumiesz pojęcie autorytetu?”
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czor, Autorytet nauczyciela w polskiej oświacie, „Dyrektor Szkoły” 2002, nr 12, S. Mijas, Belfer
doskonały, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1996, nr 10; L. Pawelski, Być (albo nie być)
nauczycielem, „Nowa Szkoła” 2000, nr 2; M. Sadur, Wzór osobowy nauczyciela w opinii uczniów i rodziców, „Dyrektor Szkoły” 2002, nr 12; O. Stroba, E. Świerk, Szkolne wzorce osobowe
w opinii uczniów, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1996, nr 10.
Badania zostały przeprowadzone przez słuchaczy studiów podyplomowych w Katowicach i Sosnowcu.
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udzielili odpowiedzi w 97%. Najczęściej padały odpowiedzi, że autorytet to
„osoba godna naśladowania, wzór postępowania, wzorzec, osoba, którą się
podziwia i szanuje, liczy się z jej zdaniem”. Wynika z tego, iż pojęcie autorytetu jest prawidłowo rozumiane. Na pytanie, jakie cechy powinna posiadać
osoba, która miałaby być autorytetem, uczniowie odpowiedzieli: szczerość,
prawdomówność, lojalność, słowność, uczciwość, czystość intencji, obiektywizm, sprawiedliwość, odpowiedzialność, dobro, cierpliwość, tolerancja,
opiekuńczość, wyrozumiałość, mądrość, inteligencja, wykształcenie, optymizm, radość życia, miłość do ludzi, zapał, poczucie humoru, pogoda ducha,
charyzma, energiczność, entuzjazm, twórczość, spontaniczność, ciekawość
świata i ludzi, rozsądek, racjonalizm, pracowitość, zdyscyplinowanie, zaradność, zaangażowanie, ambicja, honor, spontaniczność, kultura. Z zestawionych cech wynika, że młodzież ma bardzo duże wymagania co do osoby,
którą chciałaby uznać za swój autorytet. Kolejne pytanie brzmiało, czy znają kogoś, kogo uważają za osobę będącą dla nich autorytetem. 56% licealistów odpowiedziało twierdząco, a 44% przecząco. Najczęściej w ankiecie
wymienili takie osoby, jak: mama (18%), rodzice (15%), Jan Paweł II (13%),
przyjaciel (13%), Jezus Chrystus (7%), ojciec (5%), siostra (5%). Swoje odpowiedzi uzasadnili – w przypadku matki: „[…] uczy mnie odróżniać dobro od
zła, być odpowiedzialnym za słowa i decyzje, jest silna, wspaniała, gotowa
do poświęceń”; odnośnie do rodziców: gdyż stworzyli „wspaniałą rodzinę,
wspólnie pokonują przeciwności losu”. Natomiast w przypadku Papieża, że
przekazywał „treści chrześcijańskie, uniwersalne, ponadnarodowe; za jego
dobroć, miłość, nadzieję”. Trzeba stwierdzić, że dzisiejszej młodzieży brakuje tradycyjnych wartości chrześcijańskich, mają świadomość, że żyją w czasach cywilizacji konsumpcyjnej, w której „mieć” jest ważniejsze niż „być”,
a „kasa” stanowi o wielkości człowieka. Młodzi ludzie wskazują B. Gatesa,
T. Lisa, M. Wiśniewskiego, K. Wojewódzkiego i innych jako ludzi sukcesu.
Każdy, kto jest popularny i szybko zrobił karierę, może być wzorem. Młodzi
ludzie bezkrytycznie patrzą na lansowane przez media wzory. Imponują im
gwiazdy muzyki, uczestnicy reality show oraz telewizyjni showmani. Sami
widzą, że lansuje się ludzi niekoniecznie mądrych, ale „idących po trupach”,
za wszelką cenę dążących do celu. Posiadanie tych tzw. autorytetów pozwala
młodzieży odnaleźć się we współczesnym komunikacyjnym chaosie. Współczesna młodzież ma poczucie, że mówi nie „do siebie” ale „obok siebie”. Tak
więc zawęża się możliwość porozumiewania za pomocą języka. Żyje ona
w świecie kultury ikonicznej i mozaicznej, gdzie wszystko staje się umowne
i względne. Ma poczucie chaosu i hałasu komunikacyjnego. Rozbitemu postmodernistycznemu światu, niespójnej osobowości ludzkiej towarzyszy dezor72
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ganizacja narzędzi porozumiewania58. Młodzi ludzie poszukują jednak ładu.
Idealnym autorytetem dla nich jest Jezus Chrystus. Z niektórych wypowiedzi
wynika, iż powinni się wszyscy na nim wzorować.
Jest niestety część młodzieży, która nie ma nikogo, na kim mogłaby się
wzorować. Nikt jej nie imponuje, nie istnieje nikt, kogo chciałaby naśladować, podziwiać, na kim mogłaby się wzorować. Przy udzielaniu odpowiedzi
młodzież ulegała współczesnej modzie, która, by być cool, wymaga postawy
dystansującej się do wszystkich i wszystkiego, negującej wszystko, w tym
również to, co jest wartościowe. Motywując brak autorytetów, wyraźnie podkreślają swoje wyidealizowane ego, któremu nic i nikt nie jest w stanie dorównać. Świadczą o tym takie wypowiedzi: „[…] ja nie znam nikogo, kto
byłby wzorem do naśladowania, dla mnie są ważne cechy charakteru, takie
jak indywidualizm, zachowane odrębności, własnego zdania niezależnie od
sytuacji, podziwiam osoby, które sprzeciwiają się grupie, nie zważając na
konsekwencje, dla mnie autorytetami były zawsze osoby silne, wierne swoim
poglądom i odważnie wypowiadające swoje myśli, wydaje mi się, że człowiek, który potrafi działać pod prąd, któremu nie zależy na poklasku innych,
to jak gdyby wyższa forma ewolucji, bardziej samodzielna niż inni, szukający poparcia w społeczeństwie”.
Młodzież więc ucieka przed zaszufladkowaniem, buntuje się przeciw
uniformizacji, błędnie odczytuje posiadanie autorytetów jako zaprzedanie
samego siebie i ubezwłasnowolnienie. Chcąc zachować swoją indywidualność, młodzi ludzie odrzucają też dobre wzory. Zamiast rozwoju, zmierzania w jakimś kierunku mamy regres, bo młody człowiek boi się zrobić krok
naprzód, myśląc, że straci w oczach grupy i swoich. Młodzieży tej imponuje
siła charakteru, charyzma, ekstrawagancja, oryginalność, nie przyznają się
jednak do kogoś, kogo naśladują. Podkreślają, że nie chcą mieć autorytetów
i nie odczuwają ich braku. Takie głoszone poglądy wynikają, jak się wydaje,
z niedojrzałości społecznej, nieświadomości. Jednak by proces kształtowania
własnej osobowości zachodził, konieczny jest zewnętrzny punkt odniesienia,
standard, wzór, którego nie trzeba bezmyślnie powielać, ale przyjmować od
niego to, co cenne i wartościowe. W ankietach pojawiły się też wypowiedzi,
z których wynika, że autorytetem dla nich jest ich własna osoba: „Kiedyś
byłam głupiutka i dlatego miałam swoje wzorce, które ceniłam, teraz jestem
dorosła, więc odrzuciłam wszystkie”. W tym przypadku mamy bardzo poważny problem. Tak więc brak dojrzałości, skrystalizowanych poglądów i
rozchwianie emocjonalne świadczy o przyjęciu takiej postawy.
W następnym pytaniu zapytano, czy wśród ich nauczycieli jest ktoś
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J. Życiński, Bóg postmodernistów, Lublin 2001; Z. Melosik, Postmodernistyczne kontrowersje
wokół edukacji, Toruń – Poznań 1995.
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taki, kogo mogą nazwać swoim autorytetem. Na 80 ankietowanych 26 osób
(32%) odpowiedziało, że zna, natomiast 64 (68%) odpowiedziało, że nikogo
takiego nie ma. Tak więc nieliczni nauczyciele są obdarzani mianem autorytetu. W kolejnym pytano o scharakteryzowanie osoby uznawanej za autorytet. Otrzymano następujące odpowiedzi: rzetelna, godna zaufania, sprawiedliwa, cierpliwa, ambitna, asertywna, odpowiedzialna, empatyczna, oczytana,
inteligentna, dystyngowana, pełna energii, kompetentna, kulturalna, konsekwentna, twórcza, niezależna, swobodna, tolerancyjna, sumienna, uśmiechnięta, spontaniczna, szczera, wesoła, zabawna, pewna siebie, wymagająca,
stanowcza, ostra, ale nie pozbawiona poczucia humoru, dogadująca się z uczniami, troszcząca się o nich, zawsze znajdująca czas, mająca szacunek wśród
uczniów, trzymająca ich stronę, nieobojętna na problemy innych, prowadząca
ciekawe lekcje, otwarta, pozytywnie nastawiona do ludzi i świata, posiadająca ciekawy światopogląd, ucząca szacunku do innych, dająca dobry przykład.
Pytania 7–8 dotyczyły roli autorytetu w życiu. Prawie 97% ankietowanych
wyraziło opinię, że rola autorytetu jest ważna, ponieważ autorytet pokazuje,
jak postępować w życiu, jest nośnikiem wartości i kształtuje osobowość. Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy autorytety są potrzebne i dlaczego. W 91%
młodzież odpowiedziała, że są. W uzasadnieniu podano: „[…] możemy dążyć
do doskonałości, udoskonalać samych siebie, wzorować się na nich, unikać
błędów, pomagają zająć stanowisko itp.”
Podsumowując powyższe badania, należy stwierdzić, iż w obecnych
czasach, czasach ogromnego chaosu, rozchwiania norm społecznych oraz
upadku ważnych wartości autorytet jest wręcz niezbędny, tym bardziej, iż
postmodernistyczne trendy pozwalają na usprawiedliwianie nieetycznych
postaw i zachowań. A we współczesnym anomijnym świecie trudno znaleźć
prawdziwy autorytet.
Na zakończenie chciałoby się przytoczyć niezwykle znaczące słowa
rzymskiego poety Quintusa Horatiusa Flaccusa (Horacego): Iurae in verba
magistri – ślepo wierzyć, to znaczy. uznawać autorytet nauczyciela za argument ostateczny.
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WYCHOWANIE DZIECI JAKO
CZYNNIK MODYFIKUJĄCY PRZEBIEG
KRYZYSU POŁOWY ŻYCIA
Ostatnie dziesięciolecia przyniosły istotne zmiany rozumienia podstaw
(przedmiotu, celów, metod poznania) wielu dyscyplin humanistycznych. Rodzi to zupełnie nową przestrzeń dla praktyki badawczej. Przykładem tego
zjawiska mogą być zagadnienia wiążące się z rozwojem człowieka dorosłego,
które – w przeszłości niemal nieobecne w dyskursie naukowym – stały się
(a przynajmniej stać się powinny) jednym z podstawowych problemów pedagogiki i psychologii rozwojowej.
1. Współczesne określenia przedmiotu pedagogiki i psychologii
rozwojowej
Przez całe stulecia swego rozwoju refleksja pedagogiczna koncentrowała się głównie na kwestiach związanych z wiekiem dziecięcym. Tradycyjnie wychowanie rozumiano jako intencjonalne (celowe) dokonywanie zmian
w osobowości dziecka. Z czasem definicję tę rozszerzono tak, aby objęła
również oddziaływania skierowane na człowieka dorosłego. Powstały zatem
nowe subdyscypliny pedagogiczne: andragogika i gerontologia (gerontopedagogika), a za środowiska wychowawcze uznaje się obecnie np. zakład pracy,
wojsko, domy spokojnej starości.
Na współczesne rozumienie wychowania silnie wpłynęła postmodernistyczna interpretacja rzeczywistości (rezygnacja z filozofii obecności,
wiedza-władza M. Foucault, nowy feminizm) oraz nurt tzw. pedagogiki krytycznej. Kwestionuje się dzisiaj nie tylko poszczególne elementy dyskursu
edukacyjnego, ale również same jego podstawy, jak to czynią np. antypedagodzy. Tradycyjny model wychowania interpretowany jest jako źródło opresji,
zniewolenia i nietolerancji. W zamian, w ramach orientacji postpedagogicznej, proponuje się oparcie wszelkich relacji międzyludzkich na rzeczywistym
równouprawnieniu i poszanowaniu inności. „Współcześnie wychowanie jest
*
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traktowane jako całokształt procesów i oddziaływań zachodzących w toku
wzajemnych relacji między dwiema osobami, pomagających im rozwijać
własne człowieczeństwo. Zakłada ono uznanie i afirmację wolności, dzięki
której obie strony interakcji mogą ujawniać i urzeczywistniać wobec siebie
wartości nadające sens ich życiu. W tak rozumianym wychowaniu nie ma
wychowawców i wychowanków, ale są spotykające się ze sobą osoby, które obdarowują się swoim człowieczeństwem”. Wyraźnie widoczne jest tu
nawiązanie do myśli filozofów dialogu. Można bowiem stwierdzić, że istotę
kontaktu wychowawczego określa się tu, posługując się językiem E. Lévinasa, jako spotkanie z Innym.
Zarysowana powyżej zmiana ogólnego sposobu myślenia o rzeczywistości pedagogicznej jest, moim zdaniem, nie tylko niemal nieobecna
w praktycznych działaniach wychowawczych, ale również rzadko staje się
przedmiotem szczegółowych rozważań teoretycznych. Przeformułowanie
podstawowych pojęć nie skłoniło bowiem pedagogów do zasadniczej modyfikacji kierunku prowadzonych badań. Nadal koncentrują się one głównie
na osobie dziecka. Dorosły interesuje teoretyków wychowania najczęściej
o tyle, o ile wpływa na rozwój młodego pokolenia. Pedagogika musi jednak
podjąć bardziej wszechstronną refleksję nad osobą dorosłą: Na czym polegają zmiany jej osobowości?; Czym jest rozwój własnego człowieczeństwa?;
W jaki sposób osoba, a zwłaszcza dziecko, może obdarzać kogoś swoim człowieczeństwem?
Podobna sytuacja zaistniała we współczesnych trendach badawczych
psychologii rozwojowej – dyscypliny silnie zresztą związanej z naukami
o wychowaniu, a nawet określanej jako nauka dla pedagogiki pomocnicza.
Od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia wielką popularność zyskał nurt
life-span developmental psychology, który zainicjował systematyczną poznawczą penetrację problematyki rozwoju psychicznego człowieka w wieku dorosłym. Trzeba przyznać, że tendencja ta istotnie odmieniła przedmiot
tej subdyscypliny psychologii. Po kilkudziesięciu latach ograniczania się do
psychologii dziecka, psychologia rozwojowa obejmuje obecnie swymi badaniami rzeczywiście wszystkie etapy ludzkiego życia. Można nawet aktualnie
zaobserwować swoistą naukową „modę” na psychologiczną analizę zjawisk
wiążących się z dorosłością i starością.
Jednym z najciekawszych zagadnień podjętych przez „odrodzoną” psychologię rozwojową jest, jak się wydaje, tzw. kryzys połowy życia. Całkiem
pokaźna już wiedza o tym etapie ludzkiego istnienia nie znalazła dotychczas zastosowania w refleksji nad rzeczywistością wychowawczą. Niniejsza
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praca stawia sobie za cel próbę opisu wpływu, jaki wywiera uczestnictwo
osoby dorosłej w relacji wychowawczej na objawy i dynamikę jej sposobu doświadczania przełomu środka życia. Jeśli takie oddziaływanie faktycznie ma
miejsce, to uzasadnione jest określanie wychowania jako ubogacającego obie
strony spotkania. Trudno przecież inaczej dowodzić realności dialogicznej
interpretacji rzeczywistości pedagogicznej, jak tylko przez ukazanie zmian
w osobowości wychowawcy, które może (i powinno) wywołać jego zaangażowanie w kontakt z dzieckiem – w tę szczególną postać bycia z Innym.
2. Kryzys połowy życia (KPŻ)
Zjawisko określane w literaturze anglojęzycznej jako mid-life crisis
można nazwać problemem, kryzysem albo przełomem: połowy życia, środka
życia, wieku dojrzałego bądź półmetka. Przedmiotem analizy czyni się charakterystyczne symptomy obserwowane u wielu osób pomiędzy 35 a 45 rokiem życia. Dotyczą one różnych sfer ludzkiego sposobu istnienia. W swoim
ciele człowiek zauważa oznaki starzenia się, słabości i zaniku atrakcyjności.
W warstwie emocjonalnej pojawiają się, w różnym stopniu uświadomione,
doznania zupełnie jednostce nieznane bądź przydarzające się do tej pory
w znacznie mniejszym natężeniu. Mogą to być obawy, lęki, poczucie nieszczęścia i niezadowolenia albo nawet stany depresyjne i obsesje. Następuje
również przeorientowanie dominującego obszaru aktywności poznawczej: od
rzeczywistości zewnętrznej do wewnętrznej. Człowiek podejmuje intensywną autorefleksję, próbuje zbilansować dotychczasowy przebieg życia i niejednokrotnie kwestionuje swoje, wydawałoby się, ugruntowane przekonania.
Pojawia się wiele pytań dotyczących wymiaru duchowego: Kim jestem?, Co
jest dla mnie najważniejsze?, Jaki jest sens mojego życia?, Co czeka mnie po
śmierci?, a brak satysfakcjonującej na nie odpowiedzi dodatkowo zwiększa
niepokój i bezradność.
Wreszcie KPŻ znajduje swój wyraz także w sferze behawioralnej.
Może być to ogólne wycofanie się z aktywności życiowej wraz z niechęcią do podejmowania jakichkolwiek istotnych życiowo decyzji albo sztywne,
nieliczące się z realnością utrzymywanie dotychczasowych, nieadekwatnych
schematów zachowania. Bywa jednak tak, że człowiek, wręcz przeciwnie,
postanawia zupełnie odmienić kształt swojego życia, do czego czuje się




Różne badania wskazują, iż zjawisko to dotyczy od 50 do 89% ogółu populacji w tym wieku,
por. P. Oleś, Psychologia przełomu połowy życia, Lublin 2000, ss. 48, 77; H. Sęk, Kryzys wieku
średniego a funkcjonowanie w społecznych rolach rodzinnych, [w:] M. Tyszkowa (red.), Rodzina
a rozwój jednostki, Poznań 1990, s. 98.
Por. P. Oleś, op. cit., s. 26-27.
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szczególnie przynaglony. „Jeśli w życiu pozostało coś ważnego do zrobienia,
to nie można już tego odwlekać. Należy to zrobić »teraz albo nigdy«”. Radykalne zmiany – takie jak rozwód, przekwalifikowanie się zawodowe czy
konwersja religijna – częstokroć są irracjonalne i przysparzają samej osobie
i jej bliskim wielu cierpień.
Co jest przyczyną KPŻ? Zdrowy rozsądek każe wiązać objawy kryzysu z nawarstwieniem różnych ważnych wydarzeń życiowych, które często
spotykają osoby w wieku średnim. Mogą one dotyczyć stanu zdrowia (np.
wystąpienie przewlekłych chorób), sytuacji zawodowej (osiągnięcie szczytu
kompetencji, brak dalszych perspektyw rozwoju) czy ważnych relacji międzyosobowych (śmierć rodziców, kryzysowe sytuacje w rozwoju małżeństwa
i rodziny). Zatem na przebieg KPŻ musi wpłynąć także wychowywanie dzieci, które około 40 roku życia stanowi przecież naturalny i niejednokrotnie
centralny element życia rodzinnego. Intensywny kontakt z dziećmi może ponadto wynikać z wykonywanego zawodu nauczyciela lub wychowawcy.
Zaproponowano różne modele, głównie psychologiczne, wyjaśniające
istotę i przyczyny KPŻ. Najbardziej znane teorie zostały wypracowane przez
C.G. Junga, E. Eriksona, R. Pecka i D. Levinsona. W literaturze przedmiotu brak jednakże jakiejkolwiek koncepcji, która ukazywałaby istotę relacji
pomiędzy wychowywaniem dzieci a KPŻ. Z pewnością można dowodzić, iż
teoretyczne rozwiązanie powyższego problemu jest nieosiągalne. Wszak nie
dysponujemy ani powszechnie przyjętą teorią wychowania, ani przekonywającym modelem rozwoju człowieka dorosłego, a ponadto nie sposób – w procesie poznania – wyizolować zmiennych określających relację wychowawczą, która zawsze uwikłana jest w wiele innych jednocześnie działających
czynników. Akceptacja tego typu argumentacji oznaczałaby jednak zakwestionowanie sensowności wszelkich badań z zakresu humanistyki. Zarówno
teoretyczne, jak i praktyczne względy nakazują podjęcie prób naukowego
opisu zasygnalizowanego tu zagadnienia.
Dalsza analiza oparta zostanie na koncepcji rozwoju człowieka dorosłego autorstwa Levinsona. W warstwie teoretycznej przyjął on wiele tez Junga,
dla którego problem KPŻ jest jednym z kluczowych zagadnień psychologicznych. Według szwajcarskiego psychoanalityka rozwój osoby jest tożsamy
z procesem indywiduacji, a więc dążeniem do tego, aby „st ać się odręb




84

Ibidem, s. 30.
Problematyka KPŻ podjęta również została, między innymi, w literaturze pięknej (np. dzieła
T. Manna i J. Conrada – por. Ibidem, s. 11-12), a nawet w mistycyzmie chrześcijańskim (np.
w kazaniach XIV-wiecznego dominikanina J. Taulera – por. A. Grün, W połowie drogi, Kraków
1993, s. 12-49).
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ną istotą, a także swoją własną jaź nią o tyle, o ile przez indywidualność
rozumiemy naszą najbardziej wewnętrzną, ostateczną, nieporównywalną
jedyność”. Pierwsza część życia ludzkiego („poranek”) jest zwykle bardzo
jednostronna. Człowiek, zdaniem Junga, rozwija głównie świadomą warstwę
osobowości. „Warunkiem wstępnym wkroczenia w drugą fazę procesu indywiduacji jest – przypomnijmy – »kryzys połowy życia«, czyli relatywizacja
systemu świadomego, dominującego typu i dominującej funkcji psychicznej
oraz zrozumienie pozornego charakteru persony”. Persona jest wykształconą w wyniku socjalizacji postawą wobec świata zewnętrznego, która – w różnym stopniu – zasłania prawdziwe „ja” jednostki. Osiągnięcie autentycznej
jaźni przebiega zawsze na drodze konfrontacji z archetypami. Mają one moc
ujawnić ukryte do tej pory aspekty osobowości.
Pierwszym w kolejności archetypem, przez który dokonuje się indywiduacja, jest cień. On to, niemal zupełnie nieuświadomiony w pierwszej
połowie życia, ujawnia się przy przechodzeniu z „poranka” do „popołudnia”.
Ciemna strona osobowości – nieodłączna od tej jasnej, która dotąd warunkowała poczucie tożsamości – manifestuje się przez prymitywizm, agresywność,
egoizm i infantylność. Następnym, wyróżnionym przez Junga archetypem
jest animus u kobiet oraz anima u mężczyzn. Człowiek doświadcza wówczas w sobie pierwiastki charakterystyczne dla płci przeciwnej. Indywiduacja
w powyższych dwóch etapach polega na zintegrowaniu w obrębie osobowości
sprzecznych treści psychicznych. Pozwala to przejść do kolejnych przemian,
wyrażonych przez archetyp Starego Mędrca (dla mężczyzn) i Wielkiej Matki
(dla kobiet), które prowadzą człowieka ku mądrości i duchowej dojrzałości.
Zwieńczeniem indywiduacji jest pełnia rozwoju osobowego zobrazowana za
pomocą archetypu jaźni.
Koncepcja Junga, mimo iż ilustrowana materiałem klinicznym związanym z praktyką psychoterapeutyczną, ma w dużej mierze charakter spekulatywny. Natomiast Levinson zwrócił się ku empirii – przeprowadził żmudne
badania za pomocą metody idiograficznej (kilkunastogodzinne wywiady)
nad doświadczeniami osób w wieku średnim. Interpretacja wyników w duchu psychologii Junga zaowocowała stworzeniem klarownego modelu KPŻ.
Teoria Levinsona opiera się na współistnieniu w człowieku czterech par przeciwstawnych sobie (skonfliktowanych z sobą) tendencji: młodość – starość,
twórczość – destrukcja, męskość – kobiecość, więź z otoczeniem – oddziele



C.G. Jung, Wirklichkeit der Seele, cyt. za: J. Jacobi, Psychologia C.G. Junga, Warszawa 1996,
s. 147.
J. Prokopiuk, C.G. Jung, czyli gnoza XX wieku, [w:] C.G. Jung, Archetypy i symbole, Warszawa
1981, s. 23.
To kluczowe dla psychologii Junga pojęcie może być rozmaicie interpretowane, por. np. Ibidem,
s. 20-23; J. Jacobi, op. cit., s. 60-75; K. Pajor, Psychologia archetypów Junga, Warszawa 2004.
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nie. W obrębie każdej z par jeden z elementów, dotychczas tłumiony, staje się,
oczywiście w różnym stopniu, treścią świadomości.
Polaryzacja młodość – starość dotyczy przeżywania czasu, a zwłaszcza
stosunku do oddalającej się młodości i niepokojąco zbliżającej się śmierci.
Charakterystyczna jest tu zmiana postrzegania siebie w czasie: perspektywa
czasu „od narodzenia” przekształca się w perspektywę czasu „jeszcze pozostałego”. Konflikt twórczość – destrukcja nawiązuje do Jungowskiego cienia
i oznacza uświadomienie sobie własnych, zdecydowanie nieakceptowanych
dążeń. Istotne jest tu postrzeganie siebie już nie tylko jako osoby, która bywa
krzywdzona, ale także jako tej, która krzywdzi. Rozumienie następnej, wyróżnionej przez Levinsona pary, męskość – kobiecość, jest również wyraźnie
inspirowane psychologią Junga. Ostatnie dwie tendencje, więź z otoczeniem
– oddzielenie, wskazują na dwa kierunki działań człowieka. „Więź wyraża
się aktywnością osoby zmierzającą do wprowadzenia w środowisku zmian
lub przystosowania się do niego. Oddzielenie oznacza zaangażowanie osoby
w wewnętrzny świat wyobraźni, fantazji i gry. Nadmierne oddzielenie naraża
osobę na utratę kontaktu ze środowiskiem; nadmierne przywiązanie zagraża
zdolności osoby do samorozwoju i twórczego wysiłku”10.
3. Wychowywanie dzieci a Levinsona interpretacja kryzysu
połowy życia
Hipoteza, którą chcę postawić, brzmi następująco: Wychowywanie
dzieci istotnie wpływa na ujawnienie się w rozwoju psychicznym wychowawcy wyróżnionych przez Levinsona dwubiegunowych konfliktów charakterystycznych dla przeżywania KPŻ. Jej uzasadnienie przyjmie tu postać wyszczególnienia charakterystycznych dla praktyki pedagogicznej sytuacji,
których doświadczanie i nadawane im znaczenia mogą okazać się dla dorosłego wyzwaniem typowym dla „półmetka”. Trzeba tu zaznaczyć potencjalnie
znaczną różnorodność tych sytuacji, wynikającą choćby z możliwej rozpiętości wieku dziecka. Rodzice w wieku 35-45 lat mogą mieć, co jest współcześnie zjawiskiem coraz częstszym, potomstwo w wieku niemowlęcym, ale
mogą również przeżywać „syndrom opuszczonego gniazda” bądź opiekować
się wnukami. Zawodowy pedagog może dodatkowo mieć zapewniony stały
kontakt ze specjalnymi okolicznościami wychowawczymi, np. gdy pracuje
z dziećmi niepełnosprawnymi bądź niedostosowanymi społecznie.
Tworzenie się konfliktu młodość – starość polega na modyfikacji zwykle silnie utrwalonego obrazu siebie jako osoby młodej, sprawnej i atrakcyj10
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nej fizycznie. Wychowawczy kontakt z dzieckiem może przynieść wiele informacji z obrazem tym sprzecznych. Już sama obserwacja ciała dziecka,
a zwłaszcza dziecka małego, ukazuje dorosłemu, czym jest gładka i zdrowa
skóra, naturalny wdzięk oraz zachwycająca uroda. Na rodzica wpłynąć może
także konstatacja, iż to ich nastoletnie dzieci skupiają większą niż oni uwagę
płci przeciwnej. Wściekłość złej królowej na wieść, iż jej pasierbica Śnieżka ośmieliła się przewyższyć ją urodą, jest motywem nie tylko bajkowym.
W tym kontekście jedynie wyjątkowo silne mechanizmy obronne osobowości
– pod tym względem, zwłaszcza u kobiet, wcale nie tak rzadkie – mogą nadal utrzymywać czterdziestolatka w przekonaniu o doskonałości i świeżości
własnego ciała.
Bardzo ważną rolę w uświadamianiu sobie postępu zjawisk inwolucyjnych odegrać może udział w grach i zabawach ruchowych z dziećmi. Grozi
on zakwestionowaniem mitu, często tak pieczołowicie podtrzymywanego
przez podkoloryzowane wspomnienia dotyczące przeszłych osiągnięć sportowych bądź turystycznych, o wciąż młodzieńczym poziomie sprawności
fizycznej. Konfrontacja z rzeczywistością jest wtedy wyjątkowo przykra.
Dorosły – zwykle prowadzący mało aktywny tryb życia, utrzymujący niewłaściwe nawyki żywieniowe itp. – przekonuje się o rzeczywistym, niskim
poziomie swojej kondycji fizycznej. Wydaje się, że doświadczenie to może
być szczególnie dojmujące dla mężczyzn, gdyż przekonanie o własnej sile
i sprawności cielesnej stanowi ważny element budujący satysfakcjonujące ich
poczucie tożsamości.
Dorastające dzieci także gwarantują swoim wychowawcom doznanie pokoleniowego przemijania. Zaangażowanie w kontakt z wychowankiem przynosi bowiem pewne poczucie obcości. W dziecięce problemy bez
wątpienia należy empatycznie się wczuwać i starać się je zrozumieć, ale to
nie zmienia faktu, iż są one bardzo odległe od aktualnego emocjonalnego
i duchowego stanu osoby dorosłej. Obserwowane współcześnie niebywałe
przyspieszenie postępu technicznego stawia ponadto rodziców w sytuacji,
w której dzieci nieoczekiwanie przewyższają ich pod względem adaptacji do
nowych zjawisk cywilizacyjnych i podejmowania związanych z nimi wyzwań.
Sytuacje wychowawcze dostarczają równie wielu sposobności do ujawnienia się w świadomości dorosłego Levinsonowskiej opozycji: twórczość
– destrukcja. Uderzająca spontaniczność dziecka pomaga dostrzec własne
napięcia psychiczne, schematyczne reakcje, konformizm i przywiązanie do
pełnionych ról społecznych. Na dnie zachwytu wychowawcy nad oryginalnymi zachowaniami dziecka tkwi zapewne niemało poczucia żalu i rozczaro87
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wania sobą. Doświadczanie w sobie pierwiastków destrukcyjnych, w sposób
bardziej oczywisty, dokonuje się w ramach konfliktów wychowawczych. Są
one nieodłącznym elementem nie tylko relacji z dziećmi, ale także, ogólnie,
każdej istotnej relacji międzyosobowej11. Zaistniały konflikt, zwłaszcza o dużym natężeniu, narusza, tak wydawałoby się, trwałą równowagę wewnętrzną
dorosłego. Podejmowane wówczas wobec dziecka nie w pełni kontrolowane
działania – takie, jak: krzyk, obrażanie się (np. przez unikanie kontaktu z wychowankiem), stosowanie irracjonalnych i nieadekwatnych kar – odsłaniają
faktyczną niedojrzałość osobową wychowawcy. Można przypuszczać, że dla
niektórych dorosłych sytuacje tego typu są jedyną okazją zdemaskowania
tylko pozornie wysokiego poziomu rozwoju osobowego.
Kontakt z własną destrukcyjnością przeżywany jest przez osobę dorosłą jeszcze intensywniej w obliczu ponoszonych porażek wychowawczych.
Są one tym boleśniejsze, im bardziej kontrastują z uprzednim przekonaniem
o własnej doskonałości i wysokim poziomie kompetencji pedagogicznych.
Gorzkim doświadczeniem wielu rodziców jest uświadomienie sobie, iż
w relacji z dzieckiem popełniają oni błędy identyczne z błędami, które kilkanaście (kilkadziesiąt) lat wcześniej popełniali ich rodzice. Tego typu dotkliwa wewnętrzna porażka może stać się punktem zwrotnym w rozwoju osoby
w wieku średnim.
Aktywne uczestniczenie w procesie wychowania, zwłaszcza w funkcji
matki albo ojca, na pewno wpływa również na kształtowanie się i umocnienie tożsamości płciowej dorosłego. Levinson podkreśla jednak ujawnianie się
w jednostce, w ramach KPŻ, treści psychicznych zasadniczo charakterystycznych dla płci przeciwnej. Źródłem tychże treści ponownie bywa relacja wychowawcza. Nawiązanie więzi z dzieckiem niejednokrotnie skutkuje w życiu
mężczyzny właśnie takimi zmianami, które można zinterpretować jako przejawy cech i zachowań kobiecych. Jest to np. ogólny rozwój sfery uczuciowej,
dążenie do pogłębienia więzi interpersonalnych, znajdowanie przyjemności
w codziennym rytmie życia domowego. Kontakt z dzieckiem może istotnie
modyfikować hierarchię wartości mężczyzny. Przykładowo, najważniejsze
zadania swojego życia zacznie upatrywać on w szczęściu rodzinnym, deprecjonując cele związane z karierą zawodową czy zainteresowaniami. Czy jednak zasadne jest upatrywanie w takich przemianach manifestacji pierwiastka
żeńskiego? Czy nie jest to naturalny przejaw dojrzewania psychicznego osób
płci „brzydkiej”?
Niektóre nowe, nabyte w toku wychowywania dzieci sposoby funkcjonowania kobiet trzeba także, w zgodzie z koncepcją Levinsona, określić jako
11
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ujawnienie się cech męskich. Może to być zdecydowana i nieustępliwa postawa walki o przynależne dziecku i rodzinie prawa albo gotowość do podejmowania doniosłych, nierzadko ryzykownych decyzji życiowych. Również i tę
refleksję należy zakończyć pytaniami analogicznymi do tych, które pojawiły
się na końcu poprzedniego akapitu12.
Relacje z dziećmi przyczyniają się też do współwystępowania w osobowości dorosłego ostatniej już pary przeciwstawnych tendencji: więź z otoczeniem – oddzielenie. Mogłoby się wydawać, że wychowywanie, oparte
przecież na kontakcie międzyosobowym, rozwija wyłącznie ekstrawertyczną
orientację psychiczną, tak zresztą charakterystyczną dla pierwszej połowy
życia. Często jednak więź z dzieckiem jest tak absorbująca, że rodzi pragnienie radykalnego wyizolowania się ze środowiska społecznego. Dążenie to
zwykle musi pozostać w sferze marzeń albo wyłącznie dalekosiężnych planów. W praktyce mamy natomiast do czynienia z preferowaniem przez wychowawców, np. w ramach organizacji czasu wolnego, jedynie ograniczonych
form kontaktowania się z innymi ludźmi. Pożądane staje się bowiem zagwarantowanie sobie odpowiedniego dystansu społecznego, w tym również chwil
całkowitej samotności.
Celem powyższej analizy nie była próba weryfikacji postawionej hipotezy, ale wskazanie niektórych zagadnień, które wymagałyby systematycznej eksploracji poznawczej. Dopiero wsparcie się na konkretnych badaniach
rzeczywistości pedagogicznej pozwoli określić ewentualną postać związku
między wychowywaniem a KPŻ. Myślę, że można jednak uznać koncepcję
Levinsona za interesujące źródło inspiracji i wstępnych założeń, które muszą
poprzedzić wszelką pracę badawczą.
4. Uwagi końcowe
Przedstawione tu rozważania zawierają pewną istotną symplifikację.
Otóż w rzeczywistości wpływ uczestniczenia w wychowywaniu dzieci na
przeżywanie KPŻ z pewnością nie ma charakteru jednostronnego związku
przyczynowo-skutkowego. Mamy przecież do czynienia ze złożoną interakcją między tymi zmiennymi. Niejednokrotnie przecież objawy KPŻ wyprzedzają w czasie relację z dzieckiem, wpływają zatem na nią, co z kolei – na
zasadzie sprzężenia zwrotnego – modyfikuje przebieg rozwoju człowieka
dorosłego. Zaprezentowany w niniejszej pracy sposób analizy należy rozumieć jako propozycję jedynie fragmentarycznej, gdyż do pewnego stopnia
12
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sztucznie wyspecyfikowanej z wieloaspektowej całości, eksploracji badanego zagadnienia.
Takie podejście niejako zafałszowało rzeczywistą charakterystykę
KPŻ. Jeśli bowiem założyć, że jest on wywołany przez zjawiska związane
z wychowywaniem dzieci, to odsłania nam to zdecydowanie pesymistyczną
jego stronę: głównie przeżywane porażki i rozczarowania. Może prowadzić
to do wniosku, iż jest to kolejny psychologiczny koszt macierzyństwa i ojcostwa (zawodu wychowawcy). Kryzys rozwojowy zawsze jednak stanowi dla
człowieka przede wszystkim wyzwanie i, dając szansę wzrostu dojrzałości
osobowej, ostatecznie może doprowadzić do wyższej jakości życia, a więc
i bardziej satysfakcjonujących relacji wychowawczych. Zatem KPŻ powinien
być, wbrew początkowym doznaniom emocjonalnym, traktowany jako potrzebny i dobrze rokujący etap rozwoju jednostki13.
Całemu powyższemu tekstowi można zarzucić, prawdopodobnie całkowicie słusznie, brak jednoznacznych finalnych rozstrzygnięć i konkluzji.
Moim celem była jednak próba refleksji nad problematyką dla pedagogiki
absolutnie fundamentalną, a przecież pozostającą dotychczas zdecydowanie
poza głównym nurtem jej badań. Tekst ten należy więc potraktować jako
jedną z możliwości „wprowadzenia do myślenia o wychowawcy”14, myślenia
każącego pytać także o to, co wydaje się najbardziej oczywiste.
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SPOSOBY DIAGNOZOWANIA GOTOWOŚCI
SPOŁECZNO-EMOCJONALNEJ DZIECKA
SZEŚCIOLETNIEGO
Analizując polskie programy wychowania przedszkolnego, jak również testy badające poziom gotowości szkolnej, z przykrością należy stwierdzić, iż rozwój społeczno-emocjonalny dzieci traktowany jest drugoplanowo.
Opracowane programy i testy gotowości szkolnej dotyczą w głównej mierze
rozwoju sfery poznawczej i intelektualnej, czasem tylko społecznej, emocjonalnej i ruchowej. O tym, że nie można bagatelizować sfery rozwoju społeczno-emocjonalnego w przypadku dzieci kończących etap przedszkolny,
świadczą badania M. Jacuńskiej, która wykryła w grupie sześciolatków wysoki odsetek dzieci z zaburzeniami zachowania (53,4%). Oprócz tego badania J. Rembowskiego potwierdzają, iż średni wynik ogółu dzieci uzyskany
w CBI E. Schaefera był na niskim poziomie, co oznacza, że dzieci sześcioi siedmioletnie generalnie miały trudności z przystosowaniem się do nowych
warunków szkolnych.

Przesłanki teoretyczne
Zdaniem E. Wysockiej gotowość szkolną wyznacza określony poziom
rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego. W związku
z tym jej diagnoza sprowadza się do oceny stopnia rozwoju dziecka w danym momencie, ale dokonywanej z punktu widzenia dojrzałości do podjęcia
obowiązku szkolnego, warunkowanej wymaganiami, jakie stawia przed nim
środowisko szkolne.
Samo pojęcie diagnoza w najszerszym rozumieniu oznacza „rozpoznanie stanu rzeczy i uwarunkowań złożonego przypadku oparte na jego ob∗
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jawach oraz ich krytycznym opracowaniu według ogólnych prawidłowości
danej dziedziny”. Określając natomiast gotowość szkolną dzieci sześcioi siedmioletnich, wykorzystuje się diagnozę typu dydaktyczno-wychowawczego, która „stanowi opis i wyjaśnienie sposobów rozpoznawania sytuacji
ucznia, zwłaszcza zmian, jakie w nim zachodzą pod wpływem oddziaływania pedagogicznego”. Dobra diagnoza pedagogiczna nie ogranicza się do
sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia, ale obejmuje także wyjaśnianie
przyczyn ewentualnych trudności i przewidywanie rozwoju osiągnięć.
Diagnoza dojrzałości szkolnej, według E. Koźniewskiej, wymaga wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, edukacji oraz metodologii, a także
dużej plastyczności i dobrej znajomości środowiska, z którym współpracujemy. Pełna diagnoza powinna więc obejmować specyficzne czynniki warunkujące osiąganie dojrzałości szkolnej, a więc charakter doświadczeń życiowych dziecka stymulujących lub hamujących jego rozwój, wynikających
z oddziaływań środowiska rodzinnego i instytucji przedszkola, adekwatność
jego rozwoju wobec wymagań szkolnych, struktury organizacyjnej szkoły,
metod dydaktyczno-wychowawczych i zaleceń programowych.
„Postępowanie diagnostyczne, psychologiczne i pedagogiczne obejmuje współcześnie następujące aspekty/etapy, w których nieodłącznym elementem jest obserwacja zachowania i emocji towarzyszących dziecku w trakcie
wykonywania zadań testowych:
1) Rozmowa z dzieckiem (samoświadomość w zakresie znajomości
imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, zajęcia matki i ojca);
2) Ocena sprawności manualnej (umiejętność rysowania linii pionowych, poziomych, ukośnych, falistych, pętli, łączenia linii, figur
geometrycznych, schematów literowych);
3) Ocena orientacji przestrzennej (np. próby Piageta dotyczące świadomości stron prawej, lewej w schemacie własnego ciała i odzwierciedlonych – ciała osoby badającej; układanki przestrzenne
pozwalające ocenić rozumienie pojęć: środek, prawa – lewa strona,
między, wyżej – niżej, góra – dół);
4) Ocena percepcji wzrokowej (np. układanki geometryczne, pozwa
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lające ocenić różnicowanie położenia, integracji oraz ukierunkowania figur geometrycznych; układanki obrazkowe);
5) Ocena percepcji słuchowej (analiza zadania, analiza sylabowa wyrazu, analiza głoskowa wyrazu, synteza sylabowa wyrazu, synteza
głoskowa wyrazu);
6) Ocena rozwoju mowy i myślenia (historyjki obrazowe – układanie
obrazków w poprawnej kolejności, powiązanie słowami akcji na
kolejnych obrazkach, opis treści historyjki zdaniami rozwiniętymi;
klasyfikacja obrazków w podstawowych kategoriach – zwierzęta,
ubrania, owoce i warzywa);
7) Ocena elementarnych pojęć matematycznych (porównywanie zbiorów równolicznych i różnolicznych, określanie relacji pomiędzy
zbiorami; znajomość liczebników głównych w zakresie 10; szeregowanie zbiorów według wzrastającej liczebności; dodawanie
i odejmowanie w zakresie 10);
8) Ocena wiadomości podstawowych (dotyczących zawodów, środków lokomocji, maszyn, urządzeń, zwierząt, roślin);
9) Ocena cech osobowościowych, a głównie dojrzałości emocjonalnej i społecznej jako warunku przystosowania do wymagań szkoły
(uczestnictwo w zajęciach zespołowych, zdolności do wykonywania poleceń kierowanych indywidualnie i do całej grupy, zdolność
do radzenia sobie w prostych sytuacjach codziennych, samodzielność, zachowanie się zgodne z normami i zwyczajami przyjętymi
w społeczności dorosłych i rówieśników, zdolność nawiązywania
kontaktów, sposób reagowania emocjonalnego na sytuacje trudne);
10) Ocena warunków środowiskowych dziecka (środowisko rodzinne,
wychowanie przedszkolne)”.

Metody badania procesu gotowości szkolnej
– postępowanie diagnostyczne
Istnieje wiele testów skonstruowanych specjalnie na potrzeby diagnozy gotowości dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego. Jeden z pierwszych został opracowany w 1930 roku przez przedstawiciela szkoły lipskiej
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H. Winklera. Jak podaje S. Słyszowa, autor zakładał, iż dojrzałość szkolna jest przede wszystkim dojrzałością do podjęcia nauki, a więc uwzględnił
w swoim teście pytania badające zdolność spostrzegania kształtów i liczb,
zdolność obserwacji, sprawność ręki, pamięć ruchową i wzrokową, zapamiętywanie treści słyszanego opowiadania, powtarzanie wyrazów, sprawność
wymowy, rozwój fantazji, konstruktywną kombinację i tworzenie pojęć oraz
zdolność koncentracji uwagi i wytrwałość.
„Umiejętność ujmowania kształtów badano, polecając odtwarzanie prostych form graficznych (takich jak kwadrat, trójkąt) i nieskomplikowanych
figur geometrycznych. Zdolność liczenia badano, sprawdzając umiejętność
ujmowania zbiorów obejmujących 3, 4 itd. do 8 przedmiotów. Jak dziecko
obserwuje – kontrolowano w toku porównywania przez nie dwóch obrazków
podobnych, różniących się jednak kilkoma szczegółami, które obserwator
ma dostrzec i pokazać. Liczba uchwyconych różnic stanowiła o ocenie wykonania. Sprawność ręki sprawdzano, polecając wycinanie hełmu. Pamięć
ruchową badano w toku odrysowywania trzech znaków, pamięć wzrokową
– polecając dziecku wymienić przedmioty, które widziało, a pamięć słuchową miało dziecko wykazać przez wyliczenie słów, które usłyszało”10. Test
opracowany przez Winklera w znacznej części zawierał zadania słowne, co
ograniczało szansę dzieci pochodzących ze środowisk kulturowo uboższych.
Dwa lata później, czyli w 1932 roku test ten został przetłumaczony
i przystosowany do wymagań polskich przez J. Fietza i A. Swobodę. Niestety, badania przeprowadzone przez W. Chomę na grupie 43 dzieci z miasta
i 10 ze wsi, wykazały brak zgodności między wynikami testów a ocenami
szkolnymi dotyczącymi dzieci ze środowiska wiejskiego11. W związku z tym
uznano test za mało wiarygodne narzędzie badawcze w stosunku do dzieci
ze wsi, o czym prawdopodobnie zadecydowała przewaga zadań badających
rozwój mowy.
Kolejne próby przystosowania testów do warunków polskich podjęła
w latach 1930 – 1932 M. Grzywak-Kaczyńska. Zmodyfikowane przez nią
testy bezsłowne Sancte de Sanctisa obejmowały 22 próby, które pozwalały
ocenić, czy dziecko odróżnia wielkości danych przedmiotów, ich odległości,
kształty, ciężar, liczbę oraz wiele innych. „Testy te mierzą poziom rozwoju
umysłowego niezależnie od zdolności wypowiadania się i zasobu słownictwa,
co daje jednakowe szanse dzieciom z różnych środowisk”12. Rozpiętość skali
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wynosiła 6 lat – od 4 do 9 roku życia, ponieważ, jak potwierdzały ówczesne
badania, poziom umysłowy dzieci wstępujących do szkół cechowało duże
zróżnicowanie.
Test L. Schenk-Dazinger z 1933 roku został opracowany dla dzieci od
5 do 11 roku życia. Jak podaje E. Wysocka13, zawierał próby badające rozwój
społeczny (postawy społeczne, umiejętność współdziałania z partnerem),
zdolności uczenia się (pamięć wzrokowa i słuchowa), umiejętność opanowania materiału (zapamiętywanie przez naśladownictwo, wytrwałe doprowadzanie pracy do końca), rozwój umiejętności intelektualnych (pojęcia
liczbowe, rozumienie stosunków liczbowych i związków przyczynowo-skutkowych wyrażonych w formie werbalnej, obrazkowej oraz występujących
w toku praktycznej działalności dziecka, rozwój mowy), zdolności konstrukcyjne i manualne, zdolność koncentracji uwagi. Test ten, podaje B. Wilgocka-Okoń, został wystandaryzowany na dzieciach austriackich, ale co ważne,
wprowadzono w nim zróżnicowanie zadań dla dzieci z miasta i ze wsi oraz
dla chłopców i dziewcząt 14.
W 1973 roku A. Szemińska skonstruowała test będący metodą pośrednią pomiędzy stosowanymi we wcześniejszych testach zadaniami do wykonania a arkuszem obserwacyjnym. „W kartach zapisu odnotowane były
szczegółowe informacje o środowisku rodzinnym dziecka, jego rozwoju psychicznym, jak również wyniki badań lekarskich”15, co pozwalało na głębszą
diagnozę dojrzałości dziecka, z uwzględnieniem wpływów biologicznych
i środowiskowych.
E. Wysocka podkreśla, że wykonywanie zadań testowych zostało połączone z obserwacją dziecka w trakcie rozwiązywania zadań, co pozwala
ocenić, jak zachowuje się dziecko i z czym ma największe trudności, ale wymaga stałego kontaktu między badającym a dzieckiem16. Test zawiera zadania wymagające złożonych czynności dziecka, pozwalający ocenić jego ogólny stosunek do wykonywanych zadań, czyli jego motywację wewnętrzną,
dokładność wykonywania, koncentrację uwagi, postawę wobec trudności.
Dalsze zadania dotyczą rozwoju intelektualnego, na co składa się ujmowanie
różnych zależności, porównywanie oraz rozumienie związków przyczynowoskutkowych. Oprócz tego test bada rozwój mowy (sposób werbalizacji treści,
zasób słownictwa, zaburzenia wymowy), zdolności ujmowania stosunków
13
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przestrzennych, procesy analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, przygotowanie do nauki arytmetyki (znajomość liczebników, umiejętność dodawania
i odejmowania), postawę społeczną (nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i ich organizowanie), a także rozwój motoryczny.
Test dojrzałości szkolnej B. Wilgockiej-Okoń17 został skonstruowany
na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dla dzieci w wieku 5,9
do 7,8 w celu oceny ich stopnia przygotowania do podjęcia obowiązku szkolnego. Oprócz tego badający na jego podstawie są w stanie ustalić wpływ
środowiska domowego na dojrzałość szkolną danego dziecka oraz wskazać
sposoby wyrównywania ewentualnych braków rozwojowych u dzieci, które
je wykazują.
Badania składają się z dwóch części. W swojej najnowszej publikacji B. Wilgocka-Okoń18 zaleca, aby rozpocząć je od części indywidualnej,
a konkretniej od wywiadu z dzieckiem w celu oswojenia młodego człowieka
z nową sytuacją. Następnie badający wypełnia kartę ucznia na podstawie
wcześniejszej rozmowy oraz wyników badania lekarskiego. Jeżeli zachodzi
taka potrzeba, niektóre punkty w karcie można uzupełnić na podstawie wywiadu z rodzicami, który przeprowadzamy po zakończonych badaniach indywidualnych.
Natomiast jeżeli chodzi o badania zbiorowe, które trwają ok. 30 – 40 minut, powinny być one prowadzone przez dwie osoby. Jedna z nich bada dzieci za pomocą testu zawierającego zadania dotyczące rozwoju umysłowego,
a druga na podstawie dokładnej obserwacji wypełnia kwestionariusz do badania społecznego przystosowania dziecka. Oczywiście tempo prowadzonych badań musi być dostosowane do możliwości dzieci i w momencie, kiedy
któreś z badanych wyraźnie nie nadąża, należy je odłączyć od reszty grupy
i przebadać indywidualnie.
Między badaniami indywidualnymi i zbiorowymi należy zapewnić
dzieciom 10 – 20-minutowy odpoczynek połączony z zabawą.
Test ten jest obecnie jednym z najlepszych i najbardziej kompleksowych
narzędzi do badania poziomu gotowości szkolnej, o czym świadczy fakt, iż
jest często wykorzystywany w badaniach naukowych (m.in. w badaniach
A. Kopik na temat akceleracji rozwoju dzieci 7-letnich; patrz: A. Kopik,
1996).
Testy gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej nie są jedynymi
i ostatecznymi narzędziami do pomiaru tego zjawiska. Jak pisze E. Koźniewska, obserwacja zachowania, analiza prac dziecka, rozmowy z jego opieku17
18
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nami, próby eksperymentalne, testowe badania inteligencji i funkcji percepcyjno-motorycznych, sprawdziany umiejętności czytania i liczenia, mogą
być również z powodzeniem wykorzystywane do oceny dojrzałości szkolnej
dziecka19.
Przy diagnozie gotowości szkolnej zawsze istnieje jedno główne pytanie, a mianowicie: czy dziecko sprosta wymaganiom szkoły podstawowej?
„Pełna diagnoza powinna zawierać odpowiedzi na pytania związane z realizacją poszczególnych zadań szkolnych. Będą to pytania o nowe formy aktywności, o fizyczną i intelektualną odporność, samodzielność, umiejętność
współdziałania z rówieśnikami, o poziom myślenia i o gotowość do nauki
czytania i pisania. Przy negatywnej odpowiedzi na jedno lub więcej z powyższych pytań nasuwają się następne. Czy możliwe jest wyrównanie przez
dziecko braków? (...) Czy korzystne będzie dla tego dziecka odroczenie realizacji obowiązku szkolnego?”20. Oczywiście pytań może być o wiele więcej,
to wszystko zależy od tego, kto jest adresatem postawionej diagnozy i jakim
celom ma ona służyć.
Tak więc diagnoza gotowości szkolnej powinna być wielospecjalistyczna, oparta na wzajemnej współpracy lekarza, psychologa i pedagoga. Znaczenie przeprowadzania owych badań jest ogromne, ponieważ, jak twierdzi
E. Wysocka, poziom dojrzałości w istotny sposób koreluje pozytywnie
z osiąganiem przez dziecko sukcesów szkolnych, a więc wpływa w zasadzie
na całą dalszą karierę szkolną, a później i życiową jednostki21.

Charakterystyka kwestionariusza do badania
gotowości szkolnej
w obszarze społeczno-emocjonalnym
Po zapoznaniu z powyższą analizą testów badających poziom gotowości
szkolnej, z przykrością należy stwierdzić, iż rozwój społeczno-emocjonalny
dzieci traktowany jest drugoplanowo. Dotychczas opracowane testy gotowości szkolnej dotyczą w głównej mierze rozwoju sfery poznawczej i intelektualnej, czasem tylko społeczno-emocjonalnej. Natomiast warto w tym miejscu podkreślić, iż „sukces dziecka w szkole nie jest uzależniony wyłącznie
od wybitnie opanowanych umiejętności czytania, pisania i liczenia. Sukces
19
20
21

E. Koźniewska, Diagnoza dojrzałości szkolnej, „Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego” 1996, nr 2, s. 79.
Tamże, s. 79.
E. Wysocka, Dojrzałość szkolna, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I, red. T. Pilch,
Warszawa 2003, s. 729.
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dziecka w szkole warunkuje zdolność przezwyciężania negatywnych emocji,
racjonalnego zachowania się w sytuacjach trudnych, pewności siebie, rozumienia języka używanego przez nauczyciela i stosowanie się do jego poleceń,
jak i pozytywne ustosunkowanie się do wykonywanych zadań”22. W związku
z tym nauczyciel powinien bacznie obserwować swoich uczniów i starać się
dotrzeć do przyczyn takiego stanu rzeczy (diagnoza), stosując różnorodne
metody i narzędzia pracy, stara się przeciwdziałać niepożądanym objawom.
Kwestionariusz do badania gotowości szkolnej w obszarze społecznoemocjonalnym został opracowany na podstawie kwestionariusza do obserwacji zachowania się dziecka podczas badania, dołączonego do Testu Dojrzałości Szkolnej B. Wilgockiej-Okoń23 oraz kwestionariusza do badania
gotowości szkolnej dziecka sześcioletniego B. Marzędy-Przybysz24, a także
Skali Rozwoju Społecznego Dziecka autorstwa L. Wołoszynowej, zamieszczonej w pracy A. Kopik25.
Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczą: stosunku dzieci do poleceń i zadań, samodzielności, współżycia i współdziałania w grupie dorosłych
i rówieśników oraz zachowania się dziecka podczas zabawy i reakcji na sytuacje trudne i nieznane.
W stosunku do poleceń i zadań uwzględniono: wypełnianie poleceń
oraz wytrwałość w pracy. Samodzielność dziecka określono na podstawie:
umiejętności korzystania z przyborów szkolnych, umiejętności ubierania
i rozbierania się oraz poruszania się po przedszkolu lub szkole, a także samodzielności w wykonywaniu zadań.
W ocenie współżycia i współdziałania wyróżniono następujące elementy: sposób rozstawania się dziecka z opiekunami, umiejętność nawiązywania
kontaktów z rówieśnikami oraz współpracy i inicjowania zabawy.
Pytania od 1 do 10 wymagają wyboru spośród czterech możliwości.
Każdy z wymienionych sposobów zachowania się dziecka jest oceniany za
pomocą czterostopniowej skali (a, b, c, d):
a – jeżeli zachowanie dziecka można określić za pomocą słów: natychmiast, zawsze, całkowicie, samodzielnie, chętnie, szybko, zupełnie itp.;
b – jeżeli zachowanie dziecka można określić za pomocą słów: po powtórzeniu, po zachęcie, z niewielką pomocą, czasami itp.;
c – jeżeli zachowanie dziecka można określić za pomocą słów: wyma22
23
24
25
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ga pomocy, często nie radzi sobie, rzadko itp.;
d – jeżeli zachowanie dziecka można określić za pomocą słów: nie
umie, nie uważa, przerywa prace, nie nawiązuje kontaktu, wymaga stałej pomocy itp. (...)”
Wynik poziomu rozwoju społeczno-emocjonalnego wyrażony jest liczbą określeń „a”, „b”, „c” i „d”.
Odrębną grupę pytań stanowią pytania 11, 12 i 13 określające typ zachowania się dziecka, który może świadczyć o zrównoważeniu, zahamowaniu czy też nadpobudliwości psychicznej.
Jak podkreśla M.H. Dembo26, termin „zaburzenia emocjonalne” jest
często zastępowany przez wielu pedagogów terminem „zaburzenia zachowania”, co podkreśla właściwy problem tej grupy dzieci, czyli zaburzone zachowanie.
„Określenie to oznacza, że jednostka przejawia przez długi czas i w dużym nasileniu jedną lub więcej z następujących cech, co niekorzystnie wpływa na osiągnięcia szkolne:
a) Niezdolność uczenia się, której nie udaje się wyjaśnić czynnikami
intelektualnymi, sensorycznymi ani zdrowotnymi;
b) Niezdolność do nawiązywania lub utrzymywania zadowalającego
kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami;
c) Niewłaściwe typy zachowań lub uczuć przejawiane w normalnych
warunkach;
d) Ogólne dominujące poczucie nieszczęścia lub depresja;
e) Tendencja do ujawniania symptomów fizycznych lub lęku
w związku z trudnościami osobistymi lub szkolnymi”27.
Dzieci o zrównoważonej psychice zachowują się spokojnie, łatwo przystosowują się do nowej sytuacji, nie przejawiają reakcji lękowych i agresywnych, nie mają kłopotów z nawiązywaniem nowych znajomości, łatwiej pokonują trudności życia codziennego. W ich postawie i zachowaniu dominują
zrównoważone reakcje na różne bodźce.
Natomiast dzieci zahamowane charakteryzują się takimi reakcjami,
jak: wzmożona reaktywność typu lękowego, nadmierne hamowanie ogólnej
aktywności, tendencje do wycofywania się z życia społecznego, brak właściwej realizacji własnych potrzeb, a więc są nieśmiałe, małomówne, ciche,
trudno nawiązują kontakty z kolegami.
Nadpobudliwość dzieci określają takie symptomy, jak: niezrównoważone reakcje emocjonalne, niedostateczna zdolność samokontroli i hamowania impulsów oraz ekspansywna aktywność. Dzieci te natychmiast nawiązu26
27

M.H. Dembo, Stosowana psychologia wychowawcza, Warszawa 1997, s. 425.
Tamże, s. 425.
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ją kontakt z rówieśnikami, interesują się wieloma sprawami równocześnie,
wszędzie ich pełno.

KWESTIONARIUSZ DO BADANIA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ
W OBSZARZE SPOŁECZNO-EMOCJONALNYM

Imię i nazwisko dziecka
..........................................................................................................................
Data urodzenia
..........................................................................................................................
Przy każdym punkcie podkreślić tylko jedno określenie, najlepiej oddające sposób zachowania się dziecka.
1. W jaki sposób dziecko wypełnia polecenia nauczyciela?
a) natychmiast,
b) po powtórzeniu,
c) wymaga indywidualnej pomocy,
d) nie wypełnia poleceń.
2. Na ile jest wytrwałe w swojej pracy?
a) kończy każdą pracę z własnej woli,
b) przeważnie doprowadza zadania do końca,
c) wymaga częstej zachęty do skończenia pracy,
d) przerywa pracę i nie kończy jej.
3. W jaki sposób korzysta z przyborów szkolnych?
a) samodzielnie,
b) czasem wymaga pomocy,
c) wymaga częstej pomocy,
d) nie umie samodzielnie posługiwać się przyborami szkolnymi.
4. Jak radzi sobie z rozbieraniem i ubieraniem się?
a) samodzielnie,
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b) z niewielką pomocą,
c) wymaga częstej pomocy,
d) nie umie się samo ubrać.
5. W jaki sposób porusza się po przedszkolu/szkole?
a) swobodnie, samodzielnie, nie czekając na instrukcję,
b) z niewielką pomocą,
c) wymaga dokładnej instrukcji,
d) nie umie się samodzielnie poruszać, czeka aż je ktoś poprowadzi.
6. Na ile jest samodzielne w wykonywaniu zadań?
a) zupełnie,
b) czasem wymaga pomocy,
c) często nie radzi sobie z wykonywanymi zadaniami,
d) wymaga ciągłej pomocy.
7. Jak dziecko radzi sobie z odłączaniem od opiekunów?
a) z własnej chęci odchodzi od dorosłych i włącza się w grupę
rówieśników,
b) dołącza do grupy po niewielkiej zachęcie ze strony dorosłych
lub kolegów,
c) niechętnie włącza się do grupy,
d) nie chce odejść od opiekunów, broni się przed dołączeniem do
grupy rówieśników, płacze.
8. Jak dziecko nawiązuje kontakty z rówieśnikami?
a) nawiązuje kontakty z łatwością, szybko,
b) czasami popada w niewielkie konflikty,
c) nawiązywanie kontaktów sprawia mu trudności,
d) nie potrafi nawiązać kontaktów.
9. Czy współpracuje z kolegami, koleżankami?
a) ze wszystkimi,
b) z większością,
c) tylko z tymi, których dobrze zna,
d) z nikim.
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10. Czy dziecko inicjuje zabawę?
a) większość zabaw inicjuje,
b) często,
c) rzadko,
d) nigdy.
11. Jak zachowuje się podczas zabawy?
a) współdziała,
b) agresywnie,
c) często nie uczestniczy,
d) w ogóle nie uczestniczy.
12. W jaki sposób reaguje na napotykane trudności?
a) spokojnie,
b) płaczem,
c) agresywnie,
d) obojętnie,
e) śmiechem,
f) wycofaniem się.
13. Jak zachowuje się w nieznanych sytuacjach?
a) jest zaciekawione,
b) jest opanowane,
c) jest zlęknione,
d) jest agresywne.

Podsumowanie
Kwestionariusz stanowi alternatywę w badaniu gotowości szkolnej w
aspekcie społeczno-emocjonalnym. Zawiera pytania od 1 do 10, które wymagają wyboru spośród czterech możliwości. Każdy z wymienionych sposobów
zachowania się dziecka jest oceniany za pomocą czterostopniowej skali (a, b,
c, d). Najwyższą ocenę, czyli „a” otrzymują dzieci wykazujące się umiejętnością samodzielnego działania, ocena „b” przyznawana jest, gdy wykonanie
polecenia wymaga niewielkiej i sporadycznej pomocy ze strony nauczyciela bądź innej osoby, a ocena „c” świadczy o częstych problemach dziecka
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z podejmowaniem działań. Najniższą ocenę, czyli „d” otrzymują dzieci, które
nie rozumieją zadań lub nie potrafią ich wykonać bez stałej pomocy nauczyciela.
Rozpoczęcie nauki szkolnej jest niewątpliwie przełomem dla dziecka
i może mu sprawić wiele trudności. Już na początku klasy pierwszej dzieci
niedojrzałe społecznie i emocjonalnie płaczą przy rozstaniach z rodzicami, są
lękliwe, stoją na uboczu albo nie umiejąc pohamować swoich emocji, wszczynają bójki i awantury. Oprócz tego niechętnie bawią się w grupie. Na lekcjach
nie potrafią skupić uwagi, wychodzą z ławki i dokuczają kolegom. Są nadruchliwe albo zbyt zahamowane, wręcz infantylne, trudno z nimi nawiązać
kontakt. Warto jednak podkreślić, że problemy takich dzieci nie pojawiają
się w momencie przestąpienia progu szkoły, ale pierwsze symptomy można
zauważyć już w przedszkolu. Wychowawca przedszkola, zajmując się na co
dzień dziećmi z własnej grupy oraz współpracując z ich rodzicami, powinien
dostrzec ewentualne problemy i zastanowić się nad sposobem ich rozwiązania. Ignorowanie pierwszych problemów dziecka może w przyszłości doprowadzić do poważnych trudności wychowawczych, aż do nieprzystosowania
społecznego włącznie. Zdaniem D. Golemana28 bardzo wiele zależy w tym
momencie od właściwej postawy nauczyciela przedszkola, a także rodziców
i czasu, który poświęcili na edukację emocjonalną dzieci. Aby jednak edukacja mogła przebiegać we właściwym kierunku, konieczna jest odpowiednia
diagnoza, która zapewni właściwą ocenę sytuacji dziecka i pomoże w wyznaczeniu szczegółowych celów oddziaływań naprawczych.
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WSPIERANIE DZIECKA W OSIĄGANIU
DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ
Ustalenia terminologiczne
Według S. Szumana dojrzałością jest osiąganie przez dziecko takiego poziomu rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, który czyni je
wrażliwym i podatnym na systematyczne nauczanie i wychowanie w klasie
pierwszej.
Gotowość szkolna i przygotowanie do szkoły to terminy używane zamiennie. Podstawę zróżnicowania tych pojęć może stanowić zarówno rozumienie samego procesu dojrzewania, jak też roli uczenia się w procesie rozwojowym. W pierwszym przypadku wychodzi się z założenia, że ćwiczenia
umożliwiające kształtowanie pewnych właściwości dziecka stwarzają szansę
osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Tu zwraca się uwagę na moment „przygotowania” czy „gotowości” do podjęcia zadań szkolnych. W drugim przypadku
zakłada się, że dokonujące się w dziecku zmiany rozwojowe mają charakter
spontaniczny i wiążą się z dojrzewaniem.
Dojrzałość szkolna to najogólniej biorąc gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki, zależna od poziomu jego ogólnego rozwoju, stanu zdrowia
i zdolności przystosowania się do nowego środowiska.
Współcześnie dojrzałość szkolna dziecka obejmuje zarówno jego fizyczny, jak i psychiczny rozwój. Stąd mówi się obecnie o dojrzałości fizycznej, umysłowej, społecznej i emocjonalnej.
Granice pojęć „gotowości szkolnej” i „dojrzałości szkolnej” nie są wyraziste, szczególnie gdy zważymy, że dojrzewania nie traktuje się już dziś
jako czynnika głównie odpowiedzialnego za rozwój. W wielu badaniach udowodniono, że wpływy biologiczne nie działają niezależnie, lecz splatają się
z czynnikami środowiskowymi i z uczeniem się.
Gotowość dziecka do szkoły rozpatrywana jest współcześnie w kategoriach interakcyjnych, tzn. ujmuje się ją dynamicznie, jako efekt „współ*
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gry” właściwości dziecka i właściwości szkoły. Taki punkt widzenia wyrasta
z koncepcji zakładających z jednej strony znaczący wpływ otoczenia, głównie społecznego, na rozwój człowieka, a z drugiej – podkreślających aktywny
jego udział w tworzeniu dla siebie optymalnego środowiska rozwoju.
Badania dojrzałości szkolnej
Prowadzone na Zachodzie w okresie międzywojennym badania nad
dojrzałością szkolną miały wpływ na określanie „dojrzałości szkolnej” podejmowane w Polsce.
Seria testów Winklera do badania dzieci wstępujących do szkoły została przetłumaczona i przystosowana do polskich realiów i potrzeb przez
J. Fietza i A. Swobodę. W związku z przeprowadzonymi badaniami pojawiały się propozycje organizowania opieki nad dziećmi mimo odpowiedniego
wieku niedojrzałymi do realizacji obowiązku szkolnego poprzez tworzenie
klas pomocniczych, które miały być czymś pośrednim między przedszkolem a klasą szkolną. Helena Radlińska zaproponowała przeprowadzanie
wcześniejszych zapisów do szkół, które miały umożliwić zorientowanie się
w rozwoju umysłowym i społecznym kandydatów do szkół i w razie potrzeby
przyjścia im z pomocą dydaktyczną .
W nawiązaniu do wspomnianej propozycji H. Radlińskiej w latach
sześćdziesiątych pojawiła się w łódzkich poradniach wychowawczo-zawodowych propozycja A. Majewskiej dotycząca wcześniejszego przeprowadzania
badań dzieci wstępujących do szkoły.
Celem ich miało być:
1. Ustalenie wcześniej, tj. na kilka miesięcy przed rozpoczęciem roku szkolnego na podstawie badań środowiskowych, psychologicznych i lekarskich ewentualnych braków
u dzieci, które miałyby we wrześniu rozpocząć naukę szkolną.
2. Udzielenie zorganizowanej pomocy dzieciom niewykazującym
pełnej gotowości szkolnej.
Na podstawie przeprowadzonych badań nad dojrzałością szkolną udało
się ustalić kilka ważnych dla pedagogów decyzji edukacyjnych i stwierdzeń.
Wskazywały one przede wszystkim na to, że:
- istnieje wyraźna zależność gotowości szkolnej od środowiska,
- różnice między warunkami życia dzieci mieszkających na wsi
i w mieście prowadziły do powstania znaczących różnic w po
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ziomie gotowości dzieci do szkoły.
Znacznie silniej zaznaczały się one w obrębie środowiska niż wieku
dzieci. Umożliwiły one sformułowanie zasadniczej tezy, że nie wiek decyduje o dojrzałości szkolnej, lecz środowisko warunkuje możliwości rozwojowe
dziecka wstępującego do szkoły.
Poszukiwanie metod określenia gotowości dziecka do szkoły czy organizowanie wspierania rozwoju dziecka w osiąganiu gotowości szkolnej, to
szukanie rozwiązań dla pomyślnego pokonania „progu szkolnego”. Obecnie
nauczanie i uczenie się szkolne intencjonalne wiąże się w naszych warunkach oświatowych z odgórnie przyjętymi celami i wytycznymi. Drugorzędne
znaczenie w tym układzie ma poziom rozwoju dziecka, jego środowiskowo
uwarunkowane zróżnicowanie, jak też potrzeby i zainteresowania. Uzyskanie równowagi między możliwościami dziecka i wymaganiami szkoły wiązałoby się z nowym spojrzeniem na rolę szkoły i nauczyciela wychowawcy
z w pomyślnym starcie dziecka. Modyfikacja poczynań szkoły, wyrażająca
się w jej wrażliwości na problemy dziecka wstępującego do szkoły, zaczyna
się od umiejętnego przeprowadzenia go z uczenia się incydentalnego do uczenia się intencjonalnego.
Nauczyciel i uczeń w nauczaniu zintegrowanym
W wychowaniu zorientowanym na rozwój, centralny punkt stanowią
potrzeby i oczekiwania dzieci. Nauczyciel wychowawca wspiera rozwój dzieci bez zakładania ustalonych celów, lecz przy zapewnieniu optymalnych warunków rozwoju. Z powodu znacznych różnic między dziećmi nie wyznacza
się końcowego celu przedszkolnej edukacji rozwojowej.
Określenie wieku rozpoczynania nauki, w świetle analizy gotowości
szkolnej, to sprawa wtórna w stosunku do stworzenia warunków sprzyjających dzieciom w ich uczeniu się. Przy tym wymóg indywidualizacji w wychowaniu i nauczaniu stanowi naczelną zasadę.
Biorąc pod uwagę potrzeby i charakterystykę ucznia, nauczyciel miałby wydobyć maksimum motywacji i zaangażowania ze strony dziecka, jako
istotnego źródła pomyślności w starcie szkolnym. Jest to ważne zarówno dla
indywidualnej nauki, jak i dla nauki grupowej. Określenie poziomu rozwoju
i dojrzałości stanowiłoby podstawy dla doboru oddziaływań pedagogicznych.
Koniecznie jednak trzeba ustalić – twierdził L.S. Wygotski – te dwa poziomy
rozwoju dziecka – ucznia. Pierwszy z nich to poziom aktualnego rozwoju
dziecka, z którym przychodzi ono do szkoły. Drugi poziom ma określić to,
co dopiero w nim dojrzewa i co przy odpowiedniej pomocy dorosłego stwa107
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rza szansę na wykonanie zadania, którego samodzielnie nie mogłoby jeszcze
rozwiązać. Poziom udzielenia pomocy dziecku, dostosowany przez dorosłego
do poziomu funkcjonowania dziecka i skłaniający je do samodzielności, to
inaczej wspieranie jego działań, aktywności i ekspresji.
U większości dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej występuje równomierny i harmonijny rozwój wszystkich funkcji fizycznych
i psychicznych. Jednakże praktyka pedagogiczna wykazuje, że poczynając
od najwcześniejszego dzieciństwa, tempo rozwoju u różnych dzieci może być
zupełnie odmienne. Może występować tak zwane globalne przyspieszenie
rozwoju, które występuje wtedy, kiedy dziecko młodsze wykazuje pod każdym względem właściwości charakterystyczne dla dzieci starszych. Wskazane jest wówczas stworzenie jak najbardziej korzystnych warunków stymulacji dalszego rozwoju. W klasie pierwszej możemy mieć również do czynienia
z dzieckiem, u którego występuje globale opóźnienie rozwoju. Mamy wtedy
do czynienia z dzieckiem, które pod każdym względem zbliża się do dzieci
młodszych, zarówno wzrostem, wagą, mową, sposobem myślenia i reakcji
czy zabawą. W takich przypadkach konieczne są dodatkowe zajęcia wyrównujące braki w rozwoju poszczególnych funkcji.
W praktyce najczęstsze są fragmentaryczne opóźnienia rozwoju. Przy
niejednakowym tempie rozwoju w poszczególnych zakresach mówi się o zakłóceniach jego rytmu.
Nierównomierność rozwoju może polegać na rozbieżności między rozwojem fizycznym a psychicznym, a może też dotyczyć tylko poszczególnych
sfer rozwoju psychicznego.
Przyczyny zaburzeń i dysharmonii rozwojowych są różne. Mogą one
być spowodowane uszkodzeniem struktury i funkcji układu nerwowego
w okresie płodowym i okołoporodowym, jak też we wczesnym dzieciństwie.
Nie bez wpływu na powstawanie zaburzeń w rozwoju dziecka pozostaje
również oddziaływanie wychowawcze, zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy
niewłaściwe formy postępowania rodziców często się powtarzają i stanowią
trwały składnik środowiska, w którym dziecko przebywa.
Bardzo często rodzice i nauczyciele nie są w stanie zrozumieć trudności dziecka o zaburzonym rozwoju i traktują je zbyt rygorystycznie bądź zbyt
liberalnie, co powoduje dalsze nasilanie trudności.
Najczęściej spotykane zaburzenia u dzieci obejmują sferę ruchową, poznawczą oraz emocjonalno-społeczną.
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W sferze ruchowej są to przeważnie:
- opóźnienia rozwoju ruchowego (ruchy powolne, brak precyzji,
zręczności i szybkości ruchów) oraz zaburzenia napięcia mięśniowego,
- niesprawność manualna (trudności z trzymaniem ołówka, rysowaniem, wycinaniem, nawlekaniem, wiązaniem itp.),
- zaburzenia procesu lateralizacji).
W sferze poznawczej:
- zaburzenia percepcji słuchowej (opóźniona mowa, ubogi słownik, agramatyzmy, trudności w zapamiętywaniu ciągów słownych: wierszyków, dni tygodnia itp.),
- zaburzenia percepcji wzrokowej (prymitywne rysunki i wycinanki, trudności w układankach i w różnicowaniu kształtów
figur geometrycznych oraz zapamiętywaniu obrazków, filmów
itp.),
- zaburzenia mowy (opóźniony rozwój, wadliwe wymawianie
głosek, jąkanie się).
W sferze emocjonalno-społecznej:
- infantylizm uczuciowy, który przejawia się w małym poczuciu
obowiązku, niezdolności do podporządkowania ogólnym wymaganiom i uczestniczenia w grupie rówieśników oraz nieadekwatności reakcji w stosunku do sytuacji,
- zaburzenia dynamiki procesów nerwowych, które powodują,
że dziecko jest albo nadpobudliwe, albo zahamowane psychoruchowo. Zmniejszona jest ogólna pobudliwość, zwolniona reakcja poznawczo-intelektualna mimo dobrego rozwoju
poszczególnych funkcji (mała spostrzegawczość, wolne kojarzenie faktów) oraz słabe uzewnętrznianie uczuć (dzieci ciche
i milczące, niepotrafiące się cieszyć ani smucić). Dzieci takie
budzą zwykle mniejszy niepokój wychowawców i nauczycieli
niż dzieci tak zwane „szybkie”, o ruchach mało precyzyjnych,
wykonujących często zbędne ruchy, mające zaburzenia uwagi,
trudności w porozumiewaniu się, niekontrolowane wybuchy
gniewu z błahych powodów czy niewykonywanie do końca
żadnego z początkowo chętnie podjętych zadań.
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Trudności związane z zaburzeniami analizatora wzrokowego
Niezbędnym warunkiem prawidłowego przebiegu procesu wzrokowego spostrzegania jest sprawny analizator wzrokowy. Mówiąc o zaburzeniach
analizatora wzrokowego (percepcji wzrokowej), nie mamy na myśli wad
wzroku, lecz zaburzenia niektórych funkcji kory mózgowej.
Trudności mogą dotyczyć:
- różnicowania znaków graficznych i prawidłowego ich utrwalania,
- wzrokowego zapamiętywania obrazów graficznych wyrazów,
- orientacji w kierunkowym aspekcie pisma i jego prawidłowym
rozmieszczaniu.
Tak więc u dzieci z zaburzoną percepcją wzrokową zauważa się następujące symptomy:
- mylenie liter o podobnych optycznie kształtach (np. a-o, m-n,
1-t, e-c, h-k, C-G),
- mylenie liter różniących się położeniem w stosunku do osi poziomej i pionowej (np. n-u, p-g, b-d, w-m),
- mieszanie struktur graficznych, gdy różnice między nimi są
małe (np. dom-dam),
- przestawianie liter, sylab, wyrazów,
- opuszczanie drobnych znaków graficznych i interpunkcyjnych,
- zapominanie niektórych dużych liter (szczególnie L, Ł, W, F),
- niewłaściwe rozplanowanie graficzne wyrazów w stosunku do
stronicy zeszytu,
- nieodpowiedni wybór linijek,
- mylenie kierunku zapisu (pismo zwierciadlane, pisanie w zeszycie od strony prawej ku lewej),
- błędy ortograficzne (gorsza pamięć wzrokowa wpływa na trudności w zapamiętywaniu obrazu graficznego),
- wolne tempo czytania spowodowane zbyt długim koncentrowaniem się na rozpoznawaniu kształtów liter lub wyrazów podobnych.
W późniejszych latach nauki dzieci z fragmentarycznymi zaburzeniami w ośrodku wzrokowym mają trudności:
- w nauce geografii (trudności w orientacji przestrzennej, określaniu stron świata, mylenie południka z równoleżnikiem),
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-

w nauce geometrii (pojęcia i definicje są przyswajane werbalnie w oderwaniu od obrazów wzrokowych),
w nauce języków obcych.

Trudności związane z zaburzeniami analizatora słuchowego
Analizator słuchowy stanowi neurologiczne podłoże spostrzegania słuchowego. Tu również należy zwrócić uwagę, że omawiając zaburzenia percepcji słuchowej, nie mamy na myśli wad słuchu, lecz zaburzenia niektórych
funkcji kory mózgowej.
Dzieci z zaburzoną percepcją słuchową słyszą dobrze poszczególne
dźwięki, bez względu na odległość. Nie potrafią natomiast z potoku dźwięków mowy wychwycić wszystkich po kolei i prawidłowo różnicować. Doskonalenie procesów analizy i syntezy słuchowej postępuje z wiekiem. Zmiany,
jakie zaistniały w korowym ośrodku słuchowym, utrudniają:
- dokonywanie analizy oraz syntezy głoskowej (fonemowej)
słów i różnicowanie dźwięków mowy (fonemów),
- utrzymywanie wszystkich słów w zdaniu i głosek w wyrazie,
- zachowywanie kolejności dźwięków.
W związku z tym w pisaniu ze słuchu mogą wystąpić następujące charakterystyczne błędy:
- mylenie głosek oraz struktur dźwiękowych zbliżonych fonetycznie (b-p, d-t, k-g, s-z, w-f),
- przestawianie, opuszczanie, dodawanie liter i sylab,
- nieprawidłowe pisanie wyrazów z i-j, ze zmiękczeniami (ś-si,
ć-ci, ń-ni), dwuznakami, głoskami dźwięcznymi i bezdźwięcznymi, szumiącymi (sz, cz, ż, dż) i syczącymi (s, c, z, dz),
- nieprawidłowe pisanie wyrazów z samogłoskami nosowymi
„ę”, „ą” i zespołami dźwiękowymi „on”, „om”, „en”, „em”
- łączenie w jedną całość przyimków z rzeczownikami,
- opuszczanie wyrazów, sylab i liter w środku wyrazu,
- opuszczanie końcówek, szczególnie w wyrazach typu: szedł,
biegł, usiadł,
- zamiana głosek dźwięcznych na bezdźwięczne (np. b-p, w-f).
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Trudności związane z zaburzeniami analizatora
kinestetyczno-ruchowego
Warunkiem sprawnego mówienia, czytania i pisania jest rozwój odpowiadającej tym czynnościom motoryki i powiązanej z nią koordynacji wzrokowo-ruchowej (przy czytaniu i przepisywaniu) oraz słuchowo-ruchowej
(przy pisaniu ze słuchu). Głośne czytanie odbywa się dzięki ruchom gałek
ocznych oraz uruchomieniu organów mowy. Dlatego zaburzenia w ruchach
gałki ocznej i w narządach artykulacyjnych oraz zaburzenia koordynacji percepcji wzrokowej i motoryki mogą powodować trudności w czytaniu.
Przemienna dominacja podczas czytania raz prawego, a raz lewego oka
(obooczność) lub lateralizacja skrzyżowana (większa sprawność lewego oka
i prawej ręki) sprawiają, że dziecko przeskakuje przy czytaniu litery lub
zmienia ich kolejność, opuszcza sylaby lub wyrazy.
Zaburzenia w motoryce narządów artykulacyjnych (nadmierne lub
zbyt małe napięcie mięśniowe organów mownych) może prowadzić do nieprzyjemnego dla słuchacza tonu głosu lub gwałtownej jego zmiany. Zaburzenia w rozwoju motorycznym przejawiają się mniejszą precyzją ruchów
i wolniejszym ich tempem. Chodzi tu zarówno o motorykę dużą, tj. zaburzenia koordynacji dużych grup mięśniowych, jak również o zaburzenia motoryki małej, tj. rozwoju manualnego (ruchów ręki). Tak więc zaburzony rozwój
funkcji analizatora kinestetyczno-ruchowego w znacznym stopniu wpływa
na obniżenie sprawności manualnej.
Przejawy obniżenia sprawności manualnej w pisaniu to:
- zbyt wolne tempo wykonywanych czynności,
- mała precyzja ruchów dłoni i palców,
- słaby poziom graficzny pisma,
- współruchy,
Analiza pisma wykazać może następujące charakterystyczne objawy:
- kształty liter uproszczone, mogą przypominać druk, scalanie
np. dwóch liter w jedną „zbitkę” literową, litery niedokończone
w kształcie,
- zmienna wielkość i nachylenie liter,
- litery krzywe i niekształtne,
- brak wiązania liter,
- łuki liter przekształcone w kąty ostre lub rozwarte,
- litery drżące, o niepewnej linii,
- za duże lub za małe odstępy liter w wyrazach lub między wyrazami,
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- opuszczanie linijek, przekraczanie lub niedociąganie do nich.
Dzieci o obniżonej sprawności manualnej napotykają szczególne trudności podczas przepisywania tekstu lub pisania ze słuchu. Niepełna sprawność manualna może objawiać się u nich w ruchach palców dłoni, w ogólnej
powolności i niezręczności wykonywanych ruchów, w braku koordynacji ruchów ręki lewej i prawej oraz w zwolnionym tempie wykonywanych prac.
Pismo tych dzieci jest przeważnie niekształtne, rozwlekłe lub ścieśnione, litery nie mieszczą się w liniach, wychodzą poza nie lub nie dochodzą do
nich, często nie są ze sobą połączone.
Dzieci z zaburzeniami w motoryce, z uwagi na wolne tempo pracy, nie
nadążają za innymi dziećmi podczas przepisywania tekstów i podczas pisania
ze słuchu, co może powodować u nich zaburzenia o charakterze emocjonalnomotywacyjnym (poczucie małej wartości, brak chęci do nauki, drażliwość),
stanowiące podstawę do powstawania różnych trudności wychowawczych.
Powszechnie znana jest zasada, że im wcześniej zaczynamy kształcić
poszczególne funkcje, tym szybciej możemy uzyskać pozytywne wyniki.
Dlatego też w pracy z dzieckiem przedszkolnym istnieje znacznie większa
szansa wyrównania opisanych zaburzeń przez stosowanie odpowiednich ćwiczeń. Określone zestawy ćwiczeń do wyrównywania braków poszczególnych
funkcji u dzieci w wieku przedszkolnym pozwolą im na osiągnięcie właściwego startu szkolnego.
Dojrzałość do nauki czytania i pisania
Dojrzałość do nauki czytania i pisania jest integralną częścią szeroko
rozumianej dojrzałości szkolnej. Należy jednak zaznaczyć, że posiada ona
swoje specyficzne komponenty związane z faktem, że czytanie i pisanie stanowią formę porozumiewania się językowego oraz że „substancją” tego porozumiewania jest pismo, czyli linearny ciąg znaków graficznych rządzących
się swoistymi dla danego języka regułami.
We wcześniejszych pracach wielu polskich autorów zajmujących się
dojrzałością do czytania i pisania 10, mimo wielu znacznych dokonań, na ogół
nie doceniano znaczenia rozwoju mowy i języka, a świadomość językowa
i świadomość pisma nie były w ogóle brane pod uwagę.
W pracach Janiny Malendowicz11 znajdujemy co prawda podkreślenie
znaczenia rozwoju mowy, ale rozumianego bardzo wąsko, jako opanowanie
prawidłowej artykulacji i słownictwa.
10
11

J. Malendowicz, O trudnej sztuce czytania i pisania, Warszawa 1978.
Tamże.
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Anna Brzezińska12 znacznie szerzej ujmuje warunki gotowości do nauki czytania. Uważa ona, że przygotowanie dziecka do nauki czytania obejmuje sferę procesów psychomotorycznych (funkcje analizatora wzrokowego,
słuchowego, kinestetyczno-ruchowego, aparat artykulacyjny i sprawność
manualną), sferę procesów poznawczych (głównie myślenie, dla którego materiałem jest zasób pojęciowy dziecka) oraz sferę procesów emocjonalno-motywacyjnych warunkujących nastawienie dziecka do nauki czytania. Pomimo tego, iż ujęcie Anny Brzezińskiej ma charakter bardzo szeroki i podkreśla
tak ważną sferę procesów emocjonalno-motywacyjnych, nadal wyraźnie nie
docenia się roli sprawności językowych.
Zmiany w poglądach na dojrzałość do nauki czytania i pisania wynikają z dwóch źródeł:
(l) rozwoju badań nad czynnikami warunkującymi powodzenie w czytaniu i pisaniu (nurt rozwojowy);
(2) rozwoju badań nad przyczynami niepowodzeń, głównie dysleksji
rozwojowej (nurt kliniczny),
Ta ostatnia grupa badań, wysoce specjalistycznych i interdyscyplinarnych, rzuca światło na bardzo subtelne i specyficzne procesy zaangażowane
w czytanie i pisanie.
Opisując dojrzałość do nauki czytania i pisania, należy odwołać się do
definicji tych procesów i przyjąć założenia, że czytanie i pisanie stanowią:
1. czynność językową (formę komunikacji opartą na języku);
2. czynność metajęzykową opartą na:
a. świadomości relacji druk-słowo,
b. świadomości relacji głoska-litera,
c. świadomości środków językowych użytych do formowania
wypowiedzi i ich kontroli;
3. czynność metapoznawczą, wymagającą świadomej kontroli procesów poznawczych zaangażowanych w czytanie, a dokładniej
w rozumienie tekstu.
W powyższym ujęciu komponentami dojrzałości do nauki czytania
i pisania są:
1. nastawienie i motywacja;
2. rozwój intelektualny – rozwój myślenia na poziomie operacyjnym;
3. rozwój mowy i języka – umiejętności komunikacyjne i przyswojenie systemu językowego;
4. świadomość językowa;
5. świadomość pisma.
12

114

A. Brzezińska, M. Burtowy, Czytanie i pisanie – nowy język dziecka, Warszawa 1987.

Wspieranie dziecka w osiąganiu dojrzałości szkolnej

Specyficzne dla czytania i pisania są świadomość językowa i świadomość pisma, którą należy odróżnić od zwykłej znajomości liter, a odnieść
raczej do świadomości funkcji pisma i zasad nim rządzących (np. segmentacja).
l. Nastawienie i motywacja stanowią komponent niespecyficzny dla
czytania i pisania z tego względu, że ich rola jest istotna dla wszelkich form
aktywności i umiejętności opanowywanych w szkole. W zakresie czytania
i pisania chodzi o pozytywne nastawienie i motywację do posługiwania się
pismem.
2. Rozwój intelektualny, a dokładniej myślenie operacyjne, jest konieczne do posługiwania się alfabetem.
Operacyjność myślenia, związana z jego odwracalnością, pozwala na
korzystanie z elementów alfabetu – warunkuje manipulowanie nimi – czyli
powoduje analizę, syntezę, klasyfikowanie i uogólnianie.
3. Rozwój sprawności percepcyjno-motorycznych oraz ich integracja – szeroko opisywany w literaturze (por. Spionek, 1985; Sawa, 1991;
Brzezińska, 1987; Bogdanowicz, 1989, 1990, 2001) wskazuje na istotną rolę
funkcjonowania analizatora wzrokowego, słuchowego oraz kinestetyczno-ruchowego, a także ich integracji dla opanowania komunikacji pisemnej.
4. Rozwój mowy i języka odnosi się przede wszystkim do przyswojenia
systemu językowego we wszystkich jego aspektach. Oznacza to opanowanie
symboli i reguł językowych, a wyraża się w sprawnościach fonologicznych,
morfologiczno-składniowych, semantycznych i pragmatycznych.
5. Świadomość językowa oznacza uświadomienie sobie przez dziecko
istnienia symboli językowych i reguł języka, w praktyce przejawiające się
świadomym użyciem środków językowych, kontrolowaniem poprawności
i wykonywaniem intencjonalnych operacji na języku, na wyrazach i zdaniach.
6. Świadomość pisma i jej znaczenie dla opanowania komunikacji pisemnej.
Najczęściej wymieniane jej składniki, to:
- wiedza o funkcji pisma (przekazywanie informacji);
- wiedza o zasadach pisma (kierunek, segmentacja tekstu);
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- wiedza dotycząca własnej kompetencji w tym zakresie (zrozumienie,
czy dziecko umie czytać i pisać albo potrzebuje, by się tego nauczyć);
- znajomość terminologii i pojęć metajęzykowych, np. litera, głoska,
		 wyraz, kropka, przecinek itd13.
		

Podsumowanie
Śledząc powyższe rozważania, nasuwa się spostrzeżenie, że czytanie
i pisanie u swych początków wymaga niezwykle złożonych umiejętności i zadziwiające jest, że jednak większość dzieci opanowuje komunikację pisemną
bez większych trudności. Jednak o wiele ważniejsze jest wypracowanie takich metod postępowania, które zredukowałyby do minimum ryzyko pojawienia się trudności w czytaniu i pisaniu, wywodzące się z wymienionych
komponentów dojrzałości do nauki tych umiejętności.
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II
EDUKACJA WOBEC ZAGROŻEŃ
I WYZWAŃ
WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Arkadiusz Wąsiński*

MIĘDZY MANIPULACJĄ POPRZEZ MEDIA
A WYCHOWANIEM DO MEDIÓW W ŚWIETLE
ANALIZY DĄŻEŃ AUTOKREACYJNYCH
WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA
Manipulacja odniesiona do przestrzeni współczesnych mediów jest
pojęciem, którego znaczenie w wymiarze pedagogicznym przyjmowane
jest jednoznacznie pejoratywnie. Wszak trudno, by jego konotacja była pozytywna, skoro utożsamiane jest z nieuczciwym kierowaniem kimś czy też
postępowaniem wobec kogoś w celu osiągnięcia własnych celów kosztem tej
osoby. Postępowanie z taką intencją jest pogwałceniem podstawowej zasady
wychowania nakazującej kierowanie się dobrem wychowanka, co wyznacza
podmiotowy wymiar relacji tworzonej z wychowankiem, jego aktywną rolą
w procesie wychowania, a także celami dążeń wychowawczych.
Choć nie sposób pomylić kategorii wychowania z opozycyjną wobec
niej kategorią manipulacji, to jednak nie w każdej sytuacji społecznej zdarzenia nieuczciwości jednych wobec innych wywołują w takim samym stopniu
sprzeciw. Wystarczy odwołać się do zróżnicowanych okoliczności manipulacji, aby wyzbyć się ewentualnych wątpliwości. W inny sposób zazwyczaj odbierane jest manipulowanie w relacjach interpersonalnych, kształtowanych na
silnych więziach emocjonalnych, a w inny manipulowanie opinią publiczną
przywódców partii politycznych czy związków zawodowych, z którą trwają
w bezosobowym wymiarze styczności społecznych.
Niewątpliwie odrębny wkład do analizy wpływów manipulacyjnych na
jakość życia społecznego wnoszą media. Kreując w świadomości zbiorowego
audytorium poczucie uczestniczenia w medialnej, a więc poniekąd nierzeczywistej grze toczonej w życiu publicznym, media zmieniają siłę i w pewnym
sensie łagodzą ocenę działań manipulacyjnych. Typowym buforem pozwalającym zdystansować się od zdarzeń odczytywanych jako manipulacyjne
*
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jest przedstawienie ich w postaci tzw. faktów medialnych, czyli nierzeczywistych wydarzeń, którym nie warto poświęcać uwagi. Nietrudno spotkać się
wtedy ze stwierdzeniami generalizującymi osąd o strukturze współczesnego
świata, przenikniętego i na wskroś zależnego od mediów traktowanych jako
przemożna siła determinująca wszystko i wszystkich. Konsekwencją uznania
takiego poglądu jest częściowe przyzwolenie na manipulację. Skoro bowiem
światem rządzą media, a media to fikcja, w której trudno odróżnić prawdę
od fałszu, a zatem wszystkie zdarzenia medialne w pewnym sensie są zmanipulowane, to trudno zachować pryncypialny stosunek do manipulacji jako
takiej, chyba że działania te spostrzeżone zostaną w szerszym kontekście
jako zdarzenia realistyczne, a nie fikcyjne (medialne). Wtedy znacznie łatwiej
jest niejako oddzielić działanie manipulacyjne od jego medialnego złudzenia
i ocenić zgodnie z kryterium wyznaczającym to, co dobre dla jednostki lub
grupy a co złe. Nasuwającym się na myśl przykładem jest akcja społeczna
przeprowadzona w mediach publicznych skierowana przeciw zjawisku nawiązywania przez pedofilów znajomości z ich przyszłymi ofiarami w internecie. W istocie miała ona uświadomić rodzicom obecność w sieci pedofilów
oraz realne zagrożenie wynikające z przemyślnego manipulowania bezbronnymi dziećmi, być może właśnie ich dziećmi!
Manipulacja i wychowanie w perspektywie przestrzeni mediów stanowią bardzo pojemny merytorycznie obszar analityczny. Prócz wielu możliwych i zarazem wartościowych ujęć warto rozważyć dwa, które ukazują
w odmienny sposób media jako przestrzeń oddziaływań manipulacyjnych
i wychowawczych. Pierwsze ujęcie dotyczy spojrzenia na człowieka w kategorii społeczno-kulturowego wytworu współczesności. Pierwszoplanowe staje
się w tym kontekście przeświadczenie jednostki o konieczności adaptacji do
realiów otaczającego ją świata. Tak rozumiany cel jej dążeń określa bardzo
wyraziście motywy jej postępowania oraz charakter relacji, jakie buduje z innymi członkami społeczności. Drugie ujęcie traktuje o mediach, manipulacji
i wychowaniu w kontekście osobistej odpowiedzi jednostki, odbiorcy przekazów medialnych osadzonej w perspektywie jej dążeń autokreacyjnych.
Zestawienie dwóch wyróżnionych ujęć analitycznych uwyraźnia zderzenie dwóch odmiennych, ba – nawet przeciwstawnych spojrzeń na media
i możliwe działania realizowane w ich przestrzeni.
W pierwszym ukazany jest bowiem człowiek w kategorii wytworu
współczesności. W pełni podporządkowany i zależny, poniekąd mentalnie
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ubezwłasnowolniony od świata mediów. W dużej mierze trafna jest w tym
przypadku metafora: człowiek jest piękny pięknem tego świata i jest odrażający brzydotą tego świata. Każda jednostka jest taka, jaki jest świat, w którym żyje, który stwarza jej takie, a nie inne warunki bytowe, który bawi się
nią i zaprasza do zabawy innymi, jednocześnie troszczy się o nią i nakazuje
wspierać innych.
W drugim z kolei ujęciu człowiek jest rozpatrywany w kategorii kreatora siebie, świata, a zatem podmiotu poszukującego sensu własnego istnienia
i podążającego różnymi drogami realizacji osobowej. Egzystencjalny wymiar
autokreacji podmiotu w procesie decyzyjnym i działaniowym ujawnia się
w napięciu pomiędzy odkrywaniem siebie a poszukiwaniem tego, co stanowi
dla niego wartość oraz tworzeniem indywidualnego świata sensów i znaczeń
(logos).
Warto jednak podkreślić, że wbrew pozorom ładnie brzmiące słowa,
jak poszukiwanie sensu czy realizacja osobowa nie zabezpieczają jednostki
przed biernym lub aktywnym uczestniczeniem w negatywnych przejawach
funkcjonowania mediów. Jeśli bowiem namysł egzystencjalny podmiotu zostanie zredukowany do wymiaru wartości utylitarnych i hedonistycznych, to
z pewnością stosunek do wielu spraw, w tym także do mediów, manipulacji
i wychowania znacząco będzie się różnić od podmiotu, który ukierunkuje się
na wartości witalne. Sytuacja ta jeszcze bardziej się różnicuje, gdy wyboru
dokona w odniesieniu do wartości duchowych lub sakralnych. Poszukiwanie
odpowiedzi podstawowych: kim jestem? i kim chcę być?, co jest dla mnie
ważne? i co uważam za dobre? przenosi się na stosunek do drugiego człowieka, a także na ocenę osiągania własnych celów jego kosztem.
Oczywiście oba podejścia ukazują odmienne oblicza człowieka. Nie
sposób ich przeciwstawić, ponieważ odnoszą się do innego wymiaru ludzkiego bytowania, ani też wskazać swoistego antidotum na wpływy manipulacyjne. Każde z nich umożliwia zatem analizę w odrębnym zakresowo obszarze
celowości wspomnianych działań i charakteru relacji wychowawczej oraz
manipulacyjnej.
W ramach analizy ujęcia człowieka jako „wytworu współczesności”
warto w pierwszej kolejności rozważyć aspekt celowości. Z tego punktu widzenia należy nadmienić, iż zasadniczym i zarazem różnicującym relacje
międzyludzkie jest kryterium rozumienia i respektowania dobra drugiego
człowieka. Ten właśnie aspekt konstytuuje rzeczywisty stosunek interperso
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nalny oraz gotowość do przyjęcia i kierowania się racjami innej osoby.
Wychowanie jest procesem ukierunkowanym na wychowanka. Ma
sprzyjać aktualizowaniu potencjału wychowanka, rozbudzaniu jego aktywności, skłanianiu go w pewnym sensie do odkrywania siebie. Stanowi proces,
w którym nie chodzi o wychowawcę, lecz o wychowanka. Stawiane w nim
cele nie są i nie mogą być sprzeczne z dobrem wychowanka. Wynikają one
z jego realnych potrzeb, możliwości poznawczych i emocjonalnych, aspiracji
życiowych. Dążenie do urzeczywistnienia celów wychowania ukierunkowuje i dynamizuje proces rozwoju w wymiarze psychofizycznym, społeczno
kulturowym i duchowym podopiecznego.
Odwrotnie niż w wychowaniu manipulowanie jest działaniem podejmowanym przez kogoś dla swojego dobra, nieuchronnie kosztem drugiego.
Nie chodzi więc o drugiego człowieka, zwykle słabszego i nieświadomego
faktu, że jest celowo wprowadzany w błąd czy też wykorzystywany, lecz
o podmiot inicjujący takie działania. Istotne są przede wszystkim potrzeby
i oczekiwania tegoż podmiotu. Nadrzędnym celem wspomnianych działań
staje się więc ich spełnienie. Każdy, kto stanie się obiektem zabiegów manipulacyjnych, traktowany jest przez podmiot przedmiotowo. Manipulacja
wiąże się ze zredukowaniem relacji interpersonalnej z drugim człowiekiem
do poziomu jego przydatności w osiąganiu przez podmiot określonych zamierzeń.
Natomiast aspekt związany z charakterem relacji wychowawczej
i manipulacyjnej odnosi się do jakościowej różnicy pomiędzy wychowaniem
a manipulowaniem. Relacja wychowawcza, zwłaszcza gdy postrzegana jest
w duchu emancypacyjnym, zakłada dostrzeżenie podmiotowości wychowanka. Ma ona charakter konstruktywny, ponieważ z założenia coś ważnego ma
z niej wynikać dla osoby, która rozpoczęła swą podróż ku wiedzy, umiejętnościom, rozumieniu otaczającej rzeczywistości. Z kolei relacja manipulacyjna ma charakter destruktywny. Nie ma w niej bowiem miejsca na podmiotowość i dialog z drugim człowiekiem. Co więcej, wartość „obiektu” wpływów
manipulacyjnych jest tym większa, im skuteczniej podmiot inicjujący takie
działania może osiągać własne cele. Destruktywność wspomnianej relacji
wiąże się z tym, że zredukowana jest ona do wymiaru bezosobowego zda
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rzenia komunikacyjnego bazującego na instrumentalnym traktowaniu drugiego człowieka. Z punktu widzenia korzyści rozwojowych osoby będącej
przedmiotem wpływów manipulacyjnych relacja ta jest niekorzystna. Nie
może przecież spełniać funkcji wychowawczej, ponieważ byłoby to działanie
osłabiające w istocie skuteczność manipulacji.
Analizowanie manipulowania w perspektywie mediów skłania do namysłu nad przesłankami osłabiającymi lub też wzmagającymi gotowość do
manipulowania drugim człowiekiem. O stopniu złożoności tego zagadnienia świadczy fakt, iż nie wystarczy wspomnianych przesłanek rozpatrywać
według kryterium silny-słaby, zgodnie z zasadą – silny (twórca przekazu)
manipuluje, a słaby (odbiorca przekazu) jest manipulowany. Ponieważ nie
wystarczy mieć poczucie przewagi czy też dominacji, by manipulować oraz
nie wystarczy świadomość słabszej pozycji, poczucia podporządkowania,
by stać się automatycznie manipulowanym. Kategorię silnego, jak i słabego
należy rozpatrywać różnorodnie. Tak więc kategoria silnego może również
oznaczać osobę lub grupę poważaną i cieszącą się autorytetem, która dzięki
swojej znaczącej pozycji społecznej podejmuje trud wychowawczy tego, tudzież tych osób, które jako „słabsze” wymagają zrozumienia, empatii i właściwego ukierunkowania.
Ze względu na tę niejednoznaczność wymienionych kategorii warto podjąć wątek relacji, jaka zachodzi pomiędzy jednostką a jej środowiskiem społecznym. Przyjmuje ona charakter opozycyjny, który ujawnia się
w dwóch przeciwstawnych wariantach realiów środowiskowych, nazwanych
na potrzeby prowadzonych rozważań wariantem deterministycznym i kreacjonistycznym. Wariant deterministyczny oznacza przedmiotową rolę jednostki utożsamianą z jej pełną zależnością względem środowiska społecznego10, z kolei kreacjonistyczny oznacza jej podmiotową rolę w wyznaczaniu
nowych jakościowo stanów wspólnotowego egzystowania11.
Realia środowiskowe odpowiadające pierwszemu wariantowi wiążą się
z uznaniem prymatu wspólnoty przed jednostką. Bazują zatem na adaptacyjności jednostki jako pożądanym mechanizmie dostosowywania się jej do realiów wytworzonych przez społeczeństwo. W tej sytuacji jej dobro wyraża się
w podporządkowaniu celów osobowej realizacji oczekiwaniom społecznym.
Jej samorealizacyjne spełnienie jest ukierunkowane z zewnątrz i dokonuje
się bowiem na drodze podmiotowego upodobnienia prowadzącego do utrwalania wartości odczytywanych jako jednomyślność i jednorodność konstytuujących porządek społeczny. Postulowana zewnątrzsterowność jest w tym
10
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kontekście korzystna dla jednostki, ponieważ poprzez ciągłe odczytywanie
oczekiwań dobiegających z zewnątrz i podejmowanie wysiłku ich spełniania
aktualizuje ona te potencjalności, które są społecznie pożądane, a więc dobre
dla niej samej.
Z kolei w drugim wariancie obowiązuje zasada zakładająca respektowanie w praktyce prymatu jednostki przed wspólnotą oraz prymatu małej
i słabej wspólnoty przed większą i silniejszą12. Konieczność wieloaspektowego podporządkowania się jednostki otoczeniu zastąpiona jest w tym przypadku wytworzeniem przestrzeni dla jej swobodnej osobowej realizacji, a także
przeobrażania środowiska społecznego. Oryginalność i wyjątkowość jednostki stanowią cele jej dążeń, które w sensie społecznym utrwalają wartości
rozumiane jako różnorodność i dialog. Postulowana jest tu zatem wewnątrzsterowność jednostki rozumiana jako indywidualne i autonomiczne odczytywanie tego, co ważne i dobre dla niej samej. Inne podmioty z jej otoczenia
społecznego mogą spełniać jedynie funkcję pomocniczą w tym względzie,
a nie podstawową.
Jakie na tym tle występują warunki do oddziaływań wychowawczych
manipulacyjnych? Podłożem procesu wychowania w wariancie deterministycznym są przesłanki o charakterze kolektywistycznym13. Dobro jednostki
utożsamiane jest z realizowaniem siebie na rzecz grupy i dla grupy. Stąd wychowanie rozumiane jest i realizowane w duchu racjonalności adaptacyjnej.
W wariancie kreacjonistycznym pierwszoplanowe w wychowaniu są z kolei
przesłanki indywidualistyczne, które w analizie dobra jednostki nie przedkładają perspektywy grupowej nad jej własne potrzeby i aspiracje. Dlatego
też wychowanie postrzegane jest w duchu racjonalności emancypacyjnej14.
W obu wariantach można także odnaleźć odrębne warunki sprzyjające zaistnieniu działań manipulacyjnych. O ile bowiem w deterministycznym
kluczowe staje się negatywnie oceniane postępowanie wobec jednostki ze
względu na nieuczciwie przedstawiany interes grupy, o tyle w drugim newralgicznym motywem takich działań jest nieuczciwie przedstawiane dobro
jednostki. W rzeczywistości społecznej rodzi się zatem napięcie wynikające
z przeciwstawiania egoizmu grupy społecznej egoizmowi jednostki.
Zakreślony podział różnicujący przesłanki wpływów manipulacyjnych wykracza zatem poza jednoznaczne wartościowanie relacji pomiędzy
12
13

14
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S. Wronkowska, M. Zmierczak (red.), Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 2000, s. 203.
Por. H. Muszyński, Proces wychowania, [w:] M. Godlewski, S. Krawcewicz, J. Wolczyk,
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jednostką a grupą społeczną przyjmowanych zgodnie ze stanowiskiem kreacjonistycznym i deterministycznym. Nie wystarczy bowiem spełnić warunek podmiotowości w stosunkach społecznych, by uniknąć ryzyka wpływów manipulacyjnych. Natomiast traktowanie przedmiotowe jednostki, jeśli
nie jest rozbieżne z jej dobrem, także nie jest równoznaczne z tego rodzaju
wpływami. O zasadności tego stwierdzenia świadczy fakt, że błędne byłoby wartościowanie wpływów środowiska społecznego zachodzących w duchu racjonalności adaptacyjnej jako negatywnych, a wpływów z obszaru
racjonalności emancypacyjnej jako pozytywnych. Oznaczałoby to bowiem
konieczność utożsamiania tych pierwszych wyłącznie z manipulowaniem,
a drugich z wychowaniem.
W analizie drugiego ujęcia, utożsamianego z kategorią kreatora siebie
i świata, pierwszoplanowe staje się poszukiwanie różnic pomiędzy działaniami manipulacyjnymi a wychowawczymi w perspektywie osobowościowego wzrastania człowieka. Jakościowa zmiana polega w tym przypadku na
przeniesieniu uwagi z zewnętrznych wobec jednostki czynników determinujących jej spostrzeganie i zachowanie wpływów mediów na podmiotowy
wymiar refleksji egzystencjalnej, który stanowi osobowe podłoże decyzyjne
i działaniowe. Analiza ogniskuje się wokół jednostki doświadczającej świat
i poszukującej własnych do niego odniesień. Myślenie o sobie związane jest
z napięciem pomiędzy odkrywaniem siebie a poszukiwaniem tego, co stanowi dla niej wartość. Zatopiona w myśleniu o sobie podąża drogą stopniowego
uświadamiania i interpretowania istoty Logos15. Odkrywa własne w nim odbicie i tworzy indywidualny logos, świat sensów i znaczeń (logos)16. Skoncentrowanie uwagi na jednostce pozwala spojrzeć na nią jak na osobę aktywną,
kierującą własnymi poczynaniami, interpretującą i de facto decydującą o roli
mediów w jej życiu. Szczególną formę poszukiwania sensu (sensów) stanowi
narracyjne dookreślanie i strukturyzowanie własnych oraz zbiorowych przeżyć. Media jako przestrzeń transmisji treści kulturowych, która jednocześnie
zapewnia bierne i czynne, a zatem także twórcze uczestnictwo w życiu kulturowym, wnoszą istotny wkład do współczesnej metaopowieści. Stanowią
więc źródło inspirujące i stymulujące aktywność autokreacyjną jednostki17.
Jako złożony składnik rzeczywistości społecznej współwarunkują jakość
i charakter egzystencji współczesnego człowieka. Autokreacja, choć utożsamiana z procesem świadomego i twórczego odkrywania, kształtowania i zarazem urzeczywistniania siebie, przebiega w rezultacie zdarzeń zachodzących
w środowisku społecznym. Wspomniany proces łączy zatem dwie płaszczy15
16
17

V.E. Frankl, op. cit., s. 20-22 i inne.
Zob. K. Ablewicz, op. cit., ss. 98-200, 238-241.
Ibidem.
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zny myślenia podmiotu o samym sobie: a) wyobrażenie: kim jest i jaki jest,
b) projektowanie siebie zgodnie z wyobrażeniem: kim warto być i kim chce
być. Wspomniany namysł egzystencjonalny podmiotu ma charakter rozumowania narracyjnego, stanowiącego składnik samorozumienia i zarazem sposób poszukiwania swojego miejsca w świecie na drodze osobowego stawania
się. Narracja przyjmuje zatem postać zarówno autonarracji, rozumianej jako
dynamicznie rozwijająca się osobowa „life story”, utożsamiana z podróżą do
wewnątrz, jak i uczestnictwa jednostki w swoistej metaopowieści, współtworzonej i aktualizowanej z jej otoczeniem społecznym. Metaopowieść dostarcza jej przesłanek do tworzenia własnej opowieści. Otwarcie się jednostki na
ów socjohistoryczny kontekst tożsame jest z podróżą na zewnątrz.
Podążanie jednostki drogą aktywnego samopoznania, przejawiające się
w narastającym zaangażowaniu autokreacyjnym, zmienia w jej świadomości
obraz mediów, które w coraz większym stopniu stają się dla niej przestrzenią
dialogu. Wyjątkowy wymiar tego dialogu polega na tym, iż jednostka, zagłębiając się w treściach Logosu zawartych w przekazach medialnych, w istocie
podejmuje rozmowę z samą sobą. Media przyjmują bowiem status przynależnej jednostce przestrzeni, niejako oddanej do jej wyłącznej dyspozycji.
Dodatkowo dzięki dostępności i atrakcyjności inspirują ją do aktywności
autokreacyjnej, niczym magiczny sad kuszący wędrowca niezapomnianymi
doznaniami, których może doświadczyć z chwilą zerwania owocu z dowolnego drzewa. Jednakże to po stronie jednostki, jako decydenta własnych działań
odnajdujemy konieczność określenia się co do rodzaju wyboru, uzasadnienia
jego celowości, oceny jego egzystencjalnej doniosłości.
Egzystencjalny wymiar autokreacji podmiotu bazuje zatem na rozumieniu człowieka jako osoby „otwartej, wolnej i odpowiedzialnej, ukierunkowanej intencjonalnie, zdolnej do kreowania własnej „filozofii życia”, realizującej siebie poprzez spełnianie wartości”18. Intencjonalność stanowi w takim
rozumieniu kluczową kategorię. Łączy bowiem poszukiwanie sensu (sensów)
w życiu i dla życia poprzez odkrywanie wartości z dążeniem podmiotu do jej
(ich) urzeczywistniania w poszczególnych aktach istnienia. Biorąc pod uwagę spostrzeżenie, iż kategoria intencjonalności w podejściu antropologicznym
dotyczy relacji: przeżycie (znaczenie) – cel (działanie), to – zgodnie z konstatacją Marii Straś-Romanowskiej – należy ją rozważać jako całościowy proces pozostający w ścisłym związku z systemem osobistych znaczeń, którego
dynamika przyjmuje postać ukierunkowanego działania. Ukierunkowanie to
wyznacza tendencję samoaktualizacyjną, samorealizacyjną lub samotranscendentą jednostki, przyporządkowaną adekwatnie do następujących obsza18
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rów intencjonalności: adaptacyjnej, woluntarystycznej i transcendentnej.
Intencjonalność adaptacyjna bazuje na dynamizmie heteronomii. Podejmowanie przez człowieka działań przystosowawczych wiąże się z postrzeganiem relacji , „ja – świat” w kategorii antynomii, związku przeciwieństw.
Dążenie do możliwie harmonijnego dopasowania się, zespolenia człowieka
z otoczeniem ma znaczenie przekraczania barier i zagrożeń wynikających
z nieprzezwyciężalnej antynomii „ja – świat”. Kluczowymi cechami tej intencjonalności są więc konwencjonalność, zależność i instrumentalizm. Autokreacja jednostki jest zatem zdeterminowana dążeniem do zniesienia różnic pomiędzy jej sposobem życia a społecznie pożądanymi ideałami, a więc
osiągnięcia stanu heteronomii19 i ma charakter „zewnątrzsterownej” samorealizacji20. Wszak to świat jest jedynym i najważniejszym punktem odniesienia dla jednostki, dlatego też jest jej źródłem satysfakcji życiowej i wyznacznikiem poczucia własnego bezpieczeństwa.
Intencjonalność woluntarystyczna ujawnia natomiast inny wymiar egzystowania człowieka, w którym zasadniczym dynamizmem skłaniającym
go do aktywności autokreacyjnej jest dążenie do autonomii, utożsamianej
z osiągnięciem stanu niezależności od otoczenia wewnętrznej integracji.
Podobnie jak w przypadku intencjonalności adaptacyjnej rozumienie relacji
jednostki ze światem ujmowane jest w kategorii antynomii. Niemniej jednak
świadomość odrębności i obcości wobec świata nie prowadzi do postrzegania
go jako wrogiego lub zagrażającego aktualizowaniu własnych potencjalności
realnych. Podmiotowa niezależność sprzyja aktualizowaniu i rozwijaniu
sprawności zgodnie z określonymi zdolnościami i zamiłowaniami; stwarza
przestrzeń dla autorefleksji, kierowania się arbitralnymi wyborami i interpretacjami – stanowi podstawę humanistycznego samourzeczywistniania
się (samorealizowania)21. Jednostka o dominującej intencjonalności woluntarystycznej przejawia postawę wewnątrzsterowną. Uznaje tym samym, iż
proces tworzenia własnego logos nie może być determinowany przez otoczenie społeczne na zasadzie dopasowywania się do jego oczekiwań. Tak
więc adaptacyjne dążenie do dopasowania się do otoczenia społecznego
19
20

21

S. Hessen, Podstawy pedagogiki, W. Okoń (wyb. i oprac.), Wydawnictwo Żak, Warszawa 1997,
s. 28.
Zaproponowane określenie: „zewnątrzsterowna” samorealizacja symbolizuje aktywność podmiotu podejmowaną wobec siebie w ramach intencjonalności adaptacyjnej, której sens objawia
się w tym, iż jest ona ukierunkowana na osiągnięcie stanu heteronomii, wyznaczającej podporządkowanie własnych aspiracji, celów i dążeń – wizji samego siebie – oczekiwaniom społecznym po to, by osiągnąć poczucie własnego bezpieczeństwa i satysfakcji życiowej w relacji
z otoczeniem społecznym.
Por. J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna, t. 2, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, s. 640-643; także M. Kościelniak, Zrozumieć Rogersa. Studium koncepcji pedagogicznych Carla R. Rogersa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
Kraków 2004, s. 29-30 i inne.
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zastąpione jest dążeniem swoistego objawienia siebie otoczeniu i równoprawnego współudziału w szeroko rozumianej debacie społecznej. W tym też tkwi
istota autokreacji jednostki preferującej intencjonalność woluntarystyczną.
Intencjonalność transcendentalna odnosi się do relacji „ja – świat”
w odmienny sposób do dwóch poprzednich obszarów intencjonalności. Dotyczy bowiem doświadczania świata w kategoriach metafizycznych, pozaracjonalnych. W tym ujęciu nie następuje zderzenie jednostki z wrogą i obcą
rzeczywistością, determinującą jej aktywność i ograniczającą jej wolność,
a raczej postrzeganie tej relacji w perspektywie wzajemnie dopełniającej się
sensownej całości. Autonomiczność jednostki postrzegana jest i rozpatrywana w kontekście specyficznego jego przeżywania świata, polegającego na otwarciu się na wartości obiektywne i odkrywaniu sensu własnej egzystencji
w ich urzeczywistnianiu. Podążanie w myślach ku transcendentaliom, odnoszenie do nich uczuć i dążeń stanowi źródło harmonii i jedności w wymiarze
podmiotowym, jak i interpersonalnym oraz grupowym. Dlatego też intencjonalność transcedentalna cechuje się otwartością na świat ponadnaturalny i transcendentalia, wiarą w nadsens i poczuciem wspólnoty. Jej przyjęcie
stanowi wybór duchowego rozwoju człowieka, bazującego na zdolności do
samotranscendowania, a więc stricte ludzkiego dążenia ku światu i ku innym
ludziom, urealniającego głębię aktu istnienia.
Jakość i przebieg wspomnianego dialogu podmiotu „zatopionego”
w przestrzeni mediów uwarunkowany jest obszarem intencjonalności, w którym jednostka się realizuje. Wpływa także na jej indywidualne odniesienie
się do wpływów manipulacyjnych z przestrzeni mediów, począwszy od ich
przyjmowania w kategorii społecznego status quo wyznaczającej okoliczności, w których zachodzi konieczność podporządkowania się zgodnie z oczekiwaniem otoczenia, przez relatywizowanie oceny manipulacji w zależności od
jej pragmatycznej przydatności, po bezwarunkowe jej odrzucenie rozumiane
jako działanie zorientowane przeciw człowiekowi.
Na krańcach zakreślonej antynomii odnajdujemy zatem przeciwstawne
postawy: zgodę na automanipulację22 i wolę samowychowania do mediów23.
Pierwsza z wymienionych postaw związana jest z zaakceptowaniem przez
jednostkę zdarzeń, w których przyjmuje ona rolę obiektu oddziaływań manipulacyjnych, ale i przejmuje w tym negatywnym znaczeniu inicjatywę wobec
22
23
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innych uczestników medialnego dyskursu. Wiąże się bowiem z przyjęciem
wizji siebie jako osoby mentalnie ukształtowanej i zarazem kształtującej się
w duchu przyzwolenia na uprzedmiotowienie własnej roli w dążeniach autokreacyjnych. Objawiające się w postaci przejmowania od innych wizji siebie
i celów własnych dążeń. Natomiast druga postawa stanowi pozytywne odniesienie się jednostki do zdarzeń, w których przyjmuje ona rolę konstruktywnego kreatora wpływającego na ich przebieg i dynamikę. Przejawia się to
w podmiotowym stosunku do otoczenia oraz w bezwarunkowym odrzuceniu
możliwości instrumentalizowania relacji międzyludzkich.
Aktywność autokreacyjna rozumiana jako proces odkrywania, kształtowania i urzeczywistniania siebie jest nie tylko pozytywną odpowiedzią
jednostki na postulaty pedagogiczne związane z krytycznym, selektywnym,
rzeczowym, twórczym oraz empatycznym odbiorem przekazów kulturowych
z przestrzeni mediów, lecz także swoistym wskazaniem tego, że może ona
budować i utrwalać relację podmiotową z ową przestrzenią. Należy sądzić,
że powiązanie autokreacji w świecie mediów z samowychowaniem „do mediów” ujawnia istotne aspekty napięcia pomiędzy jednostką a jej medialnym
otoczeniem. Analiza autokreacji z punktu widzenia kategorii intencjonalności jednostki – odbiorcy przekazów medialnych – wprowadza zatem nowy
wątek do refleksji o wychowaniu w kontekście przestrzeni mediów. Ukazuje
interesujący aspekt dopełniający obraz samowychowania jednostki w perspektywie jej uczestnictwa w świecie mediów.
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KOMPETENCJE SŁUŻB SPOŁECZNYCH
A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI
(PERSPEKTYWA PRAKTYCZNA)
1. Kompetencje praktyczno-moralne a podmiotowość
we wzajemnej relacji
„W końcu XX wieku człowiek wykonał znaczący krok, ważny dla rozwoju jego myślenia: zyskał wgląd w swoją podmiotowość. Zyskał świadomość tego, w jaki sposób myśli i działa (…). Wgląd w podmiotowość otwiera
przed człowiekiem nowe formy doskonalenia. Może on teraz rozwijać nie
tylko swoje umiejętności zawodowe, lecz także bezpośrednio doskonalić samego siebie, czyli rozwijać swoje umiejętności podmiotowe. Tym samym, za
sprawą wglądu w swoją podmiotowość, wzrasta tempo rozwoju człowieka.
Praca nad rozwojem staje się umyślną, celową i zamierzoną aktywnością”.
W takim rozumieniu podmiotowości człowieka należy rozważyć, czym jest
edukacja dorosłych wobec kompetencji służb społecznych oraz uwzględnić
aspekt podmiotowości odbiorcy usług świadczonych przez te służby. Analizując bowiem relacje wzajemne „pomagaczy” i ich klientów, nasuwa się
refleksja o konieczności nieustannego doskonalenia tych pierwszych, a doskonalenie to jest jednocześnie wszechstronnym rozwojem osobowości człowieka w ciągu całego jego życia i zarazem odpowiedzią na wyzwanie wywołane ustawicznymi zmianami otoczenia oraz jego rozwojem własnym.
Jak pisze A. Mańka, „przeciętny rozwój w społeczeństwie konsumpcyjnym w niewielkim stopniu umożliwia człowiekowi pozyskanie cech wymaganych do pełnienia roli pedagoga. Są to bowiem walory aktywności
psychospołecznej, których człowiek nie nabywa w procesie socjalizacji” .
Odnosząc się do nauki, jaką jest pedeutologia, można znaleźć wiele analogii
pomiędzy kompetencjami nauczyciela, pedagoga i pracownika socjalnego.
Tak jak od pedagoga wymaga się kompetencji technicznych i praktyczno*
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moralnych, a łączne ich istnienie jest niezbędne w profesjonalizacji zawodu
nauczyciela, tak podobne wyzwania w tym zakresie stawiane są przed pracownikami służb społecznych, do których należą między innymi pracownicy
socjalni, policjanci, opiekunowie, pracownicy służby zdrowia, terapeuci. Niewątpliwie winni oni posiadać umiejętności, od których zależy instrumentalnie rozumiana efektywność działania i które mają przedmiotowo określony
zakres zastosowań, czyli muszą być wyposażeni w kompetencje techniczne.
Jest jednak druga grupa kompetencji, które powinny stanowić zasób każdego
przedstawiciela służb społecznych. Są to kompetencje praktyczno-moralne,
do których należą kompetencje interpretacyjne, moralne i komunikacyjne.
Ta grupa cechuje się pewną specyfiką, ponieważ wyrasta bardziej ze zdolności rozumienia świata, autorefleksji i refleksji, dialogowego sposobu bycia,
a zatem jest czymś więcej niż umiejętnością opanowania wiedzy na temat
określania celów, doboru metod czy środków. Podobnie jak samo posiadanie
wiedzy na temat norm czy nakazów moralnych nie jest wystarczające, aby
być zdolnym do prowadzenia moralnej refleksji, ani przyswojenie informacji na temat komunikacji nie oznacza zdolności empatycznego rozumienia,
przyjmowania niedyrektywnej postawy wobec odbiorcy lub przyjmowania
krytyki, tak kompetencje praktyczno-moralne nie są umiejętnością, której
się można wyuczyć. To rodzaj umiejętności znacznie głębszych i wykraczających poza umiejętności techniczne. To sposób bycia w relacji, który nie
oferuje wyłącznie możliwości wyboru jednej z kilku odpowiedzi, bo właśnie
sam fakt dawania takiego wyboru byłby ograniczeniem szansy na początek
rozwoju myślenia praktyczno-moralnego. To dialog z odbiorcą i samym sobą
polegający na bezustannym poszukiwaniu sensu istnienia człowieka i świata
jako całości, próba rozumienia siebie i innych akceptująca nierozstrzygalność
pewnych kwestii i wymiana tego, co najbardziej osobiste i niepowtarzalne.
Analizując tak rozumiane kompetencje do bycia w dialogu z innymi, można stwierdzić, że ich posiadanie może być wyłącznie efektem samorozwoju psychospołecznego, ponieważ nie jest możliwe „wyuczenie się” systemu
wartości w ogóle, a zwłaszcza takich wartości, jak akceptacja odmienności,
empatia, umiejętność dialogu i bycia z drugim człowiekiem w takiej relacji, która dawałaby obu stronom poczucie wzajemnego szacunku, godności,
a jednocześnie rozbudzała głód poszukiwania i rozumienia różnorodności.
Kompetencje pracowników służb społecznych obejmować winny szereg umiejętności pozwalających wypełniać różnorodne role. „Umiejętność
w ujęciu psychologicznym stanowi gotowość do podjęcia określonego typu
działania z możliwością dostosowania go do zmieniających się sytuacji,
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w jakich ma być wykonywane”, np. umiejętności społeczne rozumiane jako
zachowania adekwatne do określonych sytuacji. Pedagogika „proponuje rozumieć umiejętność jako sprawność w wykorzystywaniu odpowiedniej wiedzy przy wykonywaniu określonych zadań”. Do tego rodzaju kompetencji
należą umiejętności praktyczne pozwalające na podejmowanie działań zmieniających rzeczywistość oraz umysłowe, do których należy np. umiejętność
wnioskowania. Takie kompetencje posiadać powinni w szczególności przedstawiciele służb społecznych, ponieważ sama istota ich pracy opierać się winna na byciu w relacji z innym podmiotem, na kontakcie interpersonalnym. W
przeciwnym razie pojawia się niebezpieczeństwo, że metody i środki pozostające w ich dyspozycji staną się narzędziem manipulacji i podporządkowania drugiego człowieka.
Praca ich winna być realizowana w oparciu o podstawowe wartości moralne, niezależnie od obszaru działania i płaszczyzny kontaktów, tj.:
- relacja z klientem zakłada współpracę na bazie zaufania i dyskrecji, rozwijania zdolności klienta do pomocy samemu sobie
i wytrwałości pracownika w wysiłkach na rzecz klienta,
- relacja ze społeczeństwem implikuje zaangażowanie w zmianę
i sprawiedliwość społeczną,
- profesjonalizm zobowiązujący do przekazywania wiedzy
i umiejętności innym, uznania różnic między ludźmi i szanowania ich, oddzielenia uczuć i poglądów od sfery zawodowej
oraz etycznego zachowania osobistego i zawodowego.
2. Kompetencje i bariery w realizacji pracy socjalnej
Jednym z obszarów działania służb społecznych jest pomoc społeczna.
To instrument polityki społecznej państwa, które jako podstawową działalność zawodową, a zarazem jedno z wielu zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej traktuje pracę socjalną. „Podstawowa praca socjalna jest:
- dyscypliną praktyczną, która wymaga zastosowania umiejętności nabytych drogą doświadczenia lub treningu;
- wymaga wykorzystania w praktyce wiedzy o zachowaniu jednostki ludzkiej;
- opiera się na zaangażowaniu odbiorcy usług w rozwiązywanie
problemów;
- kładzie nacisk na wykorzystywanie w równym stopniu zaso
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bów klienta (psychicznych i fizycznych), jak i społeczności
w procesie rozwiązywania problemów społecznych;
- opiera się na uporządkowanym procesie pomocy;
- opiera się na planowanych wysiłkach na rzecz zmian i koncentruje na rozwiązaniach problemu”.
Można wyodrębnić dwa sposoby kształtowania się profesjonalnego
działania socjalnego:
- uogólnianie praktyki i tworzenie podstaw teoretycznych – opiera się na kumulowaniu doświadczeń oraz próbie ich analizy
oraz refleksji nad nimi,
- poszukiwanie odniesień do praktyki – opiera się na twórczym
wykorzystaniu teorii różnych nauk humanistycznych i społecznych oraz wyjaśnianiu przy ich pomocy zjawisk społecznych.
Uwzględniając powyższe rozważania, nasuwa się spostrzeżenie, że
praca socjalna to nie działalność okazjonalna, nieprzemyślana, niezaplanowana, prowadzona przez prawie anonimową grupę pracowników socjalnych
w środowisku lokalnym, lecz przeciwnie – to zamierzona, celowa, zaplanowana, a zatem strategicznie dopracowana działalność oparta na obopólnie
akceptowanych zasadach kontaktu usługodawca – usługobiorca, wspierana
ciągłą ewaluacją, rozwojem i zmianą oraz wszelkim potencjałem pozostającym w dyspozycji twórcy strategii wobec jej podmiotu, czyli pracownika
socjalnego wobec klienta np. pomocy społecznej, której efektem winno być
osiągnięcie takiego poziomu aktywności klienta oraz takich zmian, aby stał
się on jednostką samodzielną i zdolną do zaspokojenia swoich potrzeb we
własnym zakresie, co z kolei wpływa na jego poczucie jakości życia.
A zatem pracownik socjalny planuje strategiczne oddziaływania wobec podmiotu, czyli swojego klienta, wykorzystując przy tym własne zasoby
(wiedzę, umiejętności, doświadczenie), potencjał podmiotu pracy socjalnej,
czyli klienta, przy jednoczesnej koncentracji na jego potrzebach oraz zasoby
i możliwości grup i środowiska lokalnego, a zatem w planowanie działania
zaangażowane są wszystkie elementy, które można wykorzystać celem rozwiązania problemu. Jednocześnie działania pracownika socjalnego oparte są
na diagnozie, a więc dokładnym rozeznaniu potrzeb i możliwości wszystkich
podmiotów interakcji oraz ewaluacji działań prowadzonej celem sprawdzenia
ich skuteczności, a także ewentualnej potrzeby modyfikacji w razie wystąpienia błędów lub innych przyczyn wskazujących na konieczność zmiany.
Takie podejście do pracy socjalnej jest jednocześnie zarówno dla pracownika
socjalnego, jak i jego klienta stworzeniem możliwości do nabywania nowych


136

B. DuBois, K. Miley, Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, Katowice 1999, s. 31.

Kompetencje służb społecznych a wyzwania współczesności (perspektywa praktyczna)

doświadczeń i umiejętności, a więc do rozwoju i samodoskonalenia.
Biorąc pod uwagę osobowościowe aspekty porozumiewania się m.in.
w pracy socjalnej, nie można zapomnieć o kilku czynnikach efektywnej komunikacji interpersonalnej, do których należą: obraz samego siebie, umiejętność słuchania, jasne wyrażanie się, radzenie sobie z gniewnymi emocjami,
otwartość. „Negatywna samoocena często wytwarza u jednostki poczucie
niepewności w stosunkach międzyludzkich”, należy jednakże pamiętać, że
dotyczy to obu stron relacji, a więc i klienta, i pracownika socjalnego. Dlatego
też zarówno pracownik socjalny, jak i inni przedstawiciele służb społecznych
winni pamiętać o barierach wynikających z nich samych w sytuacji pomagania i twórczego rozwiązywania problemów. Bariery te można pogrupować
w:
- „bariery poznawcze – niezdolność przezwyciężenia raz przyjętego stanowiska, punktu widzenia lub dostrzeżenia dla danego
obiektu więcej niż jednej funkcji, niezdolność zobaczenia problemów w innym świetle (…), niezdolność do powstrzymania
lub zmiany natychmiastowego osądu,
- bariery emocjonalne – przesądy, lęk przed niepowodzeniem,
ośmieszeniem się (…), nadmierna motywacja, negatywizm
– często produkt zarozumiałości,
- bariery kulturowe – konformizm i zależność, orientacja na
stabilność (…), zgoda na przeciętność, dominacja władzy lub
grupy, osobiste bezpieczeństwo, wywołująca napięcie psychiczne presja społeczna na osiąganie prestiżu i korzyści materialnych”.
Zróżnicowany poziom kompetencji praktyczno-moralnych wpływa na
jakość indywidualnych kontaktów z klientem. Pojawiają się „trudności psychospołeczne określane przez Katza i Kahna jako m.in.:
- wpływ pozycji zajmowanej w przestrzeni społecznej na myślenie, tj. normy i wartości grup, do których należy jednostka,
mają wpływ na jej wartości, wiedzę, doświadczenia, postawy
i sądy (…), a to z kolei wyznacza kryteria oceny informacji,
- projekcja postaw i wartości, a więc ludzie spostrzegają innych
jako podobnych do siebie i mają tendencje do przypisywania
innym swoich przekonań i wartości,
- myślenie dychotomiczne polegające na upraszczaniu obrazu rzeczywistości, postrzeganiu świata w kategoriach przeci
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wieństw: dobro – zło,
krótkowzroczność poznawcza polegająca na reagowaniu na
cechy widoczne, a pomijaniu tych, które są bardziej odległe
w czasie i przestrzeni,
- uproszczone spostrzeganie przyczyn, czyli skłonność do uznawania zdarzeń najbardziej pobudzających uwagę za przyczynę
główną. Myślimy linearnie (…), gdy w rzeczywistości mamy
do czynienia z cyklicznymi, wzajemnymi oddziaływaniami
zjawisk”.
Wielokrotnie w relacjach pracowników służb społecznych i ich klientów pojawia się dyrektywność, wykorzystywanie poczucia władzy posiadanej
przez pracownika czy też podleganie doktrynom związanym z wyznawanym
światopoglądem. Często w relacjach tych pojawiają się uprzedzenia i działania w oparciu o stereotypy, niski poziom profesjonalizmu, mieszanie prywatnych poglądów do pracy zawodowej, skłonność do bycia „dobrą wróżką” czy
„uprawianie pigmalionizmu” kształtującego klienta na własne podobieństwo,
dawanie gotowych recept na życie, wskazywanie podopiecznemu, w jaki
sposób żyć powinien przy jednoczesnym odnoszeniu się do wzorca własnej
osoby i własnego sposobu funkcjonowania pracownika socjalnego. „Poczucie
własnych kompetencji jest jednym z najsilniej oddziaływających czynników
determinujących gotowość człowieka do podejmowania zachowań wspierających (…), nie zawsze jest spójne z posiadanymi kwalifikacjami na dany temat
(…). Jest to więc element autooceny, kształtujący się pod wpływem własnych doświadczeń, charakterystycznych interakcji ze środowiskiem, informacji zwrotnych oraz wielu innych czynników. Przy podejmowaniu działań
prospołecznych może stać się to przyczyną zarówno wycofywania swojego
zaangażowania, jak i nadmiernego zaangażowania”. A zatem niejednokrotnie ludzie pomagający innym kierują się chęcią sprawdzenia siebie samych
w takiej sytuacji, potrzebą dowartościowania oraz docenienia przez innych.
Bywa i tak, że w sytuacji problemowej osoba pomagająca wypiera rzeczywisty problem i kieruje działania w ten obszar, w którym czuje się wystarczająco kompetentna do udzielenia wsparcia. Należy przy tym wspomnieć
o miernych postępach w zakresie superwizowania pracowników socjalnych
i ich działań, co niewątpliwie byłoby pomocne w usuwaniu tych mankamentów i podnoszeniu poziomu profesjonalizmu.
Niestety, w kształceniu pracowników służb społecznych, w tym pra-




138

Ibidem, s. 96.
A. Mańka, Profesjonalizacja oddziaływań pedagoga jako optymalizacja kontekstów wsparcia
społecznego, [w:] A. Stankowski (red.), Niedoceniane obszary edukacji. Rzecz o nauczycielu,
Katowice 2005, s. 120.

Kompetencje służb społecznych a wyzwania współczesności (perspektywa praktyczna)

cowników socjalnych, zbyt małą wagę przykłada się do badania umiejętności
praktyczno-moralnych, co niewątpliwie ma ogromny wpływ na jakość późniejszej pracy. Sytuacja ta prezentuje się różnie, zwłaszcza w zależności od
wielkości aglomeracji – w małych gminach częściej większa ilość pracowników ma przestarzałe i nieaktualizowane wykształcenie, wykazuje mniejszą
mobilność i elastyczność, a z uwagi na niewielką konkurencję równie niski
jest ich poziom potrzeb w zakresie rozwoju i doskonalenia przy jednoczesnym wysokim poziomie własnej doskonałości i nieomylności. Prawdopodobnie jest to spowodowane małą mobilnością kadr służb społecznych oraz mniej
dynamicznym rozwojem wywołanym konkurencyjnością na rynku pracy.
Dużo lepiej wygląda sytuacja w większych miastach, gdzie panuje większa
konkurencja na rynku pracy, co z kolei wymusza konieczność zdobywania
najwyższych kwalifikacji, rodzi potrzebę doskonalenia, aby sprostać wymaganiom pracodawców coraz nowocześniej zarządzających firmą. Wydaje się
jednak, że różnice te nie mają w pewnym sensie odniesienia do kompetencji
praktyczno-moralnych, których posiadanie nie jest uzależnione od wielkości
aglomeracji ani konkurencyjności na rynku pracy, a wynika z potrzeby samorozwoju, której realizacja jest wynikiem aktywności własnej. Faktem jest
jednak ogromne zróżnicowanie zarówno kompetencji praktyczno-moralnych,
jak i technicznych u pracowników służb społecznych, co potwierdzają badania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzone w 2005 r. na przykładzie kompetencji wobec sytuacji przemocy
w rodzinie w realizacji procedury Niebieskiej Karty. Wynika z nich, że:
- „62% pracowników socjalnych nie uczestniczyło w żadnych
szkoleniach, a jednocześnie respondenci subiektywnie oceniają, że są dobrze i bardzo dobrze przygotowani do pomagania,
- 55% pracowników socjalnych udziela błędnych odpowiedzi na
pytania dotyczące formularza Niebieskiej Karty,
- 34% policjantów dzielnicowych i 43% z patroli interwencyjnych nie uczestniczyło w żadnych szkoleniach, a jednocześnie
uważają, że wiedzą, jak pracować”10.
Powyższe dane wydają się wręcz zatrważające, zwłaszcza w kontekście
wymaganych w omawianym obszarze działania kompetencji praktyczno-moralnych. Niewątpliwie świadczą one o zdecydowanym braku tych kompetencji, bo przecież do nich zalicza się także zdolność do autorefleksji. Równie
niepokojący jest fakt, że problem ten dotyczy przedstawicieli wielu resortów,
a zatem można przyjąć tezę, że ma on charakter systemowy. Można domniemywać, że sam fakt funkcjonowania tak niedoskonałego systemu realizuje
10

Raport z badań, „Niebieska Linia” 2/2005, Warszawa 2005.
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jego ukryte cele, do których należy między innymi zaspokajanie potrzeb
pracowników niezależnie od ich kompetencji. Wielokrotnie specyficznym
środkiem przymusu wobec pracodawcy stają się takie struktury, jak związki
zawodowe, których charakter ewoluował i aktualnie często działalność ich
koncentruje się wyłącznie na ochronie pracownika, nawet w sytuacji, kiedy
jego działania mogą być szkodliwe dla odbiorców. A zatem niejednokrotnie
wysiłki zarządzającego, zmierzające do nieustannego podnoszenia jakości
usług, między innymi poprzez doskonalenie i samodoskonalenie spełzają na
niczym, ponieważ część pracowników wykazuje opór na zmianę, pozostając jednocześnie pod ochroną. Skutkiem takiego funkcjonowania może być
zamykanie się poszczególnych służb społecznych w obszarze własnego działania i brak współpracy mimo rozwiniętej infrastruktury tych służb. Wobec
takich postaw maleje też motywacja i zasadność rozbudowywania zaplecza
doskonalenia zawodowego w obszarze kompetencji praktyczno-moralnych
i umiejętności społecznych, co z kolei wpływa na niski poziom skuteczności
oddziaływań w obszarze życia społecznego.

		

3. Kompetencje kadry zarządzającej służbami społecznymi
w kontekście zarządzania jakością

Równie wiele pozostawia do życzenia poziom wiedzy i umiejętności
zarządzania kadry kierowniczej, między innymi w jednostkach pomocy
społecznej. Zarządzający decydują przede wszystkim o zasadach i przebiegu procesu rekrutacji pracowników. Ten etap działania kierowniczego ma
ogromny wpływ na przyszłą jakość działań, m.in. w obszarze pracy socjalnej.
W praktyce jednak nie wszystkie służby społeczne przechodzą proces rekrutacji opierający się na przemyślanych zasadach. W niektórych przypadkach
wyłącznie regulacje prawne dyktują warunki formalne, które winny być spełnione przez kandydatów, a wyjątek stanowią służby policji. W tym resorcie
proces rekrutacji obejmuje także badanie przydatności do wykonywania zawodu policjanta pod względem posiadanych predyspozycji oraz kompetencji
praktyczno-moralnych.
Od kierownictwa uzależniony jest także preferowany styl zarządzania,
motywowania pracowników, budowanie filozofii jakości, a w konsekwencji
oferta i jakość pomocy i świadczonej pracy. W tym zakresie często pojawia
się szereg problemów, które objawiają się między innymi koncentracją pracowników wokół toczenia konfliktu wewnętrznego, na wzajemnym bojkotowaniu działań i inicjatyw, co z kolei pozostaje w sprzeczności z ideą pomocy
społecznej, a w konsekwencji najbardziej dotknięty jest ostateczny odbiorca,
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którego traktuje się marginalnie, a zatem wbrew etyce zawodowej pracownika socjalnego.
Pozostaje to w konflikcie z nowoczesną filozofią zarządzania przez jakość, której zasadami są między innymi zaangażowanie kierownictwa, powszechne uczestnictwo, koncentracja na klientach wewnętrznych i zewnętrznych oraz ciągłe doskonalenie. Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM
– skrót od nazwy ang. Total Quality Management) sprowadza się do takiego
ujęcia systemu, w którym podstawowym założeniem jest to, że przy optymalnym połączeniu procesów uzyskujemy wynik zaspokajający potrzeby klienta, a to sprowadza się do ciągłej poprawy organizacji zmierzającej do wciąż
pełniejszego i jak najwyższego jakościowo poziomu zaspokajania potrzeb
„klientów”, którymi są zarówno sami pracownicy danej firmy, jak i klienci
zewnętrzni. A zatem można stwierdzić, że ten „sposób na życie”, jakim jest
TQM, pomaga :
- skupić uwagę na potrzebach klientów,
- osiągać wysoką jakość działania we wszystkich obszarach
funkcjonowania,
- krytycznie i nieustannie badać wszystkie procesy celem usunięcia działań bezproduktywnych,
- dostrzegać usprawnienia i rozwijać przedsięwzięcia umożliwiające ich wdrożenie,
- rozwijać zespołowe podejście do rozwiązywania problemów,
- rozwijać dobre procedury komunikowania się ludzi i uznawania ich dobrej pracy,
- dokonywać stałych przeglądów procesów w celu rozwijania
strategii nigdy niekończącego się doskonalenia.
„Kompleksowe zarządzanie jakością służy głównie zmianie postaw
i umiejętności, przez co kultura organizacji staje się jednym z czynników
zapobiegających błędom oraz normą dobrego wykonywania zadań”11. Zarządzający jednostkami winni mieć i rozumieć wizję organizacji, jej misję
i cele, a jednocześnie posiadać umiejętność wyjaśnienia ich w sposób mający
sens dla zespołu pracowniczego. Kierownicy powinni przemyśleć koncepcję
pracy ze swoimi podwładnymi, a także winni określać misje poszczególnych
zespołów pracowniczych funkcjonujących wewnątrz jednostki, aby ich działania były wzajemnie komplementarne. Do kompetencji przywódców należy
także umiejętność opisania głównych celów danego zespołu i motywowanie
pracowników do osiągania tych celów. „Aby doskonalenie usług stało się naturalną częścią zarządzania organizacją, potrzebne jest przemyślane pobu11

D. Lock , Podręcznik zarządzania jakością, Warszawa 2002, s. 35.
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dzenie zaangażowania i wynikającego z niego poczucia własności, tożsamości członków kierownictwa poprzez:
- zaangażowanie w badania,
- kierowanie zespołami w stronę twórczego myślenia i odkryć,
- pierwszeństwo w uczestnictwie w działaniach doświadczalnych,
- pobudzanie lokalnych inicjatyw w ramach ogólnego układu realizacji zasady »klient przede wszystkim«,
- konferencje poświęcone upowszechnianiu doświadczeń i osiągnięć oraz służące rozwijaniu następnych kroków”12.
Cele działania mogą być realizowane pod warunkiem zaangażowania wszystkich elementów danego systemu, z dbałością o siebie wzajemnie,
w oparciu o dobry klimat współpracy. Poprawa jakości zewnętrznej jest ukierunkowana na klienta zewnętrznego i zmierza do wzrostu jego zadowolenia,
czyli zwiększenia poziomu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań. Szkolenie i doskonalenie zawodowe są tylko dwoma koniecznymi warunkami włączenia się
pracowników w system ciągłego doskonalenia jakości, lecz aby nieustannie
doskonalić jakość bycia w relacji z drugim człowiekiem, należy pamiętać,
że proces ten nigdy nie ma końca i winien podlegać nieustannej ewaluacji.
Nasuwa się tu spostrzeżenie, że aby realizować taką ideę, trzeba być „wyposażonym” w kompetencje praktyczno-moralne, ponieważ wobec ich braku
niemożliwym jest rozumienie samej idei. Kadra kierownicza jednostek służb
społecznych nie stanowi wyjątku i winna także posiadać wysoko rozwinięte omawiane kompetencje, ponieważ w myśl idei kompleksowego zarządzania jakością przywództwo polega na tym, że to zarządzający najwyższego
szczebla budują i kreują wizję i jakość pracy.
4. Rola kształcenia akademickiego w rozwijaniu kompetencji
pracowników służb społecznych
Ogromną rolę w kształceniu przyszłych pracowników służb społecznych mają nauczyciele akademiccy, zwłaszcza na uczelniach wyższych oferujących takie kierunki kształcenia, jak pedagogika, psychologia, socjologia,
praca socjalna. W tym obszarze także warto zwrócić uwagę na proces rekrutacji studentów, który w praktyce ogranicza się do kryteriów formalnych.
Brak w tej selekcji badania predyspozycji do wykonywania zawodu, motywacji wyboru kierunku studiów, a więc w pewnym sensie weryfikacji kom12
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petencji praktyczno-moralnych kandydatów. Niezależnie od tego „dostrzega
się aktualnie dysproporcje pomiędzy istotą tradycyjnego kształcenia uniwersyteckiego a realnymi potrzebami potencjalnego absolwenta (…). Stąd wyraża się pewien niedosyt studentów w kwestiach ich kompetencji i zasobów
wiedzy pozyskanych w kształceniu uniwersyteckim. Oczekują oni bowiem
aktualizacji wszelkich informacji dotyczących specyfiki postrzeganych przez
siebie problemów społecznych i psychologicznych”13. Można zauważyć, że
w treściach programowych zbyt mały nacisk kładzie się na kształcenie
w omawianym zakresie w formie treningów, warsztatów, ćwiczeń, pozwalających studentowi od samego początku na podleganie superwizji, co z kolei
może być zaczątkiem do autorefleksji w obszarze wybranego kierunku studiów i wykonywanego w przyszłości zawodu. „Niestety, w kształceniu pedagogów zbyt małą uwagę poświęca się na rozwijanie umiejętności społecznych
oraz pracy z zasobami osobowościowymi (…). Jakiekolwiek zakłócenia na
tej płaszczyźnie skutkują niepożądanymi efektami nie tylko w stosunku do
podmiotu, ale również wpływają na samego pedagoga”14.
Z tego też powodu odbiorcy usług społecznych mogą być nieustannie
narażeni na eksperymenty pracownika prowadzone przez niego w toku nabywania doświadczeń zawodowych, a to już poważny dylemat etyczny i ogromne ryzyko, biorąc pod uwagę fakt, że odbiorcą jest człowiek i to najczęściej
w trudnej sytuacji życiowej, a nawet w kryzysie. Jednocześnie może pojawić
się zagrożenie szybkiego wypalenia zawodowego u pracowników służb społecznych.
Z powyższych rozważań można wnioskować, że należałoby rozważyć
możliwość wzbogacenia oferty uczelni wyższych dla studentów kształcących
się w systemie stacjonarnym i zaocznym, na wszystkich poziomach kształcenia, na kierunkach, których ukończenie może predysponować do podjęcia
pracy w służbach społecznych. Kolejną kwestią jest konieczność realizowania zasady ciągłego doskonalenia przez samych nauczycieli akademickich,
bo to od nich należy przede wszystkim wymagać wszelkich kompetencji, aby
nadążali za wyzwaniami współczesności i aktualnymi potrzebami edukacyjnymi oraz społecznymi. Dość oczywistym jest stwierdzenie, że aby uczyć,
samemu trzeba się doskonalić, ponieważ jest się wzorcem, przykładem,
a z tego wynika wielka odpowiedzialność wobec pełnionej roli i podmiotu
oddziaływań.
Wspomniane propozycje zmian niosą ze sobą wiele korzyści, począw13

14

A. Mańka, Profesjonalizacja oddziaływań pedagoga jako optymalizacja kontekstów wsparcia
społecznego, [w:] A. Stankowski (red.), Niedoceniane obszary edukacji. Rzecz o nauczycielu,
Katowice 2005, s. 114.
Ibidem, s. 114.
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szy od wzrostu kwalifikacji i kompetencji absolwentów uczelni, ich konkurencyjności na rynku pracy, poprzez podniesienie jakości usług świadczonych
przez służby społeczne i zwiększenie skuteczności działań, a skończywszy
na zmianie w społecznej rzeczywistości, co byłoby realizacją możliwości samodzielnego i świadomego decydowania o swoich czynach, planowaniu ich,
a nawet udoskonalaniu.
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MODEL RODZINY ZASTĘPCZEJ – WYZWANIA
WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI
Na początku warto przypomnieć, że „w najszerszym znaczeniu rodzina zastępcza jest małą grupą społeczną, w której centralnymi rolami są role
rodziców. Stanowi więc środowisko wychowawcze utworzone przez osoby
niebędące naturalnymi rodzicami”. Jest to o tyle ważna na dzisiejsze czasy instytucja, że sejm zdecydował, iż 30 maja będzie Dniem Rodzicielstwa
Zastępczego. Niestety, w tej chwili w Polsce ponad 20 tysięcy dzieci wychowuje się w dużych domach dziecka. Nawet przy sporym wysiłku opiekunów
nie znajdują tam poczucia bezpieczeństwa i miłości. Mamy już działające
rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne, specjalistyczne i rodzinne pogotowia opiekuńcze. Kilkadziesiąt tysięcy rodzin zastępczych spokrewnionych
i niespokrewnionych wychowuje już dzieci powierzone ich opiece. Jednak to
ciągłe za mało.
Trzeba pamiętać, że zgodnie z polskim prawem wyróżnia się następujące rodziny zastępcze:
1. spokrewnione z dzieckiem (osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, które dają gwarancję poprawy sytuacji
dziecka);
2. niespokrewnione z dzieckiem (rodzina „obca”, która tymczasowo bądź na stałe opiekuje się i wychowuje dzieci osierocone
lub którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki i wychowania; pełni ona funkcję rodziców zastępczych bez zrywania
więzi z rodziną biologiczną dziecka);
3. zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem:
• wielodzietne (umieszcza się w niej w tym samym czasie nie
mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci. W przypadku
konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa
liczba dzieci w wielodzietnej rodzinie zastępczej może się
zwiększyć);
*




Ks. prof. dr hab.; dziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie,
kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej PAT w Krakowie, dyrektor Instytutu Pedagogiki i wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
A. Kusio, Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze, Lublin 1998, s. 20.
J. Kluzik-Rostkowska, MPiPS Rzeczpospolita – dodatek z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 30 maja 2006.
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• specjalistyczne (umieszcza się w niej dzieci niedostosowane
społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami
zdrowotnymi, wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji
– w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci);
• o charakterze pogotowia rodzinnego (umieszcza się w niej nie
więcej niż troje dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż na 12 miesięcy.
Warto także przypomnieć, iż istnieją trzy podstawowe rodzaje rodzin
zastępczych ze względu na spełniane przez nie funkcje:
1. Terapeutyczna rodzina zastępcza. Jest to rodzina podejmująca się opieki nad dzieckiem wymagającym ze względu na stan
zdrowia szczególnej troski i stosowania stałych specjalistycznych zabiegów leczniczych oraz wychowawczych. Odmienność tego typu rodziny wiąże się ze sposobem kwalifikowania
do niej dziecka (odpowiednie badania lekarskie są tu koniecznością, a nie postulatem), z wysokością pomocy materialnej,
a także zagwarantowania dziecku stałej pomocy specjalistycznej.
2. Resocjalizacyjna rodzina zastępcza. Wychowuje dzieci, które
nie wkroczyły jeszcze na drogę przestępstwa, ale ich postępowanie ujawnia daleko posuniętą demoralizację i społeczne
niedostosowanie, bądź też dzieci zagrożone demoralizacją.
Umieszczenie dziecka w resocjalizacyjnej rodzinie zastępczej
ma na celu odizolowanie go od szkodliwych wychowawczo
wpływów środowiska rodziny naturalnej.
3. Preadopcyjna rodzina zastępcza. Przyjmuje dziecko z zamiarem jego adopcji w przyszłości. Niekiedy okres pobytu dziecka w takiej rodzinie jest ściśle określony, czas ten może być
wykorzystany na dokonanie ustaleń niezbędnych dla dziecka
i orzeczenia adopcji (zebranie informacji o przysposabiających,
ustalenie prognozy rozwojowej dziecka). Takie postępowanie
ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci starszych lub
chorych, kiedy wskazany jest pewien okres przystosowawczy,
poprzedzający adopcję właściwą. Z formalnego punktu widzenia umieszczenie dziecka w preadopcyjnej rodzinie zastępczej
jest traktowane jako umieszczenie w zwykłej rodzinie zastępczej. Nie ma normatywnie uregulowanego czasu trwania okre
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su preadopcyjnego.
Warto także wspomnieć, iż w całym procesie wychowywania dziecka
przysposobionego bardzo istotne okazują się relacje między małżonkami, cechy osobowości i ich doświadczenia z rodzin generacyjnych. By przywrócić
dziecku poczucie bezpieczeństwa i stworzyć mu stabilizację życiową na różnych etapach jego życia, rodziny adopcyjne i zastępcze powinny uporać się
z charakterystycznymi dla tych środowisk problemami, którymi są:
• pogodzenie się z własną bezpłodnością i ze związanym z nią
poczuciem winy,
• poczucie niepełnej wartości w roli kobiety i mężczyzny,
• nacisk środowiska rodzinnego i zawodowego na zmianę stanu
bezdzietności,
• zaakceptowanie konieczności zmiany trybu życia, przyzwyczajeń, w związku z planowanym przysposobieniem, szczególnie u kandydatów z długoletnim okresem bezdzietnego
małżeństwa,
• mylne wyobrażenie o problemach dzieci osieroconych,
• błędne, panujące przez długie lata w społeczeństwie stereotypy dotyczące rodzin adopcyjnych i zastępczych (np. bezpłodność jako kara boża, rodzina zastępcza dla zysku materialnego),
• obawy związane z adopcją wynikające z nagłaśniania spraw
adopcji w kontekście sensacji i negatywnych przykładów,
• akceptacja dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
przez dzieci biologiczne opiekunów.
W dobie globalnych przemian i coraz większej samotności wynikającej
z anonimowości i przyzwolenia społecznego na egocentryzm warto sformułować kilka postulatów związanych z modelem współczesnej rodziny zastępczej, która powinna charakteryzować się czterema typami rodziny na miarę
współczesnej cywilizacji:




A. Kusio, Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze, Lublin 1998.
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Model współczesnej rodziny zastępczej

Model
rodziny
zastępczej

Typ
ekorodziny
symbiotycznej

Typ
rodziny
transcendującej

Typ
rodziny
otwartej

Typ
rodziny
kreatywnej

Źródło: Opracowanie własne.

Trzeba zatem bliżej przyjrzeć się przedstawionym wymiarom rodziny
zastępczej, skoro ma ona zastąpić rodzinę rozumianą następująco: „rodzina
może być nie tylko instytucją wychowania naturalnego i spontanicznego, lecz
też intencjonalnego (…) i jest pierwszą i podstawową instytucją opieki, wychowania i kształcenia” .
1. Typ ekorodziny
Podstawową komórką „ekologii ludzkiej” jest rodzina, w której człowiek otrzymuje pierwsze i decydujące wyobrażenia związane z prawdą
i dobrem, uczy się, co znaczy kochać i być kochanym, a więc co konkretnie
znaczy być osobą. Stąd też rodzina (także zastępcza) powinna stawać się
coraz bardziej ekorodziną, a więc wspólnotą osób realizujących zadania
rodziny tradycyjnej w oparciu o symbiozę ze środowiskiem. Co to oznacza w praktyce?
Po pierwsze, zdrowy styl życia stanowi o stawaniu się ekorodziną. Do
najważniejszych elementów związanych z takim stylem można zaliczyć:
• racjonalne żywienie (ilość, częstotliwość oraz jakość pożywienia);
• zwiększenie aktywności fizycznej (wspólne uprawianie sportu, spacery itp.);
• radzenie sobie ze stresami (unikanie sytuacji stresogennych,
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dystans do siebie);
• higiena psychiczna (znalezienie przestrzeni dla skutecznego
wypoczynku);
• utrzymanie zdrowych stosunków z innymi ludźmi (pozbawionych agresji, zawiści);
• wzajemne zaspokajanie potrzeb rodziców i dzieci;
• umiarkowanie w korzystaniu z używek.
Drugim ważnym elementem konstytutywnym ekorodziny jest symbioza oraz syntonia ze środowiskiem, co obrazuje poniższy model.
Model symbiotycznej ekorodziny
Symbioza
Środowisko
przyrodnicze
Syntonia

Człowiek
Rodzina
Społeczeństwo

Źródło: Opracowanie własne.

Od pewnego czasu bardzo powszechnym narzędziem pomiaru wartości
środowiskowych jest Nowy Paradygmat Środowiskowy (New Environment
Paradigm – NEP), który opiera się na nowym rozumieniu relacji pomiędzy
człowiekiem a światem natury. Jest on po prostu niewyalienowany, ale stanowi integralną część tej natury. Stąd też symbioza rodziny ze środowiskiem
jest niejako postulatem tzw. ekologii głębokiej, w której główną tezą jest krytyka nowoczesnej techniki zaburzającej ład środowiskowy.
W rodzinie zastępczej istnieje bardzo ważny postulat „kompensacji”
deficytów związanych z różnie pojętym osieroceniem poprzez symbiozę ze
środowiskiem. Do najważniejszych przejawów owej symbiozy należą:
 umiejętność życia w zgodzie z otaczającą naturą (wykorzystywanie krajobrazu do troski o lepsze zdrowie psychosomatyczne),
 preferowanie zdrowej żywności,
 styl życia likwidujący przejawy zanieczyszczenia lokalnego
środowiska,
 działania na rzecz ochrony środowiska,


R.E. Dunlap, K.D.Van Liere, A.G. Mertig, R.E. Jones, New Trends in Measuring Environmental Attitudes: Measuring Endorsement of the New Ecological Paradigm: A Revised NEP Scale,
,,Journal of Social Issues” 56 (2000), s. 425-442.
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 szacunek dla świata roślin i zwierząt (preferowanie „przyjaźni”
z psem, kotem itp.),
 poczucie odpowiedzialności za innych w dziedzinie ekologii.
Mówiąc o symbiotycznej ekorodzinie, nie można także zapominać
o syntonii, a więc postawie umiejętności współżycia z otoczeniem. Jest to łatwość w nawiązywaniu kontaktów, a także podtrzymywanie ich. Ekorodzina
to grupa ludzi, którzy w szczególny sposób dbają o syntonię w domu rodzinnym. Unikają więc kłótni, nieporozumień, tworząc klimat wzajemnego zaufania, zrozumienia, a przede wszystkim dzielenia się sobą, swoim człowieczeństwem. Jest to szczególnie potrzebne dzieciom z rodzin zastępczych.
Trzecim elementem ekorodziny jest detoksykacja. Polega ona na likwidowaniu wszelkich przejawów toksycznej aktywności wewnątrzrodzinnej.
W proces poszukiwania sensownego miejsca człowieka na ziemi włączyła się
filozofia. Józef Bańka sformułował kierunek myślenia o ochronie człowieka
przed zgubnymi wpływami cywilizacji, nazywając go eutyfroniką. Rodzina detoksykująca siebie i otaczające środowisko likwiduje wszelkie przejawy
wpływów zaburzających prawidłowy rozwój człowieka. Chodzi więc o budowanie swoistego systemu immunologicznego wobec zagrożeń cywilizacyjnych. Należą do nich nowe technologie (internet, komórka, telewizja nowej
generacji), sekty, używki, konsumpcjonizm itp.
Jan Paweł II mówił w 2001 roku: „Przyszłość ludzkości idzie poprzez
rodzinę – tak napisałem w Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio
(n. 86). To stwierdzenie jest obecnie szczególnie aktualne. O jaką rodzinę
jednak chodzi? Na pewno nie o tę nieprawdziwą, jaką tworzy połączenie
egoizmów indywidualnych. Doświadczenie pokazuje, że taka karykatura rodziny nie ma przyszłości i nie może zapewnić przyszłości żadnemu społeczeństwu” 10. Rodzina zastępcza nie może więc pozwolić sobie na „luksus”
przyzwolenia na egoizm poszczególnych jej członków. Dzieci w takiej rodzinie powinny coraz bardziej otwierać się na drugiego człowieka poprzez
myślenie w kategoriach my, a nie ja. Ekorodzina staje się w ten sposób niejako
ekologiczna dla siebie, a poprzez to wchodząca w ekosystem.
2. Typ rodziny transcendującej
Rodzina zastępcza nie może być rodziną drugiej kategorii, stąd też
powinna stać się rodziną transcendującą, czyli przekraczającą pewne bariery ograniczające jej rozwój. Pierwszym wymiarem owego transcendowania

10
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jest przełamanie stereotypów, które mogą być ogromną siłą, bowiem są to
uproszczone uogólnione i często krzywdzące sądy o członkach innych grup
społecznych11. Stereotypów dotyczących rodzin zastępczych może być bardzo wiele. Należy do nich zaliczyć następujące:
 rodzice zastępczy to ludzie szukający pieniędzy,
 rodzice zastępczy chcą zarobić na ludzkim nieszczęściu,
 rodzice zastępczy próbują kompensować na dzieciach swoje
niepowodzenia życiowe,
 rodzice zastępczy szukają kompensacji własnej bezpłodności,
 rodzice zastępczy nie mogą zapewnić optymalnego rozwoju
dziecka, bowiem nie są naturalnymi rodzicami.
W przypadku przesiąknięcia powyższymi stereotypami utrudniona staje się najpierw decyzja o podjęciu trudu bycia rodziną zastępczą, a w dalszej
perspektywie budowania optymalnego środowiska wychowawczego. Można
więc mówić o niemożności zbudowania trwałej, pozytywnej atmosfery rodzinnej, bowiem „smog stereotypów” może uniemożliwiać normalną egzystencję. Ma to niewątpliwie także wpływ na podejście rodziców zastępczych
do siebie samych. Stąd też transcendowanie polega także na przekraczaniu
własnych uprzedzeń.
Uprzedzenia ewentualnych przyszłych rodziców zastępczych oraz tych,
którzy zdecydowali się na stworzenie rodziny zastępczej, sprowadzają się do
braku odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań:
 Jak poradzę sobie z obcym dzieckiem?
 Co powiedzą sąsiedzi na decyzję o stworzeniu rodziny zastępczej?
 Jak poradzę sobie z publicznym „wyznaniem” o własnej bezpłodności?
 Jak zareagują własne dzieci na kolejne osoby w rodzinie?
 Jak poradzę sobie finansowo?
 Co zmieni się w naszej rodzinie?
Aby stać się rodziną transcendującą, potrzeba przekroczenia ewentualnych uprzedzeń wobec rzeczywistości, wynikających z odpowiedzi na powyższe pytania. Potrzeba zatem przekroczenia siebie. Trzeba pamiętać, że
przyjęcie dziecka jest dla wszystkich okazją do wzajemnego obdarowania
się i ubogacania. W tym obustronnym obdarowywaniu wyraża się i realizuje
miłość. Miłość bowiem jest dawaniem i przyjmowaniem daru. Nie można
nią handlować, kupować jej lub sprzedawać. Przyjęte dziecko jest niejako
duchowo narodzone i stanowi dla przyjmujących je osób nową sposobność
11

W. Wosińska, Psychologia życia społecznego, Gdańsk 2004.
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do urzeczywistniania dobra wspólnego ich rodzin12. Rodzina zastępcza musi
uwierzyć, że może więcej niż jej się wydaje, a także więcej niż inni od niej
oczekują.
Rodzina transcendująca musi mieć świadomość, że „wychowywać znaczy pomagać człowiekowi otwierać się na całkowitą rzeczywistość, czyli rozwijać wszystkie swoje potencjalne zdolności w odniesieniu do wielorakich
aspektów rzeczywistości, doprowadzając go w ten sposób do aktywnej postawy wobec siebie samego i tego wszystkiego, co należy do jego doświadczenia: osób, rzeczy, wydarzeń. Wychowywać znaczy w szczególności otwierać
młodego człowieka na radość osobistego spotkania z jedynym Nauczycielem
wzywającym człowieka do prawdy i do przeznaczenia, które warunki społeczno-kulturalne mogą wprawdzie zaciemniać, ale na pewno nie mogą ich
wykrzywić i zlikwidować”13. Tylko wtedy jest w stanie sprostać zadaniu,
jakie jest przed nią postawione.
Warto też w tym miejscu wspomnieć, że „dawniej kładziono większy
nacisk na instytucjonalny aspekt rodziny. Żywiono przekonanie, że rodzina
jest przede wszystkim instytucją powołaną do wykonywania funkcji prokreacyjnej oraz opieki nad dziećmi i ich wychowywania. Była też traktowana
jako instytucja organizująca i zapewniająca materialne warunki życia jej
członkom. Obecnie toruje sobie drogę przekonanie, że życie małżeńskie ma
wtedy jedynie sens, jeśli daje pełną satysfakcję współmałżonkom”14. Stąd
też rodzice zastępczy przekraczający siebie, jednocześnie w pewnym sensie
transcendują swoje małżeństwo, gdzie kierunek owego przekraczania oscyluje w stronę skutecznej realizacji siebie.
3. Typ rodziny otwartej
Trzeba pamiętać, że rodzina wywołuje w dzieciach określone emocje:
dziecko obserwuje ją, ocenia. Przekazując dziecku własne opinie, rodzice
wpływają na poziom jego wiedzy na różne tematy. W związku z tym dziecko
zachowuje się w określony sposób oraz wyznacza program własnego działania na przyszłość15. Rodzina zastępcza powinna w szczególny sposób być
otwarta na wszelkiego rodzaju formy pomocy. Rodziny zastępczej nie można
pozostawić samej ze swoimi problemami. Ona sama oczekuje stałego, mą12
13
14

15
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drego i kompetentnego towarzyszenia jej. Od umiejętnego wspierania rodziny w pokonywaniu trudności zależy w dużej mierze sukces wychowawczy,
a także to, czy będzie ona w pełni realizować swoje szczególne powołanie do
zastępczego rodzicielstwa16.
Dużo w tym obszarze zależy od samych rodziców zastępczych. Powinni oni tworzyć typ rodziny otwartej, w której istotne są pewne nieodzowne elementy. Rodzina otwarta to rodzina, która dobrowolnie wchodzi
w różnorakie interakcje ze środowiskiem zewnętrznym, co więcej, szuka
przestrzeni dla nawiązywania relacji, a wręcz je generuje. Aby mogło się
tak stać, w pierwszej kolejności musi być ona otwarta na spotkanie.
Człowiek staje na swoim skrzyżowaniu dróg, na którym wszystko
jest możliwe. W procesie wyzwolenia ku czemuś, przez akt wyboru może
wybrać dobro i chociaż nie zawsze potrafi je zdefiniować, nie może się bez
niego obejść. J. Tischner stwierdza, że kto wybiera dobro w sobie, wybiera je
i w innych, otwierając tym samym przestrzeń spotkań ludzi z ludźmi17. Trzeba pamiętać, iż „spotkanie z drugim jest na początku wszelkiego doświadczenia świata. Można powiedzieć, że drugi jest kategorią a priori, dzięki której
możliwy jest tak zwany obiektywny świat (…). Kruchość uświadamia, że
spotkanie dokonało się w konkretnym miejscu w przestrzeni i pozostawiło
we mnie trwały ślad: dowiedziałem się, że oprócz mojego świata jest jeszcze
inny świat, świat drugiego. (…) Dla mnie podstawowe jest to, że drugi jest
początkiem myślenia. Nic tak nie daje do myślenia jak drugi”18.
Rodzice zastępczy muszą tę prawdę odkryć. Muszą kreować owe spotkania i jednocześnie odkrywać te interakcje, które służą całej rodzinie zastępczej. W tym spotkaniu muszą być także otwarci na dialog będący podstawą każdego prawdziwego spotkania. Dialog powinien charakteryzować się
„wczuciem” i „zrozumieniem” 19. Ów dialog powinien wypełniać zarówno
spotkania wewnątrzrodzinne, jak i te poza domem rodzinnym. Do najważniejszych cech takiego otwartego, twórczego dialogu można zaliczyć:
• wyraźnie uświadomiony zakres celów angażujących obie strony dialogowe do spotkania (cele te jednak, jak również wnoszone do dialogu poglądy muszą być uporządkowane w spójny
układ odniesień poznawczych i moralnych);
• współdziałanie stron w odkrywaniu i przekształcaniu nowych
obszarów rzeczywistości w imię wartości uznawanych za słuszne;
16
17
18
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•

otwarta postawa wyrażająca się w przeświadczeniu stron dialogu o obiektywności zjawisk i ich poznawalności 20.

4. Typ rodziny kreatywnej
Rodzina kreatywna to typ rodziny, w której wszyscy członkowie podejmują twórczy wysiłek na rzecz wspomagania własnego rozwoju, a także
aktywnego i intencjonalnego współdziałania w przemianie otaczającej ją rzeczywistości (społecznej, przyrodniczej, religijnej).
Jan Paweł II przypomniał w 1999 roku, że istnieje „skłonność wielu
rodziców, by wyrzekać się właściwej sobie roli i przyjmować postawę zwykłych przyjaciół swoich dzieci, co oznacza, że nie napominają ich i nie strofują nawet wówczas, gdy powinni to czynić – z miłością i czułością – aby
wychować je w prawdzie. Należy zatem podkreślić, że wychowanie dzieci
jest świętym i solidarnym obowiązkiem rodziców, zarówno matki, jak i ojca:
wymaga bliskości, ciepła, dialogu, przykładu”21. Kreatywna postawa rodziny
wypływa zatem z miłości wszystkich jej członków.
Znany polski terapeuta, Jerzy Mellibruda, mówił na jednej z konferencji: „Czy wszyscy rodzice kochają swoje dzieci? Gotowi jesteśmy zakładać,
że tak, poza przypadkami zwyrodnienia, które są jednak marginesem problemu. Ale miłość rodzicielska może mieć różne oblicza, a z faktu, że się jest
rodzicem, nic jeszcze nie wynika dla określenia stanu emocji, które przeżywa
rodzic w stosunku do własnego dziecka. Nie można zapisać równania „rodzic = miłość do dziecka”. Wszelako w każdym przypadku można mówić, że
jednym z wymiarów miłości jest więź emocjonalna, zbudowana zarówno na
uczuciach pozytywnych, jak i ambiwalentnych. Mamy do czynienia z więzią,
i to z więzią po obu stronach, chociaż nie ulega wątpliwości, że do pewnego
momentu osobą głębiej zaangażowaną jest dziecko. Po prostu rodzice są mu
niezbędni do tego, by zaspokajać pewne podstawowe potrzeby: bezpieczeństwa, miłości, opieki, a atak czy deficyty w tym zakresie mogą być źródłem cierpienia albo strachu. W tworzeniu doświadczeń bolesnych, nasyconych niepokojem i strachem u dzieci, istotną rolę odgrywa sprawa oczekiwań
emocjonalnych rodziców. Na podstawowy emocjonalny stosunek rodziców
ogromny wpływ mają konkretne lub bardzo uogólnione oczekiwania w stosunku do dzieci, dotyczące różnych rzeczy: wyglądu, temperamentu, zachowań, uczenia się, postaw itd.”22. Stąd też rodzina kreatywna ma świadomość
20
21
22
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ważności emocji w kreowaniu własnego wizerunku.
Warto w tym miejscu wypunktować podstawowe przejawy kreatywności rodziny zastępczej, która pragnie być optymalnym środowiskiem wychowawczym.
 Styl życia rodziców zastępczych, afirmujący aktywność i twórczość w różnych obszarach ludzkiej działalności.
 Budowanie więzi emocjonalnej opartej na miłości, szacunku,
prawdzie i wolności.
 Koncentracja na rozwiązywaniu problemów, a nie na ich przeżywaniu.
 Likwidowanie wszelkich toksycznych relacji wewnątrzrodzinnych.
 Kreowanie wizji świata, w którym własne możliwości we
współpracy z innymi dają satysfakcjonujące efekty.
 Wspólne spędzanie czasu sprzyjające planowaniu i realizacji
pragnień i marzeń wszystkich członków rodziny.
Jan Paweł II pisał w jednym z orędzi: „Do napięć dochodzi nieraz
w relacjach między członkami samej rodziny. Często są one wynikiem trudności w osiąganiu harmonii życia rodzinnego, gdy praca utrudnia małżonkom przebywanie razem albo też gdy jej brak lub groźba jej utraty zmusza do
nieustannej walki o przetrwanie i napełnia lękiem przed niepewną przyszłością. Nie brak napięć, których źródłem są wzory zachowań podsuwane przez
hedonizm i konsumizm: skłaniają one członków rodziny raczej do zaspokajania własnych pragnień niż do spokojnego i pracowitego budowania rodzinnej
wspólnoty” 23. Rodzina zastępcza musi w szczególny sposób ominąć ów pęd
do postawy mieć niż być, szczególnie, że zgodnie z unormowaniami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie rodzin zastępczych, ma ona obowiązek:
 kierować się dobrem przyjętego dziecka oraz poszanowaniem
jego praw, takich jak: wiedza o pochodzeniu, podtrzymywanie
kontaktu emocjonalnego z rodziną naturalną i innymi osobami
bliskimi, poszanowanie godności oraz ochrona przed wszelkimi formami przemocy;
 sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem oraz realizować jego
specyficzne potrzeby, np. kształcenia specjalnego;
 współpracować z sądem opiekuńczym i powiatowym centrum
pomocy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej (np. informowanie o stanie zdrowia dziecka,
o jego postępach w nauce, o trudnościach w sprawowaniu nad
23
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nim opieki oraz o problemach wychowawczych itp.)24 .
Warto więc upowszechniać model rodziny zastępczej, mającej cechy
ekorodziny, która transcenduje, a przez to jest otwarta, będąc przede wszystkim kreatywnym środowiskiem wychowawczym. Tylko wtedy dziecko szukające ciepła rodzinnego i zaspokojenia własnych potrzeb, w szczególności
pragnienia bycia kochanym, odnajdzie w rodzinie zastępczej swoje miejsce
w życiu.
Paulo Coelho25 napisał przed laty, że „bez względu na to, jak bardzo
rozgrzany jest niedopałek wyjęty z ognia, szybko gaśnie. Bez względu na to,
jak bardzo mądry może być człowiek, będąc daleko od swoich bliskich, nigdy
nie zdoła zachować swojego ciepła i płomienia swojej miłości”. Rodzina zastępcza musi stać się przestrzenią przebywania dziecka z bliskimi, bo tylko
wtedy ma ono szansę zapłonąć radością, poczuciem szczęścia i miłości.
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SĄDOWY KURATOR DLA DOROSŁYCH
W SYSTEMIE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA
PATOLOGII SPOŁECZNEJ
Współczesny szybko zmieniający się świat niesie ze sobą obok pozytywnych zmian szereg zagrożeń i różnych patologii.
Jesteśmy świadkami coraz bardziej brutalnej i rosnącej przemocy,
wzrasta liczba przestępstw popełnianych przez coraz młodsze osoby, a nawet dzieci. Zakłady poprawcze i więzienia są przepełnione i niejednokrotnie
skazani muszą oczekiwać na miejsce. Tak więc istnieje konieczność zintensyfikowania działań wychowawczych wśród niedostosowanych społecznie,
a przede wszystkim ogromne zapotrzebowanie na kuratorów sądowych.
Należy podkreślić, że kuratela sądowa jako środek orzekania przez
sądy jest instytucją stosunkowo młodą, gdyż praktycznie zafunkcjonowała
dopiero w II połowie XIX wieku. Jednakże warto wspomnieć, iż praca wychowawcza z osobami niedostosowanymi społecznie wywodzi się z filantropijnej działalności opiekuńczej.
I tak tworzenie zakładów dla przestępców dorosłych i nieletnich było
przejawem humanitaryzmu i wynikało z chęci poprawy sytuacji osób znajdujących się w trudnym położeniu życiowym. Przede wszystkim jednak było
podyktowane realizacją chrześcijańskich zasad miłosierdzia i miłości bliźniego.
Istotną rolę odgrywały także względy ekonomiczne, gdyż wychowanie
i zatrudnienie osób żyjących na koszt innych pozwalało przypuszczać, że
w przyszłości miasta będą w mniejszym stopniu narażone na straty wynikające z działalności przestępczej .
Do końca XV wieku kara była z reguły aktem zemsty i odwetu, nie
rozumiano jej jeszcze jako czynnika wychowawczego, ale jako czynnik za*
**
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straszający i zniewalający.
Należy zaznaczyć, iż w dziejach wychowania stosowano wiele form
organizacyjnych i metod wychowania zakładowego.
Jak pisze O. Lipkowski, „Systemy wychowania zakładowego zależne
były od aktualnie istniejących form życia społecznego, od struktury społeczno-ekonomicznej społeczeństwa, od poglądów na sprawy wychowania, od
poziomu nauk pedagogicznych, społecznych, prawnych”.
Jednak dopiero w wieku XIX następuje przełom w historii opieki nad
niedostosowanymi społecznie.
Otóż w połowie XIX wieku w wyniku rozwoju nauk społecznych,
a zwłaszcza socjologii, psychologii, pedagogiki nastąpiła przebudowa systemu opiekuńczego, to właśnie wówczas zdano sobie sprawę, że istnieje
różnica między sprawcą dorosłym a młodocianym. Zasadniczym punktem
zwrotnym w systemie penitencjarnym stało się więc oddzielenie młodzieży
przestępczej od przestępców dorosłych. Istotne jest podkreślenie, iż kuratela
sądowa zawdzięcza swoje powstanie nie tylko aktom prawnym, ale i rezultatom postępowych praktyk sądowych. Najłatwiej było je prowadzić na gruncie
prawa zwyczajowego (Common Law), albowiem pozwalały one na większą
swobodę w doborze środków karnych stosowanych przez sądy. Stąd też historia myśli penitencjarnej wiąże początki instytucji sądowych z Anglią XIX
stulecia.
Po pewnym czasie angielskie doświadczenia dotarły do Stanów Zjednoczonych. W 1878 r. wydana została w stanie Massachusetts ustawa powołująca kuratorów zawodowych, tzw. probation officers. Zajmowali się oni
przestępcami, którym ze względu na pomyślne prognozy kryminologiczne
nie wymierzono kary pozbawienia wolności.
System „probation” z instytucji lokalnej stał się dość szybko instytucją
samodzielną, uznaną przez prawo wszystkich niemal stanów Ameryki oraz
ustawodawstwo federalne.
Podstawę prawną funkcjonowania kuratorów w Anglii stanowiła ustawa z 1907 r. „Probation of Offenders Act”. Wtedy też po raz pierwszy wprowadzono nazwę kurator sądowy – probation officers.
Niezbędne jest wskazanie, że w Polsce rozwój kurateli sądowej wiąże
się z powołaniem do życia sądownictwa dla nieletnich w 1919 r.
Dekretem Naczelnym Państwa z dn. 07.02.1919 r. nadano sądownictwu
dla nieletnich formy prawne, tworząc jednocześnie specjalne sądy dla nielet
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nich w Warszawie, Łodzi i Lublinie, które miały rozpoznawać sprawy karne
nieletnich do lat 17.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 26.07.1919r.
dotyczącym organizacji sądów dla nieletnich sędziowie powoływali opiekunów sądowych, do których obowiązków należało m.in. udzielanie pomocy
w zakresie zbierania informacji dla sądu o nieletnich oraz roztaczanie nad
nimi kurateli.
W 1927 r. obok opiekunów sądowych dopuszczono do pracy z nieletnimi również opiekunów społecznych.
Instytucja kuratora dla nieletnich powołana została na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 25.06.1929r. w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach
grodzkich i przy sądach dla nieletnich (Dz.U. Nr 47, poz. 387). Zgodnie
z § 1 rozporządzenia stali opiekunowie sądowi, przewidziani dekretem z dn.
07.02.1919r. w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich, stali się z dniem
01.07.1929r. kuratorami przy sądach grodzkich.
Kolejny akt prawny – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn.
25.06.1935r. o kuratorach nieletnich (Dz.U. Nr 47, poz. 316) przekształcił
pracę kuratora nieletnich w działalność społeczną, wprowadzając społeczny
model kurateli sądowej. Pełnienie obowiązków kuratora było obywatelską
funkcją honorową.
Dopiero rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 13.02.1959r.
o kuratorach sądowych dla nieletnich (Dz.U. Nr 18, poz. 113) wprowadziło
dwoistość kurateli dla nieletnich.
Zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia „pełnienie obowiązków kuratora sądowego dla nieletnich jest w zasadzie funkcją społeczną. W miarę potrzeby jednak mogą być powoływani kuratorzy dla nieletnich pełniący swoje
czynności zawodowe”. Tym samym po raz pierwszy w historii pojawił się
społeczno-zawodowy model kurateli10.
Podejmując kwestię kształtowania się kurateli sądowej, trzeba zaznaczyć, że rozwój tej instytucji przebiegał odrębnie dla dorosłych i dla nieletnich.
I tak rozwój instytucji kuratora dla dorosłych w Polsce można podzielić na dwa etapy.
Kodeks karny z 1932 r. przewidywał stosowanie dozoru w stosunku
do skazanych, którym warunkowo zawieszono wykonanie kary pozbawienia
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wolności.
Autorzy komentarza do kodeksu karnego zaznaczali, że w wypadku
nadzoru jego wykonanie powierzyć można tylko osobom lub instytucjom
zasługującym na zaufanie, a więc kodeks wyklucza nadzór osób o charakterze urzędowym. Nie należało przy tym utożsamiać go ze znanym dawnemu
ustawodawstwu dozorem policji11. Dozór ochronny na czas zawieszenia kary
miał mieć charakter wybitnie społeczny.
Kurator sądowy dla dorosłych expressis verbis pojawił się w polskim
ustawodawstwie dopiero w 1957 r., ustanowiony w związku ze zmianą przepisów regulujących warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Na podstawie art. 4 § 3 ustawy z dn. 29.05.1957r. o warunkowym zwolnieniu osób odbywających karę pozbawienia wolności Minister Sprawiedliwości przy każdym Sądzie Wojewódzkim powołał jako społeczny organ
pomocniczy sądu kuratorów sądowych dla nadzoru nad warunkowo zwolnionymi (Dz.U. Nr 31, poz. 134).
Kolejne rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 24.06.1961r.
w sprawie sposobu wykonywania orzeczeń, o których mowa art. 62 kodeksu
karnego (Dz.U. Nr 34, poz. 173) oraz z dn. 07.07.1961r. w sprawie nadzoru
nad osobami warunkowo zwolnionymi oraz udzielania poręczeń za te osoby
(Dz.U. Nr 34, poz. 174) rozwinęły instytucję kuratora sądowego, m.in. przez
wprowadzenie swoistego nadzoru, tj. poręczenie instytucji oraz organizacji
społecznej, w której warunkowo zwolniony miał być zatrudniony lub które prowadziły statutowo opiekę nad osobami zwolnionymi z zakładów karnych.
Nowy etap w rozwoju systemu probacji otwierało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 03.03.1965r. w sprawie dozoru ochronnego nad
osobami, którym wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono oraz w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi
(Dz.U. Nr 12, poz. 80).
Akt ten obok kuratorów społecznych powołał przy Sądach Wojewódzkich również kuratorów zawodowych, sprawujących dozór nad warunkowo
przedterminowo zwolnionymi. Kurator jako pracownik etatowy sądu przydzielony został do pracy w referacie penitencjarnym12.
Kodyfikacja prawa karnego z 1969 r. wprowadziła nowe, niepolegające
na pozbawieniu wolności środki oddziaływania na skazanych. Tym samym
eksponowała ona rolę kuratora jako odpowiedzialnego merytorycznego organu sądowego. Na tej podstawie kurator sądowy zarówno zawodowy, jak
i społeczny stał się organem sądu o określonej roli i zadaniach związanych
11
12
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z instytucją warunkowego przedterminowego zwolnienia, warunkowego zawieszenia kary, nadzoru ochronnego i kary ograniczenia wolności13.
Jak wynika z powyższego, przepisy dawnego kodeksu karnego, kodeksu karnego wykonawczego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dn. 02.04.1971r., sprawy dozoru i nadzoru ochronnego stały się podstawą
do szerokiej działalności kuratorów w zakresie resocjalizacji skazanych na
długie lata.
Przedstawiony rozwój instytucji kurateli sądowej dla dorosłych wskazuje, że w początkowym okresie funkcjonowania tej kurateli, tj. do 1965 r.,
w odniesieniu do osób dorosłych praktykowany był wyłącznie model kurateli społecznej.
Dominacja tego typu kurateli utrzymywała się również po powołaniu
w 1965 r. kuratorów zawodowych, choć z biegiem lat wytworzył się system
kurateli mieszanej, tj. społeczno-zawodowej. Próby przekształcenia modelu
kurateli sądowej w Polsce podjęte zostały przez samych kuratorów zawodowych w 1980 roku.
I tak na pierwszej konferencji kuratorów zawodowych zaprezentowano
pożądane kierunki zmian, które dotyczyły:
• przekształcenia kurateli kontrolno-represyjnej w kuratelę wychowującą,
• przekształcenia kurateli społeczno-zawodowej w kuratelę zawodowo-społeczną,
• przejścia od kurateli będącej pomocniczym organem sądu do
kurateli będącej merytorycznym i autonomicznym pionem sądownictwa.
Ranga zawodu kuratora sądowego wzrosła na mocy ustawy z dn.
20.06.1985r. – Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych (Dz.U. z 1994r., Nr 7,
poz. 25 z późn. zm.) W dziale V wyżej wspomnianej ustawy znalazły się
przepisy precyzujące status kuratorów sądowych. Zgodnie z art. 120 § 1
w sądach działają kuratorzy sądowi (kuratorzy rodzinni i kuratorzy dla dorosłych), którzy wykonują czynności o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, profilaktycznym oraz inne określone w przepisach szczególnych.
Powyższa regulacja obowiązywała do dn. 30.09.2001r.14
Na podstawie art. 13 § 1 pkt 1 i 2 ustawy o ustroju sądów powszechnych
z dn. 20.06.1985r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dn. 24.11.1980r. w sprawie kuratorów sądowych (Dz.U. Nr 43, poz. 212),
którego przepisy uzupełniły zapisy ustawowe, precyzując w szczególności
funkcje kuratorów sądowych.
13
14
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Do czasu uchwalenia pierwszej w historii ustawy o kuratorach sądowych z dn. 27.07.2001r. kuratorzy stanowili jedyną grupę zawodową funkcjonującą w wymiarze sprawiedliwości, która nie miała odrębnej regulacji
ustawowej określającej w sposób wyczerpujący jej organizację, zadania, obowiązki i uprawnienia.
Normy dotyczące kuratorów sądowych były wyróżnione w kilku aktach prawnych wymienionych wcześniej oraz w ustawie z dn. 06.06.1997r.
Kodeksu Karnego Wykonawczego, w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dn. 24.11.1986r. w sprawie kuratorów sądowych, w rozporządzeniu
Ministra Sprawiedliwości z dn. 18.09.1998r. w sprawie szczególnych zasad
i trybu udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwolnionym
z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom, jak również
szczególnych zasad i trybu tworzenia funduszu pomocy postpenitencjarnej
oraz przeznaczenia środków z tego funduszu na taką pomoc.
Ustawa o kuratorach sądowych z dn. 27.07,2001r. określa w sposób
szczegółowy status kuratora sądowego, w tym jego pozycję w wymiarze
sprawiedliwości, warunki ubiegania się o status kuratora, wynagrodzenie kuratorów, zasady zawieszania kuratora w pełnieniu obowiązków, organizację
kuratorskiej służby sądowej, organizację samorządu kuratorskiego, odpowiedzialność sądową i dyscyplinarną kuratorów zawodowych, zasady naboru na
aplikację kuratorską, cele aplikacji, przebieg egzaminu, warunki ubiegania
się o status kuratora społecznego.
Wyżej wymieniona ustawa nie zawiera expressis verbis definicji kuratora sądowego.
Należy przyjąć, iż kuratorzy realizują określone przez prawo zadania
o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.
Celem pracy wychowawczej kuratorów sądowych powinno być poszukiwanie sposobu dotarcia do podopiecznych, poznanie ich natury oraz
przyczyn niedostosowania społecznego i braków w dotychczasowym uspołecznieniu, a także poszukiwanie sposobu przygotowania ich do życia w społeczeństwie zgodnie z obowiązującym porządkiem społeczno-prawnym.
Zadaniem kuratora jest zmotywowanie, zaktywizowanie, wspieranie,
rozbudzanie potencjału własnego skazanego, by umożliwić mu zmianę jego
postawy, zachowania, wyeliminowania nastawienia przeciwstawnego do
oczekiwanego.
„Postępowanie kuratora sądowego w trakcie oddziaływania wychowawczego można podzielić na cztery fazy:
1. Fazę otwierającą proces resocjalizacji skazanego, w trakcie któ164
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rej następuje uświadomienie podopiecznemu realności celów
i skuteczności wspólnie podejmowanych z kuratorem działań;
2. Fazę badania możliwości wykorzystania potrzeb wychowawczych skazanego w procesie readaptacji społecznej;
3. Fazę pracy nad rozwiązaniem problemów utrudniających skazanemu poprawne funkcjonowanie w społeczeństwie;
4. Fazę zakończenia oddziaływania wychowawczego”15.
W fazie otwierającej proces resocjalizacji najważniejsze jest zmotywowanie skazanego do działań poprawnych. Kurator powinien wskazać
podopiecznemu, jak w sposób efektywny rozwiązać problemy. Jednak aby
zmobilizować dozorowanych do zmiany ich postaw w kierunku zachowań
prospołecznych, istotne jest zapewnienie im współuczestnictwa w podejmowanych działaniach wychowawczych.
Najlepszym źródłem informacji, niezbędnym dla rozpoznania problemów utrudniających skazanym adaptację społeczną oraz dla rozpoznania
potrzeb osób dozorowanych jest bezpośrednia rozmowa z podopiecznym,
określona też mianem wywiadu.
Wykorzystując informacje uzyskane od skazanego oraz jego środowiska rodzinnego, pracowniczego, koleżeńskiego, sąsiedzkiego, kurator może
sporządzić diagnozę. Rzetelna diagnoza umożliwia zaplanowanie oddziaływań wychowawczych adekwatnych do potrzeb podopiecznych. Trafne określenie potrzeb wychowawczych następuje w sytuacji, gdy między skazanym
a kuratorem sądowym zostanie nawiązany kontakt, w którym kurator stanie
się dla dozorowanego osobą znaczącą, kompetentną i zdolną do pomocy. Tylko wówczas podopieczny będzie chciał dzielić się z kuratorem swoimi problemami, obawami.
Gdy między kuratorem a dozorowanym zostanie nawiązany kontakt
o charakterze „wewnętrznym”, kurator winien wzmacniać wolę osoby dozorowanej dla samodzielnego rozwiązywania własnych problemów życiowych,
a także kształtować poczucie odpowiedzialności za własne postępowanie.
Szczególnie ważne w fazie oddziaływania wychowawczego jest
uwzględnienie przez kuratora pozytywnych cech jednostki i jej możliwości
rozwojowych.
Aby osoba poddana probacji miała motywację do współdziałania z kuratorem, kurator musi zadbać to, by osiągnęła ona jakiś sukces, dzięki któremu uwierzy w swoje możliwości. W trakcie oddziaływania wychowawczego
niezbędne jest również przestrzeganie podstawowych zasad: akceptowania,
respektowania, uznania jej prawa do samostanowienia o sobie, uświadomie15
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nie konieczności czynnego i kompetentnego współuczestnictwa w rozwiązywaniu problemów.
Kurator sądowy powinien uwzględnić stanowisko dozorowanego dotyczące jego problemów, których rozwiązanie uważa on za najważniejsze oraz
wyboru służących temu środków i unikać występowania z pozycji osoby narzucającej tryb postępowania.
Wspólne określenie ważności problemów oraz wspólne ustalenie kolejności ich rozwiązywania wzmacnia zaangażowanie. Dzięki temu maleje także niebezpieczeństwo przekształcenia pomocy świadczonej przez kuratora
w wyręczanie dozorowanego w rozwiązywaniu jego problemów.
Pracując ze skazanymi, można zauważyć, że czasami dążą oni od unikania kontaktu z kuratorem, gdy słabnie motywacja dla pozytywnego odbycia okresu próby orzeczonego wyrokiem.
Najczęściej sytuacje takie mają miejsce, gdy sytuacja życiowa podopiecznego nie ulega pozytywnej zmianie lub gdy doznane niepowodzenia
w osiąganiu celów dozoru zniechęcają go do przestrzegania rygorów okresu
próby i dążenia do poprawy.
Kurator, wyznaczając cele wychowawcze, powinien mieć świadomość,
iż nie może dozorowanemu stawiać zbyt wysokich, nierealnych wymagań,
którym nie jest on w stanie sprostać. Jeżeli jednak takie wymagania zostały postawione, powinno nastąpić wyznaczenie nowych celów pośrednich
i zmiana procedury oddziaływań wychowawczych.
Zgodnie z modelowym założeniem dozór jest instytucją resocjalizacyjną nastawioną na wychowanie i powinien trwać do czasu osiągnięcia
poprawy zachowań społecznych podopiecznego.
Akt zakończenia probacji w przypadku osiągnięcia zakładanych celów
powinien dokonywać się przez coraz rzadsze kontakty kuratora sądowego
z osobą wychowywaną. Dozorowany jednak nie może odnosić wrażenia, że
kuratorowi przestało zależeć na jego dalszym losie. Zakończenie dozoru nie
powinno być odbierane przez podopiecznego jako wyzwanie czekającego na
jego niepowodzenie społeczeństwa, lecz powinno przybrać formę podsumowania przebiegu procesu jego readaptacji społecznej jako konsolidację całego
doświadczenia wyniesionego z okresu próby16.
Bez wątpienia nieodzownym elementem gwarantującym pozytywne
zakończenie procesu resocjalizacji jest przychylne nastawienie najbliższego
środowiska skazanego, które powinno go wspierać w działaniach pozytywnych. Wobec powyższego, zanim podopieczny rozpocznie samodzielne funkcjonowanie bez dozoru kuratora, celowe jest przygotowanie jego środowiska
16
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społecznego poprzez korygowanie funkcjonowania podstawowych kręgów
środowiskowych skazanego.
Oddziaływania wychowawcze względem środowiska, głównie rodziny,
polegają najczęściej na poprawie wzajemnych relacji wewnątrzrodzinnych
– wdrażaniu do prawidłowej komunikacji interpersonalnej, eliminowaniu negatywnych postaw rodzicielskich.
„Działalność probacyjna koncentruje się nad dysfunkcjami psychospołecznymi, tzn. problemami z zakresu interakcji pomiędzy jednostkami, ich
środowiskiem fizycznym, materialnym i społecznym. To ukierunkowanie
na sferę wzajemnych oddziaływań charakteryzuje pracę probacyjną poprzez
analizę wpływu jednostki na samą siebie oraz oddziaływania na nią innych
osób, organizacji, instytucji zajmujących się bezpośrednio lub pośrednio
problemami społecznymi”17.
Dozór kuratora sądowego jako instytucji prawa karnego realizowany
jest środkami prawnymi określonymi w orzeczeniu, ale metodami wychowawczymi.
Środkami prawnymi są różne zobowiązania nakładane na dozorowanego oraz obowiązki wynikające z instytucji dozoru. Sposób posługiwania
się środkami prawnymi wyznaczają wskazania pedagogiki resocjalizacyjnej
i psychologii18.
Podejmując kwestie pracy wychowawczej kuratora, niezbędne jest także przedstawienie przedmiotowego zakresu jego zadań. Zakres zadań kuratorów jest niezwykle szeroki, dlatego zostały one opisane w szeregu ustaw
i odpowiednich aktach wykonawczych.
Trudno jednoznacznie określić, które zadania są najistotniejsze, ponieważ wszystkie od strony przedmiotowej mają doniosłe znaczenie społeczne.
I tak przedmiotowo zadania kuratora sądowego dla dorosłych obejmują:
 dozory nad skazanymi z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności przewidziane w art. 73 kodeksu
karnego, w tym:
a) orzekane fakultatywnie § 1,
b) orzekane obligatoryjnie § 2, tzn. dozór jest obowiązkowy wobec
młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego, a także wobec recydywisty wielokrotnego.
W czasie pełnienia dozoru nad skazanymi z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności kurator zawodowy może wystę17
18

Ibidem, s. 75.
K. Śpiewak, Kurator sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym. Poradnik dla sprawujących dozory, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999, s. 56-57.

167

Bogumiła Kosek-Nita, Alina Roskosz

pować do sądu z różnymi wnioskami, przykładowo:
 o zwolnieniu od dozoru kuratora na dalszy okres próby wówczas, gdy proces resocjalizacji przebiega prawidłowo, upłynął
wymagany czas uprawniający do zwolnienia od dozoru kuratora, podopieczny wywiązał się z nałożonych przez sąd obowiązków lub środków karnych,
 o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej wtedy, gdy skazany w okresie próby popełnił
podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. Sąd może zarządzić wykonanie
kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek
prawny, a w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż
określone w art. 75 § 1 k.k., albo jeżeli uchyla się od uiszczenia
grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub
orzeczonych środków karnych,
 o ustanowienie obowiązków, gdy nie były orzeczone, rozszerzenie obowiązków przez dodanie nowych,
 o zwolnienie od niektórych obowiązków wymienionych w art.
72 § 1 pkt 3-8 k.k.19. Kuratorzy sądowi pełnią także dozory
nad warunkowo zwolnionymi z odbycia reszty karty pozbawienia wolności. Obowiązkowo dozór kuratora jest orzekany
wobec warunkowo zwolnionych: młodocianych, którzy popełnili przestępstwo umyślne, recydywistów skazanych na karę
dożywotniego pozbawienia wolności, sprawców przestępstw
popełnionych w stanie ograniczonej poczytalności, skazanych na karę nieprzekraczającą 3 lat, w stosunku do których
w zakładzie karnym stosowano szczególne środki lecznicze
lub rehabilitacyjne20.
Wnioski w zakresie orzeczeń o warunkowym przedterminowym zwolnieniu, z którymi może wystąpić kurator, są następujące:
 wniosek o odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia. Zgodnie z art. 160 § 1 k.k. w. Sąd Penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony w okresie próby
popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
Ponadto sąd może odwołać warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony
19
20
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w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności popełnił
inne przestępstwo lub została orzeczona kara inna niż określona w art. 160 §
1 k.k.w., albo gdy uchyla się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków
lub orzeczonych środków karnych.
Inne wnioski, które może złożyć kurator, to:
 wniosek o zwolnienie od dozoru kuratora,
 o rozszerzenie obowiązków,
 o zwolnienie od niektórych obowiązków w art. 72 § 1 pkt 3-8
k.k.,
 o skrócenie okresu próby,
 o przedłużenie okresu próby,
 o warunkowe zwolnienie,
 o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności.
Zawodowy kurator sądowy pełni także dozory nad zwolnionymi z zakładu karnego, w stosunku do których na ich wniosek sąd orzekł dozór kuratora (art. 167 k.k.w.).
Ponadto w zakres przedmiotowy zadań kuratora sądowego wchodzi
także pełnienie dozoru nad sprawcą, w stosunku do którego warunkowo
umorzono postępowanie karne.
W czasie pełnienia dozoru nad osobą, której warunkowo umorzono
postępowanie karne, kurator może wystąpić do sądu z następującymi wnioskami:
 o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków wymienionych w art. 72 § 1 pkt. 3 k.k.,
 o zwolnienie od nałożonych obowiązków, ale nie od obowiązku
naprawienia szkody,
 o zwolnienie od dozoru.
Do jednych z najistotniejszych zadań zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych należy organizowanie i kontrolowanie wykonywania przez
skazanego kary ograniczenia wolności. Kurator dokonuje kontroli sposobu
wykonywania przez skazanego wyznaczonej pracy, ocenia, czy skazany pracuje sumiennie, czy przestrzega ustalonego porządku społeczno-prawnego.
Nadto sprawdza, czy wypełnia on obowiązki nałożone przez sąd, np. naprawienie szkody, przeproszenie pokrzywdzonego, łoży na utrzymanie innej
osoby.
Kurator, kontrolując wykonywanie kary ograniczenia wolności, może
występować do sądu z wnioskami:
 o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków,
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o oddanie pod dozór,
o zwolnienie od dozoru,
o zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności,
o zmniejszenie liczby godzin wykonywanej pracy w stosunku
miesięcznym,
 o przerwę w wykonywaniu kary,
 o orzeczenie zastępczej kary grzywny lub pozbawienie wolności w wypadku uchylania się od wykonania kary ograniczenia
wolności21.
Kuratorzy sądowi pełnią także dozory nad warunkowo zwolnionymi
z zakładów karnych, wobec których stosowano w zakładzie karnym szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne oraz nad zwolnionymi z zakładu
leczenia odwykowego, których sąd skierował w okresie próby na leczenie
ambulatoryjne lub rehabilitacyjne.
Oprócz wymienionych czynności do zadań kuratorów dla dorosłych
należą:
 kontakty ze skazanymi, którym udzielono przerwy w karze (art.
153 § 4 k.k.w.),
 przygotowanie skazanego do zwolnienia z zakładu karnego
(art. 164 § 1 i 2 k.k.w.),
 przeprowadzenie wywiadów w postępowaniu przygotowawczym (art. 214 § 1 i 2 k.p.k.),
 przeprowadzenie wywiadów w postępowaniu wykonawczym
(art. 14 § 1 k.k.w.).
Reasumując, kurator sądowy dla dorosłych spełnia doniosłą rolę w społecznej rehabilitacji skazanych. Służy dozorowanym i ich bliskim szeroko
rozumianym poradnictwem pedagogiczno-psychologicznym oraz prawnym,
wskazuje podopiecznym możliwości rozwiązywania różnych problemów,
kieruje do odpowiednich agend pomocowych.
Zakres działania sądowego kuratora zawodowego dla dorosłych wyznacza art. 173 § 1 i 2 k.k.w.
Zgodnie z przywołanym artykułem kurator zawodowy organizuje
i prowadzi działania mające na celu pomoc skazanemu w społecznej readaptacji oraz kieruje pracą sądowych kuratorów społecznych i innych osób
wykonujących dozór samodzielnie lub z upoważnienia stowarzyszeń, organizacji, instytucji.
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Do zakresu działania sądowego kuratora zawodowego należy w szczególności:
 kontrolowanie zachowania skazanego w okresie próby,
 składanie wniosków, o których była mowa wcześniej,
 udzielanie pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej,
 branie udziału w posiedzeniach sądu w przedmiocie wykonania
środków karnych związanych z poddaniem prawnej próbie, jeżeli sprawca oddany był pod dozór lub w sprawach wszczętych
na wniosek kuratora,
 podejmowanie czynności mających na celu przygotowanie skazanego do zwolnienia z zakładu karnego.
Mówiąc o kurateli dla dorosłych, nie sposób pominąć Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dn. 07.06.2002r. w sprawie zakresu praw i obowiązków podmiotowych sprawujących dozór, zasad i trybu sprawowania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje
swoich przedstawicieli do sprawowania nadzoru.
To rozporządzenie zobowiązuje kuratorów zawodowych dla dorosłych
do:
 kontrolowania prawidłowości i efektywności sprawowania dozorów oraz innych czynników zleconych sądowym kuratorom
społecznym, przedstawicielom stowarzyszeń, organizacji, instytucji,
 udzielania pomocy kuratorom społecznym i innym osobom
sprawującym dozory, zwłaszcza poprzez udzielanie instruktażu
w zakresie metod i form pracy oraz organizowania szkolenia
tych osób,
 poszukiwania osób do sprawowania funkcji kuratora społecznego,
 informowania kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej
o nieprawidłowym sprawowaniu funkcji kuratora społecznego,
 przygotowanie odpowiednio uzasadnionych wniosków w sprawie zmiany orzeczenia sądu,
 uczestnictwo w posiedzeniach sądu dotyczących osób znajdujących się pod dozorem,
 sprawowanie dozoru zwłaszcza w sprawach trudnych lub wymagających bezzwłocznego podjęcia czynności,
 bezzwłocznego zawiadomienia sądu o zaistnieniu okoliczności
uzasadniających rozważenie celowości ponownego umieszcze171
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nia w zakładzie leczenia odwykowego lub zakładzie karnym
skazanego uprzednio skierowanego na leczenie ambulatoryjne
lub rehabilitacyjne w palcówce rehabilitacyjno-leczniczej.
Podsumowując, należy podkreślić, że okres najbardziej dynamicznych
zmian w polskiej kurateli sądowej przypada na lata 90. XX w. i pierwsze lata
XXI. W tym okresie podjęto próbę przekształcenia dotychczasowego społeczno-zawodowego modelu kurateli sądowej w model zawodowo-społeczny.
Niewątpliwie dla zwiększenia efektywności probacji i oddziaływań
kuratorskich konieczne jest zwiększenie liczby etatów kuratorskich, a może
nawet całkowite uzawodowienie kurateli sądowej.
Z całą pewnością kuratela i probacja, czyli wykorzystywanie kar i środków karnych w warunkach wolnościowych jest zdecydowanie mniej kosztowne od odbycia kary w warunkach izolacji więziennej.
Należy mieć na uwadze, że pojęcie „koszty” posiada konotacje nie tylko ekonomiczne, ale również pozaekonomiczne (np. społeczne). Nadto mówiąc o kosztach, trzeba pamiętać, że generują się one na trzech poziomach:
mikro (dotyczy osoby skazanego), mezo (jego rodziny) i makro (społeczności
lokalnej i społeczeństwa).
Znawcy tematu, dokonując rachunku kosztów kar izolacyjnych i probacji, bez wahania wskazują korzyści wynikające z probacji w sferze osobistej
skazanego, w jego relacjach międzyosobowych oraz korzyści dla społeczeństwa.
W przypadku środków wolnościowych społeczeństwo nie musi łożyć
na utrzymanie skazanego w zakładzie karnym, a także na utrzymanie rodziny skazanego. W przypadku orzeczenia kar wolnościowych nie dochodzi
do zerwania więzi rodzinnych.
„Biorąc pod uwagę wszystkie czynności wykonywane przez kuratorów
sądowych i wielkość środków przeznaczonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości na utrzymanie służby kuratorskiej, można określić przeciętny
koszt probacji jednej osoby oddanej pod dozór na około 22,50 zł miesięcznie.
Tymczasem koszt utrzymania skazanego w warunkach izolacji więziennej
wynosi około 1 500 zł miesięcznie” (raport dotyczący oceny funkcjonowania
kuratorskiej służby sądowej oraz oceny kosztów jej funkcjonowania i szacunkowych kosztów zwiększenia jej efektywności).
Można więc stwierdzić, iż kuratorzy stanowią znaczące ogniowo systemu probacji, które dzięki wielopłaszczyznowej pomocy udzielanej podopiecznym przyczynia się do zapobiegania przestępczości, stygmatyzacji
i marginalizacji skazanych.
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ZROZUMIEĆ DRUGIEGO CZŁOWIEKA
– DROGOWSKAZY W PRACY KURATORA
SĄDOWEGO DLA DOROSŁYCH
			

Każdy ma prawo do szczęścia,
lecz nie każdy ma szczęście do prawa.
Włodzimierz Ścisłowski

Człowiek już z samej definicji to istota myśląca i rozumna (homo sapiens), a owo rozumienie odgrywa w jego życiu bardzo ważną, jeśli nie najważniejszą rolę. Więcej – bez właściwego pojmowania otaczającej nas rzeczywistości i zjawisk wydaje się, iż w ogóle nie jest możliwe jakiekolwiek
prawidłowe funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie. Człowiek
to również istota społeczna i nie może się w pełni realizować bez obecności
innych ludzi. Rodzaj relacji międzyludzkich, ich realizacja i rządzące nimi
zasady oraz wynikający z tego sposób, w jaki ludzie odnoszą się do siebie,
określa charakter i strukturę społeczeństwa. Z kolei społeczeństwo, w którym żyjemy, narzuca określone normy zachowania, przyjęte przez konkretną
wspólnotę. Poprzez interakcje z innymi człowiek uczy się języka i przyjmuje podstawowe role życiowe. Nieocenione znaczenie ma tutaj umiejętność
komunikowania się, prowadzenia dialogu i właśnie dzięki temu swoistemu
i niepowtarzalnemu wydarzeniu, jakim jest dialog, możliwe staje się zrozumienie drugiego człowieka.
Samo rozumienie to nic innego, jak pewien proces, czynność, poprzez
którą człowiek wyraża swój stosunek wobec świata, nadając mu nowy lub odkrywając już wcześniej ustalony sens. Jednakże człowiek, pojmując otaczającą go rzeczywistość i zjawiska, tak naprawdę porusza się w danym momencie
po jednej z dwóch płaszczyzn rozumienia, tj. po płaszczyźnie rozumienia charakterystycznego dla nauk przyrodniczych lub/i dla nauk humanistycznych,
społecznych. Dla jednej, jak i drugiej z wyżej wymienionych nauk różny jest
przedmiot poznania, którego fundamentem jest właśnie rozumienie. Czym
innym jest rozumieć świat (dlaczego 2 i 2 daje cztery lub dlaczego gorące
*


Aplikant kuratorski Sądu Rejonowego w Sosnowcu.
J. Stelmach, Co to jest hermeneutyka?, Kraków 1998, s. 40.
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parzy), a zupełnie czymś innym jest rozumieć, jak ten świat widzą i pojmują
inni. Otóż w powodzeniu pracy kuratora sądowego, który pełni szczególną
rolę wśród wielu instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem problemowi
niedostosowania społecznego w środowisku otwartym, niezmiernie ważną
rolę odgrywa to, w jakim stopniu posiadł i przyswoił sobie on umiejętność
poruszania się po drugiej z wyżej wymienionych płaszczyzn. Nigdy nie należy stać z boku i analizować napotkanego problemu, trzeba umiejętnie wejść
w świat podopiecznego, niejednokrotnie zupełnie obcy i niepasujący do naszych wyobrażeń, gdzie obowiązujące zasady przeczą wszelkiej zdroworozsądkowej logice. Dopiero z tego poziomu, z tego punktu należy starać się
spostrzegać problemy, poddawać je analizie a następnie diagnozować. Taki
sposób postępowania zwiększa w dużym stopniu prawdopodobieństwo pomyślnej realizacji założonego planu pracy profilaktycznej, wychowawczej,
resocjalizacyjnej czy też readaptacyjnej.
Kuratorzy sądowi, kierując swoje działania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym do osób – podopiecznych sądu, sprawują nadzory
i dozory. Nadzory prowadzą kuratorzy rodzinni przede wszystkim nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej i w stosunku do nieletnich, którzy przejawiają symptomy demoralizacji lub dopuścili się czynu karalnego.
Z kolei dozory sprawują kuratorzy wobec osób dorosłych, których działania
skierowane są właśnie do tych osób – sprawców czynów karalnych z m.in.
warunkowo zawieszoną karą pozbawienia wolności lub warunkowo przedterminowo zwolnionych z wykonania części kary pozbawienia wolności, czy też
z orzeczoną karą ograniczenia wolności z dozorem kuratora. W niniejszym
tekście autor postanowił skupić się na kurateli karnej, tj. dla osób dorosłych.
Artykułem 1. Ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001r.
(Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), określone zostały zadania, jakie realizują kuratorzy, wykonując orzeczenia Sądu: wychowawczo-resocjalizacyjne, diagnostyczne, profilaktyczne i kontrolne. Otóż zadania te są związane
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Wśród wielu osób związanych zawodowo z kuratelą sądową często pojawiają się opinie, iż orzekanie kary ograniczenia wolności z dozorem kuratora jest pewnym nieporozumieniem, tworzącym dualizm sytuacyjny, ponieważ w myśl art. 55 § 2 k.k.w. (Dz.U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 z
późn. zm.) to m.in. do obowiązków kuratora należy organizowanie i kontrolowanie wykonywania tejże kary. Kontrola ta i tak będzie sprawowana przez kuratora zarówno z orzeczonym dozorem lub bez dozoru. Nadto cel tejże kary już sam w sobie nosi cechy wychowawcze – vide art. 53
§ 1 k.k.w. Jednak zdaniem autora, oddanie skazanego na tę karę pod dozór kuratora ma swój cel.
Wykonanie kary z orzeczonym dozorem kuratora pozwala i daje szanse na objęcie skazanego nie
tylko ww. kontrolą, lecz dodatkowym wachlarzem oddziaływań o charakterze stricte profilaktyczno-resocjalizacyjnym, mimo iż cel wykonania tej kary, zgodnie z art. 53 § 1 k.k.w. jest już
sam w sobie wychowawczy. Jednakże przy orzekaniu tejże kary ograniczenia wolności wobec
osób młodocianych z prawnego punktu widzenia (art. 115 § 10 k.k.), dozór kuratora wydaje się
być uzasadniony. Ponadto, jak zauważają K. Postulski i Z. Hołda, takie rozwiązanie (dozór kuratora) upodabnia tę karę, bardziej niż dotąd, do środków probacyjnych (Z. Hołda, K. Postulski,
Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2005, s. 281).
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z wykonywaniem orzeczeń sądu. Kolejność ww. enumeratywnego katalogu
zadań nie jest bynajmniej przypadkowa, lecz jak najbardziej zamierzona
i tym samym akcentuje wychowujący charakter przyjętego obecnie modelu
kurateli.
Jak sama nazwa wskazuje, kurator sądowy dla dorosłych pracuje
z ludźmi dorosłymi, którzy ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny na
zasadach określonych w kodeksie karnym (Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 553
z późn. zm.). Niejednokrotnie są to osoby daleko po okresie tzw. adolescencji.
Praca z takimi skazanymi będzie wtedy polegać bardziej na oddziaływaniach
kontrolnych niż wychowawczych. Trudno od osoby w pełni ukształtowanej
psychicznie oczekiwać dość wymiernych zmian w sferze osobowości. Ponadto dobrze mieć również świadomość, iż tak naprawdę to nie wszyscy sprawcy przestępstw, którzy zostają objęci kuratelą sądową, jak również nawet ci,
którzy przebywają w zakładach karnych, wymagają w istocie resocjalizacji.
Jednakże wśród tychże osób dorosłych dość liczną grupę stanowią także osoby młodociane w rozumieniu art. 115 § 10 k.k. i właśnie w tę grupę niejednokrotnie kurator kieruje szereg czynności związanych z oddziaływaniem wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym i profilaktycznym, nadając
kurateli wspomniany wyżej ów charakter wychowujący.
Generalnie rzecz ujmując, istotą działań kuratorów dla dorosłych jest
podejmowanie czynności mających na celu resocjalizację skazanego w warunkach wolnościowych, a istotą pracy jest indywidualne podejście do
każdego podopiecznego przy wykorzystaniu prawideł związanych z metodą indywidualnego przypadku. Metoda indywidualnego przypadku jest zarazem jedną z podstawowych zasad w całym procesie resocjalizacyjnym,
szeroko opisywaną w literaturze przedmiotu – i n d y w i d u a l n y m p o d e j ś c i e m i to zarówno w samej metodzie indywidualnego przypadku, jak
i pracy z udziałem środowiska lokalnego na rzecz tego przypadku. Jest tak
dlatego, iż bardzo duże znaczenie ma tutaj owa indywidualizacja. Sprawia
ona, że jednostka nie ginie na tle danej społeczności, w której funkcjonuje
i odczuwa swoją indywidualność. Ponadto poprzez takie podejście następuje
wybitnie zaakcentowana podmiotowość osoby, z którą przychodzi nam pra



K. Gromek, Kuratorzy sądowi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 44.
Por. S. Pawela, Kodeks karny wykonawczy. Praktyczny komentarz, Warszawa 1999, s. 209-210.
W dyskusji nad problematyką penitencjarną cały czas zaznacza się duży pesymizm i niewiara w przeprowadzenie pełnego, skutecznego procesu resocjalizacji w warunkach izolacji więziennej. Prowadzone od wielu lat badania jednoznacznie udowodniły, iż zmienić osobowość
człowieka w warunkach izolacji jest bardzo trudno (por. B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa
2001, s. 1130; P. Stępniak, Pomiędzy resocjalizacją a pracą socjalną. Dylematy współczesnej
penitencjarystyki, [w:] B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak (red.), Więziennictwo. Nowe wyzwania. II Polski Kongres Penitencjarny, Warszawa – Poznań – Kalisz 2001, s. 73; M. Ciosek,
Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001, s. 268).
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cować. Jak podaje A. Bałandynowicz, niezmiernie ważnym jest, aby kurator
sądowy przy wyborze środków oddziaływania wychowawczego nakierowywał się na możliwość zaistnienia czy też stworzenia wymiernej więzi opartej
na akceptacji i zaufaniu pomiędzy kuratorem sądowym a osobą poddaną
oddziaływaniu wychowawczemu. Jest to o tyle ważne, iż ułatwia to w dość
znaczny sposób określić potrzeby wychowawcze skazanego, a nie jest możliwym do realizacji bez poznania podstawowych potrzeb osoby objętej kuratelą sądową, do których zalicza się:
•
•
•
•
•
•

potrzebę bycia traktowanym jako indywidualna jednostka,
potrzebę bycia wysłuchanym,
potrzebę bycia akceptowanym,
potrzebę odbycia rozmowy w zaufaniu,
potrzebę wykazania przez kuratora sądowego zrozumienia dla
problemów osoby (potrzeba bycia z r o z u m i a n y m ),
potrzebę uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów.

Efektywne wysłuchanie skazanego przez kuratora sądowego umożliwia mu zrozumienie problemów w adaptacji społecznej skazanego
i w związku z tym postawienie prawidłowej diagnozy oraz podjęcie skutecznych działań mających na celu wdrożenie osoby dozorowanej do przestrzegania ładu aksjologicznego społeczeństwa. Skazany to przede wszystkim
osoba, i to niezależnie od wieku, poziomu dojrzałości fizycznej, psychicznej
i społecznej. Podopieczni to nie poszczególne egzemplarze gatunku ludzkiego, ale niepowtarzalne indywidualności stwarzające własny, subiektywny świat wartości, znaczeń i symboli, nakładający się na sieć społecznych
interakcji i więzi emocjonalnych. Aby zatem najpełniej poznać problemy
podopiecznego, należy (trzeba) starać się jednak, jak wspomniano wcześniej,
wejść w jego świat, jego sposób wartościowania, czucia, poznawania otaczającej go rzeczywistości.
W pracy kuratora sądowego z osobami oddanymi pod dozór niezmiernie ważne jest uwzględnienie przy opracowywaniu planu pracy pozytywnych cech jednostki i jej możliwości rozwojowych, fizycznych i sytuacyjnych
pod kątem stawianych przed nią zadań. Nie może zdarzyć się tak, że kurator
stawia przed probantem zadania ponad jego możliwości i siły w całkowi
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tym oderwaniu od napotkanych realiów. Prawidłowe określenie możliwości
w danym etapie pracy konkretyzuje cele oddziaływania resocjalizacyjnego,
tzn. iż wyraźnie i trafnie określone cele wychowania probacyjnego stanowią
wyznacznik strategii i procedury działań dostosowanych do potrzeb indywidualnych (jakże ważnych) konkretnej jednostki. W przeciwnym razie może
zdarzyć się tak, iż osiągnie się rezultat zupełnie odwrotny od zamierzonego.
Jest to niezwykle istotne, biorąc pod uwagę stanowisko Abrahama Maslowa,
które zostały przedstawione w tzw. modelu osobowości samorealizującej się
(model teorii potrzeb).
Otóż według tego amerykańskiego psychologa, wszystkie istoty ludzkie mają wrodzone dążenia (motywację) do samorealizacji. Potrzeby ludzkie są uporządkowane hierarchicznie. Zaspokojenie potrzeby niższego rzędu
wyzwala motywację do zaspokojenia potrzeby wyższego rzędu. Aby dojść
do zaspokojenia potrzeby samorealizacji, wcześniej należy zaspokoić cztery
kategorie niższego rzędu, a mianowicie:
1.
2.
3.
4.

potrzeby fizjologiczne,
potrzeby bezpieczeństwa,
potrzeby przynależności,
potrzeby dodatniej samooceny (pozytywnej oceny)10.

potrzeby samorealizacji
potrzeba szacunku
potrzeba przynależności
potrzeba bezpieczeństwa
potrzeby fizjologiczne

Rys.1. Model osobowości samorealizującej się według A. Maslowa
Źródło: L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 2000.

I dalej – potrzeby niższego rzędu nie muszą być całkowicie zaspokojone, aby mogły wystąpić potrzeby wyższego rzędu, włącznie z potrzebą samorealizacji. Tylko jedna potrzeba staje się w danym momencie najważniejsza i każda z nich zależy od innej, uprzedniej, która winna być zaspokojona.
10

Por. ibidem, s. 36-37.
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Generalizując, chodzi głównie o to, iż jeśli jest się głodnym przez kilka dni,
to wówczas fizjologiczna potrzeba pożywienia staje się dominująca. Podobna
jest sytuacja naszego podopiecznego, który opuszczając placówkę penitencjarną, czuje się kimś wyrzuconym poza nawias społeczeństwa. Dla takiej
osoby najważniejszą potrzebą może być potrzeba przynależności i miłości.
Trudno w tej sytuacji stawiać przed nim wygórowane zadania związane ze
zmianą osobowości i sposobu np. prawidłowego wartościowania, postrzegania itp. Dlatego tak ważne jest w pracy kuratora sądowego postawienie trafnej
diagnozy, by prawidłowo dobrać odpowiednie cele i środki oddziaływania
wychowawczego, które będą warunkować powodzenie skuteczności procesu
resocjalizacji. Właśnie wzajemne zrozumienie kuratora i dozorowanego pozwala ustalić związek pomiędzy tymi podmiotami kurateli11.
Oddziaływanie resocjalizacyjne, w szerokim tego słowa znaczeniu, podobnie jak wychowanie, socjalizacja jest procesem długotrwałym, wymagającym kwalifikacji zawodowych (niejednokrotnie na wielu płaszczyznach, stąd
ważne jest umiejętne korzystanie przez kuratora z dostępnych metod zarówno oddziaływania bezpośredniego, jak i pośredniego – przede wszystkim poprzez korzystanie z dostępnych w społeczeństwie środków pomocowych, stanowiących odpowiedź na potrzeby podopiecznego), tolerancji i cierpliwości.
Nie należy zatem oczekiwać szybkich, spektakularnych osiągnięć. Zwłaszcza
w odniesieniu do osób o wysokim stopniu niedostosowania społecznego, niemających motywacji do zmieniania samego siebie, tzn. bez wyraźnej woli
do kształtowania społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia
odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku społeczno-prawnego. W wielu przypadkach to właśnie rozbudzenie w skazanym wspomnianej woli do owych zmian jest najtrudniejszym wyzwaniem stojącym przed
kuratorem, podejmującym się pracy ze swoim podopiecznym. Trudnym tym
bardziej, biorąc pod uwagę obecny poziom obciążenia w jego pracy, o czym
w końcowej części opracowania.
Innym ważnym aspektem w pracy kuratora sądowego jest jej profilaktyczny charakter, wyszczególniony we wspomnianym już artykule 1. u.k.s.
Otóż postępowanie sądowe, wykonywanie kar, leczenie uzależnionych czy
opieka społeczna jako następstwa negatywnych zjawisk społecznych, w tym
przestępstw – choć realizują cele resocjalizacyjne – stanowią już tylko reakcję na wyrządzone zło12. Przeciwwagę dla resocjalizacji stanowi profilaktyka, która w ujęciu społecznym nie jest jej alternatywą, lecz uzupełnieniem
podejmowanym jeszcze przed zaistnieniem zjawisk patologicznych (profi11
12
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laktyka uprzedzająca) lub w takim momencie, kiedy już one wystąpiły, lecz
w postaci początkującej (profilaktyka objawowa i powstrzymująca). Oddziaływania profilaktyczne i resocjalizacyjne należy więc traktować całościowo,
jako ogół działań służących zapobieganiu negatywnym zjawiskom społecznym, w tym przestępstwom oraz ich ponownemu powstawaniu13.
Konkludując całościowo powyższe, nie trzeba w tym miejscu już chyba
nikogo przekonywać, iż kuratorzy sądowi stanowią kluczową instytucję zajmującą się readaptacją osób społecznie marginalizowanych, wykolejonych,
które naruszyły/naruszają porządek prawny. Są dowodem, że społeczeństwo
nie odrzuca tychże osób, ale gotowe jest im pomóc. Skuteczność pracy kuratorów sądowych zależy od ich profesjonalizmu i dobrej współpracy z innymi
instytucjami. Zależy również od warunków pracy. Kurator sądowy, realizując
zadania określone w art. 1. u.k.s., w swojej pracy napotyka wiele trudności.
Przede wszystkim owe trudności objawiają się poprzez permanentny wzrost
obciążenia w pracy kuratora, co przekłada się wprost na efektywność i jakość
wykonywanych zadań. W minionym dziewięcioleciu łączna liczba wykonywanych dozorów wzrosła przeszło trzykrotnie, natomiast liczba zawodowych
kuratorów sądowych o 50 procent14.
Obciążenia zadaniami kuratorów sądowych dla dorosłych
w latach 2004 – 200515
Rok 2004

Rok 2005

Dozory wykonywane łącznie

279 439

468 522

W tym kontrola okresowa

141 862

167 344

Kuratorzy sądowi zawodowi

2 107

2 366

Kuratorzy sądowi społeczni

17 807

19 088

Źródło: T. Jedynak, K. Stasiuk (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego,
			
Warszawa 2008, s. 203.

13
14
15

Ibidem, s. 68.
T. Jedynak, K. Stasiuk (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warszawa 2008,
s. 203.
Ibidem, s. 203.
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Zawód w kurateli dla dorosłych w liczbach w roku 2007:
• kuratorzy zawodowi – 2 614,
• kuratorzy zawodowi rodzinni – 1 740,
• kuratorzy społeczni dla dorosłych – 18 87216.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 9. czerwca 2003r.
w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego (Dz.U. Nr 116,
poz. 1100) wskazuje wprost:
Obciążenie pracą kuratora zawodowego dla dorosłych
Lp.

Rodzaje spraw

Liczba spraw

1.
2.
3.
4.

Dozory własne
Dozory powierzone
Inne sprawy
Łącznie

od 20 do 35
od 30 do 60
do 50
do 120, w tym 50 własnych

Tymczasem jak wynika z dostępnych w literaturze danych, kuratorzy
wykonują znacznie więcej obowiązków, niż przewidują stosowne przepisy,
a więc są obciążeni niezgodnie z przepisami. Nieznane są jednak jakiekolwiek przypadki odmowy wykonywania zadań. Tak np. w 2007 roku w jednym z sądów rejonowych okręgu warszawskiego kurator dla dorosłych miał
w referacie 563 sprawy, w innym sądzie tego samego okręgu 469. Natomiast
średnia ilość spraw przypadająca na jeden referat kuratora zawodowego dla
dorosłych w skali ogólnopolskiej wyniosła 248,5, w tym 127 dozorów oraz
93 wywiadów środowiskowych. Samych wywiadów środowiskowych kuratorzy dla dorosłych przeprowadzili w 2005 roku 221 088. Dla przykładu –
w jednym z sądów rejonowych okręgu katowickiego, przy stanie kadry
w liczbie 12 kuratorów zawodowych, na połowę roku 2007 w tzw. kontrolce
„W” odnotowano wpływ ok. 1400 wywiadów środowiskowych17.
Kończąc, warto podkreślić, iż probacja niewątpliwie zapewnia kontrolę
skazanego (podopiecznego, dozorowanego), czyli zawiera w sobie jeden z celów stawianych przed izolacją, a jednocześnie nie powoduje zerwania więzi
rodzinnych i społecznych. Jednakże wzrost jej skuteczności i efektywności
Krajowa Rada Kuratorów, dane za 2007 r.
Źródła własne.
Wykaz skrótów:
- k.k. – Kodeks karny,
- k.k.w. – Kodeks karny wykonawczy,
- u.k.s. – Ustawa o kuratorach sądowych.
16
17
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można osiągnąć w dużej mierze poprzez zmniejszenie obciążenia kuratorów
liczbą spraw i ilością czynności biurowych. Aby kurator mógł prawidłowo
zrozumieć swojego podopiecznego, co w dużym stopniu może warunkować
prawidłowe wykonanie orzeczenia sądu w kwestii oddziaływania resocjalizacyjno-readaptacyjnego, sam musi przede wszystkim zostać zrozumianym w trudzie swojej pracy przez instytucje decydenckie. Natomiast wobec
wszystkich tych, którzy w pracy z jednostką niedostosowaną stawiają wyżej
jej izolację penitencjarną nad probację, warto zadać pytanie, czy w takim
razie powinniśmy bombardować skazanych miłością, podnosić im samoocenę, wypuszczać ich przedterminowo i znajdować dla nich pracę, czy może
zaostrzać kodeksy i wprowadzać prawa typu trzy razy i po tobie, a może nawet karę śmierci? Czy izolacja lub eliminacja to jedyne sensowne metody
radzenia sobie przez społeczeństwo z jednostkami, które zagrażają innym
jednostkom?
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WYKLUCZENIE JAKO PROBLEM ŻYCIA
SPOŁECZNEGO
Wykluczenie (marginalizacja, ekskluzja) stało się dziś niezwykle modnym zagadnieniem, na co wskazują liczne dyskusje prowadzone w gronie
specjalistów reprezentujących rozmaite branże – mowa o socjologach, pedagogach, pracownikach socjalnych czy psychologach. Problem ten podejmowany jest również przez zwykłych obywateli, którzy „oswajając” się
z demokratycznymi standardami, coraz aktywniej uczestniczą w debatach
poświęconych problematyce życia codziennego.
Jak stwierdza Anthony Giddens: „Istotą wykluczenia nie jest gradacja nierówności, ale mechanizmy działające na rzecz odcięcia całych grup
od głównego nurtu życia społecznego. Dobrowolna izolacja, jaka zachodzi
(...) [w obszarze] drabiny społecznej, motywowana jest rozmaitymi czynnikami” .
Poszukiwanie uniwersalnej zasady regulującej relacje społeczne, które
implicite miałyby zapobiegać zjawisku marginalizacji, jest wielkim wyzwaniem dla humanistyki rozumianej sensu largo. Zjawisko to jest utożsamiane
w pewnym sensie z deprecjacją, za którą kryje się poczucie niższości określonych podmiotów społecznych – jednostek, grup, zbiorowości, a nawet w pewnych sytuacjach całego społeczeństwa. Mówiąc wprost, jest to „zepchnięcie”
na margines życia społecznego.
Ekskluzja, jak wszystkie problemy społeczne, ma charakter wieloaspektowy. Przykładowo, jednostka może czuć się wykluczona aksjologicznie, kiedy jest przeświadczona, iż jako osoba nie jest aprobowana przez społeczeństwo, czyli w odbiorze społecznym utraciła wartość. Wykluczenie może mieć
charakter adaptacyjny, wówczas podmiot odczuwa dyskomfort związany
z dostosowaniem się do kanonów określonego środowiska, które wskazuje,
iż jednostka jest nieprzystosowana. Wreszcie można mówić o wykluczeniu
hierarchicznym – w takiej sytuacji człowiek jest przeświadczony, iż jego rola
i pozycja w strukturze społecznej znacząco osłabły.
*


Instytut Nauk Pedagogicznych AS w Kielcach, Wydział Zamiejscowy w Katowicach WSCUS
w Poznaniu.
A. Giddens, Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Warszawa 1999, s. 93.
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Koncepcja archetypu życia społecznego ze względu na swoją konotacyjną wieloznaczność stanowi ogromne wyzwanie dla całej humanistyki.
Stąd też na przestrzeni przeszło trzech tysiącleci pojawiła się ogromna ilość
teorii podejmujących kwestie człowieka, środowiska społecznego czy życia
społecznego. Trzeba przyznać, iż reprezentanci śródziemnomorskiego kręgu
cywilizacyjnego okazali się niezwykle płodni w swych naukowych poszukiwaniach odpowiedzi na pytania dotyczące sensu istnienia i funkcjonowania
społecznej struktury. Należy podkreślić, iż każdy badacz pragnący zgłębić
istotę rzeczywistości społecznej napotyka na przeszkodę trudną do pokonania, a wynikającą z ograniczoności kondycji poznawczej homo sapiens.
Współcześni badacze, zdając sobie sprawę z tego faktu, poddają go nieustannej obróbce, co znajduje odzwierciedlenie w ogromnej ilości koncepcji czy
teorii, z którymi spotkać się można w naukach społecznych. Zapędy epistemologiczne człowieka od zarania dziejów znacząco hamowane są przez dychotomiczność, z którą nie jest on w stanie się uporać. Odwieczna niemożność znalezienia złotego środka wymusza konieczność przyjęcia tych wizji
porządku społecznego, które przynajmniej znajdują teoretyczne uzasadnienie.
Dla humanistów centralnym zagadnieniem jest człowiek rozumiany
w kontekście gatunkowym, można zatem powiedzieć, iż problem ten stanowi
kwintesencję humanistycznej refleksji. Zatem poszukiwania koncepcji ładu
społecznego stanowią wypadkową wiedzy o człowieku. Stąd nasuwa się jeden wniosek: niemożność ustanowienia harmonijnego porządku społecznego
wynika z ograniczoności wiedzy o samym człowieku. Brak ładu, harmonii
czy równowagi w życiu społecznym utożsamiany jest z anomią społeczną,
która z kolei jest stanem ze wszech miar niepożądanym. Ta teza z kolei skłania do przyjęcia założenia, iż marginalizacja jest implicite wpisana w koloryt
społecznego kalejdoskopu. Podmiotem wykluczonym może być każdy, kto
doświadcza dyskomfortu niezaspokojenia swoich potrzeb. Stąd na przestrzeni
wieków teoretycy, myśliciele, ale również praktycy próbowali znaleźć formułę, która umożliwiałaby podejmowanie interwencji w określonych przypadkach. Od czasów starożytnych społeczeństwo oferowało swoim obywatelom
rożne rodzaje wsparcia. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi można, używając pewnego skrótu myślowego, uznać za historię przeciwdziałania skutkom marginalizacji. W świecie współczesnym te kwestie powierzone są profesjonalnemu personelowi, bowiem problemem szeroko rozumianej ekskluzji
zajmują się specjalnie w tym celu szkoleni reprezentanci służb społecznych.
Doskonałym przykładem dyscypliny, która stanowi rodzaj teoretycznego fundamentu dla służb społecznych, są nauki pedagogiczne – skoncen186
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trowane na procesie wychowawczym rozumianym sensu largo. Pedagog
powinien się przede wszystkim zapoznać ze specyfiką procesu wychowania
i w miarę możliwości wypracować własną jego koncepcję. Następnie winien
wdrażać jednostki, grupy czy zbiorowości nie tylko do życia, ale również do
prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
Etymologia pojęcia pedagogika sięga czasów starożytnych, a dokładniej antycznej Grecji. Opieka, jaką roztaczał niewolnik nad dziećmi swojego
pana, utożsamiana jest przez współczesnych z istotą pedagogicznej aktywności.
Pedagog powinien być świadom misji, jaką pełni w społeczeństwie.
Szczególnie dzisiaj, kiedy pomimo wysokiego postępu cywilizacyjnego życie społeczne toczą rozmaite patologie. Dążenie do osiągnięcia wysokiego
poziomu samoświadomości powinno być dla pedagoga celem samym w sobie, bowiem jedynie przy spełnieniu tego warunku jego wychowankowie,
podopieczni, klienci są w stanie otrzymać profesjonalne wsparcie w procesie mającym na celu szeroko rozumianą resocjalizację. Wniosek, który się
nasuwa z powyższego założenia, jest dość oczywisty: wysoki poziom samoświadomości pedagoga stanowi niezbędny element inicjowania zmian
w procesie dojrzewania psychospołecznego jednostki, bez którego nie upora
się ona z wykluczeniem. Jak zauważa Bronisław Urban: „Zobiektywizowane spojrzenie na zjawisko marginalizacji w jego dzisiejszym, a zwłaszcza
perspektywicznym kształcie ujawnia jednak niebagatelną liczbę jednostek
z marginesu, których proces marginalizacji przebiegał przy dużym udziale
samych osób zmarginalizowanych, czyli końcowy jego etap jest zasadniczo
zawiniony przez samą jednostkę lub też jest wynikiem etiologii rozciągającej
się w całym okresie życia, a pierwotny czynnik tej etiologii tkwi w samej jednostce. Proces ten może być określony jako patologizacja zachowania, w którym zasadniczą rolę odegrały czynniki działające już w najwcześniejszych
lub przełomowych okresach rozwoju psychofizycznego”.
Trzeba przyznać, iż zgłębianie natury problemów i kwestii społecznych
nie należy do przedsięwzięć łatwych. Wszak są to zagadnienia o największym
ciężarze gatunkowym, a zatem wymagającym od podmiotu poznającego
ogromnej wiedzy z zakresu nauk społecznych. Niemniej jednak, podejmując
refleksję natury pedagogicznej nad problemami życia społecznego, można
stwierdzić, iż z perspektywy etiologicznej wydają się one dość oczywiste.
W zdecydowanej większości przypadków u źródeł potencjalnej patologii
leżą deficyty wychowawcze. Niezaprzeczalny jest fakt, iż w procesie wycho

B. Urban, Geneza i psychospołeczne mechanizmy marginalizacji współczesnej młodzieży polskiej, [w:] Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego, F. Kozaczuk (red.),
Rzeszów 2005, s. 16.
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wawczym kluczową rolę odgrywa relacja, jaka zachodzi między opiekunem
(rodzicem) a wychowankiem. Jak pisze Bronisław Urban: „W odróżnieniu
od wcześniejszych badaczy z reguły upatrujących niedostosowania niemal
wyłącznie w uwarunkowaniach środowiskowych (głównie ekonomicznych),
współcześni badacze genezę zaburzeń w zachowaniu wiążą z własnościami
temperamentalnymi ujawnianymi już między drugim i czwartym rokiem życia, a reakcjami społecznego otoczenia, głównie matki” .
Na przestrzeni wieków wypracowano wiele formuł i zasad konkretyzujących kwestie opieki i wychowania, które od połowy wieku dwudziestego
po dziś dzień stanowią obszar badawczy studiów pedagogicznych. Patrząc na
istotę wychowawczej aktywności z perspektywy wieku dwudziestego pierwszego, wiadomym jest, iż w polu zainteresowań pedagogów znajdują się nie
tylko dzieci czy młodzież, ale także osoby dorosłe.
Przesłaniem obiektywnie uprawianej nauki jest trzymanie się faktów,
a one zdają się w kontekście poniżej omawianego problemu nad wyraz jednoznaczne.
W Europie Zachodniej od wczesnych lat osiemdziesiątych, natomiast
w Europie Środkowej – w tym w Polsce – od początku lat dziewięćdziesiątych demografowie odnotowują ujemny przyrost naturalny, czego naturalną
konsekwencją jest zjawisko depresji demograficznej. W kwietniu 2006 roku
Główny Urząd Statystyczny informował o zjawisku wyludniania miast oraz
o rosnącej liczbie mieszkańców, którzy osiągają 78 rok życia.
W obliczu takich zjawisk społecznych szalenie ważne wydaje się podjęcie konkretnych działań nie tylko przez pedagogów, pracowników socjalnych
czy psychologów, ale przede wszystkim przez decydentów, którzy odpowiedzialni są za całokształt życia społecznego. W Polsce rozpoczęła się obecnie
debata poświęcona temu zagadnieniu. W mediach wiele miejsca poświęca się
tej kwestii. Wielokrotnie przytacza się opinie demografów, którzy uważają,
że taki proces przyczynić się może w niedalekiej przyszłości do osłabienia
kondycji społeczeństwa polskiego. Niektórzy z obserwatorów życia społeczno-politycznego twierdzą, iż podjęte przez byłego Prezesa Rady Ministrów
Kazimierza Marcinkiewicza działania związane z uchwaleniem „becikowego” miały być reakcją na prognozy, jakie przedstawili demografowie. Jednak jak zauważają eksperci zajmujący się problematyką społeczną, takie
działania, obliczone na spektakularny sukces, nie wróżą znaczącej poprawy
w strukturze demograficznej społeczeństwa polskiego.
Należałoby zatem z jednej strony tworzyć koncepcje i teorie związane
z promowaniem aktywnej postawy wobec ludzi starszych, a z drugiej rozbu
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dzać inicjatywę oddolną, której matecznikiem są społeczności lokalne. Jednak takie postawy bliskie są społeczeństwom, które osiągnęły poziom zrównoważonego rozwoju, natomiast w zjednoczonej Europie można dostrzec dość
duże dysproporcje w tym obszarze życia społecznego. Szczególnie widoczne
są one w społeczeństwach tzw. nowej Europy, takich jak polskie, które stosunkowo niedawno wkroczyły na drogę przemian.
Skutki społeczne działań podejmowanych przez mieszkańców środowisk lokalnych (gmina, osiedle) mogą być ze wszech miar pożądane, a nade
wszystko można w ten sposób bezpośrednio wpływać na poziom świadomości społecznej, który w Polsce, pomimo siedemnastu lat transformacji ustrojowej, nie jest zadowalający. Stosunek większości społeczeństwa do rozmaitych
problemów społecznych nie może być akceptowany. Szalenie ważne jest, aby
to społeczeństwo nauczyło się poszanowania podstawowych praw człowieka,
do których zaliczyć należy: wolność, równość, własność. Wszak stanowią one
istotny element Konstytucji RP z 1997 roku, która wzorowana była na standardach europejskich demokracji. Warto dodać, iż znajomość konstytucji jest
miarą zaangażowania obywateli w życie społeczno-polityczne. Nie będzie
odkrywcze stwierdzenie, iż w Polsce wiedza o prawach i obowiązkach obywatelskich jest znikoma.
Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że na ostateczny wynik transformacji decydujący wpływ ma społeczeństwo. Stąd też diametralnej zmianie
ulec powinna recepcja problemów i kwestii społecznych w Polsce, pamiętając, iż wpisane są one w koloryt społeczeństw demokratycznych. Polskie
społeczeństwo, wzorując się na standardach liberalnej gospodarki, powinno
się przeobrazić. Oczywiście, pełna amerykanizacja życia nie jest zjawiskiem
pożądanym, ale najwyraźniej Polska znalazła się w sytuacji, w której społeczeństwo musi zdać sobie sprawę z kosztów, jakie należy ponieść w imię
dobra wspólnego, wolności czy prawidłowo rozumianej demokracji. Chodzi
o to, aby obywatele w miarę możliwości poddawali obiektywnej ocenie zdarzenia, zjawiska czy procesy społeczne, neutralizując tym samym wpływ,
jaki na świadomość Polaków przez setki lat miały religia, tradycja i obyczaj.
Trzeba bowiem pamiętać, iż dogmatyczne podejście stoi w sprzeczności chociażby z fundamentalną zasadą wolności słowa. Wobec tego Polacy muszą
zrewidować swój stosunek do otaczającej rzeczywistości społeczno-politycznej. Takie są konsekwencje przemian rozpoczętych w 1989 roku. Należy dodać, iż proces transformacji ustrojowej pociąga za sobą wykluczenie społeczne we wszystkich możliwych formach.
Obecnie w Polsce następuje proces odchodzenia od społeczeństwa kolektywnego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Jednak proces ten jest
189

Artur Łacina-Łanowski

niezwykle powolny, i według niektórych ekspertów będzie trwał jeszcze
przez długie lata. To z kolei rodzi pytania o możliwość dokonania stosunkowo szybkich zmian systemowych w Polsce. Zasadniczo problem wygląda następująco: dorosła część społeczeństwa – obywatele po pięćdziesiątym roku
życia – „obciążona” schedą po poprzednim systemie politycznym, nie potrafi swobodnie funkcjonować w nowej rzeczywistości. W obliczu standardów
rynkowych czują oni przede wszystkim zagrożenie. Szczególnie widoczne jest to w przypadku seniorów, którzy ukształtowali swój światopogląd
w poprzednim systemie, w którym każdy obywatel był podporządkowywany
władzy w sposób totalny. Socjalistyczna ojczyzna, stosując praktyki monopolistyczne, narzucała wszystkim obywatelom własne zasady i reguły, które
były zaprzeczeniem wolnorynkowych kanonów. Takie działania stosowane
przez blisko pięćdziesiąt lat musiały odcisnąć swoiste piętno na świadomości
społeczeństwa polskiego. Stąd też nie można się dziwić, iż każdą innowację dotyczącą życia społecznego, a pośrednio osobistego seniorzy oceniają
w kategoriach porażki, którą należy utożsamić z marginalizacją. Ten problem
jest tak wieloaspektowy, złożony i trudny, że wymagałby odrębnego opracowania, aby przynajmniej nakreślić jego społeczne ramy. Zatem w odbiorze
społecznym „niereformowalność” tej części społeczeństwa jest już wpisana
w koszty zachodzących przemian, natomiast wielki obowiązek spoczywa
na pracownikach służb społecznych, którzy powinni tworzyć i implantować
projekty zmian tej sytuacji. Takie działania mogłyby przynajmniej w skali jednostkowej niwelować skutki wykluczenia seniorów. Wszak to nie oni
ponoszą odpowiedzialność za wypaczenia, jakie pojawiły się w sferze światopoglądowej, pozostaje w tym miejscu mieć jedynie pretensje do procesu
historycznego.
O ile problem wygląda w miarę jasno w przypadku obywateli, którzy
osiągnęli wiek poprodukcyjny, o tyle niepokojące są wizje znawców problematyki społecznej dotyczące sytuacji ludzi młodych. Niektórzy teoretycy
i praktycy życia publicznego twierdzą, iż zmiany w Polsce będą się mogły
dokonać dopiero za dziesięć czy dwadzieścia lat. Każdy, kto rozsądnie podejdzie do problemu, przyzna rację, iż taki okres czasu nie może być traktowany w kategoriach próżni. Wszak przez ten czas młodzi ludzie nie mogą być
pozostawieni sami sobie. Kierując się podstawowym dyktatem pedagogiki,
należy podkreślić, jak ważne dla nich jest osiągnięcie równowagi psychospołecznej. Ta z kolei przewiduje konieczność wdrażania w sposób prawidłowy
procesu socjalizacji pierwotnej przez rodziców, nauczycieli, pedagogów czy
psychologów. Nie wolno równocześnie zapominać, jak ważne z perspektywy
pedagogicznej jest zjawisko duplikacji zachowań, postaw czy wartości, które
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towarzyszą młodemu człowiekowi do momentu osiągnięcia przez niego tożsamości społecznej. W trakcie formowania swojej tożsamości każdy wychowanek potrzebuje wzorców – rodziców, nauczycieli, autorytetów. Zatem nie
można nawet teoretycznie zakładać jakiejkolwiek zwłoki w oczekiwaniu na
samoistną zmianę, bo skutki takiego działania mogą się okazać tragiczne dla
kondycji społeczeństwa. Wnioski są jasne i konkretne, tak jak pozostawienie
dziecka przez rodziców bez opieki jest błędem zaniechania, tak pozostawienie dorastającej młodzieży bez wsparcia i opieki jest kardynalnym błędem
pedagogicznym, nie mówiąc już o tym, że z etycznego punktu widzenia takie zachowania są karygodne. Stąd też można stwierdzić, iż obowiązkiem
każdego, kto poprzez swoją zawodową aktywność ma wpływ na drugiego
człowieka, jest dążenie do permanentnej zmiany świadomości społecznej
jednostek, grup i zbiorowości. Jeśli ktokolwiek myśli, że sytuacja sama dojrzeje do gruntownych zmian, jest w błędzie. Zatem służby społeczne muszą
wiele pracy poświęcić tej grupie społeczeństwa, która znalazła się w historycznym potrzasku. Chodzi o tych ludzi, którzy swój „światopoglądowy kręgosłup” kształtowali w okresie PRL-u. Doskonałym przykładem może być
funkcjonujący w Polsce Ludowej nakaz pracy, który wymuszał na każdym
absolwencie jak najszybsze stawienie się w miejscu pracy i podjęcie czynności zawodowych. Oczywiście, że taka polityka skutkowała spadkiem jakości
pracy, ale większość społeczeństwa żyła w przeświadczeniu, iż państwo, zapewniając każdemu obywatelowi pracę, tym samym gwarantowało określony
standard życia. Natomiast okres transformacji, w którym się wszyscy znaleźli po 1989 roku, zmusił do zweryfikowania tych postaw. Dla większości
z nich to niezwykle trudne zadanie, niejednokrotnie ich przerastające. Nie
mają swobody w kreowaniu swojego wizerunku, ogromne trudności pojawiają się w momencie, kiedy przykładowo widmo zwolnień i bezrobocia staje
się coraz bardziej realne. Przebranżowienie stanowi dla nich problem, z którym nie potrafią się uporać, co jest wynikiem braku swobody w „posługiwaniu się” otwartością czy elastycznością w kontaktach z innymi, szczególnie
w relacjach zawodowych. Natomiast młodzi ludzie mają generalnie inną wizję siebie, społeczeństwa czy państwa, a pozbawieni historycznego „bagażu”
pragną przede wszystkim przystosowywać kraj do europejskich standardów.
Pragną oni przede wszystkim stabilizacji finansowej, która stworzy im możliwość spokojnej egzystencji. Mają pełną świadomość, iż jedynie przestrzeganie demokratycznych reguł życia społecznego, otwartość na innych i na świat
umożliwi zbudowanie open society. Wszak już klasyk tego zagadnienia Karl
Popper pisał: „Termin ten [społeczeństwo otwarte] wprowadziłem jako synonim dla niezbyt szczęśliwej nazwy ‘demokracja’. Nazwa ta jest w tym sensie
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chybiona, że należałoby ją tłumaczyć jako ‘rządy ludu’”.
Globalizujący się świat stanowi doskonalą glebę dla idei głoszonych
przez „młodych”. Można zatem stwierdzić, iż oczekiwania obu tych grup mają
rozbieżny charakter. „Starzy” pragną budować relacje społeczne w oparciu
o sprawdzone wzorce, które są spuścizną po przodkach, w swej ocenie kierują się sceptycyzmem, są z natury konserwatywni i krytyczni wobec rewolucyjnych zmian, wolą podporządkować się ananke. „Młodzi” w przeciwieństwie do starszego pokolenia nastawieni są na walkę, mają świadomość, iż nie
można ograniczyć swojego życia do skostniałych reguł i zasad, są zazwyczaj
pewni siebie i ekspansywni.
Wizja społeczeństwa otwartego miałaby zakładać ex definitione, iż relacje społeczne osiągają poziom równowagi, a zatem problem wykluczenia
przechodzi w klasycznym rozumieniu pojęcia do lamusa historii. Biorąc pod
uwagę specyfikę tego zagadnienia, trudno przyjąć, iż homo sapiens, zważywszy chociażby na dotychczasowe doświadczenia historyczne, nie jest zdolny
do osiągnięcia homeostazy życia społecznego.
Przyjmując założenie, iż obecny etap rozwoju stanowi krok w kierunku budowania społeczeństwa otwartego, należałoby odpowiedzieć na pytanie: jaka formacja zdominowała paradygmat życia społecznego w perspektywie globalnej? Znawcy problematyki dość jednoznacznie stwierdzają, iż
od końca lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku tą formacją jest postmodernizm (ponowoczesność). Wybitnym znawcą tej problematyki pozostaje
Zygmunt Bauman. Zakładając, iż społeczeństwo jutra miałoby się uporać
z problemem marginalizacji przynajmniej w tej najbardziej reprezentatywnej
sferze, trudno nie zgodzić się z Baumanem, który twierdzi, iż „chronicznym
atrybutem ‘ponowoczesnego’ stylu życia wydaje się być niespójność, niekonsekwencja postępowania, fragmentaryzacja i epizodyczność rozmaitych sfer
aktywności jednostek” .
Reasumując, należy stwierdzić, iż problem wykluczenia jest wpisany
w koloryt życia społecznego. Zważywszy na szeroki zakres definicyjny pojęcia, nie ma jasno określonych granic marginalizacji. Może ona przyjmować najrozmaitsze formy i dotyczyć wszystkich podmiotów rzeczywistości
społecznej. Niemniej jednak, snując refleksje nad specyfiką życia społecznopolityczno-gospodarczego w Polsce, należy stwierdzić, iż ekskluzja dotyka
niemal wszystkich grup obywateli. Wydawać by się mogło, iż transformacja
marginalizuje zasadniczo tylko starsze pokolenie, a w rzeczywistości niejednokrotnie wykluczeni są również młodzi ludzie. Przyczyn tego stanu rzeczy można upatrywać w zawiłościach procesu historycznego, który w sposób
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zróżnicowany piętnuje jednostkową tożsamość. Podstawowy problem tkwi
w braku szeroko rozumianej samoświadomości. Stąd też postępujący proces
uświadamiania społeczeństwa polskiego może okazać się jedynym skutecznym antidotum na wykluczenie społeczne. Dokonujące się w Polsce przemiany wymagają wielkiego zaangażowania, cierpliwości i czasu, stąd ich efekty
mogą być widoczne dopiero po wielu latach. Brak gwałtownych zmian rodzi
pesymizm, a nawet frustrację. Jednak patrząc na zagadnienie wykluczenia
z perspektywy tych, którzy poprzez swoją zawodową aktywność próbują
walczyć z przejawami marginalizacji, należy eksponować ponad wszystko
ich idealistyczną postawę.
Zatem pomimo wszelkich nihilistycznych wizji przyszłości, reprezentant służb społecznych powinien być utwierdzony w przekonaniu, iż jedynie poprzez pełne zaangażowanie i poświęcenie się życiu społecznemu jest
w stanie minimalizować zarówno przyczyny, jak i skutki wykluczenia. Ten
stosunkowo niedawno ujawniony problem dotyczy ludzi o dużym potencjale,
dlatego też rola pracowników służb społecznych jest tak istotna w tym obszarze działania. Zarówno z punktu widzenia nauk społecznych, jak i sprawnego
funkcjonowania społeczeństwa jest to ważny obszar penetracji naukowej.
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POZNANIE SIEBIE I INNEGO W DYNAMICE
DIALOGU
Każdy człowiek jest w stanie odkryć w sobie pewien element, pewną
wewnętrzną cząstkę siebie, którą utożsamia tylko ze swoją osobą, a której
nie zauważa u innych. Oczywiście na co dzień dostrzegamy różnice między
ludźmi, zauważamy, że JA różni się od Jasia, a Jaś od Basi. Są to zauważalne
różnice w fenotypie człowieka, ale patrząc nieco głębiej, spostrzeżemy jeszcze coś innego. Bo chociaż pochodzimy od wspólnych przodków, z rodziny
homo sapiens, i chociaż budową ciała nie różnimy się zasadniczo od siebie,
to zauważalny jest pewien wewnętrzny pierwiastek tworzący z każdej osoby
swoiste indywiduum.
Podejmując dalej ten fenomen jestestwa człowieka, należałoby rozważyć kwestie następujące:
 Jak i kiedy człowiek stwierdza, że JEST sobą?
 Czy to stwierdzenie jest definitywnym faktem? (HOMO CREATOR)
 Poprzez co (KOGO) ubogaca świadomość siebie? (JA –
INNY)
 Co jest środkiem w tym ubogacaniu? (DIALOG)
 Jakie są korzyści płynące z dialogu? (SPRZĘŻENIE ZWROTNE)
W dalszej części pracy, wykazując, że każde z powyższych założeń stanowi implikację poprzedniego, spróbujemy wskazać na wielką rolę dialogu
jako elementu konstytuującego człowieka, a tym samym stanowiącego umiejętność bycia z drugim, oraz że fakt bycia z INNYM stanowi nierozerwalny
element bycia człowiekiem.
Gnóthi seauthόn (poznaj samego siebie) – ten napis, wyryty nad wej*




Student Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
W pracy będziemy posługiwać się terminem „JA”, który w zależności od kontekstu, w jakim
zostanie użyty, będzie oznaczał całościowo ujmowanego człowieka lub jego sferę wewnętrzną
(jaźń).
Rozważanie nad „JA” człowieka zostanie potraktowane ogólnie na potrzeby tematyki pracy, bez
odniesienia do konkretnych systemów filozoficznych, choć pozostaje na terenie poznania filozoficznego.
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ściem do świątyni w Delfach, stanowiący swoistą formę wezwania człowieka
do poznania samego siebie, wskazuje, jak dalece wstecz sięga problem samoświadomości człowieka. Te fundamentalne słowa ze świątyni delfickiej są
wyrazem równie fundamentalnego pytania: Kim JA jestem? Odpowiedź na
to pytanie może być tylko jedna: człowiek to ten, kto „zna samego siebie” .
Konstytutywnym elementem człowieka jest zatem jego samoświadomość.
Przyjrzyjmy się teraz refleksji, w której człowiek stwierdza, że jest sobą
i co to tak do końca znaczy. Stwierdzenie „Ja jestem” jest swoistym sądem
subiektywnym, jest to najbardziej wewnętrzne stwierdzenie faktu JA, jest to
specyficzny sąd człowieka o samym sobie niewiążący się z bezpośrednim poznaniem zewnętrznym bytów . Ten rodzaj wiedzy różni się od tej nabywanej
w naturalnym procesie poznawczym, ponieważ to my sami jesteśmy poznającymi i poznawanymi. Refleksja nad człowiekiem może zostać dokonana
w różny sposób, przy udziale zarówno poznania naukowego lub przednaukowego. Poznanie człowieka, prowadzące do ukazania jego wyjątkowej struktury, jest względem tych dwóch typów poznania poznaniem apriorycznym.
W sformułowaniu „osoba” zawiera się umiejętność refleksji nad samym sobą
a także nad swoimi czynami; osoba przedstawia nam się jako świadome JA.
W momencie, kiedy człowiek działa, doświadcza siebie samego jako podmiotu własnych czynności, jego wewnętrzne doświadczenie bezpośrednio
dotyczy tego, że to JA działam i że poprzez moje działanie objawiam siebie . Człowiek stwierdza, że JA działam, a nie coś się ze mną dzieje, że to
JA jestem dyspozytorem moich działań, a nie terenem działania. Człowiek
działając, posiada wewnętrzne doświadczenie tego, że to JA działam i poprzez to konkretne działanie objawia swój byt, wprowadzając go tym samym
w powiązanie z innymi bytami10. Przez czyny jestem w stanie siebie bezpośrednio doświadczyć, jako realny indywidualnie bytujący podmiot. Czyli
stwierdzenie ja jestem wiąże się ściśle ze świadomością istnienia samego
siebie, świadomość tę człowiek uzyskuje poprzez własne wewnętrzne poznanie, które zapodmiotowane jest w jego aktach11. JA istnieję, bo tego bezpośrednio doświadczam. Kiedy człowiek stwierdzi, że to on jest bezpośrednim







10
11
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Delfy, miasto i świątynia grecka, istniały już niewątpliwie w epoce mykeńskiej (1600 – 1100
p.n.e.), o czym świadczą liczne wykopaliska.
Por. Jan Paweł II, Encyklika Fides et Ratio (1).
Por. M.A. Krąpiec, Człowiek w kulturze, Lublin 1999, s. 10.
Por. M.A. Krąpiec, Człowiek – dramat natury i osoby, [w:] F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne, Kraków 2005, s. 34.
Por. tamże, s. 35.
Por. M.A. Krąpiec, Człowiek w kulturze, Lublin 1999, s. 10.
Pojęcia „ja działam” (actus humanus), „dzianiem się” (actus hominis), zostały wypracowane
przez Karola Wojtyłę, zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, oraz tenże, Miłość i odpowiedzialność.
Por. M.A. Krąpiec, Człowiek w kulturze, Lublin 1999, s. 10-11.
Por. M. A. Krąpiec, Ja – człowiek, Lublin 2005, s. 128.
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źródłem wszelkich swoich działań, zaczyna zauważać swoją odrębność od
świata zewnętrznego. Zauważa, że w relacji do zdeterminowanych zwierząt
przedstawia się jako ktoś a nie bezpodmiotowe coś. Rozszerzając swoje poznanie na ludzi, zauważa, że od nich też się różni, nie zewnętrznym zbiorem
arcydetali, ale właśnie tą wewnętrzną umiejętnością zauważania siebie. Owa
różnica przejawia się chociażby w samostanowieniu osoby w jej wolnej woli;
nikt nie może za mnie chcieć, nikt nie jest w stanie podstawić swojego aktu
woli, żebym ja uznał go za mój12. Tak zarysowująca się kwestia człowieka
afirmującego swoje JA jako siebie, stwierdzającego swoją odrębność, jest
pierwszym (najważniejszym) punktem w naszym wywodzie. Na tym uformowanym fundamencie człowieka jako sui iuris, czyli pana samego siebie,
możemy zacząć rozważania nad kolejną, wynikającą z powyższych założeń,
kwestią13.
Zarysowany powyżej w sposób przekrojowy problem tożsamości człowieka (JA z samym sobą), implikuje zasadnicze pytania: czy poznanie siebie
jest jednorazowym aktem? Czyli, czy kiedy raz odkryliśmy siebie jako JA, to
nie potrzebujemy dokonać powtórzenia tego refleksyjnego poznania? Czy jest
to poznanie definitywne, czy osoba stwierdzająca swoje JA we wcześniejszej
refleksji, dojdzie do tych samych wniosków w jej obecnym przebiegu? Oczywiście nie chodzi tu o radykalne różnice sensu poznania, za każdym razem
bowiem jego efektem końcowym będzie stwierdzenie swojego indywidualnego jestestwa. Problem opiera się na tym, czy można jednym aktem świadomej autorefleksji zdefiniować siebie jako człowieka, czy przez to jestem już
sobą (człowiekiem), czy dopiero się staję?
Ta skumulowana powyżej seria pytań ma na celu wprowadzenie pewnej niepewności, czy o człowieku można powiedzieć, że jest, czy że się staje.
Każdy z nas zapewne doświadczył sytuacji, w której usłyszał: znam cię tak
długo, a nie spodziewałem(am) się tego po tobie (oczywiście także w tym
pozytywnym znaczeniu). Czy też: ale ty się zmieniłeś. Takie zmiany zauważy
bez wątpienia zawsze osoba mnie najbliższa, czyli JA sam. Za każdym razem,
przeglądając album ze zdjęciami, zauważamy, że z każdą przerzuconą stroną
zmienia się obraz osoby na niej uwiecznionej. Bezsprzecznie się zmieniamy,
ale czy tylko fizycznie? Czy paralelnie z tymi zmianami mogą iść jeszcze
inne, głębsze? Definitywnie tak. My sami w swoim wewnętrznym przeżyciu
siebie możemy stwierdzić, że nasze JA nie jest ostatecznie określone. Świadomość mnie samego zwiększa się, zwiększa się też z tym umiejętność po12
13

Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Kraków 1962, s. 14.
W rozważaniach nad pierwszą częścią problematyki dialogu pominięto odniesienia do zasygnalizowanego we wstępie okresu, w którym człowiek nabywa początkową świadomość siebie.
W zależności od poglądów psychologów (Freud, Piaget, Kohlberg) następuje to około drugiego
roku życia, zob. A. Birch, T. Malim, Psychologia rozwojowa w zarysie…, Warszawa 1995.
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strzegania i afirmowania pewnych prawd. Zauważamy więc, że uzyskiwanie
świadomości siebie jest rozłożonym w czasie procesem, w którym człowieka
nikt nie może wyręczyć, może jednak stać się jego akuszerem14. Człowiek
jest więc homo creator, człowiekiem zmieniającym się, wciąż stającym się
sobą, stającym się w pełni tym, kim jest (homo est). Z pojęciem JA łączy się
jeszcze jedno, ściśle z nim związane, mianowicie moje. Jest to bardzo ważny
termin, ponieważ moje wskazuje na wszelkie akty ze mną zawiązane, a skoro
są moje, to są ode mnie nierozdzielne15. Nierozdzielne, przypisane w poznaniu tylko mojej osobie, ale czy w związku z tym nieprzekazywalne? Człowiek jest, jak to ujmowali filozofowie, alteri incommunicabilis16 – nieprzekazywalny, niedostępny. Czy zatem nie ma możliwości rozumienia i poznania
drugiego człowieka, który poprzez swoją wyjątkową sferę wewnętrzną jawi
się nam jako inny? Posiadając wiedzę o sobie, mogę stwierdzić, że osoba
stojąca naprzeciw mnie też takową na pewno posiada, ten element staje się
zalążkiem do zrozumienia innego. Wytwarza on przestrzeń, w której później
wywiąże się dialog generujący bezpośredni kontakt mnie z drugim człowiekiem (innym). Kontakt ten jest bardzo ważny z dwóch powodów: umożliwia
prawdziwe, dogłębne poznanie drugiej osoby, a zarazem wzbogaca mnie poprzez zaistniałe w tym spotkaniu sprzężenie zwrotne17.
„Obok faktu immanencji, czyli obecności »ja«, w aktach »moich«, doświadczamy również transcendowania »ja«…”18. Rozważając i rozwijając
cytowany fragment, zastanówmy się nad tym, jak objawia się wewnętrzne
ja człowieka w relacjach z drugą osobą. Człowiek jest sam w sobie immanentnym JA, całościowo jego jestestwo jest włączone w jego i tylko jego bytowanie. Sama immanencja JA zakładałaby wyłącznie wewnętrznie przeżyć
samego siebie, ale człowiek jest również istotą transcendentną, poprzez co
jest w stanie uzewnętrznić siebie dla innego. Założenie wyłącznej immanencji człowieka implikowałoby sceptycyzm poznawczy wewnętrznych treści
podmiotu człowieka, który stałby się wspomnianym alteri incommunicabilis – nieprzekazywalnym. Przy tak sformułowanym założeniu nie istniałaby
żadna możliwość przekazania tego, co moje, a także prawdziwego poznania
tego, co inne. Ale jak zaznaczono wyżej, w człowieku istnieje też element
transcendentny, poprzez który wykracza on poza swoją podmiotowość, stając
się w ten sposób dostępnym dla drugiego. Immanencja i transcendencja są od
siebie wzajemnie zależne, wewnętrzna bowiem zgoda z samym sobą z włas14
15
16
17
18
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W późniejszej części pracy wykażę, że akuszerem dla mnie jest drugi człowiek.
Por. M.A. Krąpiec, Ja – człowiek, Lublin 2005, s. 123.
Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Kraków 1962, s. 14.
Na tym etapie artykułu te kwestie są jedynie sygnalizowane, będą one rozwijane w dalszej części
pracy.
M.A. Krąpiec, Człowiek w kuturze, Lublin 1999, s. 11.
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nym JA (immanencja) jest podstawą do wyjścia na spotkanie z innym (transcendencja). Tylko człowiek świadomy siebie, zauważający odrębność siebie
i swojego JA, będzie w stanie zauważyć i prawdziwie zaakceptować drugiego.
Konieczne jest jeszcze raz podkreślenie tego, że zrozumienie metafizycznego centrum egzystencji, jakim jest zrozumienie siebie, stanowi podstawowy,
fundamentalny element uzdalniający do dawania siebie innym19. Bez pełnej
świadomości pozostaniemy na płaszczyźnie szczelnej immanencji, zakładającej pesymizm poznawczy innego, zajmiemy się jedynie pewną częścią bez
odniesienia jej do całości20.
Wspomnieliśmy wcześniej, że człowiek staje się naprawdę sobą poprzez
samorefleksję, że przez nią jest w stanie otworzyć się prawdziwie na drugą
osobę, że jest ją w stanie poznać. Ale poprzestając tylko na tych stwierdzeniach, należałoby założyć, że to wyjście ku drugiemu i poznanie go dokonuje
się poprzez empatię. Jest ona na pewno właściwym sposobem poznania, ale
zarazem niepełnym. Empatia bowiem, choć stanowi bardzo ważny element
poznania człowieka, to bazując jedynie na zewnętrznej analizie treści przekazywanych przez drugiego człowieka, jest niepełna. Opiera się ona też zawsze
na pewnej projekcji własnych odczuć stanowiących swoista kalkę naszych
osobistych subiektywizmów. Trudno jest przecież definitywnie stwierdzić,
co w danej sytuacji odczuwa drugi człowiek, zawsze będzie się to dokonywało poprzez odniesienie do własnych przeżyć związanych z tą samą lub
podobną sytuacją. Jedyne, co mogę pewnie stwierdzić, kiedy kogoś boli głowa, jest to, że wiem, co on czuje, bo przecież kiedyś sam miałem potężną migrenę. Otóż nawet w tym przypadku tak do końca nie jest, bo każdy na swój
indywidualny sposób przeżywa pewne stany. Ból głowy może być dla nas
wspólny z nazwy, kiedyś obydwoje przeżyliśmy stan określany tym mianem,
ale czy mogę pewnie powiedzieć: wiem, co czujesz? Jeżeli wczuwanie się
w drugą osobę może okazać się niewystarczające przy tak niewielkiej materii,
to czy może ono wystarczyć, kiedy zamierzamy poznać drugiego człowieka?
To wskazanie na pewne braki empatii, jako sposobu poznania, nie miało na
celu wykazania jej błędności, a jedynie wskazanie, że wymaga ona pewnego
dopełnienia. Dopełnienia w formie DIALOGU.
Dialog jest pojęciem silnie zakorzenionym w egzystencji człowieka,
trudno przecież wyobrazić sobie brak tego elementu w codziennym życiu 21.
19
20
21

Por. J. Maritain, Osoba ludzka i społeczeństwo, [w:] F. Adamski (red.), Człowiek – kultura – wychowanie, Kraków 1993, s. 44.
Całości, którą jest transcendencja ku drugiemu człowiekowi, swoista forma wyjścia poza własny
podmiot, w relacji do części, jaką jest poznanie samego siebie.
W pracy podejmujemy fenomen dialogu od strony filozoficznej, jako możliwość podjęcia refleksji nad indywidualną sferą człowieka. Nie traktujemy dialogu jako czystego przekazu informacji
bez zwrócenia uwagi na sferę egzystencjalną, np. odpytywanie ucznia przez nauczyciela czy
inne formy rozmowy nastawione tylko na informacje.
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Każdy z nas, posługując się określeniem „dialog”, będzie miał na myśli wielopodmiotową wypowiedź. Wielopodmiotową, czyli zakładającą obecność
więcej niż jednej osoby, a więc faktyczną obecność jakiejś osoby naprzeciw22
mnie. Obecność dwóch osób jest wymogiem istotowym, szczególnie kiedy
prowadzimy rozważania nad dialogiem w jego znaczeniu egzystencjalnym23.
W czasie naszego życia permanentnie dialogujemy – od momentu kiedy
tylko dziecko zacznie gaworzyć, próbuje się komunikować z innymi. Kiedy
wraz z biegiem czasu udoskonala się posługiwanie naszym aparatem mowy,
zwiększa się zakres możliwości wytworzenia konstruktywnego dialogu. Należałoby w tym momencie zapytać, kto jest tą osobą, z którą rozmawiamy
najczęściej, z kim dzielimy się naszym przeżyciami „na gorąco” – oczywiście z kimś nam najbliższym, zawsze dostępnym. Tą osobą może być mama,
tata, siostra, brat, dziewczyna, żona itd., ale zawsze bezpośrednio najbliższą
nam osobą jestem JA sam. Każdy z nas zapewne nieraz przyłapał się na tym,
że właśnie konstruuje sytuacje, w których to on sam jest pytającym i zarazem
odpowiadającym – czyli rozmawiał sam ze sobą. Niektórzy takie sytuacje
określiliby jako przejawy zaburzeń psychicznych, ale przecież nie trzeba takiej rozmowy prowadzić na głos. Skoro więc można taki dialog/monolog prowadzić bez użycia ekspresji zewnętrznej, czyli użycia słów, to stąd wniosek,
że jest to zjawisko ściśle uwewnętrznione.
Precyzując sformułowania, należałoby powiedzieć, że człowiek, prowadząc dialog tylko ze swoją osobą, zasadniczo prowadzi MONOLOG, wewnętrzną rozmowę z samym sobą. Pozostanie na płaszczyźnie określania tej
wewnętrznej dyskusji człowieka z samym sobą jako „dialog”, doprowadziłoby
do błędnych założeń dualizmu osoby, zjawiska rozdwojenia jaźni, z którym
w przypadku psychicznie zdrowej osoby nie mamy do czynienia. Prowadzenie monologu to przecież nic innego jak poznawanie siebie, czyli sprowadzanie swoich wewnętrznych aktów poznawczych do wspomnianej powyżej immanencji. Człowiek w tym uwewnętrznionym monologu wypowiada
się sam przed sobą, ta uświadomiona wypowiedź jest przygotowaniem do
spotkania z innym, wytwarza przestrzeń, w której wywiąże się dialog. Jeżeli
założymy, że oprócz autorefleksyjnego uświadomienia sobie prowadzonego
monologu, taki monolog prowadzi też każdy inny człowiek, to wystarczy jeden akt transcendencji do powstania dialogu. Uzewnętrznienie (obustronne)
monologu z warunkiem zachowania autentyczności jest w stanie wytworzyć
sferę intersubiektywną.
22

23
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Określenie naprzeciw jest pojęciem wytworzonym przez M. Bubra, ZWISCHEN – czyli przestrzeń tworzącą się między mną a innym przy nawiązaniu dialogu, por. M. Jantos, Filozofia
dialogu, źródła, zasady, adaptacje, Kraków 1997, s. 51.
Por. J. Tischner, Filozofia współczesna, Kraków 1989, s. 373.
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JA

Monolog
(immanencja)

Uzewnętrznienie monologu
(transcendencja)

{ Przestrzeń }

INNY
(inne JA)

Monolog
(immanencja)

Sprzężenie zwrotne

Rys. 1. Schemat ukazujący dynamikę tworzenia się dialogu

Powyższe graficzne przedstawienie zjawiska wywiązywania się relacji
interpersonalnej unaocznia nam wyraźnie elementy wchodzące w skład tego
procesu. Możemy w ten sposób potwierdzić nasze wcześniejsze założenia
i wyprowadzić nowe z nich wynikające. Człowiek jako istota immanentna
prowadzi ze sobą wewnętrzny monolog, poprzez to w świadomym akcie samopoznania określa siebie jako specyficzne indywiduum, JA. Posiadając taką
samoświadomość siebie, może dojść do wniosku, że skoro znajduje się w nim
taka niezwykła sfera wewnętrzna, to zapewne każdy człowiek też musi ją
w sobie odkrywać. Rozróżnia swoje JA od „innego JA” ukrytego w drugiej
osobie. Zatrzymując się na takich stwierdzeniach, zaczyna zastanawiać się,
jak może on poznać owo wewnętrzne indywiduum drugiego (innego), które jawi mu się początkowo jako niedostępne. Zauważenie wspólnej cząstki
mnie i innego, którą jest właśnie owa wewnętrzna samoświadomość, stanowi pierwszy element do powstania konstruktywnego dialogu implikującego
z kolei możliwość poznania „innego JA”. Wytwarza się zarys przestrzeni,
w której może zaistnieć dialog, na tym etapie stawiam poznawaną osobę nie
obok, ale naprzeciw (Buber mówi o pomiędzy, przez które Ja i Inny stają się
osobowościami). Podchodzę do niej z pełną autentycznością, umożliwiając
poznanie siebie; ta autentyczność jest niezbędna obustronnie, powoduje ona,
że ja i inny stajemy się równorzędni. Można przecież istnieć całe życie obok
siebie tak, żeby nic z tego nie wynikło24. Postawa porównywalna z bezpośredniością i otwartością dziecka, ale nie może to być naiwność. Bez założe24

Por. J.A. Kłoczowski, Filozofia dialogu, Poznań 2005, s. 116.
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nia autentyczności pozostalibyśmy w sferze nieprzekazywalnej immanencji
bez szans na poznanie, przy braku autentycznego aktu transcendencji dalej
monologujemy. Autentyczność siebie w dawaniu siebie jest postawieniem
znaku równości pomiędzy immanencją a transcendencją człowieka; taka autentyczność stanowi o fenomenie tych osób, które taki znak równości potrafią w swoim życiu postawić. Osoba naszego wielkiego rodaka Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II, jest przykładem właśnie takiego fenomenu. Jan
Paweł II wyzwalał w ludziach niesamowitą otwartość na swoją osobę, każdy,
nawet nieznający papieża osobiście, traktował go jak osobę sobie najbliższą.
W setkach listów przysyłanych do papieża, ludzie z różnych krajów, często
niekatolicy, pisali o tym, jak bardzo osoba Jana Pawła II wręcz magnetycznie
ich przyciąga, jak bardzo go kochają. Przykładów takich osób jest oczywiście
więcej: św. Franciszek, Tomasz More, Gandhi, Matka Teresa z Kalkuty – to
tylko niektóre z nich. Wspólne dla tych osób jest to, że odznaczały się wiernością wobec własnych przekonań, wiernością samym sobie, autentycznością
życia25. Patrząc na te osoby, możemy uczynić z nich paradygmat naszego,
stojącego naprzeciw innego, autentycznego JA.
Dotychczas wykazaliśmy, że po odkryciu naszego immanentnego JA,
musimy stwierdzić obecność takiej samej odrębności w każdym innym człowieku. Dokonanie takiego stwierdzenia jest wymogiem bezwzględnym (fundamentem) do nawiązania relacji interpersonalnej ja – inny. Jak wywiązuje
się taka relacja i co ze sobą niesie? Jedyną nasuwającą się możliwością poznawczą zdaje się być empatia, ale nie sama, lecz dopełniona DIALOGIEM.
Właśnie dialog, zakładający szczerość i otwartość, stanowi pomost pomiędzy
mną a innym. Śledząc schemat powstawania dialogu, da się zauważyć, że jest
to proces dynamiczny. To, co się wytwarza pomiędzy JA a innym JA, nie jest
żadnym statycznym wydarzeniem. Od momentu wyjścia poza siebie, aktem
transcendencji, podjęcia próby nawiązania konstruktywnego kontaktu z inną
osobą, zaczyna zarysowywać się dynamika tego procesu. Obserwując dalej
schemat, nasuwa się wniosek, że dialog powstaje na krańcach monologów
dwóch odrębnych JA. Dwa odrębne monologi, każdy przypisany indywidualnej osobie, która spotyka się z inną w wytworzonej przestrzeni (wymóg
bezwzględny) przeradzają się w interpersonalną więź. Na schemacie wektory linii, oznaczającej dialog, nieprzypadkowo przekraczają pole oznaczające subiektywną sferę człowieka. Dialog bowiem umożliwia wejście w drugą osobę, poznanie jej, inny staje się dla nas otwarty i dostępny. Prawdziwy
i szczery dialog daje możliwość wkroczenia w wewnętrzną sferę innego, jawiącą się nam do tej pory jako niedostępna. Dynamiczny charakter dialogu
25
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Por. W. Stróżewski, O stawaniu się człowiekiem, [w:] F. Adamski (red.), Człowiek – wychowanie
– kultura, Kraków 1993, s. 54.
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polega na tym, że jest on dawaniem (darowaniem) siebie samego drugiemu,
jest to nie tylko nastawienie ku innemu, ale także dla innego26 . „Potwierdza
się więc raz jeszcze, że istota człowieczeństwa zakłada jego transcendencję,
jego nieustanne przekraczanie siebie i wychodzenie poza siebie, zawsze ku
i zawsze dla”27.
Z dialogu wynika jeszcze jedna korzyść, mianowicie sprzężenie zwrotne, wskazujące na obustronne ubogacenie. Dialog jest nie tylko sposobem na
poznanie drugiej osoby, ale także elementem, przez który jednostka może
urzeczywistnić swoją niepowtarzalność. Może ją urzeczywistnić, ujawnić
przed drugim, co wiąże się bardzo mocno z samoświadomością siebie. Na
początku artykułu dowodziliśmy, że człowiek nie jest w stanie sam siebie do
końca i jednoznacznie określić, że jest to proces rozłożony w czasie. Osoba
jawi nam się zatem jako homo creator, człowiek tworzący samego siebie, ale
jak zaznaczyliśmy wcześniej, nikt nie może jej w tym wyręczyć, choć może
stać się jej akuszerem. Akuszerem dla człowieka w jego poznawaniu siebie
jest drugi człowiek, ten, który jest partnerem w dialogu. Żeby się zmieniać,
trzeba mieć cel, wyznacznik, jakiś wymierny punkt odniesienia, który pomoże nam tych zmian dokonać. Zachodzą one zawsze w nas samych, ale zawsze wobec czegoś (kogoś innego)28. Jest to niewątpliwy atut dialogu, który
z jednej strony umożliwia poznanie innej osoby, z drugiej przez to poznanie
ubogaca nas samych.
Podsumowując dotychczasowe wywody, możemy stwierdzić, że proces
tworzenia się dynamiki dialogu wygląda następująco:
• Immanencja (wewnętrzne poznanie JA – zauważenie podobnej
sfery w innym).
• Wytworzenie sfery pomiędzy (stanie naprzeciw).
• Transcendencja (akt uzewnętrznienia JA, uzewnętrznienie monologu).
• Powstanie więzi interpersonalnej (dialog – autentyczny i głęboki).
• Poznanie innego JA (dialogowanie).
• Sprzężenie zwrotne (ubogacenie siebie).

26 Por. Z. Zdybicka, Transcendentne odniesienie człowieka, [w:] F. Adamski (red.), Wychowanie
personalistyczne, Kraków 2005, s. 85.
27
W. Stróżewski, O stawaniu się człowiekiem, [w:] F. Adamski (red.), Człowiek – wychowanie
– kultura, Kraków 1993, s. 57.
28
Drugi człowiek swoją innością konfrontuje nasze subiektywne wyobrażenie o nas samych.
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ROZUMIENIE INNEGO
Mając na uwadze współczesne aksjologiczne i teologiczne aspekty wychowania oraz istotę współczesnej dydaktyki, w której preferuje się orientację na Człowieka, niezwykle ważna staje się kategoria rozumienia, zwłaszcza
w kontekście założeń fenomenologiczno-hermeneutycznych.
Często w języku potocznym pojęcie rozumienie jest utożsamiane z pojęciem wyjaśnianie, a tym samym pojęcia te stosowane są zamiennie. Należy
jednak je różnicować: „Wyjaśnić, znaczy zrozumieć, dlaczego ktoś jest np.
smutny, a nie radosny (...). Wyjaśnić oznacza bowiem przyczynowe sprawdzanie pojedynczych zjawisk”. Natomiast rozumienie to „intelektualne
pojmowanie tego, co jednostkowe, w jego swoistości i w jemu właściwym
znaczeniu”. Rozumienie ponadto jest procesem, któremu nadaje się sens.
„Przedmiot lub gest, sam dla siebie, pozostaje bez sensu. Dopiero w obecności człowieka nabierają sensu, czyli otrzymują znaczenie” . Rozumienie
jest zatem procesem, „w którym rozpoznajemy to, co wewnątrz, po znakach
danych zewnętrznie i zmysłowo” . „Rozumienie polega więc na tym, by poprzez to, co zewnętrzne, poznać to, co wewnętrzne, a zatem wyjść poza sferę
zmysłową danego przedmiotu i dotrzeć do tego, co niezmysłowe” . Istotne
jest również to, że rozumienie jest związane z doświadczeniem człowieka
i podlega działaniu czasu, podobnie jak człowiek.
Refleksja nad rozumieniem pojawiła się bardzo dawno. Już sofiści
i retorzy rozwinęli zasady wykładni poetów.
W starożytności refleksja nad rozumieniem była ukierunkowana przedmiotowo w postaci pytania o kompozycję tekstów i technikę ich wykładni,
z pominięciem wykładania i jego relacji do wykładającego. Powstała wtedy
*








Doktor nauk humanistycznych, wykładowca w Katedrze Pedagogiki GWSP w Mysłowicach.
A. Giorgi, Fenomenologia i badania psychologiczne, Białystok 2003.
J. Łysek, O podstawach kreowania racjonalności hermeneutycznej w pedagogice, Katowice
1998, s. 57.
Ibidem, s. 57.
Ibidem, s. 57.
H. Danner, Methoden geiteswissenschaftlicher Pädagogik. Einführung in Hermeneutik, Phänomenologie und Dialektik, München – Basel 1979, s. 32.
J. Łysek, op. cit., s. 57.
L. Landgrebe, Vom Geisteswissenschaftlichen Versthen, [w:] Phänomenologie und Geschichte,
Gütersloh 1968, s. 38.
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hermeneutyka jako sztuka wykładni.
Hermeneutyka uzyskała nowe znaczenie dzięki chrześcijaństwu. Głównym zadaniem stało się rozumienie tekstu Pisma Świętego. Pojawiło się wtedy zasadnicze pytanie: jak „można percypować Słowo Boże, skoro przecież
nie jest ono percypowane za pośrednictwem zmysłów, tak jak słowo drugiego
człowieka?”. Duże znaczenie miały tutaj prace św. Augustyna, gdyż jego
refleksje nad rozumieniem dotyczyły nie tylko teorii sztuki trafnego interpretowania, ale również wyjaśniania zdolności rozumienia tekstu za „pomocą
struktury ludzkiej duszy i jej odniesieniu do całości”.
W okresie późniejszym nastąpiła jednak stagnacja, a nawet regres, gdyż
konsekwentnie pozostawano przy samej teorii sztuki rozumienia. Tak było aż
do końca XVIII wieku, ponieważ filologiczna hermeneutyka i teologiczna
hermeneutyka działały obok siebie. Dopiero F. Schleiermacher rozwinął teorię hermeneutyczną, która obejmowała wszelkie rozumienie. Próbował on
uzasadnić możliwość rozumienia za pomocą analizy ludzkiej natury. Koncepcja ta stała się inspiracją dla W. Diltheya10. Jego pytanie o rozumienie
wykraczało poza ramy problematyki metod nauk o duchu i stało się pytaniem
„o tę podstawową konstytucję ludzkiego istnienia, na gruncie której może
być ono istnieniem rozumiejącym”11. W. Dilthey nie potrafił jednak zadowalająco odgraniczyć rozumienia od innych struktur psychicznych, gdyż
w ówczesnej psychologii nie można było znaleźć odpowiednich metod. Pytanie o obiektywność rozumienia musiał on stawiać w zawężonych ramach
zastanego schematu epistemologicznego12.
Oddzielenie rozumienia od innych struktur psychicznych udało się
dokonać dopiero M. Heideggerowi, który przełamał powyższe ograniczenia
dzięki zastosowaniu fenomenologii13. Tym samym pojęcie rozumienia stało
się jednym z podstawowych pojęć ontologii fundamentalnej.
Interpretując kategorię rozumienia współcześnie, w odniesieniu do założeń fenomenologiczno-hermeneutycznych, należy odwołać się do znaczącej pracy O.F. Bollnowa dotyczącej rozumienia krytycznego14. Według O.F.
Bollnowa, prowadząc refleksję na temat rozumienia, należy mieć na uwadze
następujące obszary15:
- rozumienie i aprobata,


10
11
12
13
14
15
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- empatia i rozumienie,
- otwierająca siła afektu,
- przyjazne i wrogie rozumienie,
- krytyczne rozumienie obiektywizacji,
- konieczność dystansu,
- twórcze rozumienie,
- rozumienie obcej rzeczywistości,
- rozumienie walczące,
- stosunek między generacjami.
Mając na uwadze obszar rozumienie i aprobata, należy mieć na uwadze
to, że o zachowaniu drugiego człowieka możemy powiedzieć: „Nie potrafię
tego zrozumieć” lub „Potrafię to zrozumieć”.
W przypadku pierwszego stwierdzenia mamy do czynienia z dezaprobatą i nie ma tutaj szansy na jakiekolwiek rozumienie.
W drugim stwierdzeniu pojawia się aprobata, a zatem jest szansa na
rozumienie Innego. Należy jednak pamiętać, że aprobata może być bezkrytyczna lub krytyczna16.
W kontekście obszaru empatia i rozumienie należy wyraźnie różnicować między empatią (wczuwaniem), jako aktem uczuciowym, a rozumieniem, jako aktem myślowo-poznawczym. Nie wyklucza to oczywiście możliwości jednoczenia się empatii i rozumienia, a tym samym szansy na to, że
uczuciowe więzi mogą nam istotnie ułatwiać rozumienie Innego17.
Aprobata i empatia ułatwiają rozumienie Innego. Ale nie wynika
z tego, że nienawiść, wrogość, zazdrość, zawiść, pogarda itp. uniemożliwiają
lub są utrudnieniem w rozumieniu Innego, gdyż „każda funkcja poznawcza
człowieka ma swą podstawę w określonej dyspozycji uczuciowej”18. Takie założenie przyjmuje się w obszarze otwierająca siła afektu. Każdy afekt staje się
zatem szczególną siłą otwierającą 19, wyostrza spojrzenie i pozwala odkrywać
w drugim człowieku cechy, które byłyby niedostępne w przypadku braku
afektu, czyli obojętności wobec Innego. Znaczenie afektu i dynamikę jego
zmiany można szczególnie dostrzec i dokonać analizy, gdy zmienia się wizerunek drugiego człowieka, a nasze nastawienie wobec niego przechodzi od
miłości do nienawiści20.

16
17
18
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20
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M. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen 1972.
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J. Łysek, op. cit., s. 50.
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W kontekście znaczenia otwierającej siły afektu istotny jest obszar
przyjazne i wrogie rozumienie Innego.
W człowieku obecne są zawsze dwie, często przeczące sobie, ale jednak prawdziwe strony. Afekt pozytywny wyzwala przyjazne rozumienie.
Afekt negatywny sprzyja wrogiemu rozumieniu. Jedno i drugie umożliwia
poznanie Innego. Możemy zatem rozumieć nie tylko przyjaciela, ale i wroga.
Jednak przyjazne rozumienie umożliwia dostęp do indywidualności innego człowieka, a wrogie rozumienie zawsze jest uwikłane w starcie
i walkę. Przyjaźń nastawiona jest bowiem na odkrywanie dobrych stron
w drugim człowieku. Przyjaciel to człowiek, na którym można polegać, czyli
w konsekwencji – przyjmuje się go takim, jakim on nam siebie daje. Jego
obraz jest stosunkowo prosty i jednolity. Wrogość natomiast nastawiona jest
na odkrywanie złych stron w drugim człowieku. Wróg to człowiek, po którym
spodziewamy się zła. Jego obraz jest zagmatwany i niejednolity. Traktujemy
go z nienawiścią nawet wówczas, gdy zachowuje się przyjaźnie, bo w naszym
wrogim nastawieniu obecna jest od samego początku tendencja do demaskowania. Przyjaznemu rozumieniu towarzyszy zatem empatia, a wrogie rozumienie wyklucza od początku jakiekolwiek jej prawdopodobieństwo21.
W obszarze krytycznego rozumienia obiektywizacji, mając na uwadze założenie, że ludzkie zachowania są jednorazowe i właściwie niepowtarzalne, odwołuje się jednak do kontynuacji wrogiego rozumienia, jakim
jest rozumienie krytyczne Innego, a nie tylko zobiektywizowanych dzieł
nauki lub kierunków politycznych, prawnych, gospodarczych, edukacyjnych itp. Krytyka stanowi bowiem fundamentalną możliwość rozumienia,
a rozumienie krytyczne jest tak naprawdę obecne we wszystkich innych odmianach rozumienia.
Rozumienie krytyczne można uznać co prawda za kontynuację wrogiego rozumienia, ale jako takie nie opiera się ono na wrogim nastawieniu,
gdyż:
- musi istnieć miernik oceny, a przesłankę stanowi tutaj nasz własny wgląd rzeczowy, który umożliwia nam jej sformułowanie,
- „zamysł, który miał urzeczywistniać nasze dzieło, wyraźnie wynika z samego dzieła”22, a więc rozumienie krytyczne jest możliwe o tyle, i tylko o tyle, o ile coś takiego rzeczywiście ma
miejsce.
W rozumieniu krytycznym, które nie opiera się na wrogim nastawieniu, zawsze poruszamy się między dwoma przypadkami granicznymi.
21
22
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Gdy inny człowiek osiągnął zamierzony cel, nie ma podstaw do rozumienia krytycznego, gdyż nie sposób tutaj niczego krytykować. Ale nie ma też
podstaw do rozumienia krytycznego, gdy inny człowiek nie osiągnął zamierzonego celu, gdyż nie wiadomo, co ma być tutaj przedmiotem krytyki. Rozumienie krytyczne jest bowiem możliwe jedynie w odniesieniu do
idealnego przypadku granicznego, a zatem nie dotyczy błędów, które są
odkrywane, ale dotyczy rozumienia odchyleń od prawidłowości pojmowanych jako błędy. A zatem błąd Innego rozumie się najwyżej w tym sensie,
że pojmuje się jego zaistnienie, ale cały czas jest to rozumienie immanentne, czyli pozostające wewnątrz, gdyż wszelkie rozumienie krytyczne jest
w założeniu krytyką immanentną. Rozumienie krytyczne nie ma miejsca
wtedy, gdy domniemana krytyka jest tak naprawdę nierozumnym odrzuceniem, gdzie brak jest przesłanki w postaci dominującego wglądu rzeczowego
w sytuację Innego człowieka. Chodzi zatem właśnie o krytyczne rozumienie
obiektywizacji23.
W obszarze, w którym zwraca się uwagę na konieczność dystansu,
podkreśla się założenie, że celem rozumienia krytycznego nie jest zwalczanie
przeciwnika, gdyż następstwem może być jedynie wspólne (ja i przeciwnik)
podjęcie określonego zadania. Rozumienie krytyczne tym samym jest niezależne od podziału na przyjazne i wrogie nastawienie. Jednak występujący
stereotyp, w którym zakłada się, że myślenie krytyczne jest bliżej wrogiego
nastawienia, nie jest całkiem bezzasadny, gdyż możliwość krytyki zawsze
wymaga pewnego dystansu jako przesłanki. Dystans ten nie musi jednak automatycznie oznaczać wrogiego rozumienia.
Dystans w rozumieniu krytycznym jest więc niezbędny, ale najkorzystniejszy jest dystans optymalny, gdyż możliwość rozumienia istotnie
maleje, gdy dystans jest zbyt duży lub zbyt mały. Właśnie tutaj tkwi źródło
wielu naszych trudności z rozumieniem nie tylko samych siebie, ale również
z rozumieniem innych oraz sytuacji z naszego otoczenia.
Dzięki rozumieniu krytycznemu możliwe jest zaistnienie twórczego
rozumienia24. Może być ono obecne w naszych działaniach celowych, które
jednocześnie w założeniu są twórcze, gdy „cel z projektu staje się rzeczywistością25”, ale i tym, co dotąd było zupełnie nieznane. Tym samym coraz
częściej zwraca się uwagę na tzw. lepsze rozumienie Innego, które ma w sobie przesłanki twórczego rozumienia26. Owo lepsze rozumienie Innego staje
się niezwykle istotne i niezbędne w pracy każdego wychowawcy.
23
24
25
26
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Oprócz twórczego rozumienia należy mieć również na uwadze inny
rodzaj rozumienia, które ma swe źródła we wrogich odniesieniach życiowych. O ile w twórczym rozumieniu dziedziną jest każdorazowo nasz własny
świat, o tyle w tym rozumieniu chodzi zawsze o obcy świat, czyli o rozumienie obcej rzeczywistości. Tą obcą rzeczywistością może być cudza swoistość,
do której odnosimy nasze własne możliwości życiowe i uświadamiamy sobie tym samym własną indywidualność27. Obcą swoistością dla pojedynczego człowieka może być więc drugi człowiek, dla danej warstwy społecznej
– inna warstwa, dla danego narodu – inny naród itd. Mając kontakt z obcymi
możliwościami, poszerzamy własne możliwości i jednocześnie sami dookreślamy się we własnej swoistości. Proces ten może być źródłem znacznych
możliwości rozumienia, gdzie uzupełniają się sympatyzujące nastawienie
oraz dystans, który umożliwia swobodne poznawanie.
Obcą może być jednak również tzw. wroga moc, która nam zagraża
i przed którą bronimy się, a poprzez walkę lub ucieczkę – utwierdzamy własne trwanie28. Starcia z ową wrogą mocą, np. pomiędzy spornymi kierunkami nauki lub sztuki, pomiędzy różnymi kulturami, wyznaniami, narodami,
warstwami społecznymi, poglądami itp., mają miejsce we wnętrzu naszego
obszaru życiowego i są najbardziej widoczne, gdy ścierają się z tradycyjnymi
zapatrywaniami.
„Obca rzecz, jako cudza swoistość oraz obca rzecz, jako wroga moc
(w odróżnieniu od obcej rzeczy, której nie znamy, ale którą możemy poznać,
oraz w odróżnieniu od obcej rzeczy nieznanej, która leży poza zasięgiem
naszego własnego życia) stwarzają głębsze możliwości rozumienia. Z tak pojętej obcości wynika więc konieczność starcia oraz znajomość swojego przeciwnika, gdyż musimy mu sprostać”29. Zadanie tego typu staje się źródłem
szczególnej formy rozumienia, którą określa się jako rozumienie walczące30.
Celem rozumienia walczącego jest nasze własne przeforsowanie siebie wbrew przeciwnikowi. Aby było to możliwe – konieczne jest starcie.
Formy starcia mogą być różne. Najprostsze starcie jest wtedy, gdy
przeciwnik atakuje bezpośrednio i stosuje zewnętrzną przemoc. Starcie jest
o wiele bardziej złożone, gdy przeciwnik atakuje nas pośrednio, ponieważ
powtarza się tutaj walka z nadmiarem obcych wpływów, ale tylko wtedy
„udaje się osiągnąć jasną i pewną swego stanowczość, co do własnej istoty”31.
Konieczność starcia występuje wtedy nie tylko w obszarze współczesności,
ale również w odniesieniu do przeszłości, gdyż nigdy nie ma i nie było wol27
28
29
30
31
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nej przestrzeni. U podstaw każdego nowego ruchu nie stoi wtedy prezentacja jego własnej istoty, ale starcie z przeciwnikiem, a więc – nie afirmacja,
a negacja. Rozumienie każdego ruchu Innego dokonuje się więc „z perspektywy antagonisty, przeciwko któremu się ono kieruje”32.
Przedstawione zależności są najbardziej widoczne, gdy nowe pokolenie dystansuje się wobec poprzedniego, czyli następuje typowe starcie między
generacjami. Istotny staje się zatem kolejny obszar rozumienia, jakim jest
stosunek między generacjami.
Horyzont rozumienia, który powstał w określonej sytuacji walki, często jeszcze przez długi czas określa obraz danej sytuacji (człowieka, epoki),
chociaż dawno ona już minęła. Dostęp do istoty tego co było, możliwy jest
jedynie wtedy, gdy przełamie się bezpośredni, związany z określonym starciem horyzont rozumienia33.
Oprócz wymienionych wyżej i opisanych obszarów rozumienia należy
pamiętać również o tym, że podstawą rozumienia całości musi być szczegół,
a podstawą rozumienia szczegółu – całość. Mamy więc tutaj do czynienia ze
swoistym hermeneutycznym kołem 34, którego współczesną istotę przedstawił jako pierwszy H.G. Gadamer35. Należy zatem rozumieć, by wierzyć, ale
trzeba też wierzyć, by rozumieć. Należy więc rozumieć, by wychowywać, ale
trzeba też wychowywać, by rozumieć. Należy więc rozumieć, by nauczać, ale
trzeba też nauczać, by rozumieć. Nigdy ten bowiem kto interpretuje i czyni
refleksję, nie zbliży się do tego, co mówi dane zjawisko (człowiek, sytuacja,
tekst), jeżeli nie będzie żył w aurze danego zjawiska36.
Proces naszego rozumienia przebiega więc zawsze od całości do części
i z powrotem do całości. Istotą naszego rozumienia jest zatem zadanie, które
polega „na rozszerzaniu na kolejne koncentryczne kręgi jedności rozumianego sensu”37. Zestawienie wszystkich szczegółów w całość jest wskaźnikiem
trafności rozumienia. Brak zestawienia to niepowodzenie próby rozumienia.
Nie chodzi tutaj jednak o jednoznaczne rozumienie Innego, czyli
o jednoznaczną prawdę o drugim człowieku, ale raczej o określenie kierunku
poszukiwań na ten temat. Gotowe odpowiedzi są po prostu niemożliwe, tak
jak niemożliwa jest wymiana istnień między ludźmi. Hermeneutyczne koło
bierze się stąd, że nasze istnienie jest cykliczne. Życie przebiega w skończonym czasowym cyklu narodzin i śmierci. Żyjemy w czasowych wymiarach
32
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przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, a wszelkie nasze działania są uwikłane w koło czasu38. W codziennym, chaotycznym, życiu usiłujemy odnaleźć jakiś kierunek. I to właśnie stanowi punkt wyjścia w zakresie rozumienia Innego.
Rzeczywistość otaczająca pojedynczego człowieka jest dla niego
światem, który zależy od poziomu i zakresu wiedzy o nim, czyli zawiera
charakterystyczne cechy tylko dla określonego, indywidualnego człowieka.
W tym indywidualnym świecie (moim świecie) człowiek spotyka również innych ludzi. W doświadczeniu drugiego człowieka zaczynamy rozumieć go
jako osobowy podmiot 39. Mogę więc rozumieć Innego tylko poprzez siebie,
ponieważ to ja jestem w określonej relacji do rzeczywistości, w której przebywam. Ten ktoś inny również znajduje się w tym świecie i uczestniczy w tej
relacji. „Rozumiem Innego, rozumiejąc siebie, dzięki wspólnemu odniesieniu
do tego, co nas otacza. Ale także doświadczenie innych pozwala mi lepiej
zrozumieć świat”40. Taki świat staje się światem komunikatywnym, a komunikacja między ludźmi staje się granicą mojego świata. Rozumienie jest więc
charakterystyką skończonego oraz ograniczonego człowieka, a ponadto – jest
czasowe (dziejowe). Nie ma ono jednak początku, ciągle dzieje się i wyraża
się w języku, w formie projektowania możliwości bycia tego, co jest. Mamy
tu więc do czynienia z trzema elementami w jednym bycie ludzkim: rozumieniem, dziejami i językiem, a człowiek w tym układzie jest określony jako
istniejący, czasowy, dziejowy i rozumiejący otaczający świat (dzięki temu
– i siebie), który wyodrębnia mu się w sposób językowy. W ten oto sposób
dochodzimy do świadomości hermeneutycznej, która stanowi istotę hermeneutycznej koncepcji rozumienia Innego41.
Świadomość hermeneutyczna została zatem wyprowadzona z dziejowości bytu ludzkiego i jest zawsze aktywna, spotyka się z dziejami, światem
oraz przedmiotami. Każde takie spotkanie to doświadczenie hermeneutyczne, w wyniku którego ulegają przemianie przedmiot spotkania oraz świadomość.
Początkiem doświadczenia hermeneutycznego jest pytanie, w którym
wyrażona jest własna wątpliwość doznawanej w doświadczeniu rzeczy. Pytanie to stwarza możliwość wielu odpowiedzi na nie i to stanowi jego sens42.
Mówimy wtedy o otwartości (lub sensowności) pytania. Otwartość (sensowność) pytania zakreśla jego horyzont, czyli jednocześnie go ogranicza.
38
39
40
41
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Doświadczenie hermeneutyczne ma wiele cech wspólnych z rozumieniem, ale tak naprawdę jest ono bardziej uznaniem i akceptacją niż pełnym
poznaniem. Zatem każde rozumienie jest doświadczeniem hermeneutycznym, ale nie każde doświadczenie hermeneutyczne jest rozumieniem. Rozumienie jest autentycznym doświadczeniem, czyli spotkaniem z czymś, co
należy nazwać bycie prawdą 43. Należy więc przyjąć, że dopiero doświadczenie hermeneutyczne, które prowadzi do spotkania z prawdą, jest rozumieniem. To właśnie prawda jest jawnością samego bytu i odkrywa się nam
w czasie rozumienia, podczas rozmowy. „Rozumiemy się nawzajem, kiedy
ze sobą rozmawiamy, kiedy nie możemy się dogadać, a przecież w końcu
przez użycie słów przedkładamy sobie wzajemnie wypowiedziane tymi słowami rzeczy. (...) Jaka jest rzecz, to wychodzi na jaw (...) dopiero wtedy, gdy
o tym mówimy. To co nazywamy prawdą, otwartość, nieskrytość rzeczy, ma
tedy swoją własną czasowość i dziejowość” 44.
Szansa na rozumienie Innego, które to rozumienie jest jednocześnie
spotkaniem z prawdą, może więc zaistnieć wtedy, i tylko wtedy, gdy będzie
jednocześnie realizowana idea spotkania oraz idea dialogu i komunikacji.
Spotkanie z drugim człowiekiem jest wydarzeniem i jako takie stanowi pewne a posteriori: zaczyna się ono od doświadczenia. Poza tym jest to
doświadczenie najważniejsze i może ono być agatologiczne (ukazujące tragiczność bytu ludzkiego) lub aksjologiczne (nadające sens ludzkiemu byciu:
„jeśli chcesz, możesz” 45). Doświadczenie agatologiczne jest więc doświadczeniem odsłaniającym, a doświadczenie aksjologiczne doświadczeniem projektującym. To co agatologiczne – daje do myślenia, a to co aksjologiczne
– pobudza do szukania i kieruje nim. Chodzi zatem o to, by po doświadczeniu
agatologicznym mogło nastąpić doświadczenie aksjologiczne.
Spotkanie z drugim człowiekiem niczego nie wymusza, zwłaszcza
myślenia, ale daje do myślenia, a myślenie na poziomie aksjologicznym jest
preferencją prawdy nad nieprawdą, a więc poszukiwaniem prawdy pojmowanej nie jako zgodność sądu z rzeczą, ale prawdy pochodzącej ze spotkania
z innym. Zasadniczym problemem spotkania jest więc problem prawdy spotkania. Aby jednak odpowiedzieć na pytanie: gdzie jest „granica między maską a twarzą?” 46, należy odwołać się do drugiej z wyżej wymienionych idei,
czyli idei dialogu i komunikacji.
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Dialog należy pojmować jako specyficzną rozmowę, która zakłada
wielość i różnorodność punktów widzenia47. Dialog to nie metoda, ale sposób
bycia, to nie metoda kształcenia lub metoda wychowania, ale warunek możliwości rozumienia48.
W koncepcji dialogowej interpretacji, odwołując się do założeń fenomenologiczno-hermeneutycznych, „przyjmuje się dialog jako podstawę
porozumienia, a jednocześnie rzeczywistego doświadczenia inności drugiej
osoby”49. Należy jednak pamiętać, że dialogowa interpretacja sytuacji edukacyjnej oraz refleksja nad nią są wyłącznie pytaniem, a nie ostatnim słowem50.
Dialog ma dawać do myślenia i prowadzić do rozumienia jako poszukiwania
prawdy, która „wyłania się zawsze i ciągle na nowo w historyczności dialogu,
jaki toczy się między różnymi założeniami, niejawnymi przedsądami; ich
ujawnienie, wystawienie na próbę, jest wyłanianiem się owej prawdy, a więc
jest jej rzeczywiście twórczym poszukiwaniem”51.
Dialog jest więc warunkiem możliwości rozumienia Innego. Rozumienie może prowadzić do zrozumienia, a to z kolei do porozumienia52,
a wszystko to musi być poprzedzone przedrozumieniem, gdyż „każda próba rozumienia bytu ludzkiego, która jest analizą projektów zagospodarowania tego bytu w świecie, zakłada bowiem już jakieś przedrozumienie bycia
w świecie. Oznacza to, że samo rozumienie jest uwarunkowane danym sposobem bycia w świecie, a z kolei ten sposób bycia nie jest inaczej dostępny,
jak tylko poprzez rozumiejącą analizę planów zagospodarowania”53.
Rozumienie Innego to nie tylko zadanie poznawcze, ale przede wszystkim zadanie etyczne, bo zaangażowanie etyczne nie wyklucza wcale wrażliwości poznawczej – wręcz przeciwnie – pozwala jej osiągnąć bezstronność54.
„Skoro zaś umiejętność patrzenia na ludzi i wydarzenia (a także na siebie)
okiem zarazem chłodnym i nieobojętnym jest jednym z najbardziej nieomylnych znaków dojrzałości zarówno człowieka, jak i społeczeństwa, to ten rodzaj doświadczenia badawczego posiada dla kultury głębsze i raczej odmienne implikacje moralne niż inne, częściej omawiane po tym kątem jego typy.
Zawodowy obowiązek analitycznego podejścia do spraw ludzkich nie jest
sprzeczny z osobistym obowiązkiem ustawiania ich w określonej moralnej
perspektywie. Etyka zawodowa opiera się na etyce osobistej i z niej czerpie
47
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swoją siłę; staramy się zachować wiarę, że ślepota – czy uleganie złudzeniom
– okalecza cnotę, tak jak okalecza ludzi. Bezstronność bierze się nie z braku
zaangażowania, lecz z pewnego rodzaju przejęcia się, dostatecznie elastycznego, by wytrzymać ogromne napięcie pomiędzy reakcją moralną a obserwacją naukową, napięcia, które zresztą rośnie w miarę pogłębiania się moralnej
percepcji i postępów w naukowym rozumieniu. Ucieczka w scjentyzm lub
przeciwnie – w subiektywizm, jest jedynie sygnałem, że to napięcie stało się
nie do wytrzymania, że nerwy odmówiły posłuszeństwa i trzeba było dokonać jakiegoś wyboru dla stłumienia: albo własnego człowieczeństwa, albo
własnego racjonalizmu. W nauce sytuacje takie są patologią, a nie normą”55.
Mówiąc o konieczności rozumienia Innego, należy również odnieść
się do relacji człowiek – świat. Relację tę należy traktować jako nadrzędną
w stosunku do układu człowiek nad światem, gdyż człowiek jest tutaj zawsze
osobą – podmiotem, dla której świat jest przedmiotem subiektywnego poznania.
Nie oznacza to jednak, że należy odrzucić relację świat – człowiek.
Gdyby tak było, nie godzilibyśmy się na to, że człowiek jest jednocześnie
częścią świata, co byłoby poważnym nieporozumieniem. Zatem człowiek,
pojmowany jako człowiek – osoba – podmiot, istnieje w świecie i jest częścią
tego świata, będącego swoistym uniwersum.
Na relację człowiek – świat składają się następujące horyzonty sensu:
- JA,
- JA jako JA,
- JA jako JA – TRANSCENDENTALNE,
- JA – TY,
- JA – ŚWIAT 56.
Horyzont sensu JA to wynik odniesienia do ustanawiania siebie jako
istniejącego i myślącego, czyli istniejącej istoty racjonalnej. „To ustanawianie
siebie jest pierwszą prawdą i to taką, która sama siebie ustanawia. Dlatego też
horyzont sensu JA jest pierwszym horyzontem, gdzie nadrzędną wartością
uniwersalną jest człowiek oraz jego życie, rozwój, samorealizacja, wolność,
tożsamość i podmiotowość”57.
Horyzont sensu JA jako JA jest wynikiem subiektywnego podejścia,
a więc ma miejsce wtedy, gdy pytam o źródło takich sensów, jak: mój nauczyciel, moja szkoła i mój uczeń, ale również – moje życie, mój rozwój, moja
samorealizacja, moja wolność, moja tożsamość i moja podmiotowość. Pozostaję jednak wtedy, nadal jako człowiek, w ramach horyzontu (uniwersum)
55
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świata.

Horyzont sensu JA jako JA – TRANSCENDENTALNE jest wynikiem
podejścia, które umożliwia pytanie o źródło sensu, jakim jest świat jako horyzont (uniwersum) oraz ja jako człowiek w tym świecie. Wykraczam wtedy
poza samego siebie oraz wykraczam poza świat, czyli transcenduję siebie
oraz transcenduję świat. „Tworzy się w ten sposób transcendentalna świadomość świata, dla której świat staje się fenomenem świata, a człowiek – fenomenem człowieka w tym świecie i dla tego świata”58.
Horyzont sensu JA – TY powstaje w wyniku wyjścia poza obszary
bycia w kierunku doświadczenia Drugiego (Innego).
Horyzont sensu JA – ŚWIAT może zaistnieć dopiero wtedy, gdy nastąpi wcześniej doświadczenie Drugiego (Innego). „Dlatego przed doświadczeniem otaczającego świata musi nastąpić doświadczenie drugiego człowieka.
Otaczający człowieka świat jest tworem, który został usytuowany w wyniku
wspólnego doświadczenia (mojego i innych ludzi). Dlatego tak istotny jest
absolutny prymat drugiego człowieka przed wszelkim innym cogito. Zatem
zwrot w stronę Drugiego warunkuje nie tylko zwrot w stronę świata, ale również w stronę siebie jako bytu” 59. Rozumiem Innego, bo Inny jest we mnie!
Refleksja nad rozumieniem Innego w kontekście założeń fenomenologiczno-hermeneutycznych ciągle się rozwija i jest przedmiotem wielu badań
empirycznych60. Jednak omówiony powyżej kontekst fenomenologiczno-hermeneutyczny nie jest jedynym. Rozumienie Innego w metodologii jakościowej
w naukach społeczno-humanistycznych nabiera coraz częściej cech dialogu
interdyscyplinarnego. Rozumieniem Innego zajmują się dzisiaj filozofowie,
pedagodzy, psycholodzy, antropolodzy kulturowi, kulturoznawcy, socjolodzy i literaturoznawcy 61. Podejście wielokierunkowe powinno przyczynić się
do lepszego rozumienia Innego. Mam nadzieję, że tak będzie.
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Słowackie studia epidemiologiczne
Recenzja książki: Vladimir Nowotny, Anton Heretik Sr., Anton Heretik
Jr., Jan Pečeňak, Alojz Ritomsky, Epidemologia alkoholizmu a fajčenia na
Slovensku, „Folia psychopatologica” 4, wyd. Psychoprof, Nove Zamky, 2008
[ISBN: 978–80–89322–01– 5], s. 152.
Recenzowana praca jest trzecim, w ostatnich pięciu latach, dziełem
pięcioosobowego zespołu badaczy słowackich. Profesor medycyny Vladimir Novotny jest lekarzem, kierownikiem kliniki psychiatrycznej Wydziału
Lekarskiego Uniwersytetu Jana Komenskiego w Bratysławie. Specjalizuje
się w psychofarmakologii i psychiatrii sądowej. Docent nauk medycznych
Jan Pečeňak jest także pracownikiem uniwersyteckiej kliniki psychiatrycznej specjalizującym się m.in. w psychofarmakologii. Kolejni dwaj badacze to
psycholodzy. Profesor Anton Heretik to pierwsza postać słowackiej psychologii sądowej. Uczeń pioniera tej dyscypliny na Słowacji – Gezy Dobrotki
– jest kontynuatorem jego dzieła. Autor pierwszego na Słowacji podręcznika psychologii sądowej, znakomity ekspert sądowy, kierownik katedry psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Komenskiego. Jego syn
– Anton Heretik Jr. – jest psychologiem klinicznym. Zajmuje się m.in. zagadnieniami zaburzeń emocjonalnych. Jest wraz z ojcem autorem wydanej
ostatnio obszernej monografii Psychologia kliniczna. Piątym naukowcem
w tym zespole jest docent Alojz Ritomsky – socjolog i statystyk, wykładowca
na Wydziale Filozoficznym UK. Tak uformowany team badawczy zakończył
recenzowaną tu publikacją trzeci program badań poświęconych wybranym
problemom epidemiologicznym występującym na Słowacji. Praca ta kończy
trylogię poświęconą – jak piszą Autorzy we wstępie – trzem największym
grupom zaburzeń mających ogólny, epidemiologiczny charakter.
*


Dr; psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, wykładowca w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej.
Niniejszy tekst mógł powstać dzięki naukowo-dydaktycznej współpracy pomiędzy Wyższą
Szkołą Humanitas w Sosnowcu a Uniwersytetem im. Jana Komenskiego w Bratysławie. W ramach programu Erasmus – Socrates przebywałem na krótkoterminowym stażu na Wydziale Prawa Comenius University w Bratysławie. Kontakt z niektórymi członkami zespołu badawczego
realizującego recenzowane tu badania umożliwił mi zapoznanie się z ich wynikami i dał możliwość niniejszej publikacji. Dziękuję władzom obu Uczelni oraz osobom pilotującym mój wyjazd
(ZM).
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Wydawnictwo Psychoprof w serii „Folia psychopatologica” opublikowało te raporty z badań, którym ich autorzy nadali tytuł EPI (od epidemiologia – oczywiście) ze stosowną dla danego programu sygnaturą dodatkową.
I tak drukiem wyszły:
- tom 1 serii „Folia psychopatologica”: EPID, czyli Epidemiologia depresji na Słowacji (2003),
- jako tom 2: EPIA, czyli Epidemiologia wybranych zaburzeń lękowych na Słowacji (2006), (sygnatura A oznacza zaburzenia
afektywne) i wreszcie omawiany poniżej
- EPIAF, czyli Epidemiologia alkoholizmu i nikotynizmu na Słowacji (sygnatura F oznacza słowackie fajčenie – palenie tytoniu, nikotynizm), które jako tom 4 „Folia psychopatologica”
ukazało się drukiem w roku 2008.
Recenzowana praca składa się z czternastu rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiono klasyfikację i diagnostykę zaburzeń związanych
z uzależnieniem alkoholowym i nikotynizmem. Odwołano się w nim do powszechnie w świecie używanych klasyfikacji zaburzeń, a mianowicie ICD
(International Clasification of Diseases – wersja 10) oraz DSM (Diagnostic
and Statistical Manual of mental Disorders – wersja IV). Rozdział drugi traktuje o epidemiologii alkoholizmu i nikotynizmu. Przytoczono najbardziej
reprezentatywne badania amerykańskie i europejskie oraz – co oczywiste
– czeskie i słowackie. Rozdział trzeci to metodologia badań zrealizowanych
przez zespół. Do pomiaru uzależnienia zastosowano narzędzia diagnostyczne o światowej renomie, a to: czteropytaniowy kwestionariusz – plan wywiadu CAGE opracowany w roku 1984 przez Johna Ewinga (do wstępnej
diagnozy alkoholizmu) oraz ośmiopytaniowy test zależności od nikotyny
– FTQ (Fagerstrőm Tolerance Questionnnaire) – opracowany w 1978 r. przez
szwedzkiego psychologa Karla Olova Fagerstrőma. W 1991 r. zespół badaczy
brytyjskich opublikował propozycję skrócenia tego testu do sześciu pytań.
Zastosowano także kwestionariusze do badania zaburzeń towarzyszących uzależnieniu, m.in. kwestionariusz Speibergera (State Trait Ankiety
Inventory) do badania poziomu lęku, wersję skróconą; kwestionariusz GAD
do badania zgeneralizowanych zaburzeń emocjonalnych. Wersja ta to Mini
International Neuropsychiatric Interview (MINI). Badania prowadzono
i wyniki analizowano w grupach wiekowych (przedziały 18-29, 30-39, 40-49,
50-59 oraz 60 lat i więcej), zróżnicowanych pod względem wykształcenia,
miejsca zamieszkania (kryterium był administracyjny podział kraju), wielkość miejsca zamieszkania, narodowość (tu autorzy dostosowali swój podział
do etnograficznej specyfiki Słowacji, a zatem wyróżnili narodowość słowa222
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cką, węgierską i inne). Do opracowań statystycznych wybrano: test Studenta,
F-test Fishera, test Chi-kwadrat, rachunki korelacyjne oraz wskaźniki istotności różnic.
Rozdział czwarty zawiera opis typów konsumpcji alkoholu. Autorzy
w całej pracy stosują termin prewalencja (ang. prevalence – występowanie)
jako naukowy termin określający w epidemiologii procent osób dotkniętych
danym zaburzeniem (chorobą) w całej populacji. Według uzyskanych wyników najwyższa prewalencja uzależnionych od alkoholu występuje u osób
w wieku do 39 lat. Zdecydowaną większość uzależnionych stanowią mężczyźni. Najczęściej uzależnieni legitymują się wykształceniem średnim, ale
bez matury, najmniejszą grupę stanowią osoby z wyższym wykształceniem,
ale różnice te nie są duże. Najwięcej piją preszowianie, najmniej mieszkańcy
okręgu Trnava. Zanotowano bezwzględną korelację pomiędzy liczbą pijących
nałogowo a liczebnością miejsca zamieszkania – im miejscowość mniejsza,
tym wskaźnik prewalencji wyższy.
Polski czytelnik nie musi zdawać sobie sprawy z problemów narodowościowych na Słowacji. Oprócz ludności pochodzenia słowackiego dużą
etniczną grupą są Węgrzy. W regionach południowych kraju napisy i drogowskazy są także w języku węgierskim, telewizja krajowa nadaje codziennie
wiadomości w języku węgierskim (w Polsce czynią tak telewizje regionalne,
np. na Śląsku i Opolszczyźnie jest magazyn nadawany w języku niemieckim).
Problemy słowacko-węgierskie mają długą przeszłość historyczną, niejednoznacznie opisywaną i interpretowaną. Podobnie wyglądają historycznie
młodsze relacje słowacko-czeskie. Pozostaje jeszcze „czwarta siła” społeczna, a mianowicie Romowie. Społeczność rozsiana na terenie całego kraju
i przysparzająca czasami wielu różnorodnych problemów władzom lokalnym
i centralnym – pisał o tym m.in prof. Anton Heretik w swoich Zakładach forenznej psychologie (Bratysława, 1993).
Uczestników badań podzielono w analizie uzyskanych wyników na
trzy grupy etniczne: słowacką, węgierską i pozostałe narodowości. Najwyższą prewalencję uzależnienia odnotowano właśnie w tej trzeciej grupie,
a wskaźnik uzależnionych był ponaddwukrotnie wyższy niż w grupach węgierskiej i słowackiej.
W rozdziałach piątym i szóstym omówiono wpływ alkoholizmu na
zaburzenia afektywne i jego związek z nimi. Nie wdając się w szczegółowe
rozróżnienia typów tych zaburzeń, autorzy wskazali na stopień i zakres tych
zależności.
Rozdział siódmy poświęcono występowaniu (prewalencji) nikotynizmu. Procent palących wynosi na Słowacji ok. 30%; palą częściej mężczyźni,
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a prewalencja palenia zmniejsza się wraz z upływem wieku – w najstarszej
wiekowo próbie badawczej palenie deklarował najwyżej co dziesiąty badany.
Nie ma istotnych różnic pomiędzy grupami o różnym poziomie wykształcenia.
Rozdziały ósmy i dziewiąty poświęcono zaburzeniom afektywnym
i ich związkom z nałogiem nikotynowym. Podwyższoną i silną zależność
tych zaburzeń stwierdzono u połowy palaczy – różnic pomiędzy kobietami
a mężczyznami w zasadzie nie ma.
W rozdziale dziesiątym omówiono wyniki analiz związków pomiędzy
nałogami alkoholowym a nikotynowym. Zależności te nie są tak oczywiste
i jednoznaczne, jakby się to mogło wydawać, ale jednak procent palących jest
najniższy wśród abstynentów, wyższy u pijących okazyjnie i towarzysko,
a najwyższy wśród uzależnionych.
Ostatnie dwa rozdziały poświęcono analizie związków pomiędzy alkoholizowaniem się i paleniem tytoniu a ogólnym stanem zdrowotnym probantów.
W jedenastym rozdziale omówiono między innymi wyniki odpowiedzi badanych na pytania o sposoby radzenia sobie z problemami zdrowotnymi. Badacze wskazali cztery osoby, które z racji kwalifikacji zawodowych
i moralnych mogą/mogłyby udzielać pomocy. Tymi osobami są: ksiądz, lekarz, psycholog i psychiatra (też przecież lekarz, ale w potocznej opinii jest
to lekarz „specjalny”). Abstynenci i pijący okazyjnie na podobnym poziomie
określali zdolność pomagania lekarzy, księży i psychiatrów (odpowiednio
15, 17 i 13%). Najniżej (tylko 4%) oceniono kompetencje psychologów. Osoby
będące na pograniczu uzależnienia i uzależnione widziały te kompetencje
najczęściej u psychiatrów (25%), potem u księży i lekarzy (12-14%) i także
najmniej u psychologów (3,5%).
W dwunastym rozdziale omówiono związki pomiędzy paleniem tytoniu a zaburzeniami somatycznym. Ogólna, pozbawiona szczegółowych pytań
analiza wykazała, że procent leczących się na inne dolegliwości jest nieco
wyższy u niepalących. Regularne zażywanie leków deklarował co czwarty
badany, a lekami zdecydowanie wiodącymi były leki nasercowe.
Omawianą pracę kończy rozdział trzynasty podsumowujący wszystkie
wcześniej przytoczone analizy i ich wyniki. Bez komentarzy wypunktowano
wszystkie wyniki i ich statystyczne oceny. Rozdział czternasty to podsumowanie wyników przedstawione w języku angielskim.
Bibliografia liczy sto czterdzieści pozycji, w większości angielskojęzycznych. Nie ma wśród nich, niestety, opracowań polskich. Może dlatego,
że tego typu badania nie są w naszym kraju realizowane, a przynajmniej nie
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upubliczniono ich wyników.
Praca, którą niniejszą recenzją pragnę przybliżyć polskiemu Czytelnikowi, jest klasycznym raportem z badań. Nie ma tam oratorskich popisów
w części zwanej czasem „teoretyczną”. Jest natomiast znakomicie zorganizowany i rzetelnie, przejrzyście zaprezentowany warsztat badawczy interdyscyplinarnego zespołu fachowców. Lektura tej pracy oprócz walorów poznawczych ma też inną wartość. Może stać się inspiracją do przeniesienia ich
na grunt polski. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby przeniesienie to nie dotyczyło
jedynie problemów trzeciego tomu, czyli epidemiologii alkoholizmu i nikotynizmu. Te problemy akurat są chyba najlepiej zbadane (badane) na rodzimym gruncie. Wartościowszym byłoby, gdyby przenieść cały, trzyetapowy
program badań epidemiologicznych zaproponowany i zrealizowany przez zespół bratysławskich naukowców.
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