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WSTĘP

W

ychowanie jest podstawowym przedmiotem zainteresowania i celem badań
pedagogiki. Od początków istnienia myśli pedagogicznej szukamy też jego
ideału. W związku z tymi poszukiwaniami zmieniają się eksponowane w jego ramach treści, jak i metody, za pomocą których chcemy owy ideał, wzorzec osiągnąć.
Współcześnie szczególne miejsce w rozważaniach pedagogicznych zajmuje wychowanie personalistyczne, nastawione na ekspozycję człowieka jako osoby – świadomej
i działającej celowo jednostki, która rozwija się pod wpływem refleksji i namysłu nad
swoją egzystencją. By do tej refleksji mogło dojść, istotne są uświadomione wpływy ją
pobudzające, których dostarcza wychowawca. Wychowawca, nie tylko w wychowaniu personalistycznym, ale również w innych popularnych obecnie nurtach, ma być
mistrzem i przyjacielem wychowanka, bliską mu osobą, której zależy na rozwinięciu
pełni potencjału dorastającego, młodego człowieka. Wiemy również, iż wychowanie rozpoczyna się w rodzinie. Rodzina też ponosi główną odpowiedzialność za jego
kształt, będąc jedynie wspomaganą w swych działaniach przez instytucje zewnętrzne,
na przykład szkołę. Spoglądając na rodzinę w ujęciu historycznym, możemy zauważyć zmiany występujące w jej strukturze, funkcjach i rolach. Zmiany te są naturalną
częścią ludzkiej egzystencji, lecz ich współczesne tempo może jednocześnie stanowić
przyczynę zagrożeń, z którymi rodzina, współcześnie pozbawiona szerszego wsparcia
społecznego, może sobie nie radzić. Oprócz uzależnień (na przykład od alkoholu
czy narkotyków), wykluczenia społecznego (którego główną przyczyną nadal jest
bieda), szczególnym zagrożeniem wpływającym na nieprawidłowości pojawiające się
w rodzinie jest agresja oraz zachowania przestępcze, których sprawcami są nieletni.
Ważnym jest – jak podkreśla na łamach niniejszego Zeszytu Artur Waluś – położenie
nacisku na działania naprawcze nie za pomocą środków prawnych (które powinny stanowić środek ostateczny), lecz przede wszystkim oddziaływań wychowawczo-resocjalizujących. Tylko położenie nacisku na ten typ działań sprawi, iż działania resocjalizacyjne będą skuteczne i umożliwią młodemu człowiekowi prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.
W ramach wychowania, od zarania dziejów, szczególne miejsce zajmuje kształcenie. Wydaje się, iż współcześnie, w czasach hiperpodaży informacji i niesamowitego
przyrostu wiedzy, w których głosi się transformację społeczeństwa do formy społeczeństwa wiedzy, szczególne znaczenie w procesie nauczania–uczenia się przypisuje
się uczeniu. Szkoła, zamiast przekazywać uczniowi niezbędny zasób informacji, ma
skupić się na technikach uczenia się i motywowaniu ucznia do podejmowania aktywności własnej w tym zakresie. Zakłada się jednocześnie, iż niezbędne informacje
uczeń, wyposażony w odpowiednie kompetencje i narzędzia, będzie w stanie uzyskiwać samodzielnie z wybranych przez siebie źródeł (głównie elektronicznych).
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Stąd nauczycielowi, by mógł sprawnie wykonywać swoje obowiązki w zarysowanym powyżej zakresie, niezbędna staje się wiedza dotycząca funkcjonowania mózgu. Nauczyciel musi znać odpowiedzi na pytania stawiane przez Joannę Skibską,
tj. jak działa ludzki mózg oraz jakie są jego możliwości. Ta wiedza staje się podstawą
do tworzenia i wykorzystywania w procesie nauczania, znanych od starożytności,
lecz skutecznych również współcześnie, mnemotechnik. Nie możemy zapominać,
iż współcześnie procesy nauczania–uczenia się nie odbywają się jedynie w murach
szkoły i nie kończą się wraz z zakończeniem procesu edukacji. Dziś procesy te mają
charakter całożyciowy. By sprawnie egzystować i cieszyć się z jakości swojego życia,
współczesny człowiek musi mieć świadomość konieczność ciągłej aktualizacji swoich
kompetencji i nabywania nowych, jak również musi wykształcić umiejętność odnajdywania się w coraz to nowszej, coraz bardziej zaskakującej rzeczywistości. Uzupełnieniem procesu nauczania–uczenia się jest dostarczenie odpowiednich środków dydaktycznych. By spełniały one swą rolę, muszą nie tylko prezentować wysoki poziom
merytoryczny, ale charakteryzować się atrakcyjną dla odbiorcy formą, przykuwającą
jego uwagę oraz pobudzającą motywację i ciekawość do uczenia się nowych rzeczy.
W tym aspekcie ciekawą formą wydają się być e-podręczniki, szczególnie preferowane przez współczesne „cyfrowe” dzieci.
Aspekty dotyczące procesu nauczania–uczenia się zostały uzupełnione przez
Autorów o te dotyczące egzystencji młodego człowieka w szkole. Poruszono tutaj
niezwykle istotne tematy, tj. sytuacje konfliktowe oraz problemy ucznia zagrożonego
niedostosowaniem społecznym. Autorki, tj. Anna Jakubowicz-Bryx i Beata Matusek,
tę problematykę omawiają w kontekście chyba najważniejszego etapu życia szkolnego, tj. wczesnej edukacji. Ten etap kształcenia niejednokrotnie decyduje o dalszej
ścieżce edukacyjnej, wpływa na wyrobienie sobie przez dziecko zarówno pozytywnych, jak i negatywnych przekonań dotyczących życia szkolnego. W tym kontekście
szczególnie istotna wydaje się być rola nauczyciela. Nauczyciela będącego współcześnie towarzyszem dziecka, nastawionym na pobudzenie jego aktywności i rozwój
samodzielności. Taki nauczyciel wpływa na wszechstronny rozwój dziecka. Zatem
w jego pracy istotne są nie tylko kompetencje zawodowe nabywane w toku studiów
i w procesie dokształcania się, ale przede wszystkim jego osobowość. Tak rozumiany
pedagog kształci nie tylko uczniów, ale również i samego siebie.
Omówione powyżej, poruszone w tym Zeszycie wątki, skupiają się na konkretnych problemach wychowania i kształcenia. Dotyczą praktycznych problemów,
które możemy napotkać w codziennej praktyce pedagogicznej. Dla uzyskania pełni
rozważań podjęte analizy kończy tekst Iriny Kuczyńskiej skupiający się na politycznej i ideologicznej wizji edukacji. Autorka porusza tematykę dotyczącą budowy tej
wizji w zakresie kultury politycznej i wynikającego z niej procesu kształtowania się
tożsamości młodzieży.
Wychowanie i kształcenie, jak zaznaczono na początku, to podstawowe procesy
działalności pedagogicznej, podejmowane od czasów najważniejszych aż do współ-
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czesności. Teksty złożone do niniejszego Zeszytu pogłębiają znane już przemyślenia
w tym zakresie, jak i poruszają nowe sprawy, które z pewnością doczekają się dalszych, pogłębionych analiz.
Aleksandra Kamińska
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Joanna Lorenc*

WYCHOWANIE CZŁOWIEKA
W UJĘCIU PEDAGOGIKI PERSONALISTYCZNEJ
WPROWADZENIE

R

ozważania dotyczące kondycji współczesnej szkoły, jej zadań, problemów i trudności sprowadzają się w swojej istocie do przemyśleń na temat celów, metod
wychowania oraz koncepcji wychowawczych. Dokonujące się przemiany społeczno-kulturowe, a szerzej ujmując – cywilizacyjne, modyfikują postrzeganie i rozumienie
wymiaru wychowania. Zmieniają się cele, a co za tym idzie rola wychowania.
Wyjaśnianie tego, czym jest wychowanie i co stanowi jego istotę, należy do podstawowych zadań pedagogiki jako nauki o wychowaniu. Jednak sama złożoność treści
tego pojęcia powoduje, iż jest ono nie tylko trudne do jednoznacznego zdefiniowania, ale też nie pozwala na ustalenie jednego paradygmatu, wedle, którego można
kształtować czy projektować założenia związane z wychowaniem.

PRÓBA PORZĄDKOWANIA UJĘĆ DEFINICYJNYCH
W związku z tym także samo pojęcie wychowania doczekało się wielości określeń,
definicji, interpretacji. Powoduje to trudności w wyjaśnieniu jego istoty. Wydaje się,
iż wychowanie nabiera swojego pełnego znaczenia dopiero w związku z konkretną
egzystencją człowieka, a poprzez niego z życiem grupy osób. Ma ono związek z realnym życiem, nie jest pojęciem abstrakcyjnym. Określa jeden z najbardziej podstawowych rodzajów działalności ludzkiej w stosunku do drugiego człowieka i włączone zostaje w fizyczną, duchową i intelektualną przestrzeń ludzkiego działania, która
jest zawsze osadzona w przeszłości, aktualizuje się w teraźniejszości i jest zwrócona
ku przyszłości.
Można przyjąć, że wychowanie przedstawia się nam jako fakt dany, a równocześnie
jako rzeczywistość dynamiczna, wraz z dążeniami oraz perspektywą zmiany. Jest to
działalność ukierunkowana na rozwój osoby i zwrócona ku przyszłości jako „praca
dla jutra”. Wychowanie to nie tylko prosty akt, lecz także wzmożone działanie, wysiłek, który nie może być odbierany jako absolutnie niezmienny, czy jako proste przej*
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ście od jednego aktu do drugiego, lecz jako proces przechodzenia od pozytywnych
pragnień do ich zrealizowania, od dobra rozwojowego ukazanego w perspektywie
przyszłości do jego spełnienia (Nowak, 2008, s. 178–181).
Jak wskazuje S. Kunowski, w potocznym rozumieniu wychowanie oznacza wszelkie celowe oddziaływanie ludzi dojrzałych, wychowawców, przede wszystkim na
dzieci i młodzież – wychowanków, po to, aby kształtować w nich określone pojęcia,
uczucia, postawy, dążenia. Działanie takie zawiera w sobie zarówno opiekę, dostarczanie rozrywki i kultury, wychowanie fizyczne, umysłowe, moralne, społeczne, estetyczne, ideowe, jak i nauczanie, szkolenie, przygotowanie do różnych zadań, kształcenie w różnych kierunkach, oświatę, poradnictwo itp., oddziaływanie ludzi na siebie.
Działalność wychowawcza jest społecznie zorganizowana, aprobowana i odbywa się
w ramach określonych grup społecznych, takich jak na przykład rodzina, szkoła,
organizacja młodzieżowa, zakład pracy czy teatr, które stają się instytucjami wychowawczymi (Kunowski, 1993, s. 19).
Mówiąc o wychowaniu, zdaniem S. Kunowskiego, myśli się o:
1) działaniu wychowawczym, czyli czynnościach wychowawców, 2) o warunkach,
okolicznościach i bodźcach, czyli sytuacjach wychowawczych, 3) o wyniku, czyli
wytworze wszystkich działań i warunków oraz 4) o zachodzących zmianach, a więc
o całkowitym procesie wychowawczego rozwoju człowieka (Kunowski, 1993, s. 166).

Te właśnie elementy tworzą wychowanie jako długotrwały ciąg zmian, które mają miejsce w procesie wszechstronnego rozwijania człowieka. Biorą w tym świadomy udział
wychowawcy, współtworząc różne okoliczności i warunki, które postrzega się jako zasadnicze i istotne sytuacje wychowawcze. Wpisane są w to również starania samego
wychowanka, potrzebne do osiągnięcia większej samodzielności umysłowej, moralnej
i życiowej, czyli „najwyższego wytworu wychowania” (Kunowski, 1993, s. 166).
Za M. Nowakiem (Nowak, 2008, s. 189) można powiedzieć, iż nie sposób wymienić wszystkich prób zdefiniowania pojęcia wychowanie. Nie doczekało się ono
jednoznacznego określenia. Dokonywane typologie definicji różnicują je ze względu
na zakres, dyscypliny podstawowe, charakter, znaczenie i funkcję w życiu człowieka
oraz sposób interpretowania i ujęcia (klasyczne i alternatywne).
Zakresy znaczeniowe pojęcia wychowanie pozwalają wyróżnić jego szerokie, węższe
i najwęższe rozumienie. Wychowanie w szerokim sensie zawiera wszelkie oddziaływania na człowieka, które współtworzą jego osobową indywidualność. Na człowieka,
na jego postępowanie, decyzje, poglądy wpływają oddziaływania zarówno rodzinne,
szkolne, ale także sąsiedzkie, koleżeńskie, zawodowe, grup rówieśniczych czy mediów
masowych (Nowak, 2008, s. 189). To rozumienie odnosi się do wychowania skierowanego na rozwój umysłowy, uczuciowy, na sferę motywacji i konkretnych działań.
Wychowanie takie jest związane z rozwijaniem osobowości pod kątem wszystkich jej
cech i obejmuje ogół procesów i właściwości psychicznych człowieka, tzn. intelektualnych (umysłowych), emocjonalnych (uczuciowych), wolicjonalnych (chęci) razem
z działaniem. Czyli obejmuje jednocześnie nauczanie (uczenie się), jak i wychowanie
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w węższym znaczeniu (Łobocki, 2006, s. 32). W tym ujęciu pojęcie to zawiera również w sobie postulat troskliwej opieki, ochrony przed zagrożeniami, kształtowania
i prowadzenia wychowanka do pełni rozwoju (Cichoń, 1993, s. 114).
Z kolei A. Tchorzewski przyjmuje, iż przez wychowanie w szerokim znaczeniu
rozumie się
wszystkie rodzaje działań społecznych, które charakteryzują się następującymi właściwościami (cechami) konstytutywnymi: akomodacją, aproksymacją oraz indoktrynacją (Tchorzewski, 1993, s. 29).

Akomodacja oznacza tu przystosowanie jednostek lub grup do istniejących warunków i wymagań społecznych; aproksymacja to uświadomienie jednostkom ich
możliwości, form zachowań, przybierających postać określonych powinności a wynikających z przynależenia do określonej społeczności; z kolei indoktrynacja oznacza
systematyczny i zorganizowany wpływ na poglądy i przekonania jednostek lub grup.
Takie rozumienie pojęcia, podobnie jak u K. Konarzewskiego (1982), u którego wychowanie to działalność, podczas której jeden człowiek stara się zmienić innego człowieka, może pociągać za sobą pewne niebezpieczeństwa. Jak podkreśla
M. Nowak, nie wszystkie oddziaływania są pożyteczne, wartościowe wychowawczo,
a nawet dopuszczalne z powodów etycznych, także nie wszystkie zmiany w osobowości człowieka są zmianami korzystnymi, pożądanymi przez podmiot i służącymi jego rozwojowi. Szerokie rozumienie wychowania może zawierać różne wpływy
i oddziaływania, które nie zawsze będą wychowawcze, a nawet mogą być szkodliwe
(Nowak, 2008, s. 189–190).
Natomiast przez wychowanie w sensie węższym rozumie się zazwyczaj wszelkie
zamierzone oddziaływania na wychowanka, podejmowane świadomie w określonym
celu i w określonej sytuacji. Wychowanie takie to planowa aktywność człowieka,
skierowana na osiągnięcie pewnych celów, czyli pożądanych i trwałych zmian w osobowości ludzi. To określenie wychowania wyraźnie uwidacznia rolę wartości, ponieważ każdy, kto wychowuje, chce pokonać niedomagania i braki, a osiągnąć to,
co pragnie. Wychowanek w swoim określonym „być-teraz” ma być doprowadzony
przez wychowawcę do stanu „powinien-być”. Postawienie celu, a przez to przyjęcie
pewnych wartości, wiąże się nierozerwalnie z wychowaniem (Nowak, 2008, s. 190).
Owo węższe rozumienie wychowania wiąże się także z kształtowaniem charakteru
człowieka, w którym dzięki stałej, silnej, samodzielnej woli następuje skierowanie
na cele wartościowe, cele moralne (Łobocki, 2006, s. 32). Przykładem określenia
wychowania w takim właśnie sensie jest definicja A. Tchorzewskiego, który ujmuje
tu wychowanie jako:
byt społeczny, będący wytworem przynajmniej dwóch osób, pomiędzy którymi zachodzi relacja wyrażająca się w przekraczaniu przestrzeni międzypodmiotowej za pomocą obranej formy kontaktu, w ramach którego podmiot wychowujący (działający)
kierując się powszechnie uznanym dobrem umożliwia podmiotowi wychowywanemu
(doznającemu) osiągnąć wzrost własnej tożsamości (Tchorzewski, 1993, s. 44).
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Powyższe pojmowanie jego znaczenia wskazuje na intencjonalność oddziaływań,
które mają tam miejsce, na ich społeczny charakter, związany między innymi z tym,
że wychowawca podejmuje świadome działanie w celu osiągnięcia danego celu.
Wychowaniem można wtedy nazwać każde działanie, które było świadome, celowe
i interpersonalne, nawet jeśli nie zostało zakończone pomyślnie, gdyż nie chodzi tu
o sam rezultat. Wszystkie wpływy zewnętrzne środowiska o charakterze nieplanowym, spontanicznym, nieintencjonalnym i nieuświadomionym nie są czynnikami
wychowania w ścisłym znaczeniu, tworzą raczej sytuację wychowawczą, gdzie dopiero odbywa się wychowanie, czyli świadome i celowe działanie. Działanie to jest wzajemną relacją pomiędzy wychowawcą i wychowankiem, którzy wpływają na siebie,
jest interakcją, z zachodzącą wzajemną komunikacją (Nowak, 2008, s. 196–197).
Spotykamy w literaturze przedmiotu także najwęższe rozumienie wychowania,
które obejmuje zamierzone wpływanie na sferę emocjonalno-wolicjonalną jednostki, ale również dążenie do wypracowania określonej postawy, umiejętności, aspektu
osobowości lub też nabycie określonej cnoty, traktowane jako element lub dziedzina
całej działalności wychowawczej (Nowak, 2008, s. 191). W dalszych rozważaniach
przedstawione zostaną wybrane aspekty wychowania personalistycznego stanowiące
propozycję jednego z podejść do omawianego pojęcia.

WYCHOWANIE W UJĘCIU
PEDAGOGIKI PERSONALISTYCZNEJ
W pedagogice personalistycznej, jednym ze współczesnych nurtów myślenia o wychowaniu, przedstawia się swoiste ujęcie tego procesu. Personalizm nie jest nurtem
jednolitym. Jego idee i założenia spotkać można w obszarze filozofii, teologii, pedagogiki, psychologii, aksjologii, a także w naukach humanistycznych, społecznych czy
w działalności społeczno-politycznej.
Na gruncie filozofii wyodrębnia się wiele jego klasyfikacji. W zależności od postrzegania samej istoty osoby istnieją różne, często sprzeczne, odmiany personalizmu.
Wymienia się personalizm idealistyczny, panpsychiczny, dualistyczny, relatywistyczny, monadystyczny, fenomenologiczny, panteistyczny, relatywistyczny, absolutystyczny, ateistyczny. Dostrzegalny jest również podział na: personalizm metafizyczny, etyczny, moralno-społeczny, religijny, filozoficzny i teologiczny. Uwzględniając
kryterium etniczne, wskazuje się na personalizm amerykański, francuski, niemiecki
i polski. Według kryterium światopoglądowego i ontologicznego pisze się o personalizmie horyzontalno-ateistycznym, wertykalno-teistycznym oraz klasyczno-tomistycznym ( Kowalczyk, 2012, s. 24).
Personalizm jako nurt myślenia posiada wiele odmian. Charakteryzuje je zainteresowanie wychowaniem, eksponowanie osoby jako istoty autonomicznej, jej godności
i rozumności. S. Kowalczyk uważa, iż personalizmem określić można taki nurt filozoficzny, religijny czy społeczny, który uznaje:
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a) osobowy byt człowieka, b) materialny i duchowy wymiar jego natury, c) rozumność
i wrażliwość na wyższe wartości, d) nadrzędną wartość osoby ludzkiej wobec świata rzeczy oraz struktur ekonomiczno-społecznych i politycznych (Kowalczyk, 2002, s. 305).

Z kolei M. Nowak przyjmuje, iż personalizm oznacza:
1) doktrynę podkreślającą autonomiczną wartość człowieka jako osoby i postulującą
jej pełną afirmację, 2) programy działań wspierających rozwój osoby ludzkiej, podporządkowujące wartości ekonomiczne i techniczne wartościom osobowo-duchowym
(Nowak, 2008, s. 542).

Wśród antropologiczno-ontologicznych podstaw personalizmu wskazuje się
trzy paradygmaty:
1) człowiek jest zawsze osobą, 2) jest on predysponowany do wielokierunkowej i wielopoziomowej aktywności, 3) posiada naturę prospołeczną (Kowalczyk, 2012, s. 27).

Założenia te znajdują swoje odniesienie w działaniu i wychowaniu personalistycznym.
Wśród podstawowych czynników procesu wychowania personalistycznego wymienia się: po pierwsze czynniki wewnętrzne, wrodzone, czyli własne i charakterystyczne
danej osobie, po drugie czynniki zewnętrzne, bodźce środowiskowe, wpływające na
proces wychowania, pobudzające do rozwoju także czynniki własne, wrodzone, po
trzecie zaś czynniki osobowościowe czy duchowe, które wyrażają się przez pozytywne
reakcje wychowanka na działanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Zgodnie
z nimi wychowawca winien wspierać wychowanka w zracjonalizowaniu doświadczeń
zdobytych w jego środowisku, w rozwijaniu własnych możliwości i kształtowaniu
odpowiedzialności za siebie, jak i za wspólnotę (Jedynak i Kojkoł, 2009, s. 229).
Jak pisze C. Nanni (2009, s. 65), istnieje wiele stanowisk w ramach personalistycznej teorii wychowania i pedagogiki. Personalistyczna refleksja przyjmuje różne
postaci i jest prowadzona na różne sposoby. Można jednak wskazać kilka wspólnych
wątków. Wyróżnia się m.in. pewne zasady personalizmu pedagogicznego:
działalność wychowawcza jest częścią zaangażowani na rzecz rozwoju uniwersum osobowego, czy też wspólnoty osób;
• ostatecznym celem tej działalności jest uzdolnienie podmiotu do kierowania procesem własnej personalizacji;
• wbrew empiryzmowi i behawioryzmowi, personaliści zgodni są co do tego, że wychowanek nie jest pustką, którą należy wypełnić, ani jednostką podatną na trening,
lecz osobą, którą należy przebudzić. W tym sensie personalizm jest „maieutyką”
osoby;
• wychowanek jest pierwszym sprawcą procesu wychowania. Wychowawca jest jego
współpracownikiem […];
• jako osoba wychowanek nie jest „res” (rzeczą) stanowiącą własność rodziny, Kościoła czy państwa. Wychowanie zostaje przekreślone, kiedy staje się szkołą socjologicznego konformizmu lub gdy zostaje zmonopolizowane przez władzę polityczną bądź
dominujące siły społeczne;
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• potwierdzeniu istotnej roli szkoły, obok innych instytucji wychowawczych, towarzyszy sprzeciw wobec sprowadzania jej roli wyłącznie do nauczania oraz odrzucenie
fałszywej koncepcji neutralności szkoły;
• „integralne człowieczeństwo”: edukacja szkolna powinna w swoich treściach obejmować nie tylko literaturę i sztukę, lecz także naukę i technikę;
• personaliści potwierdzają i bronią wychowawczej funkcji rodziny, lecz nie zaprzeczają kryzysowi, w który jest ona uwikłana, ani ryzyku autorytaryzmu w rodzinie;
• w horyzoncie wiary, która nie jest sprzeczna ze świeckością dzieła wychowania,
szczególnego znaczenia nabiera szacunek dla tajemnicy dziecka, które jest i staje się
osobą wśród wielości bodźców pochodzących od różnych instancji wychowawczych
(Nanni, 2009, s. 65–66).

Pedagogika personalistyczna odwołuje się do humanistycznych wartości, wśród
których podkreśla godność osoby. B. Kiereś uważa wręcz, iż godność człowieka nie
wypływa z faktu jego wolności, lecz jest wpisana w jego strukturę bytową (jedna
z cech życia osobowego), w naturę ludzką (Kiereś, 2009, s. 188). Działalność wychowawcza, której celem staje się uzdolnienie wychowanka niejako do przejęcia i kierowania własnym procesem wychowania, jest więc skierowana na rzecz rozwoju osoby
i wspólnoty. Wychowanie jest tu rozumiane jako proces rozwoju osobowego. W relacji wychowawczej podkreśla się wzajemność i podmiotowość wszelkich oddziaływań.
A zgodnie z myślą personalistyczną bycie wychowankiem oznacza bycie podmiotem
wychowania. Podmiotem, czyli autorem własnych działań. Ponadto rozwój osoby
poprzez aktywność, uczestnictwo i współdziałanie wychowanka ma prowadzić do
samowychowania, do ciągłego rozwoju.
Wśród przesłanek składających się na personalistyczne podejście do człowieka
w wychowaniu B. Śliwerski wymienia:
• uznanie autonomii każdej osoby jako tej wartości podstawowej i immanentnej, widocznej w niepowtarzalności i wolności człowieka;
•

przyjęcie podmiotowości człowieka, w myśl której żadna osoba, bez względu
na wiek, płeć, rasę czy wyznanie, nie może być kiedykolwiek traktowana
jako przedmiot, narzędzie lub środek do celu;

•

podmiotowość prawna, której podstawą jest prawo naturalne i godność osoby ludzkiej;

•

przyjęcie prymatu życia duchowego osoby w stosunku do innych dziedzin
życia i do społeczności;

•

uznanie społecznej natury człowieka, opartej na dialogu i wspólnocie (Śliwerski, 1996, s. 13–18).
Z kolei W. Starnawski (2011, s. 107) w swoich rozważaniach przedstawia myśl,
że wychowanie wynika nie tylko z potrzeby dostosowania do aktualnych wymogów
i standardów społecznych, lecz jego najgłębszych źródeł szukać trzeba w samej osobie. W perspektywie personalistycznej obejmuje ono zasadniczo pracę nad samym
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sobą, co jednak nie dokonuje się w izolacji, lecz poprzez kontakty z innymi osobami.
Jako kluczowe w tym ujęciu wskazuje się na jego dwa istotne aspekty, a mianowicie:
spotkanie i dialog (Chudy, 2009, s. 209–213).
W perspektywie spotkania i dialogu relacja osobowa między wychowawcą a wychowankiem nie jest nacechowana podporządkowaniem czy przewagą. Nie jest to
także prosta wymiana informacji, w której jedna strona ma je przyswoić, a druga
egzekwować. Istotę stanowią wzajemne relacje, dzięki nim podmioty stają się wartościowymi stronami relacji, ujawniają się jako osoby. Może się to dokonać tylko dzięki
relacji spotkania osób w dialogu. W tym kontekście wychowanie definiuje się nawet
jako samowychowanie w dialogu (Chudy, 2009, s. 209–216).
Zdaniem M. Śnieżyńskiego (1998, s. 169), całe życie człowieka jest dialogowe ze
swej natury. Żyć to znaczy uczestniczyć w dialogu, czyli pytać, słuchać i odpowiadać.
Wspomniany autor stwierdza w swojej definicji dialogu, iż jest
to wzajemna wymiana myśli, co najmniej dwóch osób, w której dochodzi do wymienności ról nadawcy i odbiorcy z pełnym poszanowaniem prawa do podmiotowości ich
uczestników, z poszanowaniem prawa do własnych poglądów, celem wzajemnego poznania się i zrozumienia prowadzącego do wzajemnego zbliżenia się osób (Śnieżyński,
1998, s. 169).

Dlatego też relacja wychowawcza jest dialogiczna wtedy, gdy obie strony, czyli nauczyciel i uczeń, otwierają się na siebie i wzajemnie na siebie oddziałują (Chudy,
2009, s. 219).
Przedstawiciele personalizmu dialogowego stoją na stanowisku, iż człowiek staje
się osobą/podmiotem właśnie wtedy, gdy nawiąże relacje z drugą osobą. Osoba jest
dla niego jakby lustrem, koniecznym dla odkrycia prawdy o sobie, umożliwia mu
uświadomienie sobie, kim jest. Celnie określił to J. Tischner w słowach:
Dopóki ja patrzę na siebie wyłącznie swoimi oczami – znam część prawdy. Dopóki
ty patrzysz na siebie swoimi oczami, także znasz tylko część prawdy. Ale i odwrotnie,
gdy ja patrzę na ciebie i biorę pod uwagę tylko to, co sam widzę, i gdy ty patrzysz na
mnie i uwzględniasz tylko to, co widzisz – obydwaj ulegamy częściowemu złudzeniu.
Pełna prawda jest owocem wspólnych doświadczeń – twoich o mnie, a moich o tobie
(Tischner, 1981; za: Śnieżyński, 2008, s. 176).

Wydaje się, że do odkrywania i poznawania pełnej prawdy o sobie niezbędny staje
się kontakt z drugim człowiekiem, nawiązane relacje i dialog. Jak pisze M. Buber:
„Człowiek staje się Ja w kontakcie z Ty” (Buber, 1992, s. 56). Ponieważ
człowiek jako osoba jest istotą zwróconą ku drugiemu, ku innym ludziom, jest istotą
dialogiczną. Dopiero w dialogu z innymi ludźmi może siebie pełniej odkrywać, rozwijać i urzeczywistniać (Darowski, 2002, s. 123).

Gdyż „Każde prawdziwe życie jest spotkaniem”, w którym „Ty spotyka mnie” (Buber,
1992, s. 45). Jak z tego wynika, relacyjność i dialogiczność wpisane są w naturę czło-
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wieka, są związane nierozerwalnie z życiem człowieka. A jeśli tak, to związane są także
z wychowaniem stanowiącym integralną część życia człowieka.

ZAKOŃCZENIE
Słuszne wydaje się stwierdzenie, iż potrzeba wychowania wynika z niedoskonałości
człowieka. W innej sytuacji, w której człowiek byłby istotą doskonałą, dopełnioną
i dokonaną, wychowywanie go nie byłoby potrzebne, nie miałoby sensu, a nawet byłoby niemożliwe. Dzięki dynamicznej strukturze człowieka, jego zdolności stawania
się i zmieniania, istnieje możliwość rozwoju i zmiany na lepsze, dążenia do doskonałości. Zadaniem wychowania staje się zatem pomoc w tym dynamicznym rozwoju
człowieka, dzięki któremu kształtuje się, aby być człowiekiem, a inaczej rzecz ujmując – pomoc w przygotowaniu człowieka do uczenia się przez całe życie (Stróżewski,
1993, s. 52; Maritain, 1993, s. 61).
Sensem wychowania staje się w tym ujęciu dążenie do tego, aby:
pomóc wychowankom nabyć takie cechy osobowości, które uzdolnią ich do samodzielnego i odpowiedzialnego społecznie życia. To, jakie cechy do takich się zaliczają,
zależy z jednej strony od natury człowieka, z drugiej zaś od kultury, w której przychodzi mu żyć (Brezinka, 2007, s. 27–28).

Rozwój człowieka, rozwój jego potencjalności trwa przez całe życie i jest możliwy
dzięki pracy własnej podmiotu, a wychowanie może być postrzegane jako pomoc
w jego rozwoju. Wychowanie w ujęciu personalistycznym staje się niejako odpowiedzią na potrzeby dynamicznie i permanentnie zmieniającej się rzeczywistości, która
domaga się nieustającego rozwoju człowieka.

BIBLIOGRAFIA
Brezinka, W. (2007). Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki. Kraków.
Buber, M. (1992). Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Warszawa.
Chudy, W. (2009). Pedagogika godności. Elementy etyki pedagogicznej, Lublin.
Cichoń, W. (1993). Aksjologiczne ujęcie procesu wychowania. W: F. Adamski (red.).
Człowiek – wychowanie – kultura. Kraków.
Darowski, R. (2002). Filozofia człowieka. Zarys problematyki. Antologia tekstów.
Kraków.
Jedynak, S. i Kojkoł, J. (2009). Encyklopedia filozofii wychowania. Bydgoszcz.
Kiereś, B. (2009). Współczesna pedagogika a problem godności człowieka. W:
A. Szudra i K. Uzar (red.). Personalistyczny wymiar filozofii wychowania. Lublin.

ZN_Ped_2015_10.indb 20

2016-06-06 23:26:29

Wychowanie człowieka w ujęciu pedagogiki personalistycznej

21

Konarzewski, K. (1982). Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych. Warszawa.
Kowalczyk, S. (2002). Zarys filozofii człowieka. Sandomierz.
Kowalczyk, S. (2012). Personalizm – podstawy, idee, konsekwencje. Lublin.
Kunowski, S. (1993). Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa.
Łobocki, M. (2006). Teoria wychowania w zarysie. Kraków.
Maritain, J. (1993). Od filozofii człowieka do filozofii wychowania. W: F. Adamski
(red.). Człowiek – wychowanie – kultura. Kraków.
Nanni, C. (2009). Personalistyczny wymiar filozofii wychowania. W: A. Szudra
i K. Uzar (red.). Personalistyczny wymiar filozofii wychowania. Lublin.
Nowak, M. (2008). Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa.
Stróżewski, W. (1993). O stawaniu się człowiekiem. W: F. Adamski (red.). Człowiek –
wychowanie – kultura. Kraków.
Śliwerski, B. (1996). Z perspektywy pedagogiki personalistycznej. Edukacja i Dialog, 6.
Śnieżyński, M. (1998). Zarys dydaktyki dialogu. Kraków.
Śnieżyński, M. (2008). Sztuka dialogu, teoretyczne założenia a szkolna i akademicka
rzeczywistość. Kraków.
Tchorzewski, A. (1993). Wychowanie w kontekście teoretycznym. Bydgoszcz.

WYCHOWANIE CZŁOWIEKA
W UJĘCIU PEDAGOGIKI PERSONALISTYCZNEJ

Słowa kluczowe: wychowanie, personalizm, rozwój osobowy, dialog, podmiotowość
Streszczenie: Artykuł ukazuje miejsce pedagogiki personalistycznej wśród współczesnych
nurtów wychowania. Nakreśla złożoność treści samego pojęcia wychowanie i trudności
w jego jednoznacznym zdefiniowaniu. Wskazuje na istotę wychowania w perspektywie personalistycznej, na podstawowe jego cele i założenia. Podkreślone zostało zagadnienie podmiotowości i dialogu w wychowaniu.

ZN_Ped_2015_10.indb 21

2016-06-06 23:26:30

22

Joanna Lorenc

EDUCATION OF MAN
IN THE VIEW OF PERSONALISTIC PEDAGOGY

Keywords: education, personalism, personal development, dialogue, subjectivity
Abstract: The following article discusses the place of personalistic pedagogy among contemporary trends in education. It outlines the complexity of the content of the notion of education and difficulties in its unambiguous definition. Furthermore, it also points to the essence
of education in the personalistic perspective, to its basic goals and objectives, and underlines
the importance of the issue of subjectivity and dialogue in education.
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FAMILY AND ITS PROBLEMS
DYSFUNCTIONAL FAMILY – DEFINITION AND DIAGNOSIS

T

he family as a fundamental unit of society, which is a “a bridge between the individual and the society” (Minkiewicz 2003, p. 265), plays a huge role in shaping
the personality and building of attitudes that indicate the mental state of readiness
to listen and learn, which conditions acquisition of true knowledge and behaviors
related to it, as well as prepares children and youth for their social life. Family is the
object of interest of many scientific disciplines, including among others: pedagogy,
sociology and psychology, all of which seek to identify and explain what mechanisms, and to what extent, affect the physical, mental and social development of
family members, particularly of children.
It is a basic, natural environment for the birth and development of any human,
a social microstructure, and at the same time – a fundamental social institution.
Based on the basics of emotional and biological compounds, however, it is subject
to change in terms of its structure, the intra-familiar model and performed functions (Balcerzak-Paradowska, 2004, p. 11). These changes occur under the influence
of many factors, resulting from the processes of development and socio-economic
changes, remaining in their mutual relationship and influencing the increasing role
of the family in the development and social progress.
The concept of family is not defined clearly, which is primarily due to the diverse
approaches of individual researchers involved in completely separate areas of science,
and of whether the main focus is on the task that it fullfils or expectations placed in
it. According to B. Janiszewska:
family is a group of interrelated emotional ties, common goals and tasks arising from
the fact of residential community, and generally also material one – whose natural
function is – having and raising children (Janiszewska, 2008, p. 134).

S. Kawula elaborates that family is a social formation, characterized by the performance of specific roles, defining system of positions, mutual and intergenerational
relationships, led by a set of norms and values defining how a member of a community or a particular group should behave (Kawula, 2008a, pp. 13–14). On the other
hand, W. Okoń states that the family is:
* Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
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a small social group consisting of parents, their children and relatives; parents have
the conjugal bond, parents with children – parental bond, which is the basis of family
education, as well as formal bond that specifies responsibilities of parents and children
in relation to each other (Okoń, 2007, p. 355).

Family is the primary social group, forming humans from their early childhood,
where parents and siblings play a dominant role in determining the development
of their children. The extended family – grandparents, siblings of parents and their
children – also has a significant impact. At the same time, the influence of parents is
crucial, as can be seen in particular in the following areas:
1. Parents with their behavior cause situations which provoke a certain type of
behavior in their children.
2. Parents function as models, behavioral models, who tend to have a significant impact on children. This is usually a positive impact. If children identify with those models, they overtake them, and when the impact is negative,
they reject them.
3. Through their conduct, parents selectively reward and punish certain types
of behavior (Čakrt, 2006, p. 37).
The relationships between family members are based primarily on strong emotional ties, resulting in a process of interaction between them, and these relationships
indicate the direction of interactions, they teach forms of cohabitation and standards
of conduct, as well as determine the norms and values which underlie behavior.
The role of each child in the family determines what is expected of them, what are
their rights and obligations (Kawula, 2008a, p. 14).

Given the distribution of roles in the family, one should pay attention to their impact on the educational process, which may, as many scientists believe, most strongly
affect the child in its early stages of development, when it remains mainly under the
care of the family.
At that time the strongest emotional bond between the child, and its parents is formed,
which favours child’s being subjected to parental influence (Janiszewska, 2008, p. 136).

Family education, based on its specific atmosphere, and on the emotional relationship prevailing between family members, involves: the transfer of knowledge
about the world, stimulation and development of interests and abilities, supporting
the development of the emotional sphere, socialization of the child, targeting its educational path, shaping its vocational interests and the appropriate attitude towards
work (comp.: Cudak, 1995).
Janiszewska argues that family education teaches children to:
• use the material achievements of past generations;
•
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•

apply standards and norms: what is allowed and what not;

•

need and feel (including higher feelings towards other people);

•

have various attitudes;
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• take up various activities, overcome difficulties, etc. (Janiszewska, 2008, p. 136).
The family which fulfils its social function correctly is called a functional family
i.e. such a family that:
cares about satisfying these needs, and as the child grows – teaches them how to meet
those needs themselves (Albański, 2001, p. 149).

In a well-functioning family children are not protected it in an overprotective or
insufficient way, but in one where they are guarded against degrading behavior of
others, while being supported in constructing their own borders against insults and
learning to protect themselves.
As soon as the family does not properly fullfil their functions for the benefit of
society and does not meet the needs of its members, as postulated by S. Kawula, the
problem of family’s dysfunctionality arises:
Each family is struggling with everyday problems that must be overcome. There are
families able to meet these obligations. Such families that successfully solve their
problems, guided by a desire to consolidate their community and the execution of
their functions are called functional. Families which cannot properly fullfil their duties, are called dysfunctional families (Kawula, 2008b, p. 148).

These families exhibit significant irregularities in the process of meeting the basic
needs of biological and psychosocial members of this family, including children
in particular.
The term dysfunction in reference to the family means a system characterized
by such interactions of its members, which lead to frustration of their basic needs,
the use of some persons in the family, major violations of personal rights, the loss of
liability and responsibility. At the same time, in terms of contact
dysfunctional system is characterized by: invasion, deprivation, absorption or fusion
of boundaries of the individuals (Wills-Brandon, 1996, p. 193).

In turn, dysfunctional family, or, as often described in the literature – dysfunctioning family, are not one and the same. According to D.M. Bartnicka, dysfunctional family is one that does not or cannot fully fulfil some function assigned
to it, while dysfunctioning – abnormal, difficult, miserable, defective, wrong – in
this case refers to non-compliance with its function, therefore it means in fact non-functional (in: Sakowicz, 2006, p. 225).
Dysfunctioning family has disturbed psychosocial functioning as a system, where
the family is understood as a new quality, which distinguishes between individual
members of the system. Dysfunctionality applies here to the intrafamilial translation
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disorders; it can be expressed as low cohesion, low adaptability, low communication
skills and it is always expressed via: pathogenic functioning of roles, the existence of
too rigid or too fuzzy boundaries, general difficulties related to the functioning of the
system. It is coupled with learning-related stress and low coping with situational or
developmental crises (Sakowicz, 2006, pp. 225–226). This definition of the concept
involves an active situation, with determines the state a family is in. This means that
the family is not functioning well, it is not designed or suited to relevant needs and
objectives, particularly the ones of the human socium.
According to B. Kałdon:
dysfunctionality of the contemporary Polish families, needs to be seen in the context
of many adverse events, circumstances impeding normal functions, like providing
care and educational or cultural functioning (Kałdon, 2006, p. 93).

The reasons that most often lead to dysfunctional families can be described as social
pathologies, among which are: alcoholism and drug addiction, unemployment and
poverty, crime, violence, homelessness, separation and divorce (comp.: Krzesińska-Żach, 2003).
A. Kelm indicates the factors that could cause disfunctionality in families:
1. Deprivation of care:
•

natural orphanhood – complete and incomplete;

•

social orphanhood;

•

periodic deprivation of child care because of the prolonged illness of
parents, imprisonment or other misfortune.

2. Lack of material resources:
•

family completely devoid of material means;

•

family in a difficult financial situation;

•

family periodically without means, due to random events.

3. Lack of sufficient care in connection with work relations of the parents.
4. Functional disorders of the family (Albański, 2001, pp. 18–19).
However, according to H. Spionek, disturbed functioning may also be affected
by: invalid family structure (single motherhood, concubinage, orphanhood); pathogenic characteristics of mothers (e.g.: aggressive, anxious, overprotective, compensating); pathogenic properties of the fathers (e.g.: absent, le père absent, rigorous
and severe (excessive aspirations), dangerous (hatred of a child), compensating;
faulty educational impact (1st degree – generally correct, but the parents do not understand certain areas of child’s development; 2nd degree – parental tie is loosened;
3rd degree – total loss of ties); parenting mistakes (liberalism, overprotection, rigor
(autocracy), inconsistency) (Spionek, 1985, pp. 48–70).
As already mentioned above, the concept of a dysfunctional family links with the
concept of pathology (Greek: pathos – suffering; logos – word), most commonly used
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in reference to disease in biology and medicine, as well as the causes, mechanisms,
forms, symptoms and consequences of physical and mental illness (Kozak, 2007,
p. 11). It is also often used in the humanities.
In contrast, social pathology, is:
the total of deaths, reduced levels of morale and mood deterioration, and of material
losses caused by the violation of praxiological, moral, and legal rules as well as self-destructive behaviors (Pospiszyl, 2008, p. 17).

It is the phenomenon, which determines the destructive and self-destructive behavior of people, groups or entire societies, remaining essentially incompatible
with the world-view values accepted in a given society (Podgórecki, 1976, p. 24).
Finally, according to M. Jarosz, social disorganization, deviant behavior, including
a broad collection of various social phenomena, whose common symptom is dysfunctionality in relation to existing norms of public life and breaking the accepted
social norms – all these terms share a common denominator:
• increase of social imbalance;
•

weakened relationships;

•

disregard for and going beyond the norms and social values;

• deregulation of social control mechanisms (in: Borkowski, 2003, p. 277).
Dysfunctional families are often talked about as the pathological ones, which
frequently are identified in the local environment. Three important types of dysfunctional families are families with: alcohol problems, juvenile delinquency and
domestic violence.
Taking action in the area of a dysfunctional family, support is a very difficult task,
due to the fact that such families:
1. Deny their problems, so it never occurs to them to resolve them; in such
families five human potentials are denied: feelings, insights, thoughts, aspirations and fantasies.
2. They are rooted in shame (children are often ashamed of their family).
3. They have fixed, frozen, rigid roles.
4. Their members have tangled boundaries. They live the feelings of other people in the family (and not their own).
5. Their members cannot satisfy their individual needs, which are postponed to
allow to meet the needs of the system first. Therefore, in such a family almost
always there is some level of anger and depression.
6. The communication system is based on an open conflict or an agreement to
disagreement. Rarely there is any real contact.
7. Individual differences are sacrificed for the needs of the system. The individuals exist for the family only. Such a family is difficult to abandon.
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8. The rules are rigid and do not change, and generally they are based on control, perfectionism and accusing.
9. Explicit secrets are part of the lies that keep the family in a frozen state.
These mysteries are, however, a secret of Polichinelle.
10. Denial of conflict and frustration creates a situation in which everyone
wants to achieve their objectives by force of will, which gives the illusion of
dealing with the problem.
11. Their members reject their own limits to sustain the family system, which
is tantamount to rejection of their own identity (Borkowski, 2003, p. 19).
Dysfunctionality is not a marginal phenomenon, and its characteristic is the multigenerational process, as pointed out by J. Bradshaw:
Dysfunctional family is created by a dysfunctional marriage, such marriages create
dysfunctional people who find each other and they marry each other. One of the tragic facts is that dysfunctional people almost always find another person, who operates
either on the same or on a higher level of dysfunction (Prajsner, 2002, p. 18).

DISTURBANCE IN FAMILY FUNCTIONING
ADDICTION
Addiction is a strong need to perform a particular action. It is the
repeated habit that increases the risk of disease and/or related personal and social
problems (Griffith, 2004, p. 8).

Addictive behaviors are often subjectively perceived as “loss of control” – they appear
despite conscious efforts to prevent or restrict them. Typical here is the immediate
short-term reward and the subsequent harmful long-lasting consequences (costs).
Attempts to change these behaviours (as a result of treatment or on own initiative)
are usually accompanied by a high rate of recurrence (Griffith, 2004). Compulsion,
on the other hand, is an organic, psychological or psychosomatic compulsion to
satisfy a specific need, which heads the hierarchy of values of the individual (comp.:
Becelewska, 2000).
Addictions can take a physiological form, but also a behavioral one, that is
the excessive human interaction with a device, which may take the form of a passive
(watching TV) or an active (playing on the computer) act, and includes generally
harmful substances and enhancers that contribute to the perpetuation of the addiction (Griffith, 2004, p. 10).

Category of media and modern technical equipment addictions includes typical
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compulsive behavior. For example, daily playing of slot machines is undoubtedly
a form of addiction, i.e. gambling.
The development of addiction is significantly affected by the family environment,
because due to the negative and lasting impact of the immediate surroundings, it
often comes to shaping the so-called pre-addiction personality. In a dysfunctional
family, the needs of the child are neglected. All behaviors, assessment and words directed towards the small child come through and are uncritically internalized. Thereby forming the image of a young person without a sense of security, low self-esteem
and poor insight into their feelings, becomes dominated by a sense of injustice, grief
and anger. There are also no appropriate methods of coping with stress (Kościan,
2012). All this adds up to a model of personality conducive to reaching for alcohol.
The most frequently identified addictions include alcohol and drug abuse, but also
addiction to electronic media and gambling. Alcoholism, which since 1980 is known
as alcohol dependence is defined as:
the defective pattern of behavior that causes obvious harm of physical, mental and
social nature, whose axial symptoms are: impaired control over drinking and the inclusion of alcohol in the structure needs of the individual (Pospiszyl, 2008, p. 128).

However, according to the American Psychiatric Association the definition of alcoholism includes only those people whose alcohol consumption is so high that it
damages their physical condition or interferes with their personal or social functioning, or when drinking is the necessary prerequisite for their normal functioning (in:
Kinney & Leaton, 1996, p. 64).
Until recently, the phenomenon of alcoholism treated as a kind of sociopathy,
resulted from the fact that
a person addicted to alcohol acts anti-socially, i.e. contrary to accepted and recognized
norms of social relations (Żurek, 2004, p. 161).

Currently, it is considered a disease:
Alcoholism is regarded medical science as one of the types of substance dependence,
i.e. the set of complex pathologies caused by alcohol poisoning of the body, causing
serious disturbance to mental and physical health. It is therefore treated as a disease
and nosological unit in the strict sense (Żurek, 2004, p. 162).

Thus, in the medical literature one can meet identifying alcoholism as technical term
defining the health problems caused to a person by periodic or chronic alcohol intoxication. Symptoms of this disease are classified as detailed set of mental physiological
and social disorders.
The phenomenon of alcoholism is a problem on a global level. Global statistics on alcoholism show that industrialized countries are experiencing serious
growth of alcohol abuse. According to statistics of the World Health Organiza-
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tion, about 140 million people worldwide suffer from disorders related to alcohol. Overall, worldwide problem of alcohol affects about 15 percent of the population, while 4 percent of the population are alcoholics (both male and female)
(WHO, 2014, pp. 3–5).
Alcohol consumption in Poland is shown in table 1. The scale of alcohol dependence among adults is quite difficult to estimate, because addiction treatment is used
only by a small number of people – up to 15% of addicts. Most of the data shows
that in Poland there are 3–5 million people abusing alcohol and approximately
800 thousand – up to a million addicts. To this one must add the number of people
living with an addict or directly under their influence, which gives at least three times
as many (families of alcoholics).
A worrying phenomenon is the decreasing age of alcohol initiation – 50.3% for
boys and 38% for girls for the first time drank wine or spirits before the age of 12.
At a meeting of health ministers from across Europe in 2001, an alarming report
was announced showing that one in four deaths of the Europeans aged between 15
and 29 years of age takes place in connection with alcohol (Table 2). From extensive
research conducted by Janusz Sierosławski we concur that out of 4,500 persons aged
14–18, more than 92% is already after alcohol initiation. In this group, approximately 17.4% of respondents from second class of secondary schools and 23.7% of
young people from the third grade of the middle school consumed at least 5 drinks
every ten days (Pospiszyl, 2008, p. 136).
Table 1. The size and structure of consumption
The consumption in litres per capita
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Years

spirits
(100% alcohol)

wines and
meads

wines and meads expressed
as spirits

beer

beer expressed
as spirits

1992

3.5

7.6

0.91

38.6

2.12

1993

3.8

7.5

0.90

33.0

1.82

1994

3.8

6.9

0.83

36.4

2.00

1995

3.5

6.8

0.82

39.0

2.15

1996

2.9

10.3

1.24

42.8

2.35

1997

2.8

12.8

1.54

49.8

2.74

1998

2.4

13.7

1.64

54.1

2.98

1999

2.1

13.6

1.63

60.1

3.31

2000

2.0

12.0

1.44

66.9

3.68

2001

1.7

10.6

1.27

66.5

3.66

2002

1.7

11.2

1.34

70.7

3.89

2003

2.4

11.3

1.36

74.8

4.10

2004

2.5

10.6

1.27

82.0

4.51

2005

2.5

8.6

1.03

80.7

4.44
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The consumption in litres per capita
Years

spirits
(100% alcohol)

wines and
meads

wines and meads expressed
as spirits

beer

beer expressed
as spirits

2006

2.7

9.1

1.09

90.8

5.00

2007

3.0

8.9

1.07

93.4

5.14

2008

3.4

8.2

0.98

94.4

5.19

* PARPA calculations based on the CSO data. It is assumed that one litre of beer contains 5.5%
of alcohol, while wine (mead) contains 12% of alcohol.
Source: www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=16.

Prophylaxis and prevention of the effects of alcoholism in Poland is regulated by
the Act of 26.10.1982 about Raising in Sobriety and Counteracting Alcoholism. National Prevention and Alcohol Problems Programs are also adopted at the national
and regional scale under the Provincial Program for Prevention. Despite that the
numbers are still high.
Table 2. Minors under the influence of alcohol
The number of
intoxicated
persons below 18
years of age disclosed by the Police

The number of
intoxicated
persons below 18
years of age taken
by the
Police to sobering

Boys

Girls

2000

10 763

7 533

6 994

539

2001

9 871

4 382

4 023

359

2002

8 796

3 778

3 475

303

2003

10 880

3 413

3 126

287

2004

14 507

2 658

2 115

243

2005

16 331

2 777

2 511

266

2006

20 758

3 372

3 004

368

2007

23 747

2 682

2 381

301

2008

24 099

2 396

2 135

261

Year

Source: http://statystyka.policja.pl/portal/st/940/50853/Maloletni_pod_wplywem_alkoholu.html.

According to A. Grzybowski, the seriousness of problems resulting from excessive
and improper use of alcohol in Poland is significant, both in terms of health effects
and social ones. Local government units have an important role to play both in eliminating the damage, and perhaps most of all in their prevention. It seems, however, that
despite the relevant legal regulations, still both the importance of responsibility and
choice of the most effective action is not fully conscious (Grzybowski, 2005, p. 244).
Another addiction, which is a significant social problem, especially among
young people, is drug addiction. The term drug addiction is rooted in antiquity.
In ancient Greece and Rome, the concept of Narke, narcosis, narcoticus – indicating
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intoxication and dizziness referred to the conditions, circumstances or agents inducing such state (Świerczewska-Wesołowska, 2007, p. 81). Drug abuse is
taking psychotropic drugs, all: narcotics, stimulants and hallucinogens, changing the
psyche, harmful to individuals and society (Cekiera, 2003, p. 33).

According to the Law on Preventing Drug Abuse of 29.07.2005, addiction is a permanent or temporary use for the purposes other than medical narcotic drugs or
psychotropic substances or substitutes, with the result that may rise the dependence
on them (No. 179, Item 1485, Art. 4, Par. 11).
The causes of drug abuse are not unequivocal, as they are composed of a number
of different factors that, to a greater or lesser extent, affect the likelihood of addiction. Among them, the most frequently cited are personality and environmental
factors. The factors dependent on an individual’s personality include (Sroczyński,
2007, p. 171):
• lack of emotional stability;
•

neurotic symptoms occurring in childhood already;

•

anxiety, feeling of injustice and threat;

•

lack of strong patterns of father and mother in the family;

•

lack of ability to make effort and of problem solving skills;

•

low tolerance to frustration;

•

subjectivity in judging others;

•

low self-esteem;

•

low level of socialization and responsibility;

•

unmet need of being in a group;

•

behaviour guided by the principle of pleasure in life only;

• reduced values and sense of life.
In contrast, environmental factors include: incomplete, threatened with disintegration or broken family, conflict in the family, incompatibility in the parenting
methods, lack of family bonds, overprotective family system, both parents working
outside the home, often in delegation, high familial tolerance of smoking cigarettes,
drinking alcohol and taking drugs (Sroczyński, 2007, p. 172).
Effects of drugs can be considered in terms of short-term and long-term implications and consequences for physical, psychological and social sphere. With regard to
long-term measures, there are three types of addiction, namely:
1. Physical, consisting in taking psychoactive agents, causing an artificial biological need for them, demanding absolute satisfaction. This means that the
drug is incorporated into the cellular metabolism and becomes indispens-
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able to balance the body, and its absence or insufficient quantity in the body
causes disruption of metabolic processes and the presence of symptoms of
narcotic hunger.
2. Mental, caused by mental needs of the individual. Frequently after use of
psychoactive agents, addicts feel as they got rid of the accompanying constant fear, a sense of unworthiness, or rejection, which causes the desire to
repeat the experience.
3. Social, drug use is the result of emotional or personality problems of the individual. Social addiction, in a large percentage, is the addiction of the social
group primarily, only secondary from the psychoactive agent. Social addiction occurred especially in the 60s and 70s. Of the XXth c. in adolescents
remaining in the circle of the so-called subcultures of drug abuse (Juczyński,
2005, p. 59–61).
Poland, as compared to other countries, has a relatively low level of typical drugs
consumption by the youth, but high in the case of other narcotic measures. This does
not mean, however, that the problem of drug addiction in Poland is marginal and its
social effects are not acute:
The most serious and also the first appearing social signal, telling about falling into
the trap of addiction, is the isolation of the individual from the surrounding environment, increase in conflicts, the breakdown of relationships with significant others
and finally, the inevitable disintegration of the relationships. But no less important
are the damages in an individual’s personal life. First of all, limiting of development
opportunities, disruption of school or a job loss, a decrease of competence, dereliction
of duty resulting in a wide variety of threats, the rise of guilt, low self-esteem, loss of
practical skills, giving up goals and aspirations, loss of values, a tendency to cross moral lines, increase in crime, risky behaviours, self-destructive attitudes, social exclusion
(Pospiszyl, 2008, p. 185).

FAMILY VIOLENCE
Violence is:
all non-accidental acts of using the advantage of the perpetrators, when they attack
the personal freedom of the individual, contribute to their physical or mental harm
and fall outside the social norms of mutual contacts, but also any acts of torment and
cruelty (Pospiszyl, 2008, p. 57).

More specifically, it’s:
the physical stress (physical force) or the use of chemical or electrical incentives, etc.,
which makes the subject of the action thrown into an undesirable situation where
they become the object of perpetrator’s actions (Pszczołowski, 1995, p. 421).
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Violence manifests itself in the form of physical assault, which ends up inflicting
pain, injury or death of the victim or in the form of psychological violence, violating
human dignity (Libiszowska-Żółkowska & Ostrowska, 2008, p. 7).
Violence is linked to aggression, but as some authors believe, one can talk about
aggression, when both sides have similar physical and mental strength that allow
them to defend themselves. However, in the case of violence, we deal with the victim,
who is mostly younger, weaker physically and mentally, while the perpetrator is older
and stronger. According to R.M. Kalina, the distinguishing feature for both phenomena is the fact that an act of aggression usually involves two sides, while the act
of violence is committed only by one party, the aggressor (Kalina, 1991, p. 53–66).
Family violence is defined in the Law on Domestic Violence of 29.07.2005 in the
following way:
Domestic violence should be understood as one-time or recurring deliberate action
or behavior violating the persons or their personal rights, in particular exposing these
people to the danger of loss of life, health, affecting their dignity, physical integrity,
freedom, including sexual one, causing injury to their physical or mental well-being
(No. 180, Item 1493, Art. 2, Par. 2).

Importantly, causing suffering and moral damage to people affected by violence,
can take a variety of forms and shapes. Most often we distinguish active violence,
one in which anger of the aggressor is aimed directly at the victim and when they
take actions harmful mentally, physically or sexually; and passive violence, including various types of neglect: psychological, physical, sexual or economic (anger of the aggressor is manifested by lack of interest in the victim or/and avoidance of interaction, or/and provocative outbursts of anger) (Nowakowska, Kępka
& Chańska, 2005, p. 6).
Family violence is often called by the name of domestic violence which includes
any act or omission done within the family by one of its members against others, using existing superiority or the one created by the circumstances of force or authority,
which might negatively affect rights or personal goods, in particular live or health
(physical or mental) and harm or suffering resulting in it (Mellibruda,2005).
The most commonly identified kinds of domestic violence include (www.niebieskalinia.pl, 2015):
• physical abuse – pushing, overpowering, gripping, slapping, pinching, kicking, choking, beating with an open hand and fists, beating objects, throwing
objects, pouring corrosive substances, use of weapons, abandoning in dangerous area, not granting of the necessary assistance, etc.;
•
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verbal degradation (name-calling, belittling, humiliating, embarrassing), the
use of threats, etc.;
•

sexual violence – forcing of having a sex life, forcing of unacceptable fondling
and sexual practices, forced sex with third parties, sadistic forms of sexual
intercourse, demonstrating envy, criticism of female sexual behaviors, etc.;

•

economic violence – overtaking the money earned, preventing to take up
paid work, not satisfying the basic material needs of the family, etc.
As is clear from numerous studies conducted among people experiencing domestic
violence, it is rarely a one-time act. Usually it is a continuous process that can take as
long as several decades. The cycle of violence is usually comprised of three consecutive phases (ROPS 2004):
1. The phase of growing tension – this is the beginning of the cycle, which is
characterized by an increase in tension and intensity of conflict situations. At
this stage, there is a variety of events such as the manifestations of jealousy,
anger, controlling of the family members, using insulting words, humiliating loved ones. The perpetrator is constantly irritated and provokes quarrels.
The person against whom anger is directed – the victim, tries by all means to
calm the situation, satisfying the demands of the perpetrator and doing everything to improve their mood. Often the victim places the blame on their
own behavior and seek to redress the perpetrator. The causes of growing
tension may lay outside the family, sometimes being a trifle, a minor misunderstanding which piles up tension. The situation becomes unbearable and
aggression appears.
2. The phase of acute violence – an explosion of anger and aggression discharge. Sometimes the scene is caused by the victim of the violent behavior
because they can no longer withstand the increased tension and want it all
to be over. In other cases, the perpetrator of a violent attack causes it putting his victim in from of claims that they are not able to meet, to which he
responds with aggression. Irritated perpetrator goes berserk, loses all control
over their behavior and can beat, injure, maim the victim, make terrible
things without considering the consequences of their aggressive actions. This
phase lasts for a relatively short time, but may end dramatically in bodily
injury, or even death, of the victim. During the attack the victim is doing
everything possible to protect themselves and calm the perpetrator. These
treatments, however, rarely produce the desired effect. With the cessation of
acts of violence, the victim is in a state of shock and does not want to believe
what just happened. They feel terror, helplessness, a sense of shame, but also
anger, which causes the decision to call for help and file a complaint, and
thus initiates intervention in situations of domestic violence. If the person
threatened with violence does not report to the relevant institutions for help,
it is the last moment to break the cycle of violence before it starts again.
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3. Honeymoon phase – this is a phase of repentance on the part of the perpetrator and showing love. The aggressor justifies their behavior, turns grief because of what happened and swears that it will not happen again. He newly
gains the trust of the person wronged, becomes pleasant, helpful. The victim
believes that the perpetrator has changed, because they truly wish that it was
so, and even if not so long ago she was ready to run away or make a complaint, now she stays and withdraws from taking action against the perpetrator. At this stage there are chances that if the perpetrator wants to maintain
the relationship they submit to treatment and their aggressive behavior will
be stopped. Without professional help, the perpetrator cannot long endure
in calm. Again, the tension increases and everything starts all over.
Victims of domestic violence are primarily women and children. The statistics
indicate that 85–90% of these crimes are against wives or concubines of the perpetrators. While children are victims of crimes carried out by the mothers. Divorce,
leaving a tyrant husband is not always the solution. In Poland, an additional issue
are the housing problems. It happens that the spouse has nowhere to go or does not
want to go elsewhere, he intrudes woman’s life, invents more or less sophisticated
ways to destroy her life.
Domestic violence often affects children. According to the definition of the American National Center on Child Abuse and Neglect, violence consists in physical or
mental detriment, sexual abuse, neglect or maltreatment of a child under 18 years of
age and activities that pose a threat to their development – by the person who should
be responsible for child’s successful development (Auleytner & Głąbicka, 2011,
pp. 198–199).
For the first time the phenomenon of violence was described in 1946, in an article of an American radiologist – I. Caffey titled Many fractures of the long bones in
infants with chronic hematoma, which demonstrated that many long limb fractures
in babies are the result of cruel treatment of children by their parents (after: Brągiel,
2008, p. 283). Since 1961, violence against a child who suffered severe physical
damage and is causing permanent damage, injury or death, came to be called battered
child syndrome. Today, the term has been replaced by child maltreatment, which in
addition to the effects described as battered child syndrome also includes conduct of
a sexual nature involving children and the emotional abuse.
Based on the statistical sources of the Police Headquarters in Poland, we can conclude that the phenomenon of domestic violence is increasing (details are given in
tables 3–5).
Table 3. The number of victims of domestic violence according to the “Blue Card” procedure
Year

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

The total number of victims
of domestic violence

127.515

137.299

150.266

156.788

157.854

130.682

139.747

Including women

74.366

80.185

88.388

91.374

91.032

76.162

81.985

Including men

7.121

7.527

9.214

10.387

10.313

8.556

10.664

ZN_Ped_2015_10.indb 36

2016-06-06 23:26:30

37

Family and its problems

Year

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Children under 13 years

30.073

32.525

35.137

37.227

38.233

31.001

31.699

Minors from 13 to 18 years

15.955

17.062

17.527

17.800

18.276

14.963

15.399

Source: http://statystyka.policja.pl/portal/st/944/50863/Przemoc_w_rodzinie.html.
Table 4. The number of perpetrators of domestic violence
Year

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

The total number of perpetrators of domestic violence

76.991

83.330

91.920

97.142

96.775

81.743

86.568

Including women

2.903

2.861

3.501

4.153

4.074

3.632

3.942

Including men

73.759

80.233

88.180

92.776

92.526

77.937

82.425

Including minors

329

236

239

213

175

170

201

Source: http://statystyka.policja.pl/portal/st/944/50863/Przemoc_w_rodzinie.html.
Table 5. The number of police interventions
Year

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Home interventions in total

559.387

593.727

610.941

608.751

620.662

718.819

658.651

Including those relating to
family violence

96.449

85.512

92.495

96.773

96.099

81.403

86.455

Source: http://statystyka.policja.pl/portal/st/944/50863/Przemoc_w_rodzinie.html.

The effects of domestic violence cause psychological disorders in children, as well
as mental and physical underdevelopment associated with abnormal developmental
environment. Difficulties which arise as a result of violence affect the socialization of
the child and may cause trouble at school. The most serious consequences are physical injuries, in the most tragic cases: even death.
POVERTY
The process of society impoverishment, marginalization and social exclusion after the
socio-economic transformation of the 90s, now has become very widespread, which
requires taking a number of actions by social services, whose mission is to facilitate
the mutual adaptation of individuals, families, groups and social environment in
which they live, and to develop a sense of self-worth of individuals, by exploiting the
opportunities inherent in them, in interpersonal relations and the resources made
available by communities (in: Trafiałek, 2000). It is also the subject of many social
programs aimed at minimizing poverty effects.
The concept of poverty can be defined as: “the state below a variable threshold
of income that meets the basic needs of the individual, the family, a social group”
(Boczoń, Toczyski & Zielińska, 1995, p. 341). It specifies scarcity in the material
sense, but also affects all the activities related to making decisions in the future, espe-
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cially for the development. According to T. Kamiński:
poverty is not only the lack of material goods, but also unmet psychological needs,
spiritual and intellectual oppression, restriction or even deprivation of realization of
their own capabilities, the inability to independently determine their own way of life
or change their low social status (in: Zabielska, 2007, p. 275).

Poverty is a situation in which the material means in the possession of a person or
the household are lower than the minimum allowed in the community, or if these
means are not sufficient to meet basic needs (Panek, 2006, p. 146) and there is no
possibility of making different kind of choices, which are crucial to the development
of the individual, allowing for carrying a long, healthy and active life, the use of
a decent standard of living, freedom, self-esteem, enjoy the respect of other members
of society (Panek, 2006, p. 147).
Poverty is inextricably linked with the process of satisfying the needs that are, as
reported by A. Kamiński, the concept derived from economics and later transferred
to psychology, sociology and pedagogy, which is most often understood as:
the absence or deficiency of something, putting an individual in a state of desire of
this thing and stimulating to achieve a specific object or state that in the opinion of
the individual removes this lack or insufficiency (Kamiński, 1975, p. 47).

For the phenomenon of poverty to be established it is necessary to declare the
state’s failure to satisfy specific needs, which is implied by the certain way of perceiving reality by an individual – thus it clearly has a subjective dimension:
Without the onset of the lack of satisfaction of these needs we cannot talk about the
poverty of the man, but at most about the insufficiency appearing in others, who as
a result of a critical overview of the reality see such condition. A situation is possible,
therefore, in which the individual, despite qualification despite by others among the
poor, do not feel so (and vice versa). Human needs arise and are satisfied by the society, with the result determined by existing social relations, giving to them, and thus to
poverty, a social character (Fic & Wyrwa, 2003, pp. 489–490).

Linking the process of meeting needs with measurement of poverty, together with
the new approach to the category of poverty, became the basis for taking action in
the fight against poverty. At a meeting in March 2001, in Stockholm, the European
Commission presented an initial set of the basic indicators to measure poverty and
social exclusion, common to all Member States. After intensive consultations at the
summit in Laeken in December 2001, it has adopted a set of 18 indicators aimed at
monitoring of poverty and social exclusion in the areas of financial poverty (income),
employment, health and education in the member states of the European Union (in:
Panek, 2008).
The level of satisfaction of needs can form the basis for the distribution of poverty:
absolute and relative. Absolute poverty is the
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state of living conditions which prevents or significantly hinders the realization of
basic life functions (Auleytner & Głąbicka, 2011, p. 51).

Proponents of this approach, as a criterion of poverty, accept a level of existence
that puts into question the very existence of a human or a social group. This:
state of living prevents or significantly hinders the fulfilment of basic functions inherent to all persons (Markowski & Toczyski, 1988, p. 59).

Such treatment applies to existing conceptions in any society with a minimum level
of life and aspirations, taken as benchmarks of assessment. The limit of absolute
poverty is a base level of income or consumption and is not directly related to the
average standard of living.
In contrast, relative poverty is understood as an excessive span in the standard of
living. In determining the poverty line, the average standard of living, characterized
by society is taken into account. When there are large inequalities in a society, the
worst-off of its members, even when they have the means to satisfy more than just
basic needs, should be called poor.
A child in a family with material poverty, just as it is in families with alcohol problems, is exposed to contact with a number of different factors occurring in a family
environment, contributing to its social maladjustment, and thus to the occurrence
of behaviors characteristic of social derailment. Improper atmosphere of care and
upbringing by the parents or guardians, improper relations and emotional needs, the
non-satisfaction of biological, psychological and social need of the child, all usually
lead to:
• the deformation of its development;
•

negative emotional effects;

•

slow educational attainment;

•

small aspirations;

•

lack of career and personal life;

• affect negatively all relationships with the environment (Kawula 2008b, p. 152).
The difficult economic situation also leads to impaired children’s cultural and educational opportunities (thus determining the level and quality of knowledge acquired
and future employment) and diminishing the role of social contacts, access to medical services and even travelling offers. Children from poor families are ashamed of
being poor, which enhances their belief that they are worse than others, and brings
about their distancing from peers and closing on the environment, which inhibits
their development and may cause a deterioration in the state of health, both physical
and mental. Economic deprivation leads to disorganization of educational functions
of the family, and thus to negative impact on the child, often leading to the problem
of stigmatization.
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Poverty is a phenomenon that most commonly affects all family members, and its
result may be: listlessness, depression, reduced motivation and activity, devaluation
of moral norms or pathological behavior (Marzec, 2001, p. 10). Bad economic situation of families often forms in children a distorted picture of the conditions prevailing in the family home, including in particular the behavior of their parents, what
has a huge impact on their psyche and personality development. The danger for a
child of having contact with this reality lies in the intensification of negative feelings,
and thus the attempt to rebound them, often in destructive ways.
Raising children in families with very low financial status, which often are classified as living in extreme poverty, is a very negative phenomenon, which constitutes
a serious social problem that requires a lot of effort on the part of the authorities,
social workers and educators. It is therefore necessary to take systematic measures
to protect children against the phenomenon of social maladjustment and its consequences, the danger of the development of social pathologies and the process of
inheriting poverty and marginalization of social life.
SOCIAL EXCLUSION
Economic studies on poverty also show a tendency to treat the poor as excluded from
social and economic life and as the ones deprived of the possibility to decide their
fate. Social exclusion refers to:
a situation in which individuals are deprived of the opportunity to fully participate in
society (Giddens, 2005, p. 346).

The phenomenon of social exclusion involves several overlapping dimensions of marginalization and in the simplest terms, it consists in a not taking the usual and socially acceptable way of life. It applies to individuals, families or groups of the given
population (Hausner et.al., 2003, p. 21).
Among the researchers, there is a general agreement that social exclusion is not
a one-dimensional scale on which we may assess one’s position in the local community. Simply put, inclusion, exclusion and social constructs are multidimensional. In
theory and practice of social work, exclusion refers to the overall evaluation of one’s
position in society in four different dimensions, loosely interrelated. These dimensions are (Wydział Humanistyczny AGH, 2015):
• impoverishment and exclusion from having sufficient income and resources;
•

economic exclusion from the labour market;

•

exclusion from access to services; it is usually a hidden network of different kinds of exclusions including health care, social assistance and other
public offices;

•

cultural/moral exclusion from the common cultural practices, traditionally
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associated with religion, language and the status of ethnic/national minority.
Social exclusion “refers to a situation in which individuals are deprived of the
opportunity to participate fully in society” (Giddens, 2005, p. 346) The approach to
the phenomenon of social exclusion has been changed significantly in recent years.
In the past, it was regarded as an effect of poverty, while today it is assumed that it is
the process of limiting social integration, which may be accompanied by poverty. This
means that exclusion threatens democracy, and not only social equality (Golinowska,
Tarkowska & Topińska, 2005, p. 12).

Social exclusion is associated with withdrawal of individuals from participation in
social life, depreciation and rejection of democratic institutions, the general apathy
and passivity, lack of ability to use the of cultural, sport and educational services
available on the market. Exclusion also means loneliness, the atomization of the
individual, their social isolation and the search for alternative, cheaper sources of
entertainment. It arises when a poor person continues to fight for a better tomorrow.
Although, most commonly this phenomenon is linked to poverty, such generalization is completely unjustified – not all economically marginalised persons are socially
excluded (though actually all socially excluded persons are poor) – not only economic marginalization is a source of exclusion, more so are its permanence, lack of hope
and lack of prospects for change for the better (Janasik, 2015).
Mostly, however, the term – social exclusion is used in relation to describe the
broad structural poverty, which is not due to random reasons, nor is it dependent on
subjective factors, but is a result of economic processes and their negative manifestations such as unemployment, low wages, income polarization, high prices, etc. It
can also refer to individual disability (disadvantage) and is expressed in both the low
level of prosperity (impaired economics), and the inability to effectively participate
in social life through work, access to allowances (rights), the legal instruments of
protection claims (legal claims), etc. (comp.: Gore & Figueiredo, 2003).
Describing the phenomenon of social exclusion, we cannot overlook the fact that
it may take the external form, on which the individual has no impact, or in the form
of self-exclusion of the poor from the process of cognition of reality, e.g. the abandonment of further education:
Unfortunately, more and more is the multitude of those who, unable to keep up with
the development of science, consciously or not, reject interest in knowledge, declaring
intended ignorance. Finally, there are those who do not have a chance to participate,
even passively, in the process of cognition due to low intellectual development, lack of
access to information, particularly in underdeveloped societies, errors in education or
conscious deformation of the education process (Dietrich, 2000, p. 109).

Classification of exclusion can be made by a variety of criteria. I. Pospiszyl, based
on data found in the literature on the subject, proposed a classification with respect
to their areas. In this systematization the following may be distinguished:
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1. Economic exclusion – associated with poverty, unemployment and homelessness.
2. Exclusion from the sphere of education and culture – usually it relates to
people who do not have the resources or do not have access to education,
professional preparation, or even movement in the labor market.
3. Spatial exclusion – applies to communities living in slum neighborhoods,
blocs housing in big cities, ghettos, or other gatherings of isolated groups.
4. Structural exclusion – causing the rejection of people with disabilities, ethnic
minorities, people with different sexual orientation or different skin color.
5. Religion-based exclusion – for persons who, because of religious beliefs,
cannot adapt to the new environment and meet the demands of life in
a different culture.
6. Ethnic exclusion – manifested by significant difficulties with access to certain privileges, professions or functions, resulting because of belonging to
a national or racial minority.
7. Mental exclusion – associated with feelings of alienation, for example in the
case of immigrants (Pospiszyl, 2008, p. 277–278).
Contrastingly, according to T. Boris, classification of social exclusion can also be
made with regard to risk factors for its occurrence (Table 5).
Table 6. Two classifications according to the nature of the risk factor of social exclusion
First classification

Second classification

1) Biological factors

1) Physical factors:

• congenital disability

• age – 45/50 years and above

• genetically determined disease

• age – 60/65 years and above

• innate predisposition to poorly developed social life

• disability

• propensity to addiction
2) Social factors

2) Structural factors

• family conflicts

• homelessness

• lack of family

• poverty

• living in peripheral areas

• residing in peripheral areas (rural/post-industrial/
housing estates)

• belonging to the subclass, living in a culture of
poverty
• minority and related risk of discrimination

• education – below secondary school
• parents’ education – primary or lower

• loneliness
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First classification

Second classification

3) Random event factors

3) Normative factors

• individual (accidents/diseases/tragedies)

• addiction (alcohol, drugs)

• collective (natural disasters/shocks concerning
closing of local labour market/poisoning of the
environment)

• conflict with the law

4) Health factors

4) Institutional factors

• acquired disability or chronic illness

• systemic solutions adopted in policies

• age-related infirmity

• ways and forms of institutions functioning

• substance dependence (alcoholism/drug addiction)

• social exclusion is the result (effect) of carried policies and the shape of institutions

• being discriminated against

5) Competence factors
• skills low or outdated on the open labor market
• low or outdated skills useful in the specific profession
6) Economic factors
• inability to achieve income sufficient to participate
in social life (cultural, professional, etc.) and the use
of public services, especially education and health
services
• inability to achieve revenue from legitimate sources
(→ crime)
• the almost complete lack of assets (→ homelessness)

Source: Borys, 2006, p. 79.

Social exclusion carries a direct threat to the social order, since it is associated
with polarization and social diversity, and hence the unequal distribution of wealth
between different groups, inequalities in the possibility to seize opportunities or discriminatory nature of social institutions (Muras, 2006, p. 16).
The reasons for exclusion are conditioned both by micro-processes taking place
in social, economic and political sphere, but also the nature of biological factors or
resulting from individual predispositions, e.g. health, independent of the individual.
Among the most frequently mentioned sources of social exclusion are aforementioned unemployment, alcohol addiction, drug addiction, poverty, social pathologies, low professional qualifications and old age.

HELPLESSNESS IN MATTERS OF CARE AND EDUCATION
Modern family is unusually often faced with difficult problems and numerous
threats. On the one hand, there is the progress of civilization, based on the rapid
development of technology, urbanization, computerization, but on the other, there is
the decrease in culture and increased aggression. Of great importance for the proper
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functioning of the family, are internal and external factors which cause pressure and
stop the family from functioning properly (Goriszowski, Kowolik & Pindera, 1999,
p. 303–314). In the recent years, the main causes of family dysfunctions, include the
life blunder of parents, improper exercise of parental authority, domestic violence,
poverty, and pathological behaviours, social maladjustment of youth, crime, addiction, prostitution, suicides and homelessness, which lie on the socio-economic or
political side of changes that took place in Poland after 1989 (Bieleń, 2006, p. 85).
The period of transition, to a large extent caused the changes in the family environment, causing disappointment, fear of the future, no prospects, inability, passivity
and loss of family ties.
Helplessness in matters of care is a phenomenon that can be understood as:
a sense of lack of efficacy in educational situations. Such a feeling can lead to a state
of passivity in relation to children, or inadequate, often aggressive behaviour in given
situations, education and care (Jęczkowski, 2015).

Such situation is caused by abnormalities in the family system (familial disorganization), characterized by disturbances in its structure and difficulties in fulfilling of social roles by family members. Emotional ties of children with their parents are most
often characterized by indifference or sharply manifested coldness (Kawula, 2008b,
p. 177). In such families, serious financial difficulties are often found interfering in
their functioning. We can speak about a failure of upbringing in the family, consisting in the absence of any life plans. This usually leads to numerous mental disorders
in individual family members, especially in children (2008, p. 181).
The concept of helplessness can be considered in the objective and subjective terms.
Objective recognition involves the actual helplessness of the individual, manifested in
the inability to meet the needs of the next of keen. Subjective approach assumes inner
conviction of the person about their helplessness (Nitecki, 2008, p. 171).
Lack of satisfying the basic needs of the child by its family in the material, mental and social area, can cause a range of emotional disorders, which can lead to
hyper-reductions or hyper-increases of mood, neurosis, fears and phobias, aggression
or dependence on psychotropic substances, drugs or alcohol. Among the causes of
helplessness in care and education we find:
• lack of behavioral patterns in situations of education and care acquired
through socialization in the family home;
•

health or intellectual limitations that prevent exercise of childcare;

•

extreme poverty, a condition in which it is difficult to meet basic and biological needs of children;

•

overprotective environment or rejecting (in both cases, destroys individual’s
activity);

•

addiction in parents, causing their focusing on themselves and on the addiction, at the expense of meeting the emotional and material needs of children;
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•

physical or mental preponderance (e.g. domestic violence), economic dominance (e.g. a complete financial dependence on family or state), or the inevitability of the problem (e.g. death).
While its social effects include family conflicts and growing disorganization of the
family, domestic violence, including violence against a child, aggression, increased
crime among children and young people, learning problems, addictions.
Solving the problem of helplessness in matters of care and running a household
requires complex approaches, which should take into account both the adult family
members and children. Measures aimed at parents should include counselling and
material assistance and in-kind assistance, while for children they should consist in
therapeutic activities, e.g. in day-care centres or educational centres run by psychologists and educators.
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FAMILY AND ITS PROBLEMS

Keywords: dysfunctional family, domestic violence, social exclusion, addiction, poverty
Abstract: Family is a basic, natural environment for the birth and development of any human, a social microstructure, and at the same time – a fundamental social institution. However, it is subject to change in terms of its structure, the intra-familiar model and performed
functions. These changes occur under the influence of many factors, resulting from the processes of development and socio-economic changes, remaining in their mutual relationship
and influencing the increasing role of the family in the development and social progress. Unfortunately they may lead to dysfunctions, especially if accompanied by domestic violence,
social exclusion, addiction or poverty. The article provides an overview of these phenomena,
from the theoretical and empirical perspectives.

RODZINA I JEJ PROBLEMY

Słowa kluczowe: rodzina dysfunkcyjna, przemoc w rodzinie, wykluczenie społeczne, uzależnienie, ubóstwo
Streszczenie: Rodzina jest podstawowym, naturalnym środowiskiem narodzin i rozwoju
każdego człowieka, o mikrostrukturze społecznej, a jednocześnie – podstawową instytucją
społeczną. Podlega jednak przemianom w zakresie swojej struktury, modelu wewnętrznego
i realizowanych funkcji. Zmiany te pojawiają się pod wpływem wielu czynników wynikających z procesów zmian rozwojowych i społeczno-ekonomicznych, pozostając w ich wzajemnej relacji. Niestety, mogą one prowadzić do dysfunkcji, zwłaszcza jeśli towarzyszy im przemoc, wykluczenie społeczne, uzależnienie czy ubóstwo. W artykule przedstawiono przegląd
tych zjawisk z perspektywy teoretycznej i empirycznej.
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EGZYSTENCJA DZIECKA W WARUNKACH PRZEMOCY
DOMOWEJ I SZKOLNEJ.
ANALIZA PSYCHOLOGICZNO-PRAWNA
WSTĘP

P

roblematyka dotycząca przemocy domowej oraz przemocy szkolnej jest bardzo
ważnym zjawiskiem społecznym, mającym olbrzymi wpływ na rozwój dziecka.
Z tego też względu w pedagogice musi znaleźć się miejsce dla szczegółowych rozważań merytorycznych w tym zakresie. Trudno odmówić prawdziwości twierdzeniu, że
wszelka przemoc ma charakter patologiczny. Wpływa negatywnie na psychikę dziecka oraz w ten sam sposób oddziałuje na jego przyszłość. Przemoc zasadniczo narusza
prawa człowieka i jego dobra osobiste, powodując zwykle cierpienie i ból.
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na pozycję dziecka egzystującego w warunkach przemocy domowej oraz przemocy szkolnej. B. Hołyst podkreślił, że: „środki masowego przekazu, zwłaszcza gazety, codziennie donoszą o aktach agresji, przemocy” (Hołyst, 2003, s. 13). Taki stan rzeczy skłania do właściwych
przemyśleń. Nie bez znaczenia dla niniejszego tematu opracowania jest także analiza
społeczno-kulturowych skłonności do agresji. Bezsprzeczny wydaje się pogląd, wedle którego charakterystyki podstaw zachowań agresywnych można doszukiwać się
odwołując się do relacji panujących w podstawowej komórce społecznej, jaką jest
rodzina. Przedmiotowy artykuł musi odnieść się względem zagadnień dotyczących
stosunków szkolnych dziecka, definiujących ucznia przez pryzmat jego relacji z otoczeniem. Tego rodzaju relacje często stanowią miejsce stosowania agresji szkolnej,
znacznie jednak odbiegającej od modelu działania agresji domowej. Zamysłem pracy
jest także zaznaczenie wagi problemu społecznego, jakim jest agresja podejmowania
w warunkach domowych oraz przemoc stosowana w warunkach szkolnych. Zadaniem pracy jest dostrzeżenie bagatelizowania problemu agresji na tle innych, równie
pejoratywnych zjawisk społecznych.

*
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HISTORYCZNO-FILOZOFICZNE UJĘCIE PRZEMOCY
Zwracając uwagę na genezę zagadnienia, trudno nie dostrzec, że kwestie dotyczące
stosowania przemocy są znane człowiekowi od najdawniejszych czasów. Bez wątpienia były one metodą dominacji narodów walczących między sobą o terytoria plemienne oraz państwowe. S. Krawiec zauważyła, że: „już od początków organizowania
się społeczeństw przemoc i agresja towarzyszyły ludziom” (Krawiec, 2007, s. 29).
Wymieniony rodzaj przemocy dla celów tego opracowania stanowi wyłącznie podłoże etymologiczne i nie może być przedmiotem szczegółowej analizy badawczej. Niemniej jednak wolno wskazać na pewne zależności między tym rodzajem przemocy,
a przemocą domową oraz przemocą szkolną. Trafnie bowiem stwierdzono, iż przemoc rodzi przemoc. Nie sposób zaprzeczyć temu, że ludzie mogli posiąść wzorzec
stosowania przemocy w obliczu działań wojennych i przenieść go na inną płaszczyznę
relacji społeczno-kulturowych. J.J. Rousseau uznał, że agresja jest zjawiskiem wyuczonym. Ludzie z kolei z natury są łagodni i dobrzy, lecz społeczeństwo wyzwoliło
w nich wrogość i agresję. E. Jarosz podkreśliła, że: „wśród żyjących na ziemi stworzeń
człowieka wyróżnia nieuzasadniona agresja” (Jarosz, 2000, s. 23).
PRZEMOC JAKO ŚRODEK W OSIĄGANIU CELÓW
W świetle zagadnień dotyczących historyczno-filozoficznego ujęcia przemocy podkreślenia wymaga fakt, iż z chwilą, w której wyodrębniła się przemoc, okazała się
ona atrakcyjną formą osiągania celów. Inne metody wydawały się być zawodne.
Przemoc natomiast była szybkim oraz skutecznym mechanizmem działania agresora.
W historii światowej państwowości każde przejawy przemocy wiązały się z ekspansją
terytorialną. Był to podstawowy środek do osiągnięcia celu politycznego w postaci podporządkowywania sobie określonych terenów przez państwa sprawujące rolę
agresora. Przykładów takiego działania w historii jest bardzo wiele, ich zestawienie
jest jednak trudne. Nie wolno jednak przeoczyć politycznych działań Napoleona
Bonaparte, Adolfa Hitlera oraz Józefa Stalina. Ich postępowanie dość znamiennie
obrazuje model polityczny, u swych podstaw opierający się na działaniach przemocy
i agresji. Warto dostrzec, iż przemoc oraz epatowanie agresją zachodzi w warunkach
braku odpowiednich standardów ustrojowych, wyrażających się nierozwiniętym demokratyzmem oraz nieobowiązującą zasadą praworządności. Nie bez znaczenia dla
tego zjawiska pozostaje także kwestia braku właściwych rozwiązań prawnych, które
mogłyby stanowić hamulec dla przedmiotowych zachowań.
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PRZEMOC W UJĘCIU FILOZOFICZNYM
Należy także wziąć pod uwagę odmienne od zaprezentowanego pochodzenie przemocy. T. Hobbes nadmieniał, że agresja jest zjawiskiem wrodzonym. Uważał on, iż
jednostką rządzi instynkt prowadzący człowieka w kierunku przemocy. Z. Freud poszerzył ten pogląd o stwierdzenie, iż ludzie przychodzą na świat z dwoma odrębnymi
instynktami: życia (Eros) oraz śmierci (Thanatos). Pierwszy z nich zmierza w stronę
zniszczenia człowieka, a metodą sprawdzoną jest przemoc i agresja. J. Chrobaczyński
wskazał, iż: „przemoc to przecież jedno z najczęściej chyba także i dziś słyszanych
słów” (Chrobaczyński, 2004, s. 6).

PRZEMOC DOMOWA I JEJ PRZYCZYNY
Dokonując analizy merytorycznej zjawiska przemocy domowej, warto ustalić rozumienie znaczenia wymienionego pojęcia. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 2 Ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku ilekroć w tym akcie
prawnym mowa jest o przemocy w rodzinie, należy przez to rozumieć jednorazowe
lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra
osobiste osób wymienionych w punkcie 1, w szczególności narażające te osoby na
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub
psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych
przemocą (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
T. Feibel podkreślił, że: „dzieci – jak i my wszyscy – codziennie konfrontują się
z przemocą” (Feibel, 2006, s. 13). Wkraczając w bardziej szczegółowe dywagowanie,
niezbędnym jest zastanowienie się nad przyczynami stosowania przemocy domowej
w rodzinie. Na potrzeby tego opracowania przez rodzinę należy rozumieć każdą formalną oraz nieformalną podstawową komórkę społeczną stworzoną w celu realizacji
funkcji egzystencjalno-prokreacyjnych. Innymi słowy, wymienione pojęcie definiuje
całokształt relacji życiowych człowieka zachodzących między kobietą i mężczyzną,
rozumianych przez pryzmat związku małżeńskiego lub związku partnerskiego.
W świetle tego zróżnicowania przekonywujący pozostaje argument, że co do zasady zachowania patologiczne w rodzinie częściej zachodzą w związkach nieformalnych. Ten rodzaj związków tworzą osoby posiadające duże skłonności destrukcyjne
w otaczającej człowieka rzeczywistości. Tak ukształtowane relacje społeczne często
dotknięte są zjawiskami patologicznymi, tj. alkoholizmem, narkomanią lub bezrobociem. Niejednokrotnie w wymienionych rodzinach przychodzą na świat dzieci
genetycznie predysponowane do rozwoju negatywnych zachowań. W obliczu tych
okoliczności trudno nie zaobserwować zjawiska przemocy domowej. Niesporny jest
pogląd, iż agresorami są głównie mężczyźni, którzy względem kobiet oraz dzieci stosują określone praktyki polegające na dręczeniu psychicznym oraz dręczeniu fizycznym, zmuszając osobę do podporządkowania się.
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Posługując się w tym miejscu pojęciami agresora oraz ofiary, wolno dostrzec, że
niniejsze zwroty językowe dotykają płaszczyzny zagadnień pedagogiki społecznej
oraz pedagogiki resocjalizacyjnej. U podstaw tych sformułowań znajdują się także
działania penalizowane karnie, dla których nie tylko istotne są ustalenia dotyczące
stopnia winy sprawcy oraz poziomu szkody ofiary. Dla jednostki ważne są kwestie
odnoszące się do ochrony praw i wolności obywatela, a więc godności człowieka jako
przyrodzonej i niezbywalnej wartości życia ludzkiego. Zgodnie z definicją encyklopedyczną przez agresję należy rozumieć: zachowanie podejmowane z zamiarem spowodowania bólu, cierpienia, szkody; może mieć postać zachowań fizycznych, słownych,
przybierać formy pośrednie i ukryte [...] (Nowa encyklopedia popularna PWN, 1995,
s. 61). I. Pospiszyl z kolei zaznaczyła, iż: „przemoc opiera się na założeniu, iż jest to
każdy akt godzący w osobistą wolność jednostki [oraz – dop. M.P.], zmuszanie jednostki do zachowań niezgodnych z jej własną wolą” (Pospiszyl, 1994, s. 10). Pochodnym pojęciem pozostaje termin zastraszania. M.R. Dąbrowski istotnie nadmienił,
iż przez niniejsze słowo należy rozumieć: „[...] powtarzalne i umyślne prześladowanie, tj. wykorzystywanie siły (wiedzy) celem poniżenia, przestraszenia i zgnębienia”
(Dąbrowski, 2010, s. 11).
Podążając dalej w analizie, obowiązkiem jest nadmienić, że obok dotychczas
wyodrębnionych przyczyn przemocy odmienną kategorią pozostają przyczyny
charakterologiczno-osobowościowe, nieposiadające zabarwienia patologicznego.
Warto pamiętać, że o ile agresja jest patologią, o tyle przesłanki jej stosowania nie
muszą wyrastać z zachowań zasadniczo dysfunkcyjnych. Istnieją bowiem sytuacje,
w których agresor, stosując przemoc, nie jest determinowany czynnikami patologicznymi, lecz jego skłonności agresywne pochodzą z osobowościowych uwarunkowań
człowieka. Często bywa tak, że jednostka motywowana okolicznościami traci kontrolę nad swoim zachowaniem, stosując przemoc wobec osób trzecich. W ten sposób
wydobywające się z człowieka emocje kumulują się na najbliższej rodzinie. Należy
zważyć, że zmiana tembru głosu w wyniku jego podniesienia oraz utrzymywanie tego
głosu na poziomie wysokiego tonu obrazuje bezradność i bezsilność agresora. Bez
wątpienia brak racjonalnych argumentów w procesie komunikacji skłania człowieka do działania wykazującego znamiona przemocy. Nie bez znaczenia dla zachowań
agresywnych pozostają nieprawidłowości chorobotwórcze w obszarze psychiki człowieka. Wszelkie zaburzenia wolicjonalne wymuszają w człowieku proces zmierzający
w kierunku intensyfikacji emocji. Tworzy się wówczas osobowość awanturnicza. Ulega ona znacznemu wyciszeniu skutkiem podporządkowania się ofiary oczekiwaniom
agresora. W ten oto sposób przedstawia się obraz stosowania przemocy psychicznej.
Bardziej ingerującą w pozycję ofiary wydaje się jednak przemoc fizyczna. Trzeba pamiętać, że o ile pierwsza z nich występuje samodzielnie, o tyle druga istnieje kompatybilnie względem pierwszej. W przypadku przemocy fizycznej trudno bowiem
mówić, że nie wykazuje ona cech psychoemocjonalnych. Bezsporny jest argument, iż
stosowanie siły fizycznej wobec człowieka zawsze posiada wydźwięk psychologiczny.
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MECHANIZMY STOSOWANIA PRZEMOCY DOMOWEJ
Koncentrując uwagę na mechanizmach stosowania przemocy domowej, warto wskazać jej przykłady. Oczywistym pozostaje fakt, że fundamentalną klasyfikacją będzie
podział przemocy na agresję psychiczną oraz agresję fizyczną. Niemniej jednak nauka
psychologii wyodrębnia także przemoc seksualną, ekonomiczną oraz zaniedbanie.
Postrzegając ją w ten sposób, uznać trzeba, że do podstawowych form przemocy
psychicznej zaliczamy: obrażanie, wyzywanie, drwienie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, zastraszanie, szantażowanie, grożenie, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, poniżanie, upokarzanie, kontrolowanie, kłamanie, manipulowanie,
wzbudzanie lęku oraz poczucia winy, zakazywanie wychodzenia z domu, nadużywanie zaufania oraz agresję słowną. Do podstawowych form przemocy fizycznej będziemy z kolei zaliczać: bicie (uderzanie), popychanie, szarpanie, skręcanie, drapanie,
ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, cięcie, szczypanie, kopanie, duszenie, gryzienie, krępowanie ruchów, przypalanie papierosem pozbawianie jedzenia, picia lub
snu oraz przymuszanie do spożywania używek.
Stosownie do powyższej strukturyzacji obowiązkiem jest zauważyć, że przedmiotowy katalog przykładów stosowania przemocy w rodzinie nie jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że w ramach przemocy dopuszcza się inne jej rodzaje. Bogactwo języka oraz wyobraźnia agresora w realizowaniu swoich praktyk w sposób
adekwatny do rzeczywistości obrazuje działania oprawcy. Wyszczególnione przykłady
agresji w rodzinie nie wymagają zdefiniowania. Pozostają one oczywiste. W życiu
codziennym nie tylko media, ale także informacje napływające z najbliższego otoczenia dostarczają szeregu przykładów stosowania przemocy. Dziecko wydaje się być
podmiotem najbardziej bezradnych wobec tego rodzaju praktyk.
KONSEKWENCJE STOSOWANIA PRZEMOCY DOMOWEJ
Przeprowadzając analizę z zakresu przemocy domowej, istotne wydają się zagadnienia dotyczące objawów oraz skutków psychologicznych somatycznych występujących
u ofiary. Egzystowanie ofiary przemocy w warunkach stresogennych oraz stresopochodnych często powoduje pojawianie się objawów patofizjologicznych. Człowiek
żyjący w środowisku przemocy domowej doświadcza niejednokrotnie wielu różnych
dolegliwości bólowych zlokalizowanych w okolicach przewodu pokarmowego lub
w rejonie układu krążenia. Taki stan rzeczy zwykle uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka. Często powoduje obniżenie aktywności w szkole
oraz zaburza prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym. Wszelkiego rodzaju bóle oraz inne odczuwalne dolegliwości fizyczne zmniejszają sprawność człowieka w otaczającej go rzeczywistości. Psychika człowieka także nie pozostaje bez
znaczenia dla poprawnego funkcjonowania w środowisku społecznym. Obniżony
system własnej samooceny ujemnie wpływa na egzystencję w życiu codziennym.
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Podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest poprawne funkcjonowanie rodziny. Bardzo często bywają jednak sytuacje odwrotne. W rodzinach
o najrozmaitszych problemach psychospołecznych zasadniczą trudność sprawia
dziecku adaptacja. Niejednokrotnie występują okoliczności, w których dziecko czuje
się zagrożone. Tego typu emocje wyrastają z płaszczyzny poczucia niepewności oraz
lęku związanego z egzystencją. W rodzinach o utrwalonej patologii spowodowanej
chorobą alkoholową oraz skutkiem związanej z nią przemocy lęki są fundamentalnym wyrazem braku psychologiczno-emocjonalnej adaptacji dziecka w rodzinie. Na
tym tle kształtuje się zjawisko izolacji dziecka. Dziecko wyalienowane nie będzie
rozwijało się prawidłowo pod względem psychologicznym. Trzeba też zaznaczyć, że
czynników pejoratywnych zaburzających prawidłowe funkcjonowanie rodziny jest
niezliczenie wiele. Dla przykładu można wskazać na fanatyzm religijny, zwykle połączony z kulturą sekciarską, narkomanię, prostytucję oraz na wszelkiego rodzaju
zaburzenia emocjonalne. Taki stan rzeczy bez wątpienia nie sprzyja stabilizowaniu
się dziecka w rodzinie. Dzieje się wprost przeciwnie. Dziecko nieustannie czuje się
bezbronne. Zwykle przepełnione jest lękiem oraz strachem.
W tym miejscu konieczne wydaje się wyodrębnienie pojęć lęku i strachu, które
nie pozostają bez znaczenia dla dziecka funkcjonującego w rodzinie. Z psychologicznego oraz medycznego punktu widzenia wymienione słowa odzwierciedlają odrębne parametry interpretacyjne. Inne są bowiem okoliczności egzystencji człowieka,
w obliczu których kształtuje się lęk, oraz odmienne są sytuacje społeczne, w których
wyodrębnia się strach. Trzeba podkreślić, że lęk jest zjawiskiem wytwarzającym się
w obliczu nierealnego oraz często wyimaginowanego dla człowieka zagrożenia, kształtującym się w ludzkiej świadomości. Innymi słowy, dziecko wyobraża sobie rzeczy
całkiem absurdalne, które dostarczają mu negatywnych impulsów. Zwykle obawia
się ono o życie rodzica w okolicznościach nietworzących bezpośredniego zagrożenia. Strach natomiast obrazuje rzeczywiste zagrożenie dla jednostki. Jednak obydwie
emocje wykazują silne znaczenie pejoratywne dla rozwoju człowieka, a szczególnie
dziecka. Postrzegając problem w zaprezentowany sposób, uznać wolno, że lęk posiada wiele obliczy. Może być paranoiczny, napadowy, fobiczny etc. Strach z kolei
jest uzasadniony i posiada wymiar rzeczywisty. W kontekście tego zróżnicowania
trafne jest spostrzeżenie, że lęk i strach w odbiorze dziecka żyjącego w rodzinie patologicznej często koegzystują ze sobą. Lęk dziecka przed przemocą zwykle wyraża się
realnym strachem wobec rzeczywistego zagrożenia. Należy dodać, że w rodzinie o poprawnie ukształtowanych relacjach lęk co do zasady nie wykształca się. Strach natomiast zmienia swoje podłoże oraz natężenie. Z tych też względów trzeba dostrzec, iż
ogromną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka pełni poczucie komfortu społeczno-emocjonalnego, istniejące wyłącznie w zdrowo funkcjonującej rodzinie. Oczywistym pozostaje stwierdzenie, że w warunkach poprawnych postaw oraz zachowań
społecznych zachodzących w rodzinie w świadomości dziecka nie może wytworzyć
się zagrożenie odpowiadające zagrożeniom charakterystycznym dla rodzin z zaburzeniami patologicznymi. Dla przykładu ojciec niebędący dotknięty chorobą alkoho-
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lową nie będzie dostarczał dziecku powodów do wytworzenia się lęku oraz strachu.
Brak sytuacji patologicznych w rodzinie umożliwi dziecku właściwy rozwój, co jest
ważne dla jego przyszłości.
Funkcjonowanie dziecka w niepełnej rodzinie może spowodować tęsknotę do nieobecnego rodzica. Niniejszy stan rzeczy niejednokrotnie sprzyja kształtowaniu się
zaburzeń psychorozwojowych dziecka, silnie oddziałując na jego dorosłe życie.
Zagadnieniem kompatybilnym z tematem niniejszego opracowania jest kwestia
poczucia osamotnienia dziecka. Wydawać się może, iż przedmiotowe pojęcie dotyka głównie ludzi starszych. Nic jednak bardziej błędnego. Samotność jest stanem
psychicznym człowieka powodującym dysfunkcje we właściwym funkcjonowaniu
organizmu. Należy wyodrębnić samotność zewnętrzną oraz samotność wewnętrzną.
O pierwszym rodzaju samotności można mówić w przypadku jednostki społecznie
odosobnionej od społeczeństwa. Drugi rodzaj samotności wydaje się być bardziej
skomplikowany. Chodzi bowiem o sytuacje, w których osoba egzystuje co prawda
w określonej grupie, i z tego względu trudno ją postrzegać w kategoriach osamotnienia zewnętrznego, lecz jej głęboka alienacja oraz towarzyszące jej wyobcowanie społeczne pozwalają uznać ją za osobę samotną wewnętrznie. Ten aspekt problemowy
dotyka także dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież. Niewątpliwie ich poczucie osamotnienia zewnętrznego kształtuje się przede wszystkim w obliczu indywidualnych
sytuacji życiowych. Dobrym tego przykładem będzie obraz dorastania małoletniego
w domach dziecka. Wychowawcy w takich placówkach dokładają wielu starań, aby
wychowanek nie czuł się wyizolowany. Wymienione placówki opiekuńcze nie mogą
jednak zastąpić tradycyjnej atmosfery rodzinnej. Samotność wewnętrzna jest natomiast swoistym przejawem patologii w rodzinie. Słuszny jest argument, że dziecko
funkcjonujące w warunkach społecznie szkodliwych coraz bardziej będzie oddalało się od modelu prawidłowego rozwoju psychofizycznego. W tak ukształtowanej
rzeczywistości muszą pojawić się zaburzenia lękowe oraz najrozmaitsze fobie. Wraz
z odczuciami osamotnienia często występują myśli samobójcze. W takich sytuacjach
niezbędna jest pomoc specjalistów, głównie psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, a czasem także lekarzy psychiatrów. Sposobów zmierzających do likwidowania przejawów przemocy domowej należy poszukiwać u specjalistów zawodowo
przygotowanych do pracy w warunkach trudnych społecznie. W tym miejscu niezbędne jest wymienienie placówek uprawnionych do świadczenia pomocy psychopedagogicznej rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy domowej. Należy wskazać
na znamienną rolę placówek psychologiczno-pedagogicznych, powiatowych centrów
pomocy rodzinie, domów małego dziecka itp. W zaistniałej sytuacji terapia rodzinna lub indywidualna wydaje się niezbędnym krokiem mającym na celu wykluczenie w rodzinie zachowań patologicznych oraz agresywnych. Jej zasadniczym celem
musi pozostać rozwiązanie problemu skłaniającego do agresji oraz przemocy samej
w sobie. Wszelkie działania podejmowane przez placówki muszą zmierzać w stronę
ochrony rodziny oraz jej stabilizacji. Niewątpliwie profilaktyka społeczno-socjalna
jest metodą organizacyjną i harmonizującą, uwalniającą rodzinę spod znamion prze-
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mocy domowej. W przypadku braku skuteczności tej metody pozostają środki prawne i normatywne przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz oznaczone
w prawie karnym materialnym i procesowym. Ubocznym, a zarazem równorzędnym
sposobem prowadzącym do poprawy emocjonalnych warunków życia w rodzinie
winna być pomoc najbliższej rodziny oraz przyjaciół. W otoczeniu wymienionych
osób podmioty doświadczające agresji powinny odnaleźć wsparcie i zrozumienie.

PRZEMOC SZKOLNA I JEJ UWARUNKOWANIA
W podobny sposób podmiot doświadcza agresji w środowisku szkolnym. Jej ogólny obraz jest jednak nieco odmienny od przemocy domowej. W przypadku przemocy rodzinnej agresorem co do zasady pozostaje podmiot zindywidualizowany do
roli jednej osoby. W otoczeniu szkolnym natomiast agresor jest zbiorowy. Rzadko
bowiem występują sytuacje, w których wyłącznie jeden uczeń w klasie maltretuje
dziecko. Z reguły bywa tak, że inwazyjność stosowania przemocy rozkłada się równomiernie na poszczególne osoby współtworzące środowisko szkolne. Kształtuje się
wówczas schemat określonego postępowania, który obcy jest modelowi przemocy
domowej. Trudno także nie dostrzec, że w analizowanych rodzajach agresji zasadniczą różnicę stanowi stopień uświadomienia agresora. O ile oprawca w środowisku
rodzinnym zdaje sobie sprawę z wybranej metody działania i posiada cel jej stosowania, o tyle uczniowie stosujący przemoc w środowisku szkolnym kierują się wyłącznie jej atrakcyjnością oraz względami uznaniowości w oczach rówieśników. W tym
przypadku nie ma wyraźnego celu agresji. Jedynie powierzchowna i nieugruntowana
wola oprawców podporządkowania sobie innej osoby jest wystarczającym powodem
do podejmowania działań ofensywnych.
MECHANIZMY STOSOWANIA PRZEMOCY SZKOLNEJ
ORAZ JEJ KONSEKWENCJE
W przypadku przemocy szkolnej trzeba uznać, że jej formy są analogiczne do form
przemocy domowej. Trzeba jednak dodać, że czasem bywają sytuacje mogące stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia człowieka. Pomysłowość oraz bezmyślność
agresora może spowodować trudne dla niego do przewidzenia konsekwencje. Dla
przykładu niejednokrotnie uczniowie podają kolegom lub koleżankom rozmaite lekarstwa lub podejmują inne niebezpieczne działania. Takie sytuacje obce są przemocy domowej, w której agresor, obierając sobie określone postępowanie, zdolny jest
przewidzieć konsekwencje zdrowotne.
Nie można przemilczeć emocji, które dotykają dziecko egzystujące w szkole pod
wpływem psychofizycznego napięcia. W tym miejscu wydaje się uzasadnionym
skoncentrowanie uwagi na aspekcie społecznym cierpienia. Problematyka dotycząca
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cierpienia może być postrzegana w ujęciu transendentalnym oraz w rozumieniu pozytywistycznym. Dodać należy, iż ontologiczne spojrzenie na wymiar cierpienia nie
może być przedmiotem rozważań z punktu widzenia pedagogiki. Jego teologiczny
charakter nie oddziałuje na kształtowanie się osobowości dziecka. Inaczej bowiem
ugruntowuje się rozumienia znaczenia cierpienia w kontekście pozytywistycznym,
który odpowiada rzeczywistym emocjom dziecka. Doświadczanie przez dziecko cierpienia wiąże się z występowaniem w jego osobowości poczucia winy. Wina z kolei
wynika z krytycznego stosunku dziecka do samego siebie oraz własnych zachowań.
Przedmiotowy charakter cierpienia wypełnia jedynie znamiona psychologiczne, gdyż
wyrasta z ludzkiej świadomości. Tutaj zamyka się także pojęcie winy. Nie wykazuje
ona bowiem innego znaczenia, na przykład prawnego czy religioznawczego. Dziecko z reguły nie jest zdolne do dokonywania szczegółowych rozważań dotyczących
kategorii myślowych uwzględniających proces postrzegania właściwy dla osoby dorosłej. W zaistniałych okolicznościach razem z wymienioną emocją dziecku towarzyszy
uczucie złości. Małoletni, symptomatycznie bodźcowany czynnościami stosowania
przemocy, w obliczu tych praktyk staje się zdolny do odczuwania niezadowolenia
wynikającego z braku umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w szkole. Przybierając rolę „kozła ofiarnego”, niejednokrotnie zaczyna popadać w depresję.
Należy dać wiarę twierdzeniu, że depresja nie jest chorobą, na którą zapadają wyłącznie ludzie dorośli. Długotrwałe przebywanie dziecka w środowisku stosującym przemoc – a niewątpliwie takim miejscem jest szkoła – daje podstawę do wytworzenia się
w zachowaniu dziecka i jego świadomości znamion depresyjnych.
W tak ukształtowanej rzeczywistości szkolnej nie wolno zapomnieć o fundamentalnej roli pedagoga. Innymi słowy, reagowanie na każdą agresję oraz czuwanie
nad prawidłowym rozwojem dziecka jest obowiązkiem nauczyciela. Nie odnajdują społecznej akceptacji zachowania nauczyciela bagatelizujące problem przemocy.
Co więcej, taka postawa wypełniałaby znamiona przestępstwa. W obliczu działań
opresywnych nauczyciel posiadający wiedzę o stosowaniu względem ucznia takich
praktyk, jednocześnie umożliwiając niniejsze czynności oprawcy, staje się współodpowiedzialny na gruncie rozwiązań normatywnych prawa karnego. W przypadku
małoletniego dopuszczającego się przemocy szkolnej trudno mówić o przestępstwie,
ale w świetle przepisów o odpowiedzialności prawnej nieletnich do przedmiotowej
odpowiedzialności można pociągnąć nieletniego, który ukończył trzynasty rok życia. Przed sąd karny prokuratorowi wolno kierować wobec niepełnoletniego sprawcy
akt oskarżenia na zasadach ogólnych, jeżeli ukończył on 16 lat i z uwagi na charakter popełnionego czynu może odpowiadać na warunkach przewidzianych dla
dorosłego przestępcy.
Na podstawie powyższych rozważań nasuwają się stosowne konkluzje. Agresor staje się winnym czynu zabronionego na płaszczyźnie dotyczącej stosowania przemocy.
Uznać zatem trzeba, że o ile pojęcie winy dziecka, wobec którego stosowana jest przemoc, wykazuje cechy psychologiczne, o tyle termin winy agresora wykazuje wyłącznie znamiona prawne. W warunkach braku żalu agresora trudno bowiem postrzegać
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jego winę w kategoriach psychologicznych. Niewątpliwie dla zdolności nadania jej
charakteru emocjonalnego koniecznie musiałyby wystąpić wyrzuty sumienia agresora, co z reguły nie jest możliwe. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której oprawca, stosując przemoc, jednocześnie współczuje maltretowanemu uczniowi
w szkole.
W sferze podjętych zagadnień niezbędne jest powrócenie do tematyki stricte odpowiadającej przedmiotowi tego opracowania. Stan emocjonalny dziecka jest bowiem podstawowym zagadnieniem istotnym dla charakteru tej pracy. K. Olbrycht
podkreśliła, że: „sytuacje wspomagające rozwój dziecka będą konsekwentnie rozumiane jako [...] sytuacje wspierające jego rozwój osobowy” (Olbrycht, 1999, s. 71).
Nie wolno pominąć w tej analizie kwestii alienacji społecznej. Poczucie wyobcowania
stwarza dziecku niebezpieczeństwo zahamowania jego rozwoju. Dziecko skoncentrowane głównie na odpieraniu natarć agresora nie będzie skupiało uwagi na przedmiotach nauczania. W zaistniałych okolicznościach jego świadomość musi zwracać się
w kierunku unikania sytuacji możliwych do wystąpienia przemocy lub utrzymywania
w sobie jej emocjonalnych konsekwencji. Rzadko występują okoliczności, w których
maltretowane dziecko nabiera odwagi, aby poskarżyć się nauczycielowi lub rodzicom
na doświadczane przejawy agresji. Niewątpliwie taki stan rzeczy podyktowany jest
poczuciem wstydu dziecka, z uwagi na odczuwalną własną nieudolność w radzeniu
sobie z niniejszą sytuacją oraz ze względu na prawdopodobny odwet rówieśników.
Z drugiej jednak strony często następuje kumulacja przemocy. Dziecko napiętnowanego w otoczeniu domowym zasadniczo staje się przedmiotem stosowania względem
niego agresji w warunkach szkolnych. W takiej sytuacji dziecko z reguły nie może
liczyć na pomoc rodzinną, a jego negatywne doświadczenia są znacznie głębsze. Egzystowanie dziecka w warunkach przemocy szkolnej może zmierzać do trwałej absencji. Przedmiotowe okoliczności uniemożliwiają zdobywanie przez ucznia wiedzy
i umiejętności.
Warto zatem postawić dość kontrowersyjną tezę, iż jakakolwiek przemoc w życiu
człowieka może wywrzeć pozytywne znaczenie. Na pierwszy rzut oka niniejsze założenie może spotkać się z krytyką. Niemniej jednak ważnym argumentem przemawiającym za poprawnością tej tezy będzie powiedzenie silnie utrwalone w rzeczywistości:
„co nas nie zabije, to nas wzmocni”.
Dorosłe dziecko, wobec którego na etapie wczesnego rozwoju stosowano przemoc, w dorosłym życiu będzie odpowiednio ukształtowane. Istnieje bowiem duże
prawdopodobieństwo wzmocnienia świadomości człowieka dotkniętego agresją.
Dziecko przez wiele lat egzystujące w warunkach przemocy będzie postrzegało siebie w kategoriach osoby o zaniżonym systemie własnej wartości. Zgodnie jednak ze
współczesną nauką w obszarze pedagogiki i psychologii odnotowano, że w okresie
dzieciństwa może nastąpić upadek osobowości, który trudno odbudować w życiu
dorosłym. Nie jest to regułą. Trudno odmówić jednak prawdziwości twierdzeniu, iż
za totalnym rozpadem osobowości człowieka oraz jego wartości podąża wzrost siły
charakteru człowieka w kierunku pozytywnym. Analogiczny model zachowania ob-
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serwowany jest na przykładzie człowieka doświadczonego chorobą alkoholową, który
w warunkach zupełnego upadku podnosi się społecznie. Podobny proces cyklizacji
w odbudowie człowieka dostrzega się na płaszczyźnie rozwoju człowieka dotkniętego w dzieciństwie przemocą. Podstawową cechą osobowości dorosłego człowieka
doświadczonego agresją we wczesnych stadiach rozwoju jest wysoki stopień zdeterminowania w dążeniu do celu. Będzie on bowiem siłą sprawczą wszelkiego pozytywnego działania człowieka. Jego brak natomiast przenosi jednostkę poza margines
czynnej egzystencji oraz nie pozwala dostrzec sensu życia. Wraz z tym kierunkiem
postępowania nierzadko w człowieku wyodrębnia się instynkt silnej potrzeby utylitarności, za którą winna podążać empatia. Silna potrzeba sukcesu w karierze, wyłącznie dla zaspokojenia potrzeby udowodnienia samemu sobie posiadania określonej
wartości w katalogu ludzkich cech osobowości, często przysłania właściwe cele egzystencjalne sformułowane hierarchicznie. Jasno sprecyzowany plan działania może
być zatem wiodącym elementem życia człowieka, który w okresie dzieciństwa trwale poddawany był agresji ze strony otoczenia. Paradoksalnie, w obliczu podniesionych w tym opracowaniu pejoratywnych okoliczności bytowych młodego człowieka,
w późniejszych etapach jego życia może ukształtować się mocna osobowość na gruncie silnie wyodrębnionej pewności siebie, głębokiego poczucia wyższości nad innymi
osobami oraz elementarnego egoizmu. W zaistniałych warunkach duma, jako cecha
charakteru człowieka, nie będzie należała do rzadkości. Wraz ze wskazanymi atrybutami osobowości obok cech pozytywnych mogą wytworzyć się cechy negatywne,
tj. pogarda dla innych osób, cynizm oraz nieczułość na ludzką krzywdę.
W świetle powyższych rozważań teoretycznych bez wątpienia uznać trzeba, że
powołana na gruncie tego opracowania teza jest przekonywująca oraz zasługuje na
uwzględnienie. Nie może być bowiem regułą, że w każdych sytuacjach stosowania
przemocy wobec dziecka agresja, jaką ono doświadczyło, nie przyniesie pozytywnego rezultatu w ukształtowaniu jego cech charakteru. Taki stan rzeczy należał jednak będzie do nielicznych przykładów „owocnej“ przemocy. Nie sposób jednak zupełnie go wykluczyć. Jednak najczęściej w wyniku permanentnego doświadczania
przez dziecko przemocy trzeba założyć, że w życiu dorosłym ostatecznie wyodrębni
się postawa o stosunkowo słabej osobowości, podatna na wpływy oraz wykazująca
predyspozycje lękowe.
W odniesieniu z kolei do metod zwalczania przemocy w środowisku szkolnym
wolno zauważyć, że są one zinstytucjonalizowane wzorem metod zwalczania domowej agresji. Odmienne są jednak mechanizmy działania mające na celu usunięcie
zjawiska przemocy. W tym przypadku w przeciwstawianie się patologii obligatoryjnie musi być zaangażowana instytucja szkoły, która jako pierwsza zobowiązana jest
dostrzec agresję. By jej zapobiec, szkoły często organizują najrozmaitsze pogadanki
społeczne przy udziale psychologów, pedagogów, policji oraz środowisk organizacji pozarządowych. Trzeba pamiętać, że przemoc istniejąca w szkole, w odróżnieniu
od przemocy domowej, ma szersze oddziaływanie, gdyż jej obserwatorami bywają
głównie uczniowie i to w licznej grupie. Udział rodziców dziecka w postępowaniu
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wyjaśniającym prowadzonym przez szkołę musi być fundamentalnym elementem
całej procedury. Brak pozytywnych rezultatów powodujących usunięcie znamion
agresji w szkole winien poskutkować czynnościami analogicznymi do wymienionych powyżej w przypadku metody organizacyjnej i prawnej dotyczącej zwalczania
przemocy domowej.

AGRESOLOGIA I AGRESOGRAFIA
W obliczu dotychczasowych ustaleń wolno zestawić całokształt podjętej problematyki
w jednolitą grupę przedmiotową oznaczoną w polu naukowym mianem agresologii.
Do istniejących rozważań teoretycznych warto zaproponować określenie nowatorskie, odpowiadające zjawisku przemocy. Pojęcie agresologii wydaje się odpowiednim
terminem względem spojrzenia naukowego na problematykę przemocy. Niniejsza
propozycja językowa wydaje się uzasadniona w kontekście poczynionej analizy dotyczącej pozycji dziecka dotkniętego przemocą domową lub szkolną. Z obszaru pedagogiki należy bowiem wyodrębnić węższą strukturę tematyczną – naukę o agresji.
Agresologia, będąc nauką szczegółową w płaszczyźnie odnoszącej się do społecznego wymiaru patologii, winna koncentrować uwagę nie tylko na podstawowych
założeniach psychologii oraz pedagogiki, ale także poruszać kwestie socjologiczne,
historyczne, kulturoznawcze oraz ekonomiczne. U swych podstaw lingwistycznych
powinna zwracać uwagę na ukształtowanie się patologii. W znaczeniu ogólnym
musi ona wyznaczać granice społeczne dotyczące kategorii grup objętych agresologią. Uwarunkowania kulturowe z kolei winny tworzyć mechanizm obyczajowości
dla wyodrębnienia się przemocy w środowisku otaczającym człowieka. Historyczny
aspekt zagadnienia musi być natomiast osadzony w genetycznych kryteriach skłonności personalnej do przemocy. Ekonomia zaś stwarza możliwość poznania środowiska społecznego z którego wyrasta zjawisko przemocy.
Obok agresologii będącej nauką o przemocy w rozumieniu ogólnym warto zaproponować agresografię jako naukę konkretnego przypadku zdarzenia opisującą sytuację patologiczną. Agresologia i agresografia winny stanowić fundamentalne kompendium teoretyczne centralizujące zagadnienie przemocy w społeczeństwie, w tym
agresję domową i szkolną.

ZAKOŃCZENIE
Skala zjawiska przemocy w Polsce jest olbrzymia. Bezradność dzieci dotkniętych
agresją świadczy o nieudolności krajowego systemu prawnego. Niniejsze wartości
skłoniły mnie do podjęcia rozważań w tym zakresie.
We współczesnym świecie zjawisko agresji jest nagminne. Każda bowiem placówka oświatowa kształcąca uczniów z nim się spotyka. Wiele dzieci nieustannie egzy-
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stuje w rodzinach o znamionach patologicznych, w których doświadczają przemocy.
Często ukrywają one własne doświadczenia w obawie przed krytyką, zarzutem nieprawdy lub nasileniem przemocy. Bezradność państwa w usuwaniu zjawiska przemocy winna przenosić obowiązek troski o dobro dziecka nie tylko na nauczyciela, ale na
każdego dorosłego i odpowiedzialnego człowieka.
Będąc nauczycielem niejednokrotnie spotkałem się ze zjawiskiem przemocy występującym w różnych kręgach środowiskowych istotnie oddziaływujących na uczniów.
Obserwacje zdobyte w pracy zawodowej z młodzieżą oraz własne osobiste doświadczenia zaowocowały niniejszym opracowaniem. Mam nadzieję, że pozycja społeczna
dziecka w przyszłości będzie bardziej dostrzegana, a nasilenie przemocy oraz agresji
ulegnie zmniejszeniu.
Pamiętać także trzeba, że w polskim systemie prawnym zostały utworzone wyspecjalizowane podmioty prawne i organizacje, których celem jest niesienie wsparcia
dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom. Właściwym przykładem są powiatowe centra pomocy rodzinie.
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EGZYSTENCJA DZIECKA W WARUNKACH
PRZEMOCY DOMOWEJ I SZKOLNEJ.
ANALIZA PSYCHOLOGICZNO-PRAWNA

Słowo kluczowe: dziecko, agresja, przemoc, psychologia, pedagogika, prawo
Streszczenie: Artykuł ukazuje analizę zjawiska przemocy domowej i szkolnej wobec dziecka.
We wstępie autor odnosi się do historycznych oraz filozoficznych podstaw agresji. Wskazuje na przyczyny jej stosowania, mechanizmy postępowania agresora, zachowania ofiary oraz
konsekwencje społeczne przemocy. Opracowanie poparte jest przykładami.

EXISTENCE OF CHILD IN FORCE AT HOME
AND FORCE AT SCHOOL.
PSYCHOLOGICAL AND LEGAL ANALYSIS

Keywords: child, agressive, force, psychology, pedagogics, law
This article shows analysis the force at home and at school deal with child. First covers history
and philosophical research about force. This elaboration gives reasons of force, mechanisms
of action aggressive person, personality of victim and the consequences of force. This text
gives experience of child about force.
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INSTRUMENTY PRAWNE STOSOWANE
W PRZYPADKACH PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH
WPROWADZENIE

P

rzestępczość nieletnich w rozumieniu prawa karnego dotyczy osób, które w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyły 17 roku życia, odpowiadających karnie tylko w szczególnych przypadkach, określonych
w art. 10 §2 Kodeksu karnego oraz w art. 94 Ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich z 1982 roku, jak również osób, które cytowana Ustawa kwalifikuje
w zależności od wieku nieletniego, tj.: do 18 roku życia – w odniesieniu do zapobiegania i zwalczania demoralizacji; od 13 do 17 roku życia – w związku z prowadzeniem postępowań o czyny karalne; nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia –
w odniesieniu do wykonywania środków wychowawczych i środka poprawczego.
Jest to zjawisko bardzo negatywne w sensie oddziaływania na prawidłowy rozwój
i funkcjonowanie społeczeństwa. Oddziaływanie tego zjawiska, mimo częstego deprecjonowania i niedostrzegania, jest wielostronne oraz wielowarstwowe, zarówno
w zakresie przyczyn, jak i skutków społecznych. Wpływa negatywnie na prawidłową
realizację funkcji socjalizujących społeczeństwo, naruszając jego strukturę i wywołując
bezpośrednie zagrożenia dla właściwego funkcjonowania prawa i porządku publicznego.
Ostatnie dziesięciolecie XX wieku przyniosło wyraźny wzrost przestępczości nieletnich, wzbudzając tym samym niepokój zarówno wśród pedagogów, pracowników
wymiaru sprawiedliwości, jak i całej opinii publicznej (Sitkowska, 1998, s. 13). Dlatego też problem przestępczości nieletnich wymaga podjęcia szerszej dyskusji nad
koncepcją całościowej reformy prawa dotyczącego nieletnich. Dostrzega się potrzebę
opracowania całkowicie nowego aktu prawnego regulującego kompleksowo problematykę nieletnich (Bałandynowicz, 2007, s. 9).
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STOSOWANIE ŚRODKÓW ODDZIAŁYWANIA
WYCHOWAWCZO-RESOCJALIZUJĄCEGO I LECZNICZEGO
WOBEC NIELETNICH
Środki stosowane wobec nieletnich popełniających czyny karalne, czyli czyny zabronione przez Ustawę jako: przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo wykroczenie
określone w artykułach: 51, 69, 74, 76, 85, 87, 119, 122, 124, 133 lub 143 Kodeksu
wykroczeń; art. 1§2 ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu
w sprawach nieletnich* (Dz.U. 1982 Nr 35, poz. 228 z późn. zm.) powinny mieć na
uwadze ściśle określony cel, jakim jest wychowanie nieletniego. W tym przypadku
mówimy o wychowaniu opiekuńczym (Lipkowski, 1971, s. 8)**, które obejmuje nie
tylko małoletnich pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, ale
również niedostosowanych społecznie, czyli zdemoralizowanych, a w tym popełniających czyny karalne. Podstawową dyrektywą w postępowaniu z nieletnimi jest dążenie, żeby stosowane środki wychowawcze miały na celu właściwe kierunkowanie
młodego człowieka. Chodzi o spowodowanie u niego korzystnych zmian, których
późniejszym skutkiem będzie właściwe funkcjonowanie pośród reszty społeczeństwa.
Naganne zachowanie w wieku dziecięcym czy też nastoletnim, stanowiące tzw. „błędy
młodości”, częstokroć stymulowane jest otoczeniem nieletniego. Szczególnie ubolewać należy nad jego środowiskiem rodzinnym. W takich właśnie okolicznościach niezbędna jest właściwa, przemyślana i adekwatna do sytuacji reakcja ze strony władnego
do rozstrzygania w sprawach nieletnich sądu rodzinnego, czy też inaczej sądu opiekuńczego – bowiem w obowiązującym porządku prawnym nazwy te funkcjonują niejako
obok siebie, a poszczególne akty prawne, czasem nawet różne przepisy w ramach jednego aktu prawnego, odwołują się do jednej lub drugiej z nich. W rozumieniu ustrojowym (sądu jako organu) chodzi o ten sam rodzajowo sąd, którym jest sąd rodzinny
i nieletnich, funkcjonujący w strukturze sądownictwa powszechnego jako jednostka organizacyjna sądu rejonowego (wydział). Sąd ten winien dołożyć każdorazowo
wszelkich starań, aby tę młodą osobę odpowiednio ukierunkować. Sąd rodzinny
i nieletnich rozpoznający sprawy, do których stosuje się Ustawę o postępowaniu
w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982 Nr 35, poz. 228 z późn. zm.) może zastosować
wobec nieletniego trzy rodzaje środków:
• wychowawcze;
•

poprawcze;

•

leczniczo-wychowawcze.

*
Co do pojęcia czynu karalnego zob. dodatkowo: Borowski i Wysocki (2001, s. 16) oraz Zedler
(1986, s. 11–12).
** O. Lipkowski uważa, że wychowanie opiekuńcze to proces przywracania dzieci i młodzieży
społecznie niedostosowanej do zachowań obowiązujących w społeczeństwie. „[…] zmierza do jak
najpełniejszego rozwoju pozytywnych cech psychofizycznych dziecka, do jak najlepszego przysposobienia
go do spełniania zadań społecznych i osiągania osobistego zadowolenia w realizacji optymalnych zadań
życiowych” (Lipkowski, 1971).
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Spośród wyżej wymienionych tylko środki wychowawcze z jednym wyjątkiem,
co wyjaśnię poniżej, należą do dziedziny wychowania opiekuńczego. Środek poprawczy jest instytucją wychowania resocjalizującego (Borowski i Wysocki, 2001,
s. 38), a środki leczniczo-wychowawcze to kategoria wychowania rewalidacyjnego
i rewalidacyjno-resocjalizacyjnego. Różnica między nimi polega na tym, że środki
wychowawcze w znaczeniu Ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982
Nr 35, poz. 228 z późn. zm.) są narzędziem zarówno zapobiegania, przeciwdziałania,
jak i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich, podczas gdy środki leczniczo-wychowawcze służą tylko zatrzymaniu procesu demoralizacji (przeciwdziałanie)
i jej zwalczaniu oraz zwalczaniu przestępczości, zaś środek poprawczy to wyłącznie
narzędzie zwalczania przestępczości po ukończeniu przez nieletniego 13 roku życia.
Funkcjonujące obecnie środki wychowawcze, których katalog ujęto w Ustawie,
można podzielić na trzy kategorie:
• pozostawiające nieletniego w jego dotychczasowym środowisku – udzielenie
upomnienia, zobowiązanie do określonego zachowania, nadzór odpowiedzialny rodziców, organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej,
zakładu pracy, osoby godnej zaufania lub nadzór kuratora;
•

kierujące nieletniego do placówki przejmującej od prawnych opiekunów
część obowiązków wychowawczych – skierowanie do ośrodka kuratorskiego, organizacji lub instytucji zajmującej się pracą z młodzieżą o charakterze
wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, przy czym nieletni zobowiązany jest do przebywania tam w określonych porach dnia;

•

całkowicie zmieniające środowisko wychowawcze – umieszczenie w rodzinie
zastępczej, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Grzywińska, 2010, s. 83).
Po środki wychowawcze wobec nieletniego sąd rodzinny może sięgnąć w następujących sytuacjach:
• kiedy stwierdza demoralizację nieletniego*;
* Jakkolwiek nie ma pełnej zgodności co do definicji demoralizacji, przyjmuje się, że jest to:
proces charakteryzujący negatywne postawy i zachowania nieletniego w stosunku do obowiązujących
w społeczeństwie podstawowych norm i zasad postępowania. Przykładowy katalog okoliczności
i zachowań, świadczących o demoralizacji nieletniego zawiera art. 4 § 1 u.p.n. – „[...] w szczególności
naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie
się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków
w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach
przestępczych [...]”. Zakres okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego określony jest w
Ustawie jedynie przykładowo, przez wyliczenie najbardziej typowych i najczęściej występujących
objawów demoralizacji. Zachowania tego rodzaju pozwalają na ocenę nieletniego jako społecznie
nieprzystosowanego wówczas, gdy jako zespoły występują po 2–3 różnego rodzaju, przy czym powinny
powtarzać się wielokrotnie, przybierając postać systematycznego postępowania (Gromek, 2001,
s. 44); proces odchodzenia od obowiązujących wartości moralnych, przejawiający się w przestępczości,
wykolejeniu, stanu upadku moralnego, zepsucia, rozluźnienia dyscypliny, harmonii (Słownik języka
polskiego, 1982, s. 379); stan osobowości cechujący się negatywnym ustosunkowaniem (nastawieniem,
postawą) wobec oczekiwań społecznych, zgodnych z rolami społecznymi (Zedler, 1986, s. 13).
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•

w przypadku popełnienia czynu karalnego, kiedy nie dostrzega demoralizacji;

•

kiedy popełniony czyn jest przejawem demoralizacji;

•

w przypadku popełnienia przestępstwa po ukończeniu 13 roku życia, jeżeli
dojdzie do przekonania, że wystarczające – zamiast środka poprawczego –
będzie zastosowanie środka wychowawczego lub łącznych środków wychowawczych, jak również wtedy, gdy stopień demoralizacji sprawcy nie jest
wysoki, a okoliczności oraz charakter przestępstwa nie przemawiają za sięgnięciem po środek poprawczy.
Wszystkie środki wychowawcze, jakie Ustawa pozostawia do dyspozycji sądu
(Dz.U. 1982 Nr 35, poz. 228 z późn. zm., art. 6), pod względem funkcjonalnym –
biorącym pod uwagę tryb postępowania właściwy dla ich zastosowania – są środkami
opiekuńczo-wychowawczymi. Natomiast w znaczeniu przedmiotowym, w aktualnie
obowiązującym porządku prawnym, można stwierdzić, że są to (Borkowski i Wysocki, 2001, s. 31–32):
1. Środki wychowawczej perswazji.
2. Właściwe środki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:
a.

przewidziane w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich:
•

związane z nadzorem (nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna; nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej,
zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia
za nieletniego);

•

środki sterowanego oddziaływania wychowawczego w grupie rówieśniczej (skierowanie do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze
wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym);

•

umieszczenia (umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim; umieszczenie w zakładzie poprawczym);

•

posiadające charakter kompensacyjny i ochronny (zakaz prowadzenia
pojazdów; przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego);

b. przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
Obok środków wychowawczych, jak i niezależnie od nich, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich daje również możliwość stosowania środków profilaktyki opiekuńczo-wychowawczej, które może zastosować sąd rodzinny. Jeżeli okoliczności i charakter sprawy, a także celowość
zastosowania i dobór środków nie budzą wątpliwości, sąd rodzinny orzeka
o zastosowaniu zobowiązania rodziców lub opiekuna do poprawy warunków wy-
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chowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego, a także do ścisłej współpracy
ze szkołą, do której nieletni uczęszcza, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub
inną poradnią specjalistyczną, zakładem pracy, w którym jest zatrudniony, oraz lekarzem lub zakładem leczniczym; zobowiązania rodziców lub opiekuna do naprawienia
w całości lub w części szkody wyrządzonej przez nieletniego. W tym przypadku sąd
może również zwrócić się do właściwych instytucji państwowych lub społecznych
oraz jednostek samorządowych o udzielenie niezbędnej pomocy w poprawie warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego.
Działania podejmowane wobec nieletnich w oparciu o przepisy Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, obok dążenia do przeciwdziałania demoralizacji
i przestępczości nieletnich, mają również na względzie stwarzanie nieletnim, którzy
popadli w konflikt z prawem bądź z zasadami współżycia społecznego, warunków
powrotu do normalnego życia i umacnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich na świadomych swych
obowiązków członków społeczeństwa.
Powyższe cele deklarowane w preambule do Ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich wskazują na przenikanie się funkcji opiekuńczej i wychowawczej, co jest
widoczne dodatkowo m.in. w przepisach art. 3 § 1, art. 6 pkt. 9 i 11, art. 7 Ustawy,
wskazujących na konieczność kierowania się przede wszystkim dobrem nieletniego,
co oznacza m.in. tworzenie dla nieletniego optymalnych możliwości zaspokojenia
potrzeb psychicznych i fizycznych oraz rozwijania uzdolnień i nabywania umiejętności zgodnie z wymaganiami prawa i ogólnie akceptowanymi zasadami moralności,
co powinno w przyszłości pozwolić mu na uzyskanie samodzielności i stabilizacji
życiowej oraz zajęcie odpowiadającego jego możliwościom miejsca w społeczeństwie
(Gaberle i Korcyl-Wolska, 2002, s. 35), dążenie do osiągnięcia korzystnych zmian
w jego osobowości i zachowaniu się oraz zmierzanie w miarę potrzeby do prawidłowego spełniania przez rodziców lub opiekuna ich obowiązków wobec nieletniego,
uwzględniając przy tym interes społeczny. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich podkreśla także konieczność brania pod uwagę wieku, stanu zdrowia i stopnia
rozwoju nieletniego w dążeniu do uzyskania pozytywnych zmian w jego osobowości
i zachowaniu. Wszystkie te czynniki wpływają na orzeczenie najbardziej w danej sytuacji adekwatnego środka oddziaływania wychowawczego (Grzywińska, 2010, s. 83).
Tak więc sąd przy orzekaniu kieruje się przede wszystkim tym, aby sprawcę wychować,
w szczególności w przypadku zastosowania kary za przestępstwo w ramach instytucji
art. 10 § 2 Kodeksu karnego.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIELETNIEGO ZA POPEŁNIENIE CZYNU
ZABRONIONEGO POD GROŹBĄ KARY
W podjętych rozważaniach należy zwrócić uwagę na fakt, iż odpowiedzialność nieletniego za popełnienie czynu zabronionego pod groźbą kary została w polskim prawie uregulowana dwutorowo. Z jednej strony przepisy Kodeksu karnego przewidują
w pewnych wyjątkowych wypadkach możliwość zastosowania w stosunku do nieletniego ogólnych zasad odpowiedzialności karnej, z drugiej natomiast obowiązująca
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich reguluje między innymi także postępowanie wobec nieletniego dopuszczającego się czynu zabronionego. Jak już wspomniano, Ustawa ma na celu przeciwdziałanie wszelkim przejawom demoralizacji
i przestępczości nieletnich.
Zgodnie z art. 4 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich jednym z przejawów
demoralizacji jest właśnie popełnienie czynu zabronionego. Biorąc pod uwagę obie
wspomniane regulacje prawne (Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz
Kodeks karny), należy rozróżnić następujące sytuacje:
1. Nieletni dopuszcza się czynu zabronionego przed ukończeniem 13 roku
życia – sąd traktuje popełnienie takiego czynu wyłącznie jako przejaw demoralizacji nieletniego, może zastosować środki przewidziane w Ustawie
o postępowaniu w sprawach nieletnich.
2. Nieletni dopuszcza się czynu zabronionego między 13 a 17 rokiem życia – co
do zasady sąd stosuje środki przewidziane w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Jeżeli jednak nieletni ukończył lat 15 i dopuścił się czynu
zabronionego (określonego w art. 134; art. 148 § 1, 2 lub 3; art. 156 § 1 lub
3; art. 163 § 1 lub 3; art. 166; art. 173 § 1 lub 3; art. 197 § 3 lub 4; art. 223
§ 2; art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280) może odpowiadać na zasadach określonych w Kodeksie karnym, o ile sąd uzna, że okoliczności sprawy, stopień
rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają,
a w szczególności wcześniej stosowane środki wychowawcze lub poprawcze
okazały się bezskuteczne.
3. Sprawca dopuszcza się czynu zabronionego między 17 a 18 rokiem życia – co do zasady sąd stosuje przepisy Kodeksu karnego (sprawca nie
jest już nieletni, ponieważ skończył lat 17); wyjątkowo jednak sąd zastosuje zamiast kary środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich, jeżeli popełniony czyn jest występkiem, a okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości
i warunki osobiste za tym przemawiają.
Skazując nieletniego za popełnienie przestępstwa, sąd nie może wymierzyć kary
przekraczającej dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia, a może także
zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
Z zasady nieletni odpowiada przed sądem rodzinnym, jednakże w przypadku
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zastosowania unormowania z art. 10 § 2 Kodeksu karnego, jak również wystąpienia sytuacji, w której nieletni popełnił czyn zagrożony karą wraz z osobą dorosłą,
i gdy konieczne jest łączne rozpatrywanie sprawy oraz gdy wszczęto postępowanie
po ukończeniu przez nieletniego sprawcę 18 roku życia, władnym do podejmowania
decyzji co do nieletniego jest sąd powszechny.
W odniesieniu do stosowania określonych uregulowań prawnych wobec nieletnich, istotnym jest jeszcze zwrócenie uwagi na sytuację, w której mamy do czynienia
z bardzo wysokim stopniem demoralizacji nieletniego. Wystąpienie w praktyce tego
rodzaju przypadku skutkuje umieszczeniem nieletniego w zakładzie poprawczym,
czyli zastosowaniem środka poprawczego (środka o charakterze izolacyjnym), który
jest stosowany przez sąd rodzinny względem nieletniego, który po ukończeniu 13,
a przed ukończeniem 17 lat dopuścił się czynu karalnego, jeżeli przemawiają za tym
wysoki stopień demoralizacji nieletniego oraz okoliczności i charakter czynu (art. 10
u.p.n.). W zakładzie poprawczym nieletni przebywa do 21 roku życia, przy czym warunkowo zwolnić go można po 6 miesiącach pobytu. Umieszczenie w zakładzie poprawczym sąd może zawiesić tytułem próby na czas od 1 do 3 lat, stosując wówczas
środki wychowawcze (art. 11 u.p.n.). Zastosowanie tego rodzaju „kary” ma na celu
zapobieżenie popełnieniu przez nieletniego nowego przestępstwa, ma stworzyć warunki do powrotu nieletniego do normalnego życia, winno odpowiadać dobru nieletniego, ma też uwzględniać interes społeczny. Umieszczenie nieletniego w zakładzie
poprawczym to zastosowanie najsurowszego środka, jaki przewiduje Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich i tym samym jego zastosowanie jest możliwe jedynie
w wypadku popełnienia przez nieletniego czynu karalnego wyczerpującego znamiona przestępstwa. Pozostałymi bezwzględnymi i kumulatywnymi przesłankami stosowania tego środka są właśnie wysoki stopień demoralizacji oraz okoliczności i charakter czynu. Ustawodawca zwraca ponadto uwagę na dwie przesłanki alternatywne
o charakterze względnym – zachodzą one, gdy zastosowanie wobec nieletniego innych
środków okazało się nieskuteczne lub gdy ich zastosowanie nie rokuje resocjalizacji
nieletniego. Ustawodawca podkreślił znaczenie wymienionych przesłanek poprzez
użycie słowa „zwłaszcza” (art. 10 Ustawy). Sąd wydający postanowienie o zastosowaniu środka w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym ma możliwość warunkowego zawieszenia jego zastosowania na okres próby wynoszący minimum rok,
a maksymalnie 3 lata. Skorzystanie z tego rodzaju możliwości przez sąd warunkowane
jest posiadaniem przez organ przypuszczenia, że mimo nieumieszczenia nieletniego
w zakładzie poprawczym cele wychowawcze zostaną osiągnięte, przy uwzględnieniu
jego właściwości i warunków osobistych oraz okoliczności i charakteru czynu. Warto
tutaj zwrócić uwagę na fakt, że o ile zastosowanie środka w postaci umieszczenia
w zakładzie poprawczym ma charakter resocjalizacyjny, tak przy zawieszeniu będziemy mówić o realizacji celu wychowawczego. Zastosowanie zawieszenia może
być przez sąd cofnięte fakultatywnie w przypadku pogłębiania się demoralizacji
nieletniego lub uchylania się przez niego od nałożonych obowiązków bądź nadzoru. Obligatoryjne odwołanie (wprowadzone nowelizacją Ustawy w 2000 roku)
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następuje w przypadku popełnienia przez nieletniego przestępstwa wymienionego
w art. 10 § 2 Kodeksu karnego. W przypadku pomyślnego upływu okresu próby
umieszczenie w zakładzie poprawczym z mocy prawa uważa się za niebyłe.

PRAWNE ODDZIAŁYWANIE NA NIELETNIEGO
A JEGO DOBRO
Przy stosowaniu przedstawionych w opracowaniu instrumentów prawnych wobec
nieletnich ważnym jest zwrócenie uwagi na zasadniczy cel, jaki powinniśmy mieć
na uwadze, a mianowicie dobro nieletniego (zob. rozdział: Stosowanie środków oddziaływania wychowawczo-resocjalizującego i leczniczego wobec nieletnich). Stosowanie
środków ujętych we wspomnianych w treści artykułu uregulowaniach prawnych ma
na celu przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich, jak też ułatwienie nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem, powrotu do normalnego życia,
o czym wspomina już sama preambuła do Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, gdzie czytamy:
W dążeniu do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich i stwarzania
warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem bądź z zasadami współżycia społecznego, oraz w dążeniu do umacniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie
nieletnich na świadomych swych obowiązków członków społeczeństwa stanowi […]
(Dz.U. 1982 Nr 35, poz. 228 z późn. zm.).

Kolejne cele do realizacji, na jakie wskazuje Ustawa, to cel związany z profilaktyką
rozumianą jako dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, cel resocjalizacyjny, którego realizacja polega na dążeniu do stworzenia warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem
bądź zasadami współżycia społecznego, oraz cel optymalizacyjny związany z umacnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za
wychowanie nieletnich na świadomych swych obowiązków członków społeczeństwa.
Uwzględniając powyższe, można stwierdzić, że:
• system sprawiedliwościowy w sprawach nieletnich powinien być jedynie jednym z elementów szerszego systemu zapobiegania i zwalczania przestępczości nieletnich;
•

w działaniach podejmowanych wobec nieletnich koniecznym jest unikanie
represyjnego nastawienia i kierunkowanie ich na wychowanie i reintegracje
społeczną sprawcy;

•

należy pamiętać o możliwości stosowania reakcji alternatywnych do formalnego postępowania, w którym jak już wspomniano, powinno się uwzględniać dobro nieletniego i respektować zasadę proporcjonalności;
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•

izolację nieletniego powinno się stosować jako środek ostateczny, a wykorzystywać tak dalece, jak to tylko możliwe środki umożliwiające nieletniemu
pobyt w jego dotychczasowym środowisku (Stańdo-Kawecka, 2007, s. 344).
Stosowanie dostępnych instrumentów prawnych wobec nieletnich sprawia w efekcie, że działania podejmowane wobec nieletnich przynoszą wymierne korzyści w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości, a przede wszystkim zapewniają
realizację podstawowych praw przysługujących nieletnim w zakresie ich prawidłowego rozwoju i funkcjonowania w społeczeństwie.

KONKLUZJA
Należy podkreślić, w odniesieniu do polskich regulacji prawnych, że nieletni ponosi
odpowiedzialność karną tylko w wyjątkowo i każdorazowo decyduje o tym sąd rodzinny. Przepisy prawne odnoszące się do nieletnich funkcjonują w formie niecharakterystycznej dla prawa karnego. Mam tu na uwadze odchodzenie do podejścia
typowo karnistycznego i skupianie się w przypadku nieletnich na realizacji funkcji opiekuńczej oraz wychowawczej, łączonej z elementami zasady sprawiedliwości.
Z takim podejściem wiąże się w praktyce gradacja środków, jakie pozostają w dyspozycji sądu, i stosowaniem w kolejności środków oddziaływania wychowawczego,
środka poprawczego, a w ostateczności kary wobec nieletniego. Należy pamiętać, że
karę wobec nieletniego można stosować tylko w wypadkach przewidzianych prawem
i tylko wówczas, gdy inne środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego
(Górecki i Stachowiak, 2000, s. 17–18). Stosowanie takiej zasady to odchodzenie
od represji i koncentrowanie się na wychowaniu i szeroko rozumianej reintegracji
społecznej nieletniego, czego wyrazem są zasady określone w Ustawie z 26 października 1982 r. podkreślające istotę realizacji wobec nieletnich działań o charakterze
wychowawczym, opiekuńczym i resocjalizacyjnym. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na specyfikę i wyjątkowość przepisów Ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich. Przepisy wymienionej Ustawy wskazują wiele możliwych rozwiązań
w przypadku postepowania z nieletnimi i pozwalają na indywidualne podejście do
każdego nieletniego.
Regulacje prawne odnoszące się do osób nieletnich mają istotne znaczenie
w funkcjonowaniu społecznego systemu opiekuńczo-wychowawczego, przed którym
w ostatnich latach staje szereg poważnych wyzwań związanych z obserwowalnym
wzrostem przestępczości nieletnich, obniżaniem się wieku inicjacji przestępczej czy
też wzrostem ilości spraw o demoralizację. Taka sytuacja rodzi konieczność podejmowania stosownych działań przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają obowiązujące
uregulowania prawne, ale w taki sposób, aby mieć na względzie dalszy los osoby
nieletniej, jej przeszłość, aspekt resocjalizacyjny i ponowną readaptację społeczną.
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INSTRUMENTY PRAWNE STOSOWANE W PRZYPADKACH
PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH

Słowa kluczowe: nieletni, przestępczość nieletnich, czyn karalny, demoralizacja, środek wychowawczy, środek poprawczy, resocjalizacja
Streszczenie: Istotną kwestią rozważań w zakresie problematyki reagowania na zachowania
przestępcze wśród nieletnich jest stosowanie określonych przez prawo środków wychowawczych, poprawczych i leczniczo-wychowawczych. W polskim systemie postępowania z nie-
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letnimi sprawcami czynów karalnych wyodrębniamy z jednej strony model pedagogiczno-resocjalizacyjny oparty o przepisy Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, z drugiej zaś
model uwzględniający regulacje Kodeksu karnego, przewidujące w wyjątkowych sytuacjach
odpowiedzialność nieletnich na prawach dorosłych. Niniejszy artykuł traktuje w swojej treści
o zasadach i uwarunkowaniach stosowania środków oddziaływania wychowawczo-resocjalizującego wobec nieletnich, odnosząc się jednocześnie do sytuacji, w których nieletni odpowiada jak dorosły sprawca. Znajomość tego rodzaju zagadnień to w praktyce właściwe postępowanie wobec nieletnich, a co za tym idzie, to także prawidłowa realizacja podstawowych
praw przysługujących nieletnim w zakresie ich prawidłowego rozwoju i funkcjonowania
w społeczeństwie.

LEGAL INSTRUMENTS USED IN THE REACTION TO
JUVENILE DELINQUENCY

Keywords: juvenile, juvenile delinquency, criminal offense, demoralization, way of using
eduactional measures, correctional, resocialization
Abstract: An important consideration in the subject matter of the issue of responding to
criminal behavior among minors is to use means specified by the law of educational, correctional and therapeutic education. The Polish system of dealing with juvenile perpetrators
of criminal offense is based on the one side on the rehabilitational pedagogical model based
on the provisions of the Law on juvenile justice, on the other side the model takes also into
account the regulations of the Criminal Code, providing a unique responsibility of minors
„like adults“. This article treats in its content the terms and conditions of the way of using
educational correctional resocialization measures and their impact on juveniles, referring also
to the situation which applies to the juvenile as an adult offender. Knowledge of such subjects
will allow in practice a proper handling of juveniles and hence also the correct implementation of the fundamental rights entitlement of minors within their proper development and
functioning in society.
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NEUROPLASTYCZNOŚĆ MÓZGU WSPARCIEM
ROZWOJOWYM DZIECKA
WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE
WPROWADZENIE

M

ózg człowieka pod wpływem uczenia się i doświadczeń ulega ciągłym zmianom i przeobrażeniom. Ta ciągła ewolucja stanowi fundament zmian strukturalnych zachodzących w komórkach nerwowych. R.D. Fields (2012) wskazuje, że
dzięki tym zmianom każdy z nas wyposażony jest w mózg najlepiej odpowiadający
warunkom środowiskowym – charakterystycznym dla danej jednostki.
Ta cudowna zdolność naszego mózgu do kształtowania się w okresie dzieciństwa aż
do wczesnego wieku dorosłego zwiększa do maksimum szanse każdej jednostki na
przeżycie, sukces […] w jej obecnym środowisku, a nie środowisku […], które zostało
zapisane […] przez dziedziczenie (Fields, 2012, s. 340).

Wszystkie zmiany zachodzące w nas, nasza aktywność poznawcza, społeczna oraz
przeżycia emocjonalne są odzwierciedlone w naszym mózgu. To w połączeniach nerwowych „zapisane” zostaną nabywane latami umiejętności i wiedza. Dlatego w szczególny sposób powinniśmy dbać o zintensyfikowanie psychofizycznych aktywności
dziecka w różnych zakresach, by jego mózg mógł pracować wydajnie. W związku
z tym dziecko, „osadzone” w przestrzeni stymulującej i pozwalającej na zdobywanie
nowych doświadczeń, ma dużo większe szanse na wytworzenie większej liczby połączeń nerwowych niż dziecko żyjące w środowisku ograniczającym doświadczenia.

PODSTAWY ROZWOJOWE MÓZGU –
MIKROANATOMIA NEURONU
Neuron (ryc. 1) to „cegiełka mózgu” – podstawowa komórka nerwowa zbudowana
z ciała komórkowego oraz dwu wypustek nerwowych: aksonu oraz rozgałęzień – dendrytów. Przestrzeń pomiędzy neuronami wypełniają komórki glejowe, które produ*
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kują osłonkę mielinową (Wróbel, 2012; Smith, 1988). Mielina to wielowarstwowa
substancja nadająca istocie białej kolor, występująca strefowo i od węzła do węzła
(przewężenia Ranviera), stanowiącego odsłonięty fragment aksonu. Miejsca nieosłonięte mieliną to „wycieki” sygnału z aksonu, co pozwala koordynować prędkość
przepływu impulsów nerwowych. Formowanie osłonek mielinowych ma miejsce
w różnych okresach rozwojowych człowieka. W okresie płodowym dochodzi do mielinizacji w nielicznych obszarach mózgu, po urodzeniu fala mielinizacji przesuwa się
od tylnej części mózgu do przodu, najpóźniej dociera do płatów czołowych odpowiadających za rozumowanie przyczynowo-skutkowe oraz planowanie, czyli te elementy
naszego poznania, które warunkowane są doświadczeniem (Fields, 2008).

Ryc. 1. Budowa wewnętrzna neuronu
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Neuron.

Mielinizacja komórek nerwowych polega na ich izolacji poprzez pokrycie mieliną,
stanowiącą swoisty rodzaj izolatora przyczyniającego się do wzrostu przewodnictwa impulsów elektrycznych, a to z kolei warunkuje prędkość przekaźnictwa pomiędzy neuronami. (Blakemore i Frith, 2008; Strojnowski, 1989). To przekaźnictwo informacji za pośrednictwem synaps zakończonych aksonem stanowi podstawę
pobudzania określonych grup komórek nerwowych oraz warunkuje prawidłowe
funkcjonowanie naszego mózgu. W tym miejscu zaznaczyć jednak należy, że akson najczęściej zakończony jest niezmielinizowanymi odgałęzieniami tworzącymi
tzw. drzewo aksonowe. Drzewka oraz odgałęzienia boczne przekazują pobudzenia
między neuronami stanowiącymi swoisty rodzaj dwóch baterii: jednej skierowanej do
wewnątrz – neuron presynaptyczny i drugiej skierowany na zewnątrz – neuron post-
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synaptyczny (O’Shea, 2012; Wróbel, 2012). Miejscem, które umożliwia komunikację pomiędzy neuronami, są synapsy: elektryczna i chemiczna. Synapsy elektryczne
są symetryczne, dlatego przekaz odbywa się dwukierunkowo; oznacza to, że każdy
z tworzących je neuronów może być pre- i postsynaptyczny. Odpowiadają one za
synchronizację sieci neuronalnych oraz pozwalają na bezpośredni przepływ informacji z neuronu do neuronu bez opóźnień czasowych. Natomiast synapsy chemiczne są
niesymetryczne; odpowiadają za jednokierunkowy przekaz informacji z neuronu do
neuronu lub tkanki efektorowej, czyli mięśni, naczyń krwionośnych oraz gruczołów.
Przekaz informacji jest możliwy dzięki udziałowi substancji chemicznych neuroprzekaźników lub neurotransmiterów. W związku z tym, że część pre- i postsynaptyczna
rozdzielona jest szczeliną, przepływ informacji odbywa się z opóźnieniem czasowym
(Skangiel-Kramska, 2012). Pobudzenie synaptyczne warunkuje tworzenie połączeń
synaptycznych oraz decyduje o ich trwałości. Nowe połączenia nerwowe powstają od
momentu przyjścia dziecka na świat, co przyczynia się do wzrostu gęstości synaptycznej. Te połączenia, które są wykorzystywane, zostają utrwalane, natomiast połączenia
niewykorzystywane zostają poddane tzw. synaptycznemu przycinaniu. Wczesne dzieciństwo to szczególny okres rozwojowy, ponieważ następuje zwiększenie liczebności
i rozrost wypustek nerwowych oraz połączeń pomiędzy komórkami (Kossut, 2012;
Blakemore i Frith, 2008; Strojnowski, 1989).
J. Lichtman z Uniwersytetu Harvarda wraz ze swoim zespołem (za: Mikołuszko,
2013) stworzył kolorową mapę połączeń nerwowych fragmentu mózgu, nazywając
ją konektomem (ang. connection – połączenie). „Pokolorował” on każdą komórkę
mózgu innym kolorem, wykorzystując w tym celu geny kodujące barwne białka
oraz enzymy wyłączające niektóre z nich. Nowa technika „brainbow” – „tęczomózg”
pozwoliła na wykonywanie bardzo szczegółowych map połączeń, bowiem każda
wypustka miała ten sam odcień co komórka macierzysta. Wykorzystując tę technikę, Lichtman z zespołem, badając fragmenty mózgów zwierząt, stwierdził, że wraz
z wiekiem liczba połączeń spada, natomiast mózgi nowo narodzonych są przygotowane do działania, ponieważ są intensywnie okablowane, jednak o ostatecznej
postaci połączeń decyduje doświadczenie.

PLASTYCZNOŚĆ MÓZGU I JEJ RODZAJE
Badania prowadzone przez J. Konorskiego (1948) stały się przełomowe dla badań
dotyczących funkcjonowania układu nerwowego i pozwoliły na wysunięcie stwierdzenia, że:
Pierwszą własność, dzięki której komórki nerwowe reagują na nadchodzące impulsy
określonym cyklem zmian, nazywamy pobudliwością, a zmiany powstające w ośrodkach w wyniku tej własności będziemy nazywać zmianami spowodowanymi pobudliwością. Drugą własność, dzięki której w określonych układach neuronów powstają
trwałe przekształcenia funkcjonalne w wyniku określonych bodźców lub ich kombi-
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nacji, będziemy nazywać plastycznością, a odpowiadające zmiany zmianami plastycznymi (Konorski, 1948, s. 79).

Rok później D.O. Hebbe (1949) przedstawił swoją teorię neuropsychologiczną
opartą na założeniu, że zmiany w połączeniach nerwowych zachodzą dzięki powtarzalnym pobudzeniom neuronu, które wywołują zmiany biochemiczne i anatomiczne, będące przyczyną wzmocnienia lub osłabienia połączeń neuronalnych.
Współcześnie uznano, że ludzki mózg jest zdolny do regeneracji, co wynika z jego
plastyczności, której efektem są zdolności do zmian funkcji torowania lub hamowania przewodnictwa synaptycznego oraz zmian w strukturach gałązek nerwowych
aksonów, dendrytów oraz synaps, a ujawniają się w następstwie powtarzanych pobudzeń receptorów (Pąchalska, Kaczmarek i Kropotov, 2014). Powstawanie i lokalizacja zmian plastycznych, jak wskazuje W. Radziwiłowicz (2004), uwarunkowana
jest dwoma czynnikami. Pierwszy to indywidualna cecha danego neuronu, którego pobudzenie aktywuje jego genom, oraz gotowość do wywoływania plastycznych
zmian synaptycznych. Czynnik drugi to współdziałanie neuronów i wynikający
z tego kierunek zmian. Dlatego w wyniku uczenia się dochodzi do plastycznego
wzmocnienia synaptycznych połączeń, które im są silniejsze i bardziej rozgałęzione,
tym efektywność tego procesu nabywania nowej wiedzy i umiejętności jest większa.
Mózg dopasowuje się do warunków i okoliczności przez całe nasze życie, tzn. że
nasze doświadczenia decydują o zmianach zachodzących w naszym mózgu, a to dostosowanie nazywamy neuroplastycznością. W wyniku doświadczeń powstają mapy
korowe, które w oparciu o naszą wiedzę i umiejętności ulegają ciągłym przeobrażeniom (Spitzer, 2008). Neuroplastyczność to
trwałe zmiany własności komórek nerwowych, zachodzące pod wpływem działania
bodźców ze środowiska lub uszkodzenia układu nerwowego. […] jest definiowana
jako cecha układu nerwowego, która zapewnia zmienność, uczenie się i pamięć, zdolności samonaprawy oraz możliwości adaptacji do warunków środowiskowych (Pąchalska, Kaczmarek i Kropotov, 2014, s. 69).

To zdolność układu nerwowego do adaptacji do nowych okoliczności i informacji
(Blakemore i Frith, 2008). Polega na optymalnym wykorzystaniu informacji poprzez
przeorganizowanie układu analizującego (Gloksin, 1988). To neuronowe procesy reorganizacji mózgu uwarunkowane rodzajem sygnałów oraz wewnętrznych stanów
czynnościowych. To przebudowywanie polega na powstawaniu nowych połączeń
nerwowych, które z kolei mają wpływ na poprawę przetwarzania sygnałów wejściowych (Spitzer, 2008). Tak rozumiana plastyczność stanowi podstawę tworzenia pamięci i uczenia się (Vetulani, 2014). Polega na dostosowaniu układu nerwowego
do zmian środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego. Przejawia się tworzeniem
nowych zakończeń aksonalnych w przypadku anatomicznej zmiany połączeń już
istniejących. Ta reorganizacja może przybierać różne postacie (ryc. 2): kiełkowania,
rozprzestrzeniania oraz przedłużania (Borkowska, 2006).
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Ryc. 2. Formy reorganizacji synaptycznej
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A.R. Borkowska i Ł. Domańska, 2009, s. 114;
A.R. Borkowska, 2006, s. 18.

W przypadku nieuszkodzonego mózgu z plastycznością mamy do czynienia wtedy,
gdy opiera się ona na komunikacji międzyneuronalnej i odnosi się do reorganizacji korowej, będącej wynikiem uczenia się i nabywanego doświadczenia (Pąchalska,
Kaczmarek i Kropotov, 2014). Ta komunikacja międzyneuronalna oraz tworzenie
połączeń między komórkami nerwowymi oraz ich przekształcanie stanowi fundament gromadzenia informacji, będących przyczyną zachodzenia zmian w obszarach
kory mózgowej (ryc. 3).

Ryc. 3. Zmiany zachodzące w mózgu pod wpływem doświadczenia
Źródło: opracowanie własne.
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Wyróżniamy trzy główne rodzaje plastyczności (Pąchalska, Kaczmarek i Kropotov,
2014; Pąchalska, 2007):
• neuroanatomiczną (szybkie zmiany aktywności neuronów – w kilka sekund
lub minut lub zmiany strukturalne – w kilka dni lub tygodni);
•

funkcjonalną (reorganizacja sieci neuronalnych w wyniku uszkodzenia
mózgu);

• behawioralną (zmiana reakcji na zaistniałe sytuacje);
w obrębie których możemy wyróżnić podrodzaje (ryc. 4).

Ryc. 4. Rodzaje plastyczności mózgu
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Pąchalska, Kaczmarek i Kropotov, 2014, s. 73–75;
Pąchalska, 2007, s. 217–221.

Plastyczność mózgu odgrywa również bardzo istotną rolę w rozwoju osobniczym
jednostki, dlatego możliwy jest jej podział ze względu na trzy okresy rozwojowe (Pąchalska, Kaczmarek i Kropotov, 2014):
• okres pierwszy – plastyczność rozwojowa – mózg kontroluje własny rozwój
i tworzy model świata oraz kontroluje podejmowane działania służące przetrwaniu w tym świecie. Charakteryzuje go utrzymanie równowagi między
powstawaniem nowych neuronów a ich zanikaniem, zakłócenia w obrębie
równowagi mogą stanowić przyczynę różnych patologii rozwojowych;
•
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okres drugi – nauka czynności życiowych oraz uczenie się samodzielności,
oparte na osiągnięciu dojrzałości przez odpowiedzialne za ich wykonywanie
struktury mózgowe. Im poziom dojrzałości mózgu jest wyższy, tym kontrola
własnej plastyczności jest wyższa i przejawia się doskonaleniem opanowanych czynności; wzrost doświadczenia wynikającego z uczenia się tworzy
nowe połączenia nerwowe – niepowtarzalny świat JA – plastyczność mózgu.
Połączenia te jednak nie są stałe, bowiem zmieniają się doświadczenia i do-
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chodzi do nieustannego rewidowania otaczającej rzeczywistości;
•

okres trzeci – plastyczność kompensacyjna – użytkowanie przez mózg wyuczonych zdolności i sprawności – tworzenie SIEBIE i własnego modelu
umysłu. Nasz mózg posiada „umiejętność” przebudowywania funkcji, która
oparta jest na odzyskiwaniu funkcji utraconych poprzez angażowanie obszarów nieuszkodzonych.
M. Kossut (2012) wyróżnia plastyczność rozwojową, plastyczność pouszkodzeniową (kompensacyjną), plastyczność wywołaną wzmożonym doświadczeniem czuciowym lub ruchowym oraz plastyczność związaną z uczeniem się i pamięcią. Na
podstawie prowadzonych badań wskazuje ona, że plastyczność rozwojowa jest prawidłowością rozwijającego się mózgu. Jednak podkreśla, że rola aktywności funkcjonalnej mózgu w kształtowaniu połączeń nerwowych nie jest tak duża, jak do tej pory
się wydawało, bowiem wykorzystując narzędzia badawcze biologii molekularnej,
zaczęto przypuszczać, że „większość połączeń nerwowych powstaje dzięki genetycznie zaprogramowanym interakcjom chemicznym”. To genetyczne zaprogramowanie
porównano do listu, który ma tylko kod pocztowy, który umożliwi odnalezienie
ulicy, jednak znalezienie domu wymaga interakcji – rozmowy z sąsiadem, co pozwoli wytworzyć połączenie funkcjonalne, równoważne z doręczeniem listu. Natomiast
w przypadku plastyczności kompensacyjnej ważne okazały się dwa elementy – uruchamianie słabych połączeń oraz wyrastanie obocznic aksonów (sprouting). Wzmocnienie słabych połączeń podyktowane jest uszkodzeniem głównego wejścia, które
często w naturalny sposób hamuje wejścia słabsze, jednak hamowanie ustaje w sytuacji uszkodzenia, dochodzi do zmian plastycznych, polegających na ujawnieniu połączeń do tej pory mniej znaczących. Sprouting to aktywowanie obszarów, do których
dopływ informacji był ograniczony i sąsiadowały one z nieuszkodzonym aksonem.
Po zajściu epizodu neurologicznego uszkadzającego określony obszar mózgu aktywne neurony „wypuszczają” aksony w stronę mniej pobudzonych obszarów, tworząc
tym samym połączenia wewnątrzkorowe. Najnowsze badania przedstawione między
innymi przez B.R. Christie i H.A. Cameron (2006) pokazują, jak wiele możliwości
naszego mózgu pozostaje jeszcze przed nami nieodkrytych. Obecnie wiele ośrodków
naukowych prowadzi badania dotyczące zmian zachodzących w uszkodzonym mózgu w wyniku neurogenezy, która polega na tworzeniu nowych neuronów z komórek niewyspecjalizowanych, jakimi są komórki macierzyste.
Powyższe podziały oraz rodzaje plastyczności pozwalają na wyodrębnienie dwóch
dużych grup plastyczności. Jedna to zmiany „naturalne” – wynikające z rozwoju jednostki oraz jej udziału w procesie uczenia się oraz nabywania doświadczenia. Druga
grupa to z kolei odmiany plastyczności wynikające z negatywnych skutków urazów,
będących niejako odpowiedzią naszego mózgu na zaistniałą sytuację (epizod neurologiczny), która „zmusza” układ nerwowy do reorganizacji i przejmowania przez obszary mózgu funkcji obszarów uszkodzonych lub których działanie zostało zakłócone.
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PLASTYCZNOŚĆ FUNDAMENTEM WSPARCIA
ROZWOJOWEGO DZIECKA
Doświadczenia zmysłowe stanowią fundament optymalnego rozwoju okolic mózgu,
dlatego dziecko zdobywając określone doświadczenia nabywa nowe umiejętności
(Blakemore i Frith, 2008). O poziomie umiejętności decyduje jakość wytworzonych
połączeń nerwowych, a w miarę dojrzewania mózgu zwiększa się precyzja połączeń
między różnymi obszarami. Istota biała – co potwierdzają badania F. Ullena – jest
lepiej rozwinięta u tych osób, które wcześniej rozpoczynają doskonalić jakąś zdolność, niż u tych, które rozpoczęły naukę po okresie dojrzewania. Oznacza to, że
mózg w dzieciństwie jest gotowy na odbiór różnych informacji, lecz jeśli z jakąś się
nie zetknął, nie „widzi” potrzeby utrzymywania obwodów odpowiedzialnych za jej
odbiór (Fields, 2008). Wczesne dzieciństwo to szczególny okres w rozwoju mózgu,
ponieważ można wyróżnić okresy wrażliwe dla uczenia się, co wynika z ustalania preferencji dotyczących ważnych bodźców, z jednoczesnym wygaszaniem zdolności różnicowania bodźców występujących rzadko. Okresy wrażliwe dla uczenia się to swoistego rodzaju „okna”. Uczenie się nowych rzeczy jest równoważne z ich otwarciem
i utrwaleniem połączeń nerwowych, natomiast ich zamknięcie będzie podyktowane
zdarzeniami nieistotnymi, zakłócającymi proces uczenia (Blakemore i Frith, 2008).
Dzieci, których mózgi wciąż wytwarzają mielinę, dużo łatwiej przyswajają nowe umiejętności niż dziadkowie. Mózg, którego używamy, powstał dzięki naszym interakcjom
z otoczeniem w dzieciństwie i młodości, gdy rośliśmy, a nasze połączenia neuronalne
okrywały się mieliną. Nabyte sprawności możemy wykorzystać na wiele sposobów,
ale nikt z nas nie zostanie światowej klasy pianistą, szachistą lub tenisistą, chyba że
zaczął trenować w dzieciństwie. […] Aby osiągnąć światowej klasy poziom w niektórych dyscyplinach intelektualnych lub sportowych, trzeba zająć się nimi już w wieku
przedszkolnym (Fields, 2008, s. 35).

Uczenie się, powodując zmiany w strukturach mózgowych, stanowi potwierdzenie
wpływu umysłu na materię (Vetulani, 2014). M. Kossut (2012) podkreśla, że by
mogły przetrwać nowe połączenia pomiędzy neuronami, muszą być funkcjonalnie
aktywne, a to dla synapsy jest jak „pocałunek życia”. Dlatego też M. Żylińska (2013)
zwraca uwagę na fakt, że mózg dziecka ustawicznie poszukuje odpowiednich dla
siebie bodźców, jest spragniony zmian i nowości, co „uzależnia” go od uczenia się.
Utworzone we wczesnym dzieciństwie połączenia synaptyczne pod wpływem doznań
zmysłowych ulegają modyfikacjom.
[…] młody mózg wykazuje większą zdolność powrotu do zdrowia po uszkodzeniu,
ma większą plastyczność dzięki mechanizmom kompensacyjnej reorganizacji i transferu funkcji do pozostałych części systemu (Borkowska, 2006, s. 23).

Badania przeprowadzone przez T. Wiesel i D. Hubela (1965) z Uniwersytetu Harvarda dowodzą, że przywrócenie funkcji jest możliwe, jednak podyktowa-
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ne jest długością okresu deprywacji oraz okolicznościami występującymi po czasie
ograniczenia docierających informacji. Im okres czasu deprywacji jest krótszy, tym
prawdopodobieństwo przywrócenia funkcji jest większe. Aby wesprzeć „proces naprawczy”, musi dojść do stymulacji zmysłowej. M. Kossut (2012) zauważa, że mózg
małego dziecka uczy się najszybciej, przyswaja bowiem bardzo dużo informacji
oraz bardzo intensywnie rozwija się motorycznie, dlatego też nawet duże uszkodzenie mózgu zostanie „naprawione”, gdyż wyspecjalizowane obszary kory mózgowej
i ośrodki podkorowe są gotowe i potrafią zmieniać swoją specyfikę, dochodzi do
ich „przemeblowania” oraz reorganizacji funkcji. Przypuszcza się, że dzięki labilności
sieci włókien struktur białkowych (cytoszkieletu) oraz dużej zdolności aksonów i
dendrytów do wzrostu powstają nowe połączenia nerwowe, które są modyfikowane
poprzez rodzaj bodźców napływających z otoczenia, co jest równoznaczne z aktywowaniem określonych dróg nerwowych. M. Pąchalska (2008) podkreśla, że uszkodzenie mózgu, które wystąpiło w młodszym wieku, dzięki reorganizacji funkcjonalnej
mózgu będzie dawało lepsze efekty naprawcze – kompensacyjne niż w przypadku
uszkodzeń, do których doszło w wieku dojrzałym. Potwierdzeniem tego są badania przeprowadzone przez D. Curtissa oraz S. de Bode (za: Pąchalska, Kaczmarek
i Kropotov, 2014), którzy wykazali, że mimo całkowitego usunięcia lewej półkuli mózgu we wczesnym okresie życia dziecka jest ono w stanie nauczyć się mówić.
Najistotniejsze jednak jest to, że wyższym poziomem opanowania mowy charakteryzowały się dzieci, u których hemisferoktomię przeprowadzono po urodzeniu,
w porównaniu z tymi, u których przeprowadzono ją w okresie prenatalnym. W
związku z tym dziecko, które we wczesnym dzieciństwie doznało uszkodzenia mózgu i na przykład doświadczyło zaburzeń mowy lub jej utraty, ma duże szanse przy
odpowiednim wsparciu specjalistycznym na jej odbudowanie lub przywrócenie; jednak jeśli chodzi o rokowania, to ważnym elementem jest okres wystąpienia epizodu neurologicznego oraz jego rozległość. Należy tu zaznaczyć, że kryterium czasowe
i objawowe wskazuje ścieżkę postępowania terapeutycznego (tabela 1).
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Tab. 1. Uszkodzenie mózgu a zaburzenia mowy u dzieci

Kryteria
różnicujące
Czas
wystąpienia
uszkodzenia
OUN

Objawy

Alalia

Niedokształcenie
mowy o typie afazji

Afazja dziecięca

• w okresie przedsłow- • w okresie kształtonym
wania się struktur
języka
• do 1 roku życia
• między 2 a 6 rokiem
życia

• w okresie częściowo
nabytych sprawności
językowych lub już
opanowanego systemu językowego

• mowa od początku
rozwija się nieprawidłowo

• utrata porozumiewania się – dezintegracja mowy

• mowa do jakiegoś
momentu rozwija
się prawidłowo,
po czym następuje
zakłócenie tego
procesu

• obserwowane są zaburzenia sprawności
we wszystkich czynnościach językowych • objawy mają charakter uogólniony i
niespecyficzny
• przeważają zaburzenia ekspresji słownej
Postępowanie • programowanie
terapeutyczne
kompetencji językowych

• między 7 a 18 rokiem życia

• utrata w pełni opanowanych sprawności językowych
• zaburzenia mowy
mają specyficzny
i wybiórczy charakter

• początkowo przy• odbudowywanie
wracamy utracone
utraconej kompesprawności językowe
tencji językowej i jej
usprawnianie
• kolejny etap to
programowanie
niewykształconych
struktur języka

Źródło: Skibska, 2012, s. 51; Panasiuk 2010, s. 46.

Jak wynika z powyższego, plastyczność rozwojowa oraz funkcjonalna pełni określone zadania w mózgu dziecka o prawidłowym rozwoju, ale również po epizodzie
neurologicznym, będącym przyczyną uszkodzenia mózgu. Zmiany w OUN zachodzą dzięki plastyczności rozwojowej, która usprawnia uczenie się oraz pamięć, natomiast plastyczność funkcjonalna pozwala na kształtowanie nowych kompetencji
i umiejętności (Borkowska i Domagalska, 2013). Dlatego też szczególnego znaczenia
nabiera wczesne wsparcie rozwojowe, które w przypadku dziecka z deficytami rozwojowymi jest ukierunkowane na podejmowanie działań wspierających i stymulujących, dzięki czemu stanie się fundamentem przywracania lub odbudowywania
utraconych umiejętności.
Prowadzone przez E. Goldberga (2014, s. 267–268) badania wskazują, że dodatkowa aktywność poznawcza przyczynia się do powstawania lokalnych połączeń
nerwowych oraz zwiększenia liczby neuronów. Badania prowadzone w Instytucie
Salk w San Diego oraz na Uniwersytecie Princeton (Bragdon i Gamon, 2010) udo-
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wodniły, że regularne ćwiczenia umysłowe spowodowały zmiany w hipokampie,
który odpowiada za funkcjonowanie pamięci i przyswajanie wiedzy oraz zmiany
rozwojowe mózgu.
Aktywne komórki mózgu […] tworzą bogatsze sieci dendrytowe i neuronowe niż
komórki, którym pozwala się na bezczynność […]. Po pobudzeniu bezczynne komórki wypuszczają odnogi, które umożliwiają skuteczniejsze podejmowanie złożonych
zadań intelektualnych (Bragdon i Gamon, 2010, s. 13).

Z kolei bezpośrednie doświadczanie i działanie oraz wykonywanie nowych i „trudnych” zadań wymagających od dziecka intelektualnego wysiłku powoduje zagęszczenie sieci połączeń nerwowych, co wpływa na wzrostu jej wydajności (Dylak, 2015).
W związku z powyższym nadrzędnym celem działań wspierająco-stymulujących
powinno być takie programowanie aktywności poznawczej, by zagęścić i uaktywnić sieć połączeń nerwowych. Działania te mają służyć aktywności umysłowej, która
z kolei bezpośrednio wpływać będzie na funkcjonowanie naszego mózgu, który im
bardziej będzie trenowany, tym stanie się sprawniejszy. Dlatego, pracując z dzieckiem, starajmy się tak dobierać działania terapeutyczne, by jak najlepiej wpisywały
się w jego potrzeby i aktywowały mózg.

PODSUMOWANIE
Prowadzone badania nad działaniem i możliwościami naszego mózgu pozwoliły
spojrzeć na jego plastyczność z dwóch perspektyw. Z jednej rozumianej jako zmiany
rozwojowe zachodzące w OUN, będące skutkiem uczenia się i naszej aktywności
poznawczej, w tym doświadczania. Natomiast z drugiej będącej podstawą zmian (np.
przejęcia funkcji) zachodzących w przypadku uszkodzenia mózgu. Poznanie tych
zmian oraz ich zrozumienie powinno pozwolić organizować przestrzeń edukacyjną
oraz aktywność poznawczą dziecka, w taki sposób, aby była ona dostosowana do indywidualnych możliwości i potrzeb jednostki. W przypadku dziecka, którego rozwój
jest zakłócony z powodu różnych czynników endogennych i egzogennych, należy tak
planować działania wspierająco-stymulujące, aby były one spersonalizowane, czyli
zostały dobrane do potrzeb rozwojowych dziecka w najbardziej odpowiedni sposób.
Dlatego w przypadku jednej i drugiej sytuacji ważne jest tworzenie intensywnej przestrzeni edukacyjnej. Intensywnej to znaczy bogatej w bodźce, które „zmuszą” dziecko
do aktywnego poznania otaczającej rzeczywistości, co docelowo będzie odpowiadało za jakość uczenia się oraz intelektualne i społeczne zachowania jednostki także
w dorosłym życiu.
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NEUROPLASTYCZNOŚĆ MÓZGU
WSPARCIEM ROZWOJOWYM DZIECKA
WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE

Słowa kluczowe: budowa neuronu, neuroplastyczność mózgu, rodzaje plastyczności, mielinizacja, połączenia nerwowe, aktywność funkcjonalna mózgu, genetyczne programowanie
połączeń nerwowych, wsparcie rozwojowe dziecka
Streszczenie: Tekst stanowi przegląd badań nad plastycznością mózgu, prowadzonych
w ubiegłym wieku oraz współcześnie, które dla tej problematyki okazały się przełomowe
i pozwoliły na tworzenie teorii, które w obecnym kształcie umożliwiły kontynuację empirycznych poszukiwań odpowiedzi na pytania: jak działa nasz mózg oraz jakie są jego możliwości. Tekst omawia mikroanatomię mózgu, charakteryzuje proces mielinizacji oraz tworzenia nowych połączeń nerwowych istotnych dla naszego rozwoju poznawczego. Określa rolę
i znaczenie doświadczenia życiowego oraz uczenia się dla tworzenia nowych połączeń nerwowych, a także zmian i przeobrażeń zachodzących w naszym mózgu. Przedstawia rodzaje plastyczności oraz jej podział z uwzględnieniem okresów rozwojowych. Omawia znaczenie plastyczności mózgu w rozwoju dziecka jako szczególnej formy wsparcia, nie tylko w sytuacjach
uszkodzenia mózgu.
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BRAIN NEUROPLASTICITY AS A SUPPORT FOR THE
DEVELOPMENT OF CHILDREN IN EARLY CHILDHOOD

Keywords: neuron construction, brain neuroplasticity, types of plasticity, myelination, nerve
connections, functional activity of the brain, genetic programming of neural connections,
developmental support of a child
Abstract: This paper is a review of research on brain plasticity introduced in the last century
and conducted until today, which turned out to be a breakthrough for the discussed issue
and led to the creation of the theory, which in its present form enabled the continuation of
empirical research on answers to the following questions: how our brain works and what
its capabilities are. The text discusses micro-anatomy of a human brain and characterizes
the process of myelination and creating new neural connections essential for our cognitive
development. Furthermore, the study defines the role and significance of life experience and
learning in creating new neural connections and the changes and transformations taking
place in our brain. It also shows the types of plasticity and its division, taking into account
periods of development and discusses the importance of brain plasticity in the development
of a child as a form of support, not only in situations of brain damage.
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THE ROLE OF MNEMONICS IN THE PROCESS
OF L1 AND L2 LANGUAGE LEARNING
INTRODUCTION

A

ccording to the Rieder-Bünemann (2012, p. 2291) mnemotechnics refer to
a group of mnemonic devices, that is, tools and techniques which aid memorization. These techniques commonly rely on associations relating the items to be
remembered to other entities, thus making them easier to store and recall. Buzan
(1991, p. 18) enumerated some basic principles behind any mnemonic system which
might improve all aspects of learning. Among such principles he listed: senses, movement, association, structure, imagery, positive images and imagination. Senses were
mentioned as it is believed that stimulating vision, hearing, sound rhythm, smell,
taste and touch helps in creating and remembering images. In case of movement it
was shown that moving images can capture one’s attention while association, that is
linking the new information to the already existing one, aids memorization process.
The same time by implementing structure, order or sequence it is easier to access
any piece of information learned. Imagery aids remembering by using personal references, color or symbolism and imagination, especially exaggeration of size, shape
or sound enhance images in memory what might also contribute to memorization
process. It needs to be remembered that the brain has a tendency to avoid negative
associations, therefore positive images should be used at all times (Turner, 2001,
p. 230). Some typical tasks using mentioned above principles could be using of
acronyms (an invented combination of letters with each letter acting as a cue to an
idea one wants to remember), acrostics (an invented sentence where the first letter of
each word is a cue to an idea), loci method (imagining placing the items one wants
to remember in specific locations a given person is familiar with), or chaining (that
is creating a story where each word or idea that is to be remembered will cue the
next idea to be recalled). With regard to second-language learning, various mnemotechnics were employed as second-language learning strategies to enable learners to
remember and retrieve language items (Rieder-Bünemann, 2012, p. 2291). Some
of these strategies involve creating mental links between language items, like categorizing words into meaningful units, while others involve applying images (e.g.:
*
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the method of loci: using a set of locations for remembering a sequence of words)
and sounds (e.g.: using rhymes to remember difficult spellings) as well as employing
action and using physical response. Another quite popular mnemonic method is the
keyword method that is based on selecting the foreign word to be memorized and
identifying an English word that is similar in sound to the foreign one and creating
an image that involves the key word with the English meaning of the foreign word.
As it could be noticed mnemotechnics might vary not only depending on the type of
the information that needs to be memorized but also on the type of the language in
which this memorization is to take place (L1 vs. L2). Below we are to present some
neurological and pedagogical assumptions underlying the construct as well as studies
that researched the use of the mnemonic devices in acquisition of basic literacy skills
in native and non-native languages.

NEUROLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASSUMPTIONS
UNDERLYING MNEMONICS
Studies on functional hemispheric asymmetry of the brain were stimulated by the
research of Geschwind and Levitsky (1968), which provided evidence of an asymmetry in brain structure. This asymmetry correlated with the well-established functional
asymmetry and dominance of the left hemisphere for language (Watkins, Gadian
& Vargha-Khadem, 1999, p. 1216). Neuroimagining and electrophysiological investigations provided additional confirmation that the hemispheres were differentially specialized for global and local processing. The results of most studies indicated
a right hemisphere superiority in processing a global shape and a left hemisphere
superiority in processing local details (Senderecka, 2007). Senderecka (2007, p. 149)
notes that hemispheres are not specialized to execute distinct cognitive functions
(for example linguistic vs. spatial) bur they rather differ in their ability and efficiency to perform definite cognitive processes. Hannaford (1997, p. 20) described
these differences in accordance to two hemispheric dominance patterns of: logic and
gestalt. Logic hemisphere, usually the left one, was described as logical, linear and
sequential. In contrast, gestalt hemisphere, usually the right one, was presented as
intuitive, random and spontaneous (Hannaford, 1997). Introduced idea of dominance profiles that shape the way one thinks and acts can supply information about
how we access, assimilate and process sensory information and from there, how we
respond to and express new learning. In general terms, students who have dominant
right hemisphere and are random, intuitive and divergent thinkers are disadvantaged
when lessons are arranged in a logical, sequential manner. At the same time, students
with a dominant left hemisphere, who prefer to process information sequential have
a considerable advantage while acquiring knowledge during lessons where reading,
writing and listening, primarily, although not exclusively left brain activities, are
the staple learning tasks (Hughes & Vass, 2005, p. 157). It is important to mention
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that described above language learning tasks are typical not only for the native language (L1) lessons but are also, even more frequently, applied in the second language
(L2) classrooms, what puts right hemisphere dominance students even in greater
disadvantage. However, according to Hughes and Vass (2005, p. 159), all types of
learners, irrespective of hemispheric dominance, will be required to understand both
an overview and the detail of a topic in order to be able to understand it. The issue
here is about the various ways that individuals will choose to arrive at the endpoint
which is an acquisition of a given aspect or skill. Teachers need a range of strategies at
their disposal in order to cater for different learning preference among their students.
Authors claim that:
By consciously providing variety and choice in the learning activities that we employ
in the classroom, we significantly increase the choices of ensuring that all students
have regular opportunities o work n their preferred learning style (Hughes & Vass,
2005, p. 159).

It is of crucial importance to remember that in two hemispheres of the neo-cortex
do not work in isolation, as they are linked together and that people learn best when
both hemispheres communicate with each other (Hughes & Vass, 2005, p. 159).
Skibska (2010) suggests that while memorizing new material activities based both on
logic as well as creativity should be used as learning is enhanced when both sides of
the brain are involved in the very process. This allows us to work or think holistically,
both hemispheres simultaneously engaged, yet processing the information in a very
different manner. According to O’Brien (1993), one of the possible type of techniques that could be used for effective implementation of both logic and creativity,
and as a result, involvement of both hemispheres, could be mnemotechnics.

THE ROLE OF MNEMONICS IN THE L1AND L2
LANGUAGE LEARNING
THE ROLE OF MNEMONICS IN THE L1 LANGUAGE LEARNING
Learning to read requires the mastery of a collection of complex skills. First, the
knowledge of morphology must be acquired. Then, orthographic symbols must be
understood as the labels, spelling, that can be mapped onto sounds. Moreover, an
understanding of phonetics is a vital, but by itself insufficient, tool for decoding
words. In alphabetic languages with deep orthographies, such as English or French,
graphemephoneme combinations are variable, with English having the highest degree
of “irregular” representation among alphabetic languages, at more than a thousand
possible letter combinations used to represent the 42 sounds of the language. Reading, particularly in languages with deep orthographies, therefore involves the use of
supplementary strategies in addition to the phonological decoding of symbols into
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sounds (OECD, 2007, p. 84). Mnemonic strategies were found to be very successful
in the L1 reading and spelling acquisition. An example of using such mnemonic activities in the L1 early education could be the program entitled Uncovering The Logic
of English designed by Eide (2011) which introduces phonograms and spelling rules
that explain 98% of English words. This program was based on phonograms, that are
sound pictures, which are introduced at early stage of acquisition of L1 literacy skills,
in this case English. It was designed for kindergarten and lower primary school students. Longitudinal study showed that after 65 hours of instruction with the use of
the method, the percentage of students who were assigned below thirtieth percentile
as far as literacy skills are concerned dropped from 46% do 7% (Eide, 2011, p. 274).
Another very interesting study by Skibska (2012a, pp. 195–197) showed that implementation of the mnemonics, designed by the author (Skibska 2012b, pp. 4–72), in
the experimental group of primary school students at the very early stage of reading,
writing and spelling acquisition in L1 Polish, significantly improved their performance on those tasks after the period of eight months during which the experiment
took place. In the researched group of students clear differences emerged between
the control and experimental group as far as reading similar letters in isolation, in
syllables and in words as well as in writing those letters in words and whole sentences
were concerned. The author postulates that implementation of the mnemotechnics
while introducing writing and reading might not only help young learners in acquisition of these skills but also boost their motivation and create friendly atmosphere
during the language classes. Examples presented above considered acquisition of basic literacy skills in the native language. Below we are to look at the implementation
of mnemonics in the process of acquiring a second language.
THE ROLE OF MNEMONICS IN THE L2 LANGUAGE LEARNING
The use of mnemonic devices in foreign language vocabulary learning was supported by a number of research which was largely inspired by Atkinson (1972, 1975)
and Atkinson and Raugh (1975). One of the most studied mnemonic techniques is
the keyword method, in which the foreign word is remembered by being linked to
a keyword, a sound-alike native word (the acoustic link), through an interactive image that involves both the foreign word and the native word (the imagery link) (c.f.:
Yongqi Gu, 2003). The majority of empirical studies that researched mnemonics and
their application in the L2 classroom pointed to the fact that the keyword method
is superior to almost all other methods tested (Yongqi Gu, 2003). Below we are to
present some current research findings concerning the use of mnemotechnics in L2
language learning context.
The study by Sagarra and Alba (2006, p. 228) investigated the effectiveness of
three methods of learning vocabulary among 778 beginning second language (L2)
learners. Among researched three methods were: rote memorization that consisted
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of memorizing the first language (L1) translation of a new L2 word by rehearsal,
semantic mapping display of L1 words conceptually related to the L2 word in a diagram and the keyword method that involved associating the novel L2 word with an
L1 keyword that is acoustically or orthographically similar. The results revealed that
vocabulary learning techniques requiring deeper processing through form and meaning associations (i.e.: the keyword method) yield the best retention. In addition, rote
memorization of L1–L2 equivalents was more effective than creating multiple meaning associations (i.e.: semantic mapping). It was suggested by the authors that using
the keyword method with phonological keywords and direct L1 keyword-translation
links in the classroom might lead to better L2 vocabulary learning at early stages of
acquisition. Barcroft (2009, p. 74) found that among the informants of his study
scored significantly higher while using mnemonic technique and L2 – picture association over L2–L1 translation and repetition. A significant positive correlation was
also observed between the number of strategies used and vocabulary recall. Study by
Avila and Sadoski (1996) that used Spanish keywords to acquire English vocabulary.
Sixty-three fifth-grade limited English proficiency students learned the definitions of
10 English words either by the keyword method or by control instructions emphasizing direct translation and memory (Avila & Sadoski, 1996, p. 379). Results showed
that the keyword method produced superior recall and comprehension both immediately and after one week. Results further demonstrated that the keyword method
was readily adaptable to English as a Second Language (ESL) classrooms.

CONCLUSIONS
The aim of the present article was to present a short overview of the research concerning the use of mnemotechnics in both L1 and L2 language learning. Presented outcomes point to the fact that implementation of the mnemonics might be very beneficial, especially when it comes to acquisition of literacy skills in the first language
and later on foreign language learning. Mnemonics were said to incorporate both
logic and creativity into the classroom setting aiding language acquisition among
right and left hemisphere dominant students. It is of crucial importance, as students
who have right hemisphere dominance and are random, intuitive and divergent
thinkers are disadvantaged when lessons are arranged in a logical, sequential manner. By introducing mnemonics into the language classroom we cater for different
language learning preferences and both type of hemisphere dominant learners. This
will allow our students to exercise holistic thinking with, simultaneous engagement
of both hemispheres.
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THE ROLE OF MNEMONICS IN THE PROCESS OF L1 AND
L2 LANGUAGE LEARNING

Keywords: mnemonics, L1, L2 ,language learning, functional hemispheric asymmetry
Abstract: The present article aims to present an overview of the possible ways of implementing the mnemotechnics in the process of L1 and L2 learning. We are to focus on different
approaches and techniques that were researched while acquiring literacy skills in the L1 classroom settings as well as while leaning a foreign language. It is postulated that this particular
method might facilitate language learning process among majority of students as it addresses
both type of hemisphere dominant learners.
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ROLA MNEMOTECHNIK W PROCESIE UCZENIA SIĘ
JĘZYKA MACIERZYSTEGO I OBCEGO

Słowa kluczowe: mnemotechniki, język macierzysty, język obcy, nauka języka, asymetria
funkcjonalna mózgu
Streszczenie: W artykule przedstawiono przegląd różnych mnemotechnik oraz ich możliwe użycie podczas nauczania języka macierzystego oraz obcego. Autorka skupia się przede
wszystkim na prezentacji różnorakich badań związanych z wprowadzaniem mnemotechnik
jako czynnika optymalizującego nabywanie przez uczniów umiejętności czytania i pisania
w języku macierzystym oraz w przyswajaniu języka obcego.

ZN_Ped_2015_10.indb 100

2016-06-06 23:26:35

Dorota Ciechanowska*

THE IMPORTANCE OF AUTONOMOUS SELF-DEVELOPMENT OF ADULT LEARNERS IN THE
THEORY OF TRANSFORMATIVE LEARNING
BY J. MEZIROW

R

eality is variable and the process of change can only be made faster or slower.
The modern world is growing at a very fast pace, which opens more and more
new opportunities but also poses serious new threats. Civilization, on the one hand,
improves living conditions, but on the
other, it can change them in a way that reduces its own achievements. The development of both gives us freedom, however, it retracts from our sense of security. The
dynamics of changes in the human environment are conducive to having to learn
throughout your life (Stochmiałek, 2005, p. 18).

In andragogy, teaching adults, usually understood as educating holders of a document certifying their legal age, is the main focus. It is the main task of the andragogists themselves, but also of psychologists interested in the processes of acquiring
knowledge and to sociologists of education (Aleksander, 2009). Teaching adults is
also becoming a subject of interest to politicians and economists who are seeing
guidance in the regularities of teaching adults concerning the rising opportunities
to increase efficiency and productivity of learners, the educated and reeducated, on
top of self-learners such as employees of enterprises and public offices. Therefore,
adult education should help in understanding the problems of modern civilization,
modern life and the needs of modern people and their world. Currently, the key
skill of an adult human being is the ability to find their place in the new reality of
information chaos and the continuous changes that occur in it (Malewski, 2010). In
order to exist in civilization, one should present the attitude of adaptation to reality
throughout one’s life, characterized by the ability to modify the internal patterns
and be ready for growth. Adult learning today is necessary also taking into account
the demographic decline, observed mainly in European countries. For this reason,
adults, especially women, will have to work longer professionally and systematically
master new technologies and working methods. These include rational demographic
* Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.
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and economic analyzes the value of which will not be used by certain populist political groups. Technological progress causes the need for continuous learning of adults,
so that they could handle the modern technical equipment and expand the general
knowledge and expertise. Accordingly, there is a growing need for wide-profile training which will allow learners to adapt to rapidly changing conditions.
The advantage of adult learning is that learners are usually self-reliant, disciplined,
more balanced and capable of self-organization of the educational process (Gogia,
2013). However, they require more individual teaching methods than in systematic
education (Jankowski, Przyszczypkowski & Skrzypczak, 1996). In addition, the teacher of adult learners should be thoroughly prepared in terms of content (Denek, 2013).
Older people tend to process information slower than young ones for better expert
(professional) knowledge building but are just as good in less complex activities.
Adult learners who are extramural students, following the challenges of the labor
market and searching for planes of personal development undertake further studies
at different stages of their lives (Galimberti, 2014). This results in that in one group
of students we will find persons in different age groups. Persons who are under the
age of 40 are presently in their early adulthood. This period is characterized by the
ability to absorb and apply knowledge at the highest level. Relativism in thinking
is shaped then, along with the ability to understand and reconcile contradictions,
which facilitates understanding of other people. Creative thinking abilities are used,
as is systematic problem solving and the ability to adapt quickly. Students in their
middle age – according to different classifications we would be talking about 40
to 50, or even 60-year-olds, are, at the present time, still a large group of learners. These individuals are characterized by a stable level of their intellectual capacity
(Matlakiewicz & Solarczyk-Szwec, 2009). They are characterized by broad knowledge and accumulated life experience, which make up for wisdom, seen as the ability
to issue accurate judgments on topics related to important life problems. Only the
rate of information processing decreases with age, which may be due to the reference of the problems solved to the wealth of accumulated knowledge. In Poland, we
distinguish between three generations of workers. These are the baby boomers, aged
45–60, who are “working to survive” and workers aged 30-45, called the Generation
X, whose motto is “I live in order to work.” The youngest generation of workers are
people aged 20–30 years old. We sometimes call them Generation Y. Their motto is
“I work to live.” The attitudes towards work are derived from the experiences of their
lives and education. Generation “Z” are the young people born after 1990 (some experts define the limit at 1995). This generation is only entering or will enter the labor
market, so experts are very cautious in their characterization. “Zs” are the generation
raised in times of prosperity. They grew up in the world of modern technology so
that they have a very high ability to function in the virtual world. They are well aware
of novelties and easily learn to use the latest gadgets. Real life and interpersonal relations are replaced by contact in the virtual world. Generation Z lives in the virtual
world. What matters to them is what is on-line. They live in a virtual community,
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formed by hundreds of people with similar passions and interests. Their basic characteristic and the biggest advantage is fluency in the virtual. There are no impossible tasks for
them on the Web. They always know where to look for information or who to ask. They
seek knowledge instantly, having been brought up in an information-driven world, and
orient themselves in several events at the same time easily. M. Spitzer (2013) calls this
attitude “multi-tasking,” criticizing it for the superficiality of engagement. However,
the young people can simultaneously track several Internet auctions, chat with their
friends and watch a movie. They instantly master new applications and confidently
communicate in foreign languages. Openness to the world means that they are often
fascinated by something that many people of the older generation see as a threat.
They are not afraid to travel and meet new people. The generation of “baby boomers”
and the generation X are different from their younger colleagues. For them, everything must be organized and based on solid principles. So too they learn. They do
not shun thorough reading of texts and they can independently reach conclusions.
However, it takes them much more time than their young colleagues, who, instead
of studying the issue, look for answers on the Internet. This creates conflicts and
a lack of understanding among students. It also poses a considerable challenge for the
academic teachers (Yahr & Shimmel, 2013). Adults are more motivated to learn if
they see the usefulness of acquired knowledge and skills in dealing with the requirements of life and work.
Part-time university students actively participate in lifelong learning, which is
their conscious choice, leading to the realization of an objective. Adult education
is assistance in their development, a source of support in the construction of their
biographies, and most importantly, it helps adults to build their identities. Identity is a structure that is subject to change. It is a mental construct in happening,
that changes its content and construction, something that can be imposed during
a lifetime, achieved and even independently constructed. Belief in the possibility of
constructing one’s identity attracts the attention of andragogists and adult educators.
Identity is reflexive consciousness of the individual. As Giddens wrote (Giddens,
2001), identity is what the individual is aware while expressing their self-awareness.
Dynamic changes occurring in everyday life are not conducive to routine and dormant reflection on oneself. When compliance with established conventions is not
enough to maintain the continuity of everyday life, when the predictability of the
conditions of everyday life and the art of associating with people becomes questionable, then one must make attempts to act and think in a new way in relation to
previously established patterns (Giddens, 2001, p. 58). Then, one reflects upon one’s
biography and on the establishment of their identity. One asks questions that lead to
the realization of what values are important in development and in life.
In the life of every human being, values which refer to ones’ beliefs play an important role in creating one’s internal image of reality and resolving internal conflicts
and self-discovery. Values create behaviors and aspirations for a specific purpose in
life and are a kind of motivation for action, so they can shape goals and objectives as
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long as they are well formed and we are confident of having these values. In psychology, values are determined as what the object of one’s desire is. Values become the
criterion for selection of motives, and what is more, they are also a factor that affects
not only the choice of the goals of actions, but also the choice of means necessary
for their implementation. The value in such understanding is associated with the
emotional sensation of properties of an object. Values are associated with rational
choices to act, which does not go beyond the boundaries of morality (Matusewicz,
1975, p. 10–11).
Anything that grabs will, attracts feelings, raises desire and resolutions, which sets out
objectives for action can be called value. It may be an objective, a content, all matters
big or small, wise and less wise, good, noble and sublime, or mundane and selfish.
For a human being, everything can become the apple of their aspirations and desires,
and that what becomes a goal, a desire, begins to shape the individual, their hands
and face, their heart and the whole personality. Values then become the justification
of conduct and life, as well as education (Homplewicz, 1999).

Values of life define life goals. They determine the shape of the changes one wishes
to make in life. An adult who is actively and subjectively striving for their development is transforming their life with assumed effects in mind. Using cognitive
processes, unspecified needs are formulated as objectives. Needs are motivational
states of activating the cognitive functioning of the body. The result of the cognitive
“manipulation” is the objective, which is an instance of cognitive needs. The human
person is capable of creating purely cognitive standards that govern its behavior. They
constitute the content of subjective attitudes, which is a manifestation of learner
autonomy. Therefore, it is important to again draw attention to the axiology in the
process of academic training (Półturzycki, 2014). Values are a source of learning objectives or any purposeful action. Underlying values are the support and realization
of aspirations in adult life.
Objectives are structures that relate to the future, to what is about to occur after
the instantiated action. The ability to construct objectives requires us to imagine
something that is not true in real time, but which can occur only after some time.
Constructing goals is the domain of typical human consciousness requiring their
placement on the temporal continuum, which implies having a time perspective.
Timing covers the past, present and future. Getting to know yourself and your optimal rhythm and emotions associated with it is a prerequisite for finding the optimal
implementation strategy and avoiding negative side effects. Objectives are regulators
of human life, which is why it is very important the correct and properly identify
them. And though it should be subject to individual human choice to construct
them, their formation often depends on many factors that are currently present in
one’s life. Z. Zalewski identified two main sources of formation purposes. The first
one concerns the very individual and “[...] the objectives derived from their needs
and achieving goals implies their satisfaction” (Zalewski, 1991). The second source
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is based on external factors regulated in the society, accepted by group standards, as
well as through observation and imitation, that is, forms of learning. One can have
telic tendencies (young people plan their lives, treating plans and objectives very
seriously) as opposed to those oriented paratelically (young people are more involved
in everyday life, not thinking about the future). Internal factors of choosing goals in
life can be satisfying one’s needs.
Development of goals is anticipatory action, remote in time. In addition to the
impact of the formation of goals, one should pay attention to the value of the objective as such.
The anticipated states must provide a specific value for the individual to ever have the
will to pursue them. A subjective value can have a source in the fact that the objectives
meet needs, that they contribute to the development of culture and that they will help
preserve the dignity and higher spiritual values of the person. The individual must be
capable of hierarchizing values and to organize the world according to relatively stable
criteria (Zalewski, 1991, p. 62).

Z. Zalewski also claims that the goals must not only have a certain value, but they
also need to have a predisposition for being implemented. This is not always dependent on the will and imagination of the human being. External conditions also play
a significant impact on their achievement. Action aimed at achieving objectives are
taken knowing the value and opportunities to achieve what you want. This is proof
of the ability to make decisions independently, according to one’s beliefs: autonomously (Ciechanowska, 2011).
Autonomy (Greek: autos – alone, and nomos – right) is self-government, freedom,
opportunity to make free choices. The psychology of autonomy is most often understood as maintaining the integrity of the self. You can also say that autonomy means
self-management of one’s agenda (Harnett, 2012). Also the so-called moral autonomy is frequently evoked, which implies the acts of a person ruled by their will based
on recognized rational moral principles. Autonomy as a concept in Pedagogy first
appeared in the views of P. Freire (Kostyło, 2011). Freire, who worked in Brazil in the
1950s and 1960s, was opposed to traditional education and power structures limiting the freedom of people. He created a pedagogy of the oppressed. Freire’s views
represent the beginning of emancipatory pedagogy. Emancipation, according to the
author, is a struggle for self-determination, equality, co-determination, democracy,
self-government, wisdom and rationalism. It is liberation from despotism, coercion
and violence, irrationality and social stupidity.
Jack Mezirow says of autonomy:
Autonomy refers to the understanding, skills, and disposition necessary to become
critically reflective of one’s own assumptions and to engage effectively in discourse
to validate one’s beliefs through the experiences of others who share universal values
(Mezirow, 1997).
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Autonomy in the theory of transformative learning is an expression of responsible
thinking, which is regarded as the central issue of adult learning. With a concept
developed by J. Mezirow it results that in the case of adults, it is crucial to an individual’s ability to learn transformatively – learning to define the world and their
place in it with a willingness to task the trouble deep, exhausting, sometimes painful
reflection and transformation of their frame of reference or resist attempts to impose
meanings, which they do not really want (Pleskot-Makulska, 2007). It is difficult,
on the one hand, because it requires overcoming their resistance associated with the
need to abandon the convenience of accepting the meanings set by others. On the
other hand, it is associated with the ability to accept the state of discomfort and negative deep emotions resulting from experiencing the disintegration of a so far efficient
system of interpretation.
We transform our frames of reference through critical reflection on the assumptions
upon which our interpretations, beliefs, and habits of mind or points of view are
based. We can become critically reflective of the assumptions we or others make when
we learn to solve problems instrumentally or when we are involved in communicative
learning. We may be critically reflective of assumptions when reading a book, hearing a point of view, engaging in task-oriented problem solving (objective reframing),
or self-reflectively assessing our own ideas and beliefs (subjective reframing). Self-reflection can lead to significant personal transformations (Mezirow, 1997, p. 7).

This requires mental toughness and determination in dealing with the elaboration of
possible ways of understanding what is going on and determine a course of action –
with no guarantee that this attempt will be successful. Meanings created by the mind
are strongly associated with self-image. They are also deeply rooted in the culture, in
which the person lives. Challenging the frame of reference and undermining any of
these two elements gives birth to anxiety and triggers defensive mechanisms. Overcoming this difficulty allows one not only to gain new knowledge and change the
behavior of an individual, but it is an epistemic change. It means the transformation
of ways in which one comes to obtaining new knowledge and its legitimacy, as well
as attitudes towards themselves and the world. J. Mezirow draws attention to the
diversity of educational work with adult learners (Merriam, Caffarella & Baumgartner, 2007). The mere fact of readiness to achieve autonomy of thinking and learning
requires a somewhat adequate maturity of the learner. However, ways of influencing
such a learner by the teacher must be adapted appropriately.
To facilitate transformative learning, educators must help learners become aware and
critical of their own and others’ assumptions. Learners need practice learning, educators must help learners become in recognizing frames of reference and using their
imaginations to redefine problems from a different perspective. Finally, learners need
to be assisted to participate effectively in discourse. Discourse is necessary to validate
what and how one understands, or to arrive at a best judgment regarding a belief.
In this sense, learning is a social process, and discourse becomes central to making
meaning (Mezirow, 1997).
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The importance of the concept, whose author is J. Mezirow, not related to the fact
that it is surrounded with a huge number of contexts, theories and knowledge from
many disciplines. The most important value of the concept of transformative learning is that it reveals certain mechanisms limiting human development and barriers
inherent in social life and in the individual. These barriers are potentially existing
threats involving the possibility of restraining the individual by imposing other system of meanings that define the world in which he or she lives. These barriers affect their thinking and action concerning the danger. They can lead to mindless
acceptance of events, which she or he experienced. Transformative learning is such
learning where you are allowed to break free from this type of operation. In this
approach, the autonomous attitude of the learner is expressed regarding their own
development, transformation and learning.
Autonomous learners are ones that take a proactive stance and try to make the best
use of their own capacities and capabilities. Autonomous adult learners go beyond
responding to commands given by the teacher. In this way, the task of a teacher
working with a group of well-developed autonomous learners becomes easier. The
satisfaction with the results achieved also comes easier.
Autonomy is based on the conviction that all learning is individual. As such, the
whole idea of developing autonomy may be difficult to reconcile with the use of
a textbook in the foreign language classroom. Almost all textbooks are collections of
texts and tasks structured by the author in a way he considers best for teaching and
learning a foreign language and in addition, most textbooks define the progression of
such learning. The illusion that all learners not only use the same learning strategies
and encounter similar problems simultaneously, but that there is a certain progression
common to all learners, is one that is sometimes shared by foreign language textbooks
and teachers alike. If, however, our aim is to promote individual learning and diversification, any attempt to organize the learning process for all learners in one particular
way. may be regarded as an obstacle (Fenner, 2000).

From the point of view of teaching, learner autonomy is a useful feature because it
increases its effectiveness.
The consequence of the autonomy of the learner is responsibility. It is therefore
important to develop autonomy of the adult learner from the earliest stages of education, wherever possible. A responsible and conscious attitude towards their own
education gives learners a high efficiency of education. A reflective approach is one
of the most effective ways to teach activity and responsibility. It consists in the fact
that learners analyze their own teaching strategies starting to make decisions about
whether they should be corrected or not and how. Then the responsibility gradually
goes from teacher to learner who takes control of their learning which leads to their
independence. Acquisition of autonomous elements is a complex process. This is
done through two parallel processes: a gradual removal of coded education behaviors
and skills as well as acquiring new behaviors. Thus, the learner needs to “grow up”
into autonomy. This is not an automatic process, which is acquired with age.
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THE IMPORTANCE OF AUTONOMOUS SELFDEVELOPMENT OF ADULT LEARNERS IN THE THEORY OF
TRANSFORMATIVE LEARNING BY J. MEZIROW

Keywords: adult education, transformative learning, autonomy learning, self-development
Abstract: Adult education is the central question of andragogy. Its mission is to assist in
understanding the problems of the growing number of adult learners in the perspective of
lifelong learning. Currently, the key skill of an adult human is the ability to find a new reality
and updating their competence. Studying of extramural students is an active participation in
the lifelong learning, which is their conscious choice, leading to the realization of the objective. According to the Mezirow theory, ability to reject frames of reference and self-assigned
meaning it is a feature transformative adult learning. Autonomy in theory transformative
learning is an expression of responsible thinking, which is regarded as the central issue of
adult learning.

ZNACZENIE AUTONOMICZNEGO SAMOROZWOJU
UCZĄCYCH SIĘ DOROSŁYCH W PERSPEKTYWIE TEORII
TRANSFORMATYWNEGO UCZENIA SIĘ J. MEZIROWA

Słowa kluczowe: edukacja dorosłych, transformatywne uczenie się, autonomia uczenia się,
samorozwój
Streszczenie: Edukacja dorosłych stanowi centralne zagadnienie andragogiki. Jej zadaniem
jest pomoc w zrozumieniu problemów rosnącej grupy dorosłych uczących się w perspektywie
całożyciowego uczenia się. Obecnie kluczową umiejętnością dorosłego człowieka jest zdolność do odnalezienia się w nowej rzeczywistości oraz aktualizowanie swych kompetencji. Studiowanie studentów zaocznych jest aktywnym uczestnictwem w całożyciowym uczeniu się,
które stanowi ich świadomy wybór, prowadzący do realizacji założonego celu. Zgodnie z teorią Mezirowa umiejętność odrzucenia ram odniesienia i samodzielnego nadawania znaczeń
jest cechą transformatywnego uczenia się dorosłych. Autonomia w teorii transformatywnego
uczenia się stanowi wyraz odpowiedzialnego myślenia, które traktowane jest jako centralne
zagadnienie uczenia się dorosłych.
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ZALETY I WADY E-PODRĘCZNIKA POSTRZEGANE
Z PERSPEKTYWY NAUCZYCIELI
WPROWADZENIE

N

ie od dziś powszechnie twierdzi się, iż szkoła to instytucja konserwatywna, tradycyjna, a nawet anachroniczna, nienadążająca za zmianami toczącymi się w innych dziedzinach rzeczywistości społecznej. W wyniku
tego kolejne pokolenia uważają czas spędzony w szkole za przykry obowiązek,
a dominującym uczuciem jest nuda. W kolejnych pokoleniach reformatorzy starają się zmienić ten stan rzeczy, wprowadzając kolejne innowacje pedagogiczne. Celem ogłaszanych reform jest uczynienie ze szkoły placówki ciekawej i innowacyjnej, w której uczeń przyjemnie spędzi czas, jednocześnie
efektywnie ucząc się treści teoretycznych, jak i nabywając umiejętności, które staną się niezbędne do osiągania szeroko rozumianych sukcesów w jego dalszym życiu. Tym samym czas spędzony w murach szkoły przestanie być uznawany za
stracony. Mimo częstego entuzjastycznego ogłaszania tego typu celów większość
z nich nigdy nie uległa realizacji, a nawet jeśli zaczęła być stosowana w praktyce,
to okazywało się, że skutki są niezadowalające, a uczniowie nie osiągali założonych
celów, nadal uznając szkołę za nudną i niepotrzebną. Tym samym od lat sytuacja nie
uległa widocznej poprawie.
Współcześnie, w hiperrzeczywistości medialnej, w wyniku której człowiek żyje
w otoczeniu technologii, uważa się, iż szkoła nie powinna wykorzystywać jedynie
tradycyjnych, znanych od wieków środków nauczania, jakimi są: tablica, kreda, zeszyt szkolny i papierowy podręcznik. Sądzi się, iż dla dzieci, które nigdy nie poznały
świata, w którym nie było komputera, tabletu, smartfona, internetu i wyszukiwarki
Google, szkoła, w której główna aktywność polega na wysłuchaniu lekcji przedstawionej przez nauczyciela, przepisywaniu zadań i innych informacji z tablicy oraz
na odczytywaniu treści z podręcznika szkolnego, nie może być miejscem ciekawym
i interesującym, kojarzącym się z radością związaną z uczeniem się nowych rzeczy
i poznawaniem otaczającej młodych ludzi rzeczywistości.
Jednym z rozwiązań, które chętnie wprowadza się, by dostosować życie szkolne,
do innych, wysoce zmediatyzowanych i utechnologicznionych aktywności, którym
* Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
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dziecko oddaje się przez cały dzień, jest zamiana tradycyjnych, papierowych podręczników na ich e-odpowiedniki. Jak twierdzi Manfred Spitzer:
Zdeklarowanym celem administracji Obamy jest wyposażenie do 2017 roku wszystkich uczniów i studentów w podręczniki elektroniczne. Cyfrowa gorączka opanowała
też rządy państw europejskich, które chcą jak najszybszego przeprowadzenia cyfrowej
rewolucji w szkołach i na uniwersytetach (Spitzer, 2013, s. 191).

Podobny proces możemy zaobserwować w Polsce. W 2013 roku Ośrodek Rozwoju Edukacji opublikował raport Podręczniki medialne w polskich szkołach, w którym
poddano analizie wszystkie dostępne w Polsce cyfrowe podręczniki do kształcenia
ogólnego (w analizie pominięto podręczniki do nauki języków obcych) – było ich
w sumie 25 (Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013, s. 9). Obecnie dostępna jest platforma www.e-podreczniki.pl, której twórcy twierdzą, iż na chwilę obecną posiadają
w swoich zasobach 62 e-podręczniki (www.e-podreczniki.pl).
Przeprowadzenie analizy zalet i wad e-podręczników wydaje się najbardziej zasadne z perspektywy ich odbiorców (osób z nich korzystających). W przypadku wszystkich podręczników, zarówno drukowanych, jak i cyfrowych, wyróżniamy trzy główne
grupy ich użytkowników, tj. uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. W niniejszym
artykule skupimy się na ocenie wad i zalet z perspektywy nauczycieli, pamiętając
jednocześnie, że każda z grup użytkowników prezentuje inne potrzeby wobec analizowanego środka dydaktycznego, zatem można sądzić, iż każda z nich inaczej będzie
określać jego zalety i wady. W związku z tym wybrana cecha e-podręcznika może być
określana jako zaleta z punktu widzenia nauczyciela, a jednocześnie może być uznana
za wadę przez ucznia czy rodzica.
Należy również pamiętać, że wyodrębnienie wad i zalet e-podręcznika nie zależy
tylko od potrzeb jego użytkownika, ale też od celu, w którym został on stworzony.
Na rynku funkcjonują podręczniki, których głównym celem jest funkcja wspomagająca nauczyciela w przygotowaniu lekcji, oraz takie, w których nacisk kładzie się
na ich funkcję samokształceniową. W przypadku pierwszego typu podręczników nauczyciel może uznać, że e-podręcznik stanowi jednolite, dobre źródło kształcenia,
a zatem może całkowicie zastąpić papierowy podręcznik. Są jednak i takie cyfrowe
podręczniki, w których nauczyciel, stosując na co dzień podręcznik drukowany, wybiera niektóre elementy (najczęściej multimedialne, tj. filmy, animacje itp.), które
wykorzystuje w celu dodatkowego zobrazowania przedstawionego materiału, np. za
pomocą tablicy multimedialnej. W przypadku e-podręcznika stanowiącego podstawowy materiał dla ucznia rola nauczyciela przestaje ograniczać się do funkcji przekaziciela wiedzy, a staje się rolą doradczą, pomocniczą, gdyż główne funkcje związane
z uczeniem (się) zostają przeniesione na podręcznik i pracę własną ucznia.
W związku z powyższym w niniejszym tekście zostanie opisany e-podręcznik
jako środek dydaktyczny. W głównej części tekstu autorka wyodrębnia podstawowe
wady i zalety e-podręczników z perspektywy nauczycieli, zakładając, że wymienienie
wszystkich jest po prostu niemożliwe. Ponieważ środowisko nauczycieli jest zróżni-
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cowane zarówno pod względem stażu dydaktycznego, sprawności technologicznej,
jak i otwartości na nowe, cyfrowe środki dydaktyczne, wady i zalety zostały przedstawione łącznie w obrębie określonych cech e-podręcznika. W tym celu w niniejszym
artykule autorka skupia się na: rodzajach e-podręcznika, sposobie przekazywania treści dydaktycznych, możliwościach edycyjnych, warunkach pracy w środowisku wirtualnym, możliwości tworzenia indywidualnych, przeznaczonych dla konkretnego
ucznia materiałów oraz na korzystaniu z e-podręcznika za pomocą obecnie dostępnych środków technologicznych.

E-PODRĘCZNIK JAKO ŚRODEK DYDAKTYCZNY
W literaturze przedmiotu zaznacza się, iż nie funkcjonuje jedna, jednolita definicja
e-podręcznika, w związku z tym pod tą nazwą kryją się bardzo zróżnicowane cyfrowe
formy materiałów dydaktycznych.
Marlena Plebańska wyróżnia pięć rodzajów e-podręczników, tj. e-podręcznik statyczny, umultimedialniony, multimedialny, interaktywny i inteligentny. Podręcznik statyczny to po prostu materiał, którego podstawową formę stanowi wersja drukowana,
zapisana w formacie PDF. Również podręcznik umultimedialniony stanowi stuprocentowe odwzorowanie formy drukowanej zapisanej w PDF lub innym formacie
(mobi, epub), jednak ta wersja została wzbogacona o proste materiały multimedialne
i prostą formę nawigacji (możliwość przesuwania stron). Bardziej rozwiniętą formę
e-podręcznika stanowi jego wersja multimedialna, która jest w pełni multimedialną
całością, zawierającą m.in. grafiki, animacje, symulacje itp. Podręcznik interaktywny prezentuje z kolei zaawansowane formy multimedialne (animacje, symulacje),
jest także wyposażony w nawigację skokową i interaktywne ćwiczenia. Najwyższą,
obecnie możliwą do zrealizowania technicznie formą jest e-podręcznik inteligentny,
który zawiera wszystkie zaawansowane technicznie formy opisanych powyżej typów
(elementy multimedialne, wysoki stopień interaktywności między podręcznikiem
a jego użytkownikiem itp.), a dodatkowo jest elastycznym narzędziem wspomagającym pracę nauczyciela (tj. nauczyciel samodzielnie może komponować jego wybrane
elementy, w zależności od swoich potrzeb czy celów lekcji) (Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013, s. 4–6).
Z kolei naukowcy odpowiedzialni za stworzenie słoweńskiego systemu bezpłatnych e-podręczników, które mają zastąpić w całości źródła papierowe, dzielą cyfrowe podręczniki na trzy źródła zaawansowania. Pierwszy poziom stanowią tzw. podręczniki cyfrowe (d-textbooks – digital textbooks), odpowiadające e-podręcznikom
statycznym w typologii M. Plebańskiej. Podręczniki te składają się z tekstu i statycznych zdjęć, obrazów czy grafik. Na kolejnym, drugim poziomie pod względem
zaawansowania autorzy umieścili podręczniki bogate (w cyfrowe formy – dop. A.K.;
r-textbooks – rich textbooks), które będą odpowiadać materiałom umultimedialnionym z powyżej przedstawionej typologii, bowiem obok statycznej grafiki i tekstu
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zawierają również elementy audio i video. Za najbardziej zaawansowane technologicznie autorzy uznali podręczniki interaktywne (i-textbooks – interactive textbooks),
które nie stanowią kopii materiałów drukowanych, lecz od początku są tworzone
w cyfrowym środowisku. Ich konstrukcja nie jest – w przeciwieństwie do materiałów
z dwóch poprzednich grup – nastawiona na bierną percepcję odbiorcy. Ich celem
jest wysoka interaktywność, stąd autorzy szczególne znaczenie przywiązują do relacji
zwrotnej z użytkownikiem, która występuje w formie natychmiastowej (Pesek, Zmazek i Mohorčič, 2014, s. 13).
Na podstawie wyżej przedstawionych podziałów tworzonych przez badaczy środowiska e-podręczników, jak i obserwacji rozwoju cyfrowych środków nauczania można dojść do wniosku, iż dobry e-podręcznik zawiera cechy tradycyjnego podręcznika.
Co oczywiste, musi być zgodny z podstawą programową. Na pewno musi też spełniać wszystkie funkcje podręcznika wymienione przez W. Okonia, tj. informacyjną (dostarczenie informacji i ich utrwalenie w systemie wiedzy ucznia), badawczą
(polegającą na samodzielnym poznawaniu treści), praktyczną (nabycie umiejętności
zastosowania wiedzy w praktyce) i samokształceniową (powinien zachęcać do samodzielnego zdobywania wiedzy (Okoń, 1999, s. 292–299). W kontekście wyzwań
współczesności szczególnie istotna wydaje się również funkcja integracyjna podręcznika, na którą zwraca uwagę Józef Półturzycki. Jej celem jest integrowanie
[…] doświadczeń edukacyjnych: szkolnych i pozaszkolnych, formalnych i nieformalnych. Wiedza zdobywana w szkole oraz ta, którą uczeń uzyskał poza szkołą, powinny
się wzajemnie łączyć, uzupełniać, wzbogacać, tworząc całość.

Realizując tę funkcję, podręcznik
[…] nie będzie pozostawał w izolacji do otaczającej uczącego się rzeczywistości oświatowej, ale będzie pomagał zrozumieć tę rzeczywistość, poznawać ją i wykorzystywać
w procesie własnego rozwoju (Półturzycki, 2014, s. 315).

E-podręcznik powinien też odpowiadać ogólnym zasadom kształcenia, jak również
wykazywać zgodność z metodyką danego przedmiotu. Powinien, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej, być dostosowany do wieku ucznia, zatem przedstawiane w nim treści powinny być dla ucznia zrozumiałe i odpowiadać poziomowi
jego rozwoju (na przykład powszechnie stosowana fabularyzacja treści w podręcznikach do nauczania wczesnoszkolnego). Przewagą e-podręcznika nad jego papierową
wersją powinno być znaczące wykorzystanie dostępnych technologii, jednak dobranych tak, by ułatwiały proces uczenia się, a nie były tylko atrakcyjne dla uczącego się,
tj. by wyłącznie zachęcały do korzystania z e-podręcznika postrzeganego jako element rozrywki, zabawy.
Obserwacja rozwoju sektora e-podręczników nakłania do wniosku, iż podlega
on szybkiemu rozwojowi. Te elementy e-podręczników, które jeszcze kilka lat temu
miały charakter wyłącznie postulatywny, dziś stały się po prostu standardem. Współcześnie dostępny, nowy e-podręcznik jest projektowany na wszystkie funkcjonujące
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systemy operacyjne, tj. Windows, iOS, Android. Jego format umożliwia wykorzystywanie go na wszystkich, preferowanych przez uczniów urządzeniach, tj. komputerze/
laptopie, tablecie, smartphonie, czytniku e-booków itp. Uznaje się, iż e-podręcznik
musi umożliwiać zarówno pracę on-line, jak i off-line. Wszystkie e-podręczniki,
z których korzystają uczniowie, posiadają intuicyjny interfejs (wykluczający konieczność przeprowadzania dodatkowych szkoleń w zakresie obsługi tego środka dydaktycznego) oraz dynamiczny spis treści, umożliwiający bezpośredni dostęp do konkretnej jednostki lekcyjnej, bez konieczności przeglądania całego podręcznika, jak
w przypadku standardowej książki. Standardem jest też możliwość wprowadzania
własnych notatek oraz na przykład podkreślania czy podświetlania tekstu.
W związku z postępującym cały czas rozwojem technologicznym, znów postulujemy, by określone elementy e-podręczników nie stanowiły jedynie możliwości technicznych, które jednak w praktyce nie występują. Badacze chcą, by były one realnie
wcielane do omawianego typu materiałów dydaktycznych. Przykładem może być zastosowanie w e-podręcznikach zaawansowanych dydaktycznych gier komputerowych,
które stanowią atrakcyjne źródło rozrywki w czasie wolnym ucznia i nic nie stoi na
przeszkodzie, by po odpowiednim przemyśleniu, zastosować je w e-podręcznikach.
Tymczasem do tej pory
80% e-podręczników nie zawiera interaktywnych gier, natomiast w 20% z nich gry
zbudowane są na prostych, liniowych silnikach, które nie dają użytkownikowi możliwości stymulowania parametrami gry – np. poziomem trudności (Ośrodek Rozwoju
Edukacji, 2013, s. 14).

WADY I ZALETY E-PODRĘCZNIKA
Rodzaj e-podręcznika jako wada i zaleta. Jak zostało przedstawione powyżej, podręczniki to materiały o bardzo zróżnicowanym poziomie wykorzystania nowych
technologii. Obok podręczników, które są odpowiednikiem tych papierowych i poza
formatem nic je nie różni od tradycyjnych źródeł, funkcjonują takie, które wykorzystują wiele cyfrowych form, urozmaicając komunikację z uczniem i dopasowując się
do ich indywidualnego sposobu uczenia się (np. filmik, plik audio, komputerowa
gra dydaktyczna). Techniczny poziom zaawansowania e-podręcznika już sam w sobie
może być wadą i zaletą. Istnieje tendencja do dążenia do tego, by podręcznik był
w jak najwyższym stopniu umultimedialniony, przy wykorzystaniu znanych z dydaktyki zasad. Zdaniem twórców e-podręczników szczególnie istotne w tym zakresie
jest zachowanie właściwego stosunku warstwy tekstowej do innych interaktywnych
elementów, tzn. na każde 1 000 znaków powinien przypadać jeden element interaktywny (w przypadku uczniów młodszych, tj. w klasach I–III, na 800 znaków)
na średnim poziomie aktywności, tj. element dynamiczny (filmik, animacja, gra,
plik audio itp.) (Zmazek i in., 2014, s. 40). Wprowadzenie do e-podręczników wielu elementów multimedialnych czy interaktywnych uzasadnia się zainteresowaniem
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uczniów tymi materiałami, gdyż dla nich materiał dydaktyczny złożony z długiego
tekstu urozmaiconego jedynie wykresem czy zdjęciem jest po prostu nudny, w obliczu wykorzystania cyfrowych, wysoce medialnych źródeł w czasie wolnym (filmy, gry
komputerowe itp.). Jednak obserwując to zagadnienie z punktu widzenia nauczycieli
i ich technologicznego zaawansowania, sam poziom e-podręcznika będzie jego wadą
lub zaletą. Dla nauczycieli-tradycjonalistów, czyli zwykle dydaktyków o długim stażu
pracy, bardziej pasującym do ich stylu pracy może się okazać elektroniczna kopia
w PDF tradycyjnego podręcznika. Przedstawienie treści z takiego podręcznika na tablicy multimedialnej może się okazać szczytem ich cyfrowych możliwości i osiągnięć.
Prostota tego typu materiałów wyrażająca się w byciu cyfrowym odpowiednikiem
tradycyjnego podręcznika jest zgodna z klasycznymi metodami prowadzenia zajęć
i praktyką pedagogiczną starszych nauczycieli, a to z pewnością zachęci tę grupę do
zastosowania tej formy w trakcie zajęć. W wyniku tej praktyki nie zarzuca się tym
nauczycielom braku wprowadzania elementów cyfrowych na ich zajęciach, a dla nich
stanowi ona wygodną formę prowadzenia zajęć, zgodną z ich dotychczasową praktyką, przez co nie wymagającą zmiany stylu pracy. Oczywiście takie multimedialne przedstawienie statycznych treści będzie waloryzowane pozytywnie tylko z ich
perspektywy, natomiast dla ich uczniów taki materiał będzie równie nieatrakcyjny,
jak tradycyjne przekazanie treści i praca z podręcznikiem drukowanym. Jak sugeruje
L. Rosen na podstawie przeprowadzonych przez jej zespół badań, lekcja, na której za
pomocą prezentacji multimedialnej prezentuje się statyczny wykres, jest atrakcyjna
tylko dla nauczyciela, a nie dla jego uczniów, którzy po prostu się nudzą (Rosen,
Carrier i Cheever, 2010).
Przekazywanie w atrakcyjny dla ucznia sposób treści dydaktycznych. Od lat
nauczyciele rezygnują z formy pracy polegającej na przedstawieniu w klasie szkolnej
jedynie teoretycznych podstaw wiedzy, które następnie są utrwalane za pomocą zajęć
praktycznych. Do tego typu zajęć należały np. wycieczki do lasu, oglądanie i nazywanie konkretnych gatunków fauny i flory, oglądanie nieba nocą i nazywanie poszczególnych planet czy gwiazdozbiorów, przedstawianie w praktyce terminów fizycznych
czy też przeprowadzanie doświadczeń chemicznych. Nauczyciele nie stosują tych
metod, gdyż stanowią one komplikację organizacyjną i zwalniają realizację i tak już
przeładowanego treściami programu szkolnego. W wyniku tej praktyki uczniowie,
nabywając jedynie teoretyczne podstawy, nie potrafią zastosować poznanej wiedzy
w praktyce. E-podręcznik stanowi ciekawe rozwiązanie pośrednie tego typu problemów, umożliwiając przeprowadzenie wirtualnych wycieczek i odpowiednich symulacji, które unaocznią uczniowi poznawane treści, a jednocześnie są efektywne czasowo, mieszcząc się w danej jednostce lekcyjnej.
Możliwość edycji e-podręcznika. Tradycyjny podręcznik podlega edycji i zmianom tylko w okresie, zanim użytkownik dostanie go do swoich rąk. W czasach
popularności Wikipedii i wszechogarniającej prosumpcji (sytuacji, w której czytelnik jednocześnie staje się (współ)autorem czy edytorem źródeł cyfrowych) zaletą
e-podręcznika wydaje się być możliwość jego stałej edycji. Nauczyciel może korygo-
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wać e-podręcznik, wyszukiwać i poprawiać w nim błędy (jeśli takie się pojawią, choć
nie powinny), ale również tworzyć z e-podręcznika dostosowany do swoich potrzeb
materiał dydaktycznych, tj. wykluczać treści i ćwiczenia, które jego zdaniem mają niską przydatność dydaktyczną, jak również tworzyć układ treści najbardziej odpowiadający jego potrzebom, kłaść nacisk i dodawać zadania, które jego zdaniem najlepiej
sprawdzają się w toku prowadzenia lekcji (są atrakcyjne dla uczniów, charakteryzują się wysokim stopniem efektywności). Najbardziej zaawansowani pod względem
technologicznym nauczyciele lub tacy, którzy przeszli odpowiedni tok szkoleń, będą
mogli dodawać do e-podręcznika własne materiały, tworząc na jego podstawie własny, autorski materiał.
Praca w środowisku wirtualnym. Dla niektórych nauczycieli może być zaletą,
dla innych – wadą. Dla nauczycieli młodszych, należących do pokolenia cyfrowych
tubylców, którzy sami wychowali się w środowisku przesyconym nowymi technologiami, takie środowisko jest dla nich naturalne. Z kolei przez nauczycieli starszych,
przyzwyczajonych do kształcenia w klasie szkolnej, w którym nauczaniu towarzyszą
silne relacje interpersonalne, a nauczyciel odczytuje komunikaty, zarówno werbalne,
jak i niewerbalne, wysyłane przez uczniów, dotyczące na przykład poziomu zrozumienia lub niezrozumienia materiału, nauczanie zapośredniczone będzie oceniane
negatywnie. Oczywiście dotyczy to sytuacji, w których uczenie się odbywa się on-line, za pomocą komputerów, a e-podręcznik zastępuje podręcznik w klasie. Dla
omawianej grupy nauczycieli zapośredniczone formy komunikacji, poprzez na przykład chat czy fora dyskusyjne, może stanowić problem i z ich perspektywy obniżać
skuteczność dydaktyczną procesu nauczania. W takiej sytuacji nauczyciel obserwuje
wyniki pracy swoich uczniów i na podstawie dostarczonych przez uczniów efektów
pracy (np. wyniki testów, sposób rozwiązywania określonych ćwiczeń, poziomu ćwiczeń, z którymi uczeń sobie radzi, a które sprawiają mu problem) nauczyciel może
projektować indywidualny tok dalszego kształcenia dla każdego z uczniów, co stanowi niewątpliwą zaletę e-podręcznika.
Możliwość tworzenia zindywidualizowanych materiałów dydaktycznych.
Kontynuując powyższe zagadnienie, tj. przykład nauczycieli będących w stanie tworzyć własne materiały dydaktyczne i obserwujących możliwości uczniów, jak i ich
problemy ujawniające się w radzeniu sobie, bądź nie, z określonymi zadaniami, trzeba podkreślić, że nauczyciele mogą tworzyć wysoce zindywidualizowany materiał
dydaktyczny, dedykowany konkretnemu uczniowi. Nauczyciel, obserwując postępy
ucznia i analizując wyniki jego pracy (zapisane w środowisku cyfrowym) w dłuższym
okresie, jest w stanie zauważyć, z jakimi materiałami uczeń radzi sobie szczególnie
dobrze, a które nie przynoszą oczekiwanych skutków w procesie uczenia się. Za zaletę
e-podręczników uważa się bowiem, że przekazują ten sam materiał za pomocą zróżnicowanych, multisensorycznych środków, przez co te same treści są przekazywane
uczniom preferującym odmienne style uczenia się. To samo dotyczy zadań służących
opanowywaniu i utrwalaniu treści. Nauczyciel ma możliwość – większą niż w czasie klasycznie prowadzonej lekcji z pomocą zwykłego, drukowanego podręcznika –
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zauważenia, jaki typ materiałów jest szczególnie dostosowany do określonego stylu
uczenia się danego ucznia, a stosowanie jakie typu ćwiczeń nie ma większego sensu
w opanowywaniu danego materiału, gdyż po prostu uczeń ma z nimi tak duże trudności, że nie tylko nie opanowuje zaplanowanych treści, lecz dany typ ćwiczeń ma
charakter frustrujący i demotywujący. Zamiana tego typu ćwiczeń na inne, bardziej
dopasowane do danego ucznia, co można zanalizować, obserwując jego wcześniejszą
pracę, pozwoli na opanowanie przedstawionych w celach lekcji treści za pomocą ćwiczeń, z którymi uczeń dobrze sobie radzi, przez co motywują go one do dalszej pracy.
E-podręcznik a sprzęt informatyczny. Poza powyżej przedstawionymi wadami
i zaletami e-podręczników autorzy zwracają również uwagę na obniżenie kosztów
edukacji (wysoki dla rodziców koszt podręczników papierowych) oraz na przykład, szczególnie często podnoszone w ostatnich czasach, na obniżenie wagi tornistrów szkolnych (Pesek, 2014).To niewątpliwie zaleta, szczególnie że za pomocą
e-podręcznika można wyeliminować konieczność korzystania z dodatkowych materiałów edukacyjnych, takich jak zeszyty ćwiczeń czy słowniki, gdyż te elementy mogą
być bez problemu włączone w jego struktury, co powoduje brak konieczności ich
odrębnego istnienia. Warto jednak wspomnieć, iż w tym kontekście wyeliminowanie
powyższych problemów powoduje pojawienie się następnych. E-podręcznik nie jest
samodzielnym materiałem dydaktycznym, lecz wymaga sprzętu technicznego umożliwiającego pełny dostęp do zawartych w nim treści. Stąd pojawia się pytanie, na jakim sprzęcie pracować? Zwykle w szkołach jest dostępny sprzęt komputerowy, który
po pierwsze jest przestarzały i zwykle słabej jakości w porównaniu z możliwościami
standardowego sprzętu komputerowego dostępnego w danej chwili na wolnym rynku, a po drugie dostępny jest jedynie w pracowniach komputerowych.
Stacjonarne komputery szkolne w zdecydowanej większości nie są multimedialne (mikrofony i głośniki odłączone), ich konfiguracja najczęściej utrudnia lub uniemożliwia
instalowanie i korzystanie z niestandardowego oprogramowania. […] Wynika to zarówno z używania sprzętu naprzemiennie przez wielu uczniów, jak i z celowo wprowadzanych ograniczeń informatycznych. […] To czynniki dodatkowo utrudniające
próby wykorzystywania nowoczesnych usług i serwisów sieciowych w procesie dydaktycznym, zaś promujące używanie anachronicznych, statycznych stron i serwisów lub
całkowite rezygnowanie z użytkowania Internetu (Chojnacki, 2013, s. 46).

Praca z e-podręcznikiem wymaga osobnego urządzenia dla każdego ucznia. Ten
problem nie jest jedynie naszym rodzimym, lecz występuje również w innych krajach. Badacze zwracają na niego uwagę od lat (m.in. Cuban, 2001; Rosen, Carrier
i Cheever, 2010). Jedną z kontrowersyjnych propozycji w tym zakresie wydaje się
być możliwość korzystania przez uczniów z ich prywatnego sprzętu, który i tak posiadają (np. smartfony) (Chojnacki, 2013). Decydując się na skorzystanie z tego rozwiązania, musimy pamiętać, że e-podręczniki powinny być wówczas dostosowane
do najprostszych, a zarazem najstarszych i najtańszych dostępnych na rynku wersji
(niewielkie wymagania sprzętowe). Minusem tego rozwiązania jest fakt, iż zwalczając
w szkole podziały uczniów wynikające z cyfrowości, jednocześnie wzmacniamy –

ZN_Ped_2015_10.indb 118

2016-06-06 23:26:36

Zalety i wady e-podręcznika postrzegane z perspektywy nauczycieli

119

i tak już istniejące – nowe, wynikające z różnic majątkowych i możliwości finansowych rodziców w zakresie inwestowania w sprzęt edukacyjny dla dzieci. Wydaje się,
że problem z zakresu możliwości edukacyjnych wynikających z zastosowania nowych
technologii w procesie kształcenia, a ich faktyczne wykorzystanie ze względu na istniejące ograniczenia sprzętowe jest trwały i zasadniczo nierozwiązywalny.

ZAKOŃCZENIE
Jak wykazano w powyższej części artykułu, uznanie wad i zalet e-podręcznika zależy w dużym stopniu od wiedzy technologicznej samych nauczycieli i umiejętności
wykorzystania możliwości cyfrowych narzędzi w procesie kształcenia. Im starszy nauczyciel, który większość czasu w swojej pracy dydaktycznej poświęcił na nauczanie
w klasie tradycyjnej, wyposażonej w przysłowiową już tablicę i kredę, i doskonalił swój warsztat pracy w tych warunkach, tym może mieć większe problemy przy
zastosowaniu w pracy dydaktycznej nowych cyfrowych środków kształcenia. Na te
problemy składa się zarówno niepewność poruszania się w środowisku cyfrowym, jak
i inne problemy, na przykład natury psychologicznej (m.in. powyżej zaprezentowane
problemy z nauczaniem w realiach komunikacji zapośredniczonej). Tego typu problemów nie będą mieli nauczyciele z najmłodszego pokolenia, którzy sami wychowali się z „myszką w ręku”, a zatem dla nich cyfrowe środowisko jest równie naturalne,
jak dla ich uczniów. Jednak również młodszym nauczycielom brakuje wysoce technologicznej wiedzy, gdyż w polskim systemie kształcenia nauczycieli nadal dydaktyka
ogranicza się najczęściej do dydaktyki ogólnej. Również metodyki przedmiotowe nie
poruszają problemów związanych z zastosowaniem nowych technologii w nauczaniu.
Z kolei informatyka ogranicza się tylko do programu ogólnego, nie różnicując potrzeb przyszłych pedagogów od potrzeb studentów innych kierunków.
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ZALETY I WADY E-PODRĘCZNIKA POSTRZEGANE
Z PERSPEKTYWY NAUCZYCIELI

Słowa kluczowe: e-podręcznik, nauczyciel, cechy e-podręcznika, wady i zalety e-podręcznika
Streszczenie: W niniejszym tekście autorka skupia się na cechach e-podręcznika oraz na różnicach między dostępnymi na rynku produktami, nazywanymi łącznie e-podręcznikami. Na
tej podstawie charakteryzuje współczesny e-podręcznik jako przydatny i skuteczny materiał
dydaktyczny. Główna część artykułu została poświęcona analizie wybranych elementów i cech
e-podręcznika pod kątem jego zalet i wad. W niniejszej analizie za punkt wyjścia przyjęto
ocenę niniejszych zalet i wad z punktu widzenia nauczycieli jako potencjalnych użytkowników tego środka dydaktycznego. W tym kontekście podjęto następujące wątki: rodzaj
e-podręcznika, atrakcyjny sposób przekazywania treści dydaktycznych, edycja e-podręcznika,
możliwość pracy w środowisku wirtualnym, tworzenie indywidualnych materiałów dydaktycznych, wykorzystanie e-podręcznika w kontekście dostępnego sprzętu informatycznego.
Stwierdzono, iż ocena zalet i wad e-podręcznika zależy m.in. od poziomu zaawansowania
technologicznego nauczycieli oraz wskazano na braki w kształceniu nauczycieli w zakresie
wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania–uczenia się.
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF E-TEXTBOOKS –
TEACHERS’ PERSPECTIVE

Keywords: e-textbook, teacher, features of the e-textbook, advantages and disadvantages of
the e-textbook
Abstract: In this article the author focuses on features of e-textbook and on differences between products available on the market, called e-textbooks altogether. On this base a contemporary e-textbook is describing as useful and effective teaching materials. The main part
of the article was devoted to analysis of chosen elements and features of the e-textbook as
well as its advantages and disadvantages. In the present analysis the teachers point of view
is crucial. In this context the following motifs were taken: type of the e-textbook, attractive
way of convey educational contents, edition of the e-textbook, work in virtual environment,
creating individual teaching materials, using the e-textbook in the context of the available
computer equipment. In the author’s opinion evaluation of advantages and disadvantages of
an e-textbook depended among others on the level of the technological progress of teachers.
Simultaneously the author shows the gaps in the teacher education in the context of the using
of new technologies in teaching and learning process.
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MUZYKA A SŁUCH FONEMATYCZNY
WPROWADZENIE

P

rawidłowa percepcja dźwięków jest możliwa dzięki sprawnie działającemu analizatorowi słuchowemu, czyli narządowi słuchu. Na ten proces składa się spostrzeganie oraz różnicowanie dźwięków, ich analizowanie i syntetyzowanie. Odbywa
się on na poziomie kory mózgowej, która również musi funkcjonować poprawnie,
aby ten proces mógł przebiegać prawidłowo. Zakłócenie funkcji korowych analizatora słuchowego może spowodować opóźnienia rozwoju mowy, gdyż słuch odgrywa
w tym procesie istotną rolę. Jedną z właściwości percepcji słuchowej jest zdolność
prawidłowego różnicowania dźwięków mowy. Zdolność tę nazywamy słuchem fonematycznym lub fonematyczno-fonetycznym. Słuch fonematyczny wyprzedza
w rozwoju ontogenetycznym dojrzewanie słuchu fonetycznego. Wcześniej uczymy
się różnicować głoski słuchowo, niż je prawidłowo realizować. Mowa pisana powstaje
i rozwija się na podłożu mowy dźwiękowej. Słuchowe wyobrażenie elementów mowy
umożliwia dzielenie zdania na słowa, a te z kolei na sylaby, głoski.

SŁUCH FONEMATYCZNY I JEGO ROZWÓJ
Słuch fonematyczny zwany mownym czy percepcją fonematyczną jest to umiejętność słuchowego odróżniania dźwięków mowy. Jest ona możliwa, gdy w mózgu (w
okolicy Wernickego) istnieją (w formie impulsów nerwowych w okolicy skroniowej
lewej półkuli u osób praworęcznych w tylnej części górnego zwoju skroniowego)
(Domagała i Mirecka, 2012) ślady, stereotypy lub wzorce słuchowe głosek (Styczek,
1982). Zatem dotyczy to rozróżniania fonemów, czyli elementów składowych wyrazów (wymówień głosek, fonemów). Fonemy odróżniamy na zasadzie opozycji
dźwięczność – bezdźwięczność, miękkość – twardość. Umiejętność wymaga wcześniejszego utrwalenia śladów usłyszanych głosek (wzorców słuchowych). Głoski,
fonemy, wyrazy bywają wymawiane z różną głośnością przez różne głosy (żeńskie,
męskie). Możliwość rozróżniania głoski oraz utożsamianie jej wynika ze stałych cech,
tzw. cech dystynktywnych, które tworząc zespół cech (występujących jednocześnie),
*
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służą odróżnianiu wyrazów (Skorek, 2000). Cechy te zależą od właściwości artykulacyjnych. Udział narządów artykulacyjnych i wiązadeł głosowych składa się na zespół
ruchów biorących udział w tworzeniu głoski. Głoska ma 4 cechy artykulacyjne: miejsce artykulacji, stopień zbliżenia narządów mowy, dźwięczność lub bezdźwięczność,
ustność lub nosowość. Istotne cechy wpływają na proces porozumiewania się poprzez
odróżnianie wyrazów, inne mają drugorzędne znaczenie (Styczek, 1982). Identyfikacja dźwięków mowy w powiązaniu z treścią to elementy procesu percepcji mowy.
Taka percepcja jest uwarunkowana (Styczek, 1982):
• słuchem fizjologicznym;
•

słuchem fonematycznym;

•

pamięcią słuchową wyrazów (wzorców słuchowych wyrazów);

•

umiejętnością kojarzenia wzorców słuchowych z pojęciami;

•

umiejętnością rozszyfrowania związków między wyrazami w zdaniu, tzn. zrozumieniem znaczenia tekstu.
Słuch fizjologiczny jest warunkiem wykształcenia się słuchu fonematycznego
i muzycznego. Jest to zdolność słyszenia fal dźwiękowych przez człowieka, wrażliwość
na nie. Zakres częstotliwości, jaki percypuje ucho ludzkie, to zakres od 16 do 20 000
drgań na sekundę, a częstotliwość mowy od 1 000 do 8 000. Z upływem wieku górna granica obniża się. Trudności w rozróżnianiu wyrazów podobnych brzmieniowo
(różniących się jedną cechą dystynktywną) mogą być spowodowane zaburzeniami
słuchu fonematycznego. Następuje bowiem brak wzorców słuchowych wyrazów.
Pamięć słuchowa wyrazów jest zdolnością zapamiętania wzorców słuchowych słów
(pamięć ich długości, liczby sylab w wyrazie, kolejności sylab, liczby głosek w sylabie)
(Styczek, 1982). Sens wypowiedzi jest możliwy do zrozumienia, jeżeli zatrzymamy
w pamięci kilka wyrazów. Jest to funkcja środkowej części lewej okolicy skroniowej, poniżej okolicy Wernickego (Skorek, 2000). „Umiejętność kojarzenia odbieranych zespołów dźwięków z odpowiednimi pojęciami to umiejętność wyszukania
odpowiedniego pojęcia i skojarzenie z wzorcem słuchowym wyrazu” (Styczek, 1982,
s. 10). Kształtowanie się słuchu fonematycznego ma związek z rozwojem percepcji
mowy i odpowiada etapom rozwoju mowy u dzieci. Zaczyna się rozwijać w końcowym okresie gaworzenia (Styczek, 1982). Gaworzenie polega na zamierzonym
wielokrotnym powtarzaniu przez dziecko dźwięków i sylab wytwarzanych przez nie
(samonaśladownictwo) oraz przez otoczenie (Skorek, 2000). „Posłyszenia wymówień
własnych i otoczenia pozostawiają ślady słuchowe, które umożliwiają identyfikację
i rozróżnianie następujących posłyszeń” (Styczek, 1982, s. 13). Impulsy od mięśni
krtani trafiają do analizatora kinestetycznego mowy (w wieczku ciemieniowym dominującej półkuli). Na skutek skurczów tych mięśni pobudzają neurony analizatora
słuchowego mowy (w okolicy skroniowej).
Określonym konfiguracjom pobudzeniowym ośrodka ruchowego mowy odpowiadają konfiguracje pobudzeniowe analizatora słuchowego. W początkowym okre-
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sie dziecko odbiera dźwięki mowy, reagując na strukturę rytmiczno-melodyczną, na
intonację. Rozwój słuchu fonemowego przypada na aktywność słuchowo-głosową
w czasie gaworzenia około 6 miesiąca życia dziecka. Pojawia się wtedy rozumienie
wypowiadanych przez otoczenie słów i próba naśladowania. Najintensywniej słuch
fonematyczny rozwija się od 1 do 2 roku życia. Następuje postęp w słuchowym
różnicowaniu fonemów, co umożliwia nabywanie umiejętności językowych zarówno
w sferze odbioru, jak i ekspresji (Domagała i Mirecka, 2012).
Najpierw wykształca się wzorzec słuchowy sylaby. Wzorce słuchowe wyrazów
wykształcają się wcześniej niż wzorce kinestetyczno-ruchowe, czyli mowa. Dziecko
wcześniej rozumie, niż potrafi mówić, czyli sprawności percepcyjne wyprzedają realizacyjne. Badacze zwracają uwagę na wzajemne warunkowanie się rozwoju procesów
percepcyjnych i mówienia. W tym miejscu warto zaznaczyć, że:
dziecko, u którego stwierdzono uszkodzenie receptora słuchowego […], ma utrudniony
odbiór dźwięków płynących z dużej odległości lub zbyt cichych, natomiast dziecko charakteryzujące się zaburzeniami analizy i syntezy słuchowej prawidłowo słyszy poszczególne dźwięki, jednak nie potrafi wyróżnić ich w potoku mowy (Skibska, 2012, s. 202).

Brak wzorców słuchowych głosek lub brak ich stabilizacji uniemożliwia dokonanie
analizy słuchowej wyrazu i wyodrębnienie z wyrazu elementów (Styczek, 1982).
Przejawia się to trudnościami w rozróżnianiu wyrazów o podobnym brzmieniu.
Dziecko naśladuje wzorce intonacyjne, melodię, później wzorce fonetyczne wymagające rozróżniania i zapamiętywania dźwięków. Szczególną rolę w procesie porozumiewania się mają cechy dystynktywne, czyli dźwięczność lub jej brak. Na jej
podstawie słuchacz różnicuje dźwięki mowy oraz wyrazy o odmiennym znaczeniu.
O właściwej percepcji dźwięków decydują umiejętności różnicowania słuchowego
oraz analizy i syntezy słuchowej (Nowak, 1992).

MUZYKA JAKO KOMUNIKAT
Percepcja muzyki (z łac. perceptio) oznacza ujmowanie i spostrzeganie muzyki. Jest
to uświadomiona reakcja narządu zmysłu, np. analizatora słuchowego, na bodźce
zewnętrzne celem odbioru wrażeń słuchowych i reagowania na nie. Słyszenie dotyczy zarówno poszczególnych elementów, jak i różnorodnych całości (Wierszyłowski,
1981). Ważne jest dostrzeżenie różnic i podobieństw struktur muzycznych, konfiguracji lub wzorców percepcyjnych w przebiegu utworu. Pamiętanie tego, co już
przebrzmiało, oraz zestawienie i porównanie z tym, co brzmi, wyobrażając sobie to,
co może nastąpić. Percepcja muzyki jest procesem, w którym muzyka przekazuje za
pomocą znaków (kodu) informację między kompozytorem-nadawcą a słuchaczem-odbiorcą. Jest to możliwe, jeżeli słuchacz ma doświadczenie muzyczne, zna język
muzyki. Dźwięki i ich sekwencje, zwroty melodyczne, czyli swoisty język, są rodzajem kodu przekazującego komunikat.
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Rozumienie muzyki jest możliwe, gdy słuchacz odwoła się w pamięci słuchowej
do istniejących tam schematów, stereotypów, z którymi miał możliwość się zetknąć.
Komunikatywność w muzyce polega na konwencji przeżywania dźwięków i percypowania struktur muzycznych czy przebiegów muzycznych. „Muzyka uznawana jest
za system komunikacji między ludźmi lub język” (Shuter-Dyson i Gabriel, 1986,
s. 256). Posiada własną składnię i reguły znaczeniowe. Komunikacja za pośrednictwem muzyki-sztuki symbolicznej w postaci znaków-kodu jest możliwa dzięki istnieniu nadawcy, odbiorcy, kanału przesyłu i nośnika informacji (Mika, 2007). Przebieg
informacji realizowany jest od koncepcji, którą reprezentuje twórca, realizacji – wykonawca, percepcji – słuchacz do recepcji – krytyka (Mika, 2007).
Wartość danej informacji-komunikatu zależy od kompetencji odbiorcy. Różne
informacje docierają do nas kanałem słuchowym, wzrokowym, dotykowym i są
interpretowane. W pierwszych miesiącach życia dziecka informacja dociera kanałem dotykowym (tuląc, dotykając rękami), wzrokowym (śledząc mimikę twarzy,
ruchy gałek ocznych, ekspresję twarzy), a wraz z rozwojem – przekaz informacji rośnie. Przesył informacji kanałem wzrokowym ma na celu wywołanie reakcji
ruchowych u dziecka, a wyrazem tego są ruchy naśladowcze. Kolejnym kanałem
w kształtowaniu postawy komunikacyjnej jest kanał słuchowy wykorzystywany już
w okresie prenatalnym.
Kompetencje w zakresie aktywności, poznania i komunikacji przedjęzykowej oraz
rozwoju mowy formuje się w okresie prenatalnym. W tym czasie następuje rozwój
i doskonalenie narządów odbiorczych mowy – słuchu. Od 6 tygodnia życia następuje
rozwój narządów artykulacyjnych i fonacyjnych. Około 3 miesiąca życia struny głosowe są zdolne do płaczu, zauważa się również ruchy oddychania i towarzyszące im
skurcze klatki piersiowej, potrzebne również przy mówieniu (Kornas-Biela, 1997).
W pierwszych trzech miesiącach kształtuje się organ słuchu, który po urodzeniu jest
funkcjonalnie sprawny (Manturzewska i Kamińska, 1990). Płód reaguje na bodźce
między 4 a 5 miesiącem życia. Dziecko w życiu płodowym przyswaja cechy prozodyczne języka, w którym mówiło jego otoczenie (Kornas-Biela, 1997). Wrażliwość
dziecka na dźwięki mowy, ich prozodię, ujawnia się w okresie prenatalnym poprzez
reakcję na rytm, melodię, akcent, natężenie, jak i na zróżnicowane reakcje na fonemy już we wczesnym okresie niemowlęcym (Wysocka, 2007). Dotyczy ona głównie wrażliwości na kontury intonacyjne i organizację czasową wypowiedzi. Dziecko
słyszy głos matki; dźwięki dochodzące umożliwiają ćwiczenie w różnicowaniu cech
akustycznych dźwięków. Może uczyć się znaczenia dźwięków i wykazuje pamięć spostrzeżeń słuchowych życia płodowego (pierwsze preferencje muzyki); można nawet
nazwać to muzykoterapią płodową. W tej fazie życia rozpoczyna rozróżniać częstotliwość i intensywność dźwięków oraz stronę foniczną tekstu słownego. „Badacze
stwierdzili, że od urodzenia dzieci percypują mowę prawym uchem, a muzykę – lewym”. Wynika to z aktywności lewej półkuli mózgowej do percypowania dźwięków
mowy, a prawej – do innych dźwięków (Kornas-Biela, 1997, s. 19).
Zdolność do przesyłania informacji dziecko dziedziczy. Śmiech i płacz jest swo-
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istym kodem porozumienia o swoich potrzebach i oczekiwaniach. Poprzez śmiech
rozwija aparat głosowy, używa go do informowania otoczenia. Dziecko swój głos
wykorzystuje, informując o doznaniach fizycznych – ból, głód oraz zimno, które
objawiają się płaczem. W dalszym rozwoju głosu dziecko krzyczy, gdy towarzyszy mu
lęk, a śmieje się okazując zadowolenie, radość; gaworzy, by wsłuchać się w brzmienie
własnego głosu lub nuci (Stadnicka, 1998). Nucenie rozwija się w oparciu o mowę.
Źródłem są emocje i aktywność motoryczna (Shuter-Dyson i Gabriel, 1986).
Używanie głosu do informowania otoczenia jest przygotowaniem do postawy komunikacyjnej w zakresie bycia odbiorcą i nadawcą informacji, które będą później
przekazywane w języku naturalnym. Nim nastąpi dialog językowy można nawiązać
dialog dźwiękami prymitywnymi – gardłowymi (Rocławski, 1997). Pierwsze pół
roku życia dziecka to czas „nauki słuchania” – twierdzi P. Michel (za: Shuter-Dyson
i Gabriel, 1986, s. 113).
Słuch mowny to zdolność odbioru dźwięków mowy, w którym ważne są funkcje słuchowe. Funkcje słuchowe (według klasyfikacji M. Zalewskiej) to recepcja
dźwięków (dostrzeżenie bodźca lub jego zaprzestanie działania, czyli słyszenie), rozróżnianie dźwięków (rozpoznanie bodźców jako różnych), różnicowanie dźwięków
(odmienne reakcje na bodźce), pamięć dźwięków (przywołanie ich wyobrażeń) (Domagała i Mirecka, 2012).
Funkcje mogą dotyczyć różnych rodzajów dźwięków i ich cech oraz stosunków
czasowo-przestrzennych, w jakich dźwięki się sytuuje. Należy dostarczać wielu doświadczeń słuchowych.
Rozwój funkcji słuchowych polega na ich doskonaleniu się, tj. na wzrastającej zdolności spostrzegania coraz mniejszych, subtelniejszych różnic między bodźcami danej
kategorii, a także na zwiększaniu się zakresu zapamiętywanych bodźców (Domagała
i Mirecka, 2012, s. 142).

Intonacja pełni funkcje komunikacyjne stanów emocjonalnych nadawcy (Grabias, 2012). Mówiące dziecko werbalnie wyraża stosunek zarówno do treści, jak i do
rozmówcy. W. Jassem stwierdza, że „intonacja sygnalizuje emocje mówiącego” (za:
Wysocka, 2007, s. 334). Percepcja emocji rozwija się wcześniej w muzyce niż w mowie (Wysocka, 2007s. 342). Intonacja porządkuje strukturę tematyczną wypowiedzi.
Zaznaczenie tematu następuje poprzez podniesienie tonu, sygnałem zakończenia jest
jego zniżenie. Wysoki ton na końcu frazy to sugestia kontynuacji lub nadawca zatrzymuje odbiorcę przy temacie. Zmianę konturu intonacyjnego w ramach ostatniego
wyrazu frazy, która nie wykracza poza pół oktawy, określa I. Sawicka jako słabą; przekraczającą pół oktawy określa jako znaczną; zaś progrediencję – jako zmianę intonacji wynoszącą 4 półtony w wypowiedziach przerwanych (za: Wysocka, 2007, s. 331).
W. Jassem rolę interwałów określa następująco:
jeśli różnica między początkiem a końcem intonacji wynosi oktawę, wypowiedź oznacza
zdziwienie [...], jeżeli kwartę, wówczas [...] oznacza jedynie, iż mówiący słucha z zainteresowaniem drugiej osoby i prosi o kontynuowanie (za: Wysocka, 2007, s. 332).
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A. Ropa wyróżnia funkcje: komunikatywną (związaną z sytuacją, przekazywaniem
znaczenia), ekspresywną (stosunek nadawcy do treści wypowiedzi – przekazywanego
komunikatu) i impresywną (polegającą na oddziaływaniu na odbiorcę) (za: Wysocka,
2007, s. 335).

STYMULACJA PERCEPCJI SŁUCHOWEJ –
PROPOZYCJE ĆWICZEŃ
Pewne analogie czynników występujących w zakresie słuchu fonematycznego i słuchu muzycznego pozwalają zwrócić uwagę na rolę i znaczenie stymulacji muzycznej
dla doskonalenia słuchu fonematycznego, a w konsekwencji – mowy. Poniżej zaprezentowano wybrane ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową:
• rozpoznawanie dźwięków z otoczenia (samochody, odgłosy zwierząt, instrumenty muzyczne, urządzenia domowe);
•

naśladowanie głosem usłyszanych dźwięków;

•

odtwarzanie usłyszanego rytmu;

•

powtarzanie wystukiwanego rytmu;

•

rozpoznanie wytwarzanych dźwięków (uderzanie łyżeczką w szklankę, pałeczką w szybę, w drewno, stukanie w meble, odbijanie piłki, klaskanie, darcie papieru, pukanie palcami w gazetę, gniecenie papieru);

•

granie na instrumentach w różnych punktach sali (z której strony słychać
dźwięk?);

•

rozpoznanie brzmienia instrumentów, nazywanie ich;

•

rozróżnianie ilości dźwięków, gęstości różnych instrumentów (np. trójkąt,
marakas, bębenek);

•

rozróżnianie dźwięków wysokich i niskich (poprzez zaznaczenie ruchowe –
wspięcie na palce, przysiad);

•

odtwarzanie struktur dźwiękowych według wzoru;

•

rozpoznawanie barwy głosu osób;

•

kto śpiewa najgłośniej;

•

rozpoznawanie przedmiotów na podstawie dźwięków (garnek, klocek drewniany, szklanka, folia);

•

dobieranie w pary przedmiotów o jednakowym brzmieniu (puszki słuchowe);

•

rozróżnianie tempa (szybko–wolno);

•

naśladowanie ilości uderzeń;

•

odtwarzanie za pomocą uderzeń kredek, klocków;
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•

która godzina – słuchanie ilości uderzeń zegar;

•

zabawa w rozpoznawanie dźwięków – co upadło?; czym uderzono?;

•

ile wrzucono klocków, guziczków, fasoli do słoika, puszki, pudełka kartonowego;

•

wskazywanie przedmiotów na planszy na podstawie słyszanej nazwy;

•

śpiewanie piosenek i klaskanie w ich rytm;

•

śpiewanie piosenek i wykonywanie określonej czynności (wyskok lub przysiad, klaśnięcie), gdy pojawia się dane słowo, np. liść, kasztan;

•

odtwarzanie ruchem nastroju i charakteru słyszanej muzyki;

•

odtwarzanie rytmu w układzie przestrzennym;

•

rozróżnianie sygnału akustycznego według tempa (szybko–wolno);

•

rozróżnianie sygnału akustycznego według natężenia (cicho–głośno);

•

rozróżnianie i powtarzanie określonej ilości sygnałów akustycznych (klaśniecie, pstryknięcie, tupnięcie);

•

wsłuchiwanie się w ciszę – wyłapywanie dźwięków z otoczenia (kapanie
wody, tykanie zegara, szum samochodu, kroki ludzi, granie radia);

•

rozróżnianie efektów akustycznych (stukanie palcami nóg, piętami, szuranie
stopami, stukanie stopą, pocieranie dłonią o dłoń, grzbietami dłoni, uderzanie otwartą dłonią w celofan, tekturę, gazetę, pergamin, folię aluminiową,
uderzanie palcami w te materiały, spadanie piłki do ping-ponga, piłki tenisowej, pocieranie dwóch kartek, darcie, szeleszczenie, zgniatanie gazety,
pocieranie dwóch zgniecionych kartek, uderzanie dwóch kartonów, łupin
orzechów, muszelek, gwoździ na sznurku, kamyczków, puszki metalowej,
uderzanie w rulon tektury, słomki);

•

określanie słuchowe:
•

kierunku dźwięku;

•

odległości (bliżej–dalej);

•

liczby dźwięków (na wybranych instrumentach);

•

określenie gęstości dźwięków takich samych (np. 3 trójkąty);

•

określenie jakości dźwięku i kolejności (trójkąt, bębenek, kołatka);

•

rozróżnienie głosu męskiego, żeńskiego;

•

zagadki muzyczne – rytmiczne, melodyczne (znane piosenki).
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KONKLUZJA
Mowa i muzyka są właściwą ludziom umiejętnością, zdolnością komunikowania się
za pośrednictwem symboli dźwiękowych (fonemów lub dźwięków). Na liczne podobieństwa zwraca uwagę badaczka M. Wysocka, stwierdzając:
zarówno w obrębie języka, jak i muzyki jesteśmy w stanie wygenerować nieskończenie
wiele sekwencji, przy czym sposób łączenia elementów określony jest ścisłymi regułami (Wysocka 2007, s. 340).

Parametry, którymi różnią się wykonania muzyczne i wypowiedzi słowne, to charakteryzujące je cechy akustyczne, wysokość, czas trwania, barwa, dynamika. One też
wpływają na przekaz komunikatu, który ze sobą niosą – zarówno semantyczny, jak
i ekspresyjny. W obu przekazach – muzycznym i słownym – umiejętności percepcyjne wyprzedzają wykonawcze – realizacyjne. Muzyki i języka uczymy się przez naśladownictwo. Percepcja przebiega tym samym kanałem słuchowo-głosowym. Badania
wykazały, że:
opozycyjność półkulowa pomiędzy procesami muzyki i mowy przestała być aktualna
[...], składniki muzyki [...] mogą być różnie zlateralizowane (za: Wysocka, 2007, s. 341).
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MUZYKA A SŁUCH FONEMATYCZNY

Słowa kluczowe: słuch fonematyczny, słuch fizjologiczny, słuch mowny, percepcja słuchowa,
fonem
Streszczenie: W artykule podjęto próbę omówienia wybranych zagadnień związanych
z uwarunkowaniami wspólnych cech muzyki i słuchu fonematycznego w aspekcie powiązań
mechanizmów ich percepcji. Kształtowanie się słuchu fonematycznego odpowiada etapom
rozwoju percepcji mowy. Kilka refleksji poświęcono analogii zachodzącej między muzyką
a językiem jako formami komunikatu posługującego się fonemem lub dźwiękiem. Wiele
sekwencji tych elementów powiązanych jest ścisłymi regułami, mającymi swoją semantykę oraz cechy akustyczne (wysokość, dynamikę, barwę, czas trwania). Podobieństwa polegają na percepcji, która wyprzedza wykonanie oraz używa tego samego kanału słuchowo-głosowego. Formy, zarówno muzyczne, jak i językowe, uwarunkowane są uczestnictwem
w określonej kulturze.
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MUSIC AND PHONEMIC HEARING

Keywords: phonemic hearing, physiological hearing, auditory perception, phoneme
Abstract: This article attempts to discuss selected issues related to the determinants of common features of music and phonemic hearing in terms of ties between mechanisms of their
perception. Development of phonemic hearing corresponds with the developmental stages
of speech perception. Some reflections presented within the article focus on the analogy that
occurs between music and language considered forms of message using a phoneme or sound.
Many sequences of these elements are bonded with strict rules, which have their semantics
and acoustic characteristics (height, dynamics, timbre, duration). The similarities occur in
the perception that precedes execution and uses the same auditory – voice channel. Both
music and language forms are conditioned by participation in a particular culture.
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POSTRZEGANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH
W ŚRODOWISKU RÓWIEŚNICZYM
PRZEZ UCZNIÓW WE WCZESNEJ EDUKACJI
WPROWADZENIE

K

onflikt to pojęcie powszechnie używane w języku potocznym i zdecydowana
większość ludzi nie miałaby problemu z wyjaśnieniem tego terminu. Konflikty
były, są i zapewne wciąż będą jednym z najważniejszych aspektów relacji międzyludzkich, bez względu na typ środowiska. Różnice w postrzeganiu konfliktu w większości
przypadków odnoszą się do zamiaru, a także do tego, czy konflikt jest wynikiem wyłącznie jawnych działań. Zatem ważną kwestią jest to, czy zachowanie blokujące jest
działaniem zamierzonym (bądź jest interpretowane jako zamierzone), czy też może
powstać w wyniku zbiegu okoliczności. Otwarty konflikt będzie wymagał zaistnienia
oznak jawnej walki lub otwartych zmagań, rozumianych tu jako pewne kryteria występowania konkretnego konfliktu.
Każdy konflikt ma swój przedmiot, o który toczy się spór, oraz strony, a więc jednostki bądź grupy zaangażowane w sytuację konfliktu. Powstawanie konfliktów
w dużej mierze opiera się na zależności obu stron od siebie – ludzie są jakoś ze sobą
powiązani, bez względu na instytucjonalny czy emocjonalno-osobisty charakter tych
powiązań. Oznacza to również, że osoby nie mogą swobodnie podjąć decyzji, bez
uwzględnienia decyzji i zgody drugiej, skonfliktowanej strony. W związku z tym
następuje wzajemne blokowanie realizacji działań i – co najważniejsze – jednostki
uświadamiają sobie, że różnice, które je dzielą, są trudne, a niekiedy niemożliwe
do pogodzenia.
Z tych też powodów konflikt powinien być przedmiotem szczególnej troski przede
wszystkim tych, którzy są w pewnej mierze odpowiedzialni za kondycję współczesnego człowieka, a więc pedagogów, wychowawców i nauczycieli. To właśnie na
tych osobach wydaje się ciążyć największa odpowiedzialność, ponieważ stykają się
oni z najbardziej wrażliwymi i socjalizacyjnie wymagającymi członkami społeczeństwa – dziećmi i młodzieżą. Przy czym dodać należy, że oprócz psychospołecznych
uwarunkowań konfliktów najmłodszych ważnym czynnikiem ich generowania jest
*
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sam system szkoły i jej instytucjonalne uwarunkowania, w których dzieci spędzają
większość dnia codziennego.

UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE
W SZKOLNYCH SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH
Skupienie się na obu najważniejszych grupach aktorów procesów edukacyjnych
i zachodzących pomiędzy nimi stosunkach zarysowuje jeden z najczęściej stosowanych podziałów konfliktów szkolnych, którego elementy z łatwością można dostrzec
również w świadomości potocznej. Spory, jakie zachodzą w środowisku szkolnym
pomiędzy jednostkami, można określić mianem typowych, a więc takich, które wydarzają się w sposób niejako naturalny w każdej ludzkiej zbiorowości i mają przede
wszystkim charakter osobisty. Natomiast grupowe spojrzenie na konflikt w szkole
(uczniowie kontra nauczyciele) należałoby powiązać z charakterem immanentnie
skonfliktowanych ról i miejsc, jakie role te wyznaczają obu grupom w szkolnej hierarchii. Nauczyciele z definicji są „przeciwnikami” uczniów, znajdując się po przeciwnej stronie barykady. Odgrywając niejako rolę strażników porządku szkolnego,
egzekwują reguły, dyscyplinują i oceniają. Uczniowie z kolei to „grupa podporządkowana”, która z tytułu swojej mniej uprzywilejowanej pozycji, musi z obowiązku niejako przystosować się do reguł i przyjąć odpowiednią strategię adaptacyjną.
W tym sensie, z punktu widzenia charakteru obu tych ról szkolnych rozumianych
jako ramy dla mniej bądź bardziej sztywnych oczekiwań, mamy do czynienia z konfliktem odwiecznym, wpisanym w strukturalną naturę relacji pomiędzy uczniem
a nauczycielem, funkcjonującą raczej jako rodzaj ideologii i uzasadnienia dla konieczności identyfikowania się ze „swoimi” aniżeli jako realny konflikt. Z tego powodu łamanie tej niewypowiedzianej, „odwiecznej” umowy jest z reguły bardzo
źle oceniane przez obie strony. Takiego ucznia oskarża się tu o „podlizywanie się”,
„płaszczenie się”, „nadskakiwanie” nauczycielom, natomiast nauczyciel, który narusza owe zasady identyfikacji, również często bywa negatywnie oceniany przez swoich
współpracowników, zarzucających mu, że „spoufala się”, „brata się” bądź przekracza
granicę dopuszczalnej bliskości z uczniem.
Konflikty pomiędzy jednostką a grupą, do jakich dochodzi w szkole, wydają się
mieć, z praktycznego punktu widzenia, najbardziej „patologiczny” i społecznie ryzykowny charakter. Tyczy się to szczególnie sytuacji ucznia, który występuje tutaj
jako osamotniona jednostka, bez względu na to, czy przeciwnikiem jest tu grupa
uczniów, czy też nauczycieli. Prawdopodobnie większość takich sytuacji dotyczy
przede wszystkim konfliktów ucznia z grupą rówieśników, a niekiedy całą klasą.
Z powodu dysproporcji sił mogą one przybierać najbardziej dramatyczne formy,
łącznie z coraz bardziej zauważalnymi przejawami cyberprzemocy, agresji słownej
i fizycznej. Tutaj działać mogłyby takie style reakcji na konflikt jak podejmowanie prób
separowania osoby oraz jej deprecjonowanie (Witkowski i Chełpa, 2004, s. 116–118
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i 122–123). W przypadku możliwych konfliktów nauczyciela z klasą bądź grupą najczęściej dotyczą one sprzeczności interesów związanych z korzyściami, jakie uczniowie chcą odnieść w nauce szkolnej. Jednym z ważkich kontekstów bywa tutaj przede
wszystkim system oceniania. Zinterpretowanie ocen wystawionych przez nauczyciela
jako niesprawiedliwych i niezasłużonych, poczucie grupowej krzywdy, niezapowiedziany sprawdzian odczuty jako złamanie reguł względem całej grupy – to sytuacje,
które niewątpliwie sprzyjają powstawaniu konfliktów na linii nauczyciel (jednostka)
kontra klasa. Tworzą one niekiedy szczególne ryzyko podjęcia zbiorowych działań
odwetowych na nauczycielu, które są tym bardziej prawdopodobne, o ile uczniowie wzajemnie utrzymują się w przekonaniu, że wendetta jest słuszna i uzasadniona.
Z pedagogicznego punktu widzenia tego rodzaju sytuacje są bardzo trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe do samodzielnego poradzenia sobie z nimi przez zaangażowane
strony (Pankowska, 2011 s. 87). Dzieje się tak z powodu dużej trudności w ich wykryciu przez otoczenie, dlatego też niełatwo o skuteczną pomoc pedagoga szkolnego.
Oczywiście sytuacje związane z ocenianiem dotyczą częściej sporów indywidualnych. Poczucie uzyskania niesprawiedliwej oceny często stanowi osobisty dramat indywidualny. I jakkolwiek jest to kwestia wysoce subiektywna, szczególnie intensywnie reagują uczniowie, gdy zamiast całokształtu ich szkolnych wysiłków, oceniany jest
jedynie efekt pomijający wielomiesięczną pracę (Maksymowicz i Werwicka, 2009,
s. 91), a przynajmniej uważają oni, że tak się właśnie dzieje. Na podobnej zasadzie
powinno działać tłumaczenie ich zdaniem celowo zaniżonych przez nauczyciela ocen
przeróżnymi aspektami pozaszkolnymi (na przykład brakiem sympatii względem
ucznia bądź jego rodziców, pochodzeniem społecznym, poglądami, celową chęcią
zranienia wychowanka, kolorem skóry, etnicznością, wyznawaną religią etc.).
Niektórzy autorzy wskazywali na jeszcze inne, obok procesów oceniania, sytuacje,
w których dochodzi do konfliktów uczniowskich z nauczycielami. Równie ważną
i trudną do pominięcia płaszczyzną takich sporów i nieporozumień jest uczniowskie zachowanie. System szkolny bez względu na szczebel edukacji jest nastawiony na skrupulatne egzekwowanie uczniowskiego konformizmu poprzez stanowcze
piętnowanie wszelkich zachowań naruszających reguły szkolne. Być może w wielu
momentach jest to problem o większej wadze aniżeli sytuacje związane z ocenianiem (Foucault, 2009). Jeśli mamy do czynienia ze zwyczajnym łamaniem bardziej
zuniwersalizowanych norm i standardów (na przykład zakazem używania przemocy, zachowywaniem zasad kultury osobistej), wówczas konflikty wyrastające na tym
tle pomiędzy nauczycielami-strażnikami dyscypliny a uczniami nie budzą wątpliwości. Jednak szczególną grupę konfliktów mogłyby stanowić te, które odnoszą się
do sprzeczności, jaka może zachodzić pomiędzy kulturą szkoły a kulturą domową
wychowanka (Maksymowicz i Werwicka, 2009, s. 92–94). Szereg kontekstów dla
wystąpienia konfliktów uczniowskich pojawia się także z powodu różnic charakterologicznych czy osobowościowych. W tego rodzaju różnicach najczęściej próbuje się
szukać wyjaśnień dla zjawiska buntu ucznia-jednostki względem nauczyciela, chociaż
najczęściej jest to także wyraz sprzeciwu wobec całego systemu szkolnego. Podobnie
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pokoleniowa różnica (relacja dorosły – dziecko) czy cechy charakteru oraz związane
z nimi różnice w poziomie inteligencji mogą stanowić niekiedy ważną płaszczyznę
nieporozumień z uczniem.

ROLA NAUCZYCIELA W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW
WŚRÓD UCZNIÓW NAJMŁODSZYCH KLAS
Szkoła to miejsce, w którym odpowiedzialność za procesy i zjawiska w niej zachodzące przypisywana bywa przede wszystkim nauczycielom oraz abstrakcyjnemu zbiorowi reguł, który może potęgować lub osłabiać niektóre zjawiska.
Konfliktów wśród uczniów nie należy także od razu rozpatrywać jako patologii, pomimo że dotyczą one przede wszystkim stosunków społecznych. Zadaniem
nauczyciela będą tu przede wszystkim świadome próby łagodzenia nieporozumień
i skutecznego rozwiązywania napiętej sytuacji, gdzie dużą rolę odgrywa ich umiejętność przewidywania negatywnych konsekwencji podejmowanych przez siebie
działań naprawczych. Jest to o tyle trudniejsze, o ile trudniej jest uchwycić jakieś
wzory trajektorii konfliktów, które raz nasilają się, a raz przygasają, występując
w różnorodnych kombinacjach (Maksymowicz i Werwicka, 2009, s. 36). Inną kłopotliwą sprawą może być również zjawisko zaangażowania nauczyciela w konflikty
z uczniami, gdzie występuje on jako jedna ze stron konfliktu. Pomimo tych trudności
ważnym skutkiem społecznym i wychowawczym nauczycielskiej aktywności na tym
polu jest to, że można nauczyć uczniów, szczególnie tych najmłodszych, jak ważna
jest umiejętność rozwiązywania wszelkiego rodzaju konfliktów za pomocą negocjacji,
przy jednoczesnym wykluczeniu agresji, i od początku kształtować w nich taką postawę reagowania na rzeczywistość (Okoń, 2004, s. 260).
Ważne ustalenia skupiają się wokół faktu, że nauczyciel, a zwłaszcza wychowawca
klasowy, jest tą osobą, która ma największy kontakt z uczniami w szkole. Jest zatem kimś, kto z łatwością powinien zauważać niepokojące sytuacje w szkole i podejmować działania naprawcze. Ogólne założenie wyklucza tutaj jakąkolwiek postawę
obojętną, unikającą i wycofującą. Natomiast postawa opierająca się o zamierzone
i celowe działanie w radzeniu sobie z sytuacjami konfliktowymi wśród uczniów może
przybierać różny kształt, w zależności od przebiegu konfliktu, jego kontekstów oraz
preferencji samego nauczyciela.
Kwiatkowska wymienia postawę emocjonalną, zadaniową i twórczą (Kwiatkowska, 2004, s. 23–25). W perspektywie pomocy uczniom postawa emocjonalna jest
tu oceniana negatywnie, ponieważ emocjonalne podejście do konfliktów zasadniczo
sprzyja ich pogłębianiu. Nauczyciel, nie potrafiąc okiełznać emocji, może identyfikować się z którąś ze stron, dawać jej wsparcie, co druga odczytuje jako niesprawiedliwość i nierówne traktowanie. Inną sytuacją jest tu też osobiste zaangażowanie nauczyciela w konflikt, w związku z czym nie jest on w stanie uwolnić się od dręczących
i subiektywnych odczuć ani też na chłodno przeanalizować sytuacji, aby zobaczyć
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w uczniach kogoś więcej aniżeli tylko nękających go „agresorów”. Dominacja emocji,
a przynajmniej pozwalanie na to, aby dochodziły do głosu, znacząco redukuje poziom nauczycielskiej odpowiedzialności i sprawia, że dojrzałe pełnienie pedagogicznych obowiązków staje się niezwykle utrudnione, implikując potrzebę mediacji osób
trzecich (na przykład pedagoga szkolnego).
Postawa zadaniowa z kolei została przez autorkę oceniona jako pozytywna, ponieważ nauczyciel traktuje tu konieczność rozwiązania konfliktu jako zadanie, które
trzeba wykonać w sposób zadowalający obie strony. Chętnie podejmuje akcję oraz
bierze na siebie odpowiedzialność kierowania sposobami rozwiązania sporu. Natomiast postawa twórcza wkracza na jeszcze wyższy poziom zażegnywania konfliktów.
Nauczyciel nie tylko aktywnie poszukuje i wdraża sposoby uśmierzania uczniowskich
sporów, ile jeszcze dostrzega tu okazję do pokazania swoim wychowankom, jak postępować w tego typu sytuacjach, aby nikt nie miał poczucia porażki, bez używania
obelg oraz agresji.
Niektórzy próbują też formułować praktyczne wskazówki i rekomendacje, aby
wspomóc pracę nauczycieli i ich działania w trudnych sytuacjach, które napotykają
w swojej karierze zawodowej. Brophy, analizując kwestię konfliktów występujących
w środowisku szkolnym, proponuje kilka zasad, o których świadomi nauczyciele powinni zawsze pamiętać (Brophy, 2000, s. 56–60). Wymienia przede wszystkim:
• dążenie do trafnej oceny konfliktu i jego prawdziwej przyczyny, zawieszając
kierowanie się ogólnym wrażeniem;
•

szczególną dbałość o bezpieczną i otwartą komunikację, zarówno w relacjach
nauczyciel–uczeń, jak i uczeń–uczeń,

•

przyjmowanie przede wszystkim roli pośrednika pomiędzy zwaśnionymi
stronami, wspomaganie negocjacji oraz bycie mediatorem, jeśli konflikt pomiędzy stronami przybiera na sile.
Nauczyciele we wczesnej edukacji to bardzo szczególna kategoria wychowawców,
na której ciąży obowiązek wprowadzania delikatnego i wrażliwego dziecka do instytucjonalnej kultury szkoły i pierwszych poważnych przejawów życia zbiorowego. Są
to bowiem pierwsi nauczyciele w życiu dziecka – od ich kompetencji i umiejętności
zależy przede wszystkim stosunek dziecka do szkoły, nauki, rówieśników i innych nauczycieli. Umiejętność rozwiązywania konfliktów bez wątpienia należy tu do najbardziej kluczowych, a być może wysuwa się na pierwszy plan, z uwagi na to, jak wiele
problemów generuje pierwsze zderzenie dziecka z instytucją szkoły. Tym bardziej
obszar ten zasługuje nie tylko na studia teoretyczne i systematyzację wiedzy, ile również na jej pogłębianie i aktualizowanie na jej podstawie dotychczasowych ustaleń.
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PERCEPCJA KONFLIKTÓW ORAZ SUBIEKTYWNY POZIOM
UCZESTNICTWA W KONFLIKTACH Z INNYMI W SZKOLE –
BADANIA WŁASNE
Współczesna szkoła, będąca osobliwym laboratorium życia społecznego, może być
jednocześnie rozumiana jako płaszczyzna wielu rozmaitych sytuacji konfliktowych
pomiędzy swoimi uczestnikami. Przecina się tutaj szereg konfliktów powszechnie
występujących w świecie społecznym, jak również mamy do czynienia ze sporami
osobliwymi, generowanymi przez środowiska szkolne i wynikającymi z unikalnych
kombinacji różnych przyczyn sytuacji konfliktowych oraz kształtujących je czynników. Pierwsze lata nauki w szkole podstawowej są szczególnym okresem, ponieważ
po raz pierwszy dziecko styka się z wymaganiami i standardami zinstytucjonalizowanego, reprezentowanego przez szkołę świata oraz znacząco i zazwyczaj w sposób
niezwykle gwałtowny poszerza sieć swoich dotychczasowych kontaktów społecznych.
Konflikty, jakie pojawiają się w tym okresie na płaszczyźnie edukacyjnej, mogą mieć
zasadniczy wpływ na osobowość i kształt relacji społecznych uczniów, zarówno aktualnych, jak i przyszłych.
Prezentowane badania mają na celu przede wszystkim poszerzenie wiedzy na temat konfliktów uczniowskich, ze szczególnym naciskiem na wychowanków najmłodszych klas szkoły podstawowej. Opierają się na wynikach badań empirycznych, jakie
przeprowadzono na próbie uczniów klas trzecich. Problem główny badań własnych
został sformułowany w następujący sposób: w jaki sposób uczniowie klas trzecich
szkoły podstawowej postrzegają sytuacje konfliktowe zachodzące w ich środowisku
rówieśniczym w szkole? Narzędziem badań jest kwestionariusz ankiety. Wypełniło
go 105 osób. W próbie tej znalazło się w ten sposób 58 dziewczynek i 47 chłopców
z klas trzecich jednej z bydgoskich szkół podstawowych.
Na wstępie poproszono respondentów o to, aby podjęli próbę zdefiniowania pojęcia konflikt. Pytanie to miało charakter otwarty. Prawie 80% badanych zidentyfikowało konflikt jako kłótnię osób o coś, której często towarzyszy gniew. Badani
konstatowali, że konflikt to: „kiedy dwóch ludzi się kłóci”, „osoby sprzeczają się, biją
się i ciągają za włosy”, „kłócenie się”, „kłócenie się i nikt nie chce ustąpić”, „gniewanie się na kogoś”, „mama z tatą kłóci się i krzyczą”, „rodzice nie chcą mi kupić,
czego chcę, i to jest konflikt, bo ja chcę, a oni nie chcą”, „rodzice zabraniają pójść
do koleżanki i kłócę się z nimi”, „kłótnie o pieniądze”, „to różne kłótnie i krzyki”,
„wkurzanie się ludzi”*.
Jak wynika z prezentowanych wypowiedzi, konflikty rozumiane są jako kłótnie
wraz z ich emocjonalną stroną. Badani uczniowie wiązali też konflikt z rodzicami
i różnego rodzaju formułowanymi przez nich zakazami, których konieczność respektowania rodzi wśród uczniów poczucie konfliktu. Chłopcy wskazywali czasem na
sportową i zabawową płaszczyznę w rozumieniu konfliktów („gramy w piłkę, kiedy
*

Oryginalna pisownia została na potrzeby artykułu nieznacznie poprawiona.
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nikt nie chce stać na bramce i kłócimy się, kto pójdzie na bramkę”, „jak Seba wjeżdża
na mnie rowerem”).
Nieznacznie ponad 50% respondentów stwierdziło, że konflikt oznacza przede
wszystkim jakiś rodzaj przemocy bądź agresji, zarówno słownej, jak i fizycznej, najczęściej bójki i przepychanki. A więc: „zabieranie czegoś, przezywanie się”, „przezywanie się, plucie, bicie się”, „przeszkadzają wejść do łazienki i masz konflikt z nimi”,
„jak Maciek znów bije się w przebieralni, a nauczyciele krzyczą na niego”, „jak ukradli mi buty, jak byłam w przedszkolu, był konflikt”, „pchają się, biją”. Tę kategorię
odpowiedzi można też odnieść do specyficznych manifestacji rozumianego przez
uczniów konfliktów, które dla dzieci mogłyby tutaj przybierać mniej bądź bardziej
spontaniczne formy zachowań, powszechnie obecne w środowisku szkolnym. Niemniej jednak należy podkreślić, że nie dla wszystkich badanych uczniów konflikt
wiązał się z pewnymi rodzajami zachowań agresywnych, chociaż można uznać, że
istniała pewna tendencja do rozumienia kłótni i nieporozumień pomiędzy ludźmi
zasadniczo w kontekście problemów związanych z przemocą. Poza tym tak portretowane konflikty były też zwykle odnoszone zarówno do rodziny, jak i środowiska
rówieśniczego w szkole.
Wśród innych, już bardziej marginalnych odpowiedzi pojawiło się również rozumienie konfliktów na płaszczyźnie politycznej („wojsko jednego kraju atakuje wojsko
drugiego kraju i jest wojna”), w kategoriach oceny moralnej („to jest coś bardzo złego”, „nie wiem, jest to złe” oraz atmosfery, którą konflikt wytwarza („kiedy nie ma
spokoju, jest konflikt”). Trzy osoby udzieliły też odpowiedzi „nie wiem”.
Uczniowie zapytani o przyczyny, które mogą według nich prowadzić do konfliktów w szkole, wskazywali przede wszystkim na dokuczanie, odmawianie pomocy
i bycie „złym kolegą/koleżanką”. Stwierdzali, że: „są niektóre wredne koleżanki, lubią się bić”, „Lenka nic nikomu nie pokazuje, co narysowała i nikt jej nie lubi”,
„jak oszukują i kłamią, że nie mają gry, a mają”, „śmianie się z dzieci, nazywają ich
wieśniakiem”, „nie można dogadać się z koleżankami, bo są złe i się wyśmiewają”,
„niedawanie przepisać lekcji, kiedy byłam chora. Nie odzywałam się długo do tej
koleżanki”. Wypowiedzi te pokazują, że niezwykle ważną kwestią w szkolnych relacjach międzyuczniowskich powinna być przede wszystkim wartość koleżeństwa
mierzonego postrzeganą chęcią pomocy czy podzielenia się. Taka percepcja wiązana jest z przypisywaniem kolegom i koleżankom endogennych źródeł tego typu
zachowań, a więc wyjaśniania ich „złym” i „wrednym” charakterem osób, nie zaś
czynnikami zewnętrznymi.
Następna kategoria odpowiedzi dotyczyła z kolei spraw ogólnie związanych
z posiadaniem pieniędzy i przedmiotów. Można przeczytać: „pożyczenie pieniędzy
i nieoddawanie”, „ktoś ma fajną zabawkę, a ktoś nie ma i zazdrości”, „jak nie masz
iphone’a, to się śmieją, i on wtedy zaczyna mówić brzydkie słowa i bić kolegów”.
Kwestia posiadania obiektów, które są postrzegane jako wartościowe, często może
być dla dzieci bardzo ważna. Od młodości są wprowadzane w świat przedmiotów,
w którym ich „konsumowanie” uchodzi za przejaw godziwego życia i staje się jedną
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z fundamentalnych podstaw oceny innych. Wzory społeczeństwa konsumpcyjnego,
w którym ważne są posiadane zasoby, jakie umieszczają osobę w jakże cenionej dzisiaj roli konsumenta i nabywcy, odzwierciedlają się również w środowisku szkolnym
najmłodszych klas, których uczniowie najpewniej w dużym stopniu powinni zdawać
sobie sprawę z przypisywanej pieniądzom wartości. „Fajne” gadżety, telefon komórkowy, który stanowi coraz bardziej oczywiste wyposażenie dzieci nawet w tym wieku,
mogą dodawać takim dzieciom „towarzyskiego” splendoru, ale jednocześnie sprowadzać na nie zazdrość. Ich brak z kolei, jak pokazuje ostatnia z wyżej cytowanych
odpowiedzi, może być nawet przyczyną piętnowania takich uczniów, wyrażającego
się nie tylko w wyśmiewaniu, ale prawdopodobnie także w zachowaniach wykluczających dzieci, nieosiągających pewnego statusu materialnego, którego sygnałem jest
posiadanie modnych, ale niejednokrotnie drogich przedmiotów. Jest to oczywiście
bardzo negatywne zjawisko, ponieważ takie dzieci mogą odebrać od rówieśników
informację, że są w ten sposób „gorsze” i niegodne uczestniczenia w wielu interakcjach, które są uznawane w tej grupie wiekowej za wartościowe. W efekcie reakcje
deprecjonujące, których dziecko nie jest w stanie uśmierzyć z powodu oczywistej
niemożności wypełnienia tych braków, mogą prowadzić do frustracji, gniewu, złości,
a następnie reakcji agresywnych i być ważną przyczyną współczesnych konfliktów
pomiędzy uczniami, zachodzących w środowisku szkolnym.
Niektórzy nawiązali także do przyczyn związanych z nauczycielem. Pojawiały się
odpowiedzi: „jak nie słuchają pani i pani krzyczy”, „zabieranie telefonów przez naszą
panią i wtedy się jej nie lubi”. Wskazywano też na zazdrość o wyniki w nauce: „zazdroszczą, jak ktoś dostanie perełkę”*. Zazdrość o wyniki w nauce nie była co prawda
wyraźnie wskazywanym powodem bezpośrednim, jednak można również odnieść ją
do wyżej opisanego problemu posiadania cenionych przedmiotów w szkole.
Wśród innych wskazanych przyczyn konfliktów szkolnych pojawiło się też donoszenie nauczycielowi na rówieśników: „jak ktoś jest skarżypytą i leci skarżyć do pani
od razu”, oraz zatargi wynikające ze wspólnych zabaw: „niektórzy chłopcy biją się, jak
grają w piłkę i nie wbili gola”.
Badani oceniali też subiektywnie częstotliwość obserwowania konfliktów wśród
uczniów w szkole. Okazuje się, że tylko 6% badanych uczniów stwierdziło, że
w ogóle nie obserwuje w szkole żadnych konfliktów między rówieśnikami, co czwarty zaś wskazał na wysoką częstotliwość tych obserwacji, natomiast taki sam odsetek
nie zdeklarował się tu jednoznacznie („ani tak, ani nie” – zdecydowanie częściej były
to dziewczynki aniżeli chłopcy – odpowiednio 87% i 13%). Raczej wysoką częstość
szkolnych konfliktów potwierdziło zaś 22% procent badanych uczniów.
Rozpatrując wyniki dotyczące subiektywnej oceny częstotliwości osobistego angażowania się respondenta w konflikty, które mają miejsce w szkole, można zaobserwować, że najwięcej, bo niemal 1/3 badanych stwierdziła, że zdarzyło im się to nie
więcej niż jeden raz, ale mniej niż pięć. Podobny odsetek przyznał, że nigdy nie brał
udziału w żadnej sytuacji szkolnej, którą mógłby uznać za konflikt. Co dziesiąta
*

Prawdopodobnie rodzaj wyróżniającej oceny.
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badana osoba ujawniła zaś, że do tej pory była zaangażowana w szkolne konflikty
dziesięć i więcej razy.
Uczniów zapytano również o to, kto był stroną w konflikcie/ konfliktach szkolnych, w których zdarzyło im się brać udział. Spośród kafeterii odpowiedzi uczniowie
mogli dokonać większej liczby wyborów niż jeden. Okazało się, że najczęściej wskazywano na koleżankę lub kolegę z klasy lub szkoły (41%), o wiele rzadziej zaś na nauczyciela (14%) i całą klasę (9%). Żaden z respondentów nie wybrał też odpowiedzi
„z inną klasą”. Tak więc wszyscy uczniowie, którzy ujawnili, że przynajmniej raz byli
zaangażowani w szkolny konflikt, zawsze wskazywali, że stroną sporu był tu rówieśnik z klasy. Tylko nieliczni do tej listy dodali również nauczyciela i klasę jako grupę.
Badanych poproszono następnie o podanie powodu, który sprawił, że weszli
w konfliktową sytuację z innymi osobami w środowisku szkolnym. 15% tych, którzy
przyznali się do podjęcia takich działań, stwierdziło jednak, że nie zna lub już nie
pamięta przyczyny. Pozostali zaś stwierdzili, że powodem był:
• gniew na koleżankę/kolegę z powodu braku koleżeństwa i pomocy;
•

zabawy z kolegami lub koleżankami, które prowokowały kłótnie;

•

bycie obiektem kpin rówieśników;

• zwyczajny brak sympatii do niektórych osób.
Jak wynika z wypowiedzi badanych dzieci, odczucie braku koleżeństwa okazuje się bardzo istotną przyczyną osobistego popadnięcia w subiektywnie rozumiany
konflikt z rówieśnikiem w szkole. W dużej mierze zaświadcza to, że prospołeczne
postawy w szkole i ich odczucie powinny być dla uczniów niezwykle ważne i być
może bardziej powszechnie oczekiwane, niż się wydaje. Z drugiej strony jakkolwiek
obecność konfliktów w zwyczajnych zabawach dzieci raczej nie wymaga komentarza,
mogą one często tworzyć grunt dla wskazanych wcześniej procesów stygmatyzacji.
Okazuje się, że niektórzy z badanych uczniów osobiście, jak stwierdzili, doświadczyli z rówieśniczego otoczenia reakcji piętnujących, co w ich mniemaniu stało się
przyczyną konfliktu z innymi w szkole. Analiza wypowiedzi pokazuje zatem, że ten
wątek mógłby być tutaj jednym z bardzo wyraźnych, co sugeruje, że badacze powinni
docenić znaczenie tego problemu w dalszych studiach nad konfliktami.

PODSUMOWANIE
Badania przestawione w artykule są przede wszystkim oparte o subiektywny pomiar
zjawiska, gdzie uczniom pozostawiono sporą przestrzeń do interpretacji konfliktów
i swego zaangażowania w nie. Dlatego też bardzo ważne jest to, w jaki sposób dziewięcioletni respondenci zdefiniowali konflikt i jego przyczyny. W tej próbie najczęściej
był on interpretowany w kategoriach kłótni między ludźmi z naciskiem na przejawy
zachowań agresywnych o różnym charakterze. To rozumienie mieści się oczywiście
w potocznym rozumieniu konfliktów.
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Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że najbardziej znacząca jest rola wychowawcy klas I–III w niwelowaniu konfliktów wśród swoich uczniów. Nie kwestie związane
z autoidentyfikacją ani nawet w takim stopniu identyfikowanie się dziecka ze szkołą,
ale właśnie czynnik ludzki, wyrażony w roli wychowawcy, który zajmuje się dziećmi
w tym szczególnym okresie życia, powinien być tutaj najistotniejszy. To właśnie od
tego, w jaki sposób nauczyciele konstruują relacje z uczniami i czy są w stanie wytworzyć odpowiednią atmosferę, która umożliwia zbudowanie uczniowskiego zaufania,
akceptacji czy aprobaty, powinno przede wszystkim zależeć to, czy uczniowie będą
wykazywać skłonności do wchodzenia w konflikty w szkole z innymi, czy też nie.
W praktyce jednak nauczyciele związani z okresem edukacji wczesnoszkolnej bywają niedoceniani i pomijani. Pomimo że to właśnie oni wprowadzają dzieci do szerszego społeczeństwa, zaszczepiając im pierwsze społeczne oczekiwania i wartości, nie
ma na ich temat dużej ilości opracowań. Również ich rola wychowawcza jest być
może słabo eksponowana, gdzie zwykle podkreśla się wyzwanie, jakim jest skuteczne nauczenie dzieci różnych technicznych umiejętności, takich jak czytanie, pisanie
czy też rachowanie, włączając tu również śpiew, rysunek i ruch, bowiem stanowi
to konieczną podstawę dla ich przyszłych sukcesów szkolnych i w rezultacie szans
życiowych. Tym bardziej należałoby zwrócić szczególną uwagę na konieczność doskonalenia kompetencji zawodowej w tej bardzo ważnej kategorii pedagogów, z podkreśleniem nie tylko kompetencji komunikacyjnych czy dydaktycznych, ale także
emocjonalnych i „duchowych”, jakie pozwalają na kreowanie i rozwijanie uczniowskiej sympatii i szacunku. Wydaje się bowiem, że szacunek i miłość – jeśli tylko są
w stanie zastąpić strach – to najlepsza droga do skutecznego socjalizowania w tym
bardzo wrażliwym etapie życia i rozwoju dziecka. Nieodzownym warunkiem jest jednak to, co postulują teoretycy zajmujący się tą problematyką, a mianowicie konieczność brania przez nauczycieli odpowiedzialności za wychowanków i aktywne, oparte
na rzetelnej wiedzy i kompetencji działanie w sytuacjach uczniowskich konfliktów
w szkole.
Omówione wyniki badań pozwalają wysnuć kilka refleksji nasuwających się po
dokonaniu ich analizy:
• konflikt najczęściej interpretowany był w kategoriach kłótni między ludźmi,
z naciskiem na przejawy zachowań agresywnych o różnym charakterze;
•

uczniowie za najczęstsze przyczyny konfliktów w szkole wskazują dokuczanie, odmawianie pomocy oraz bycie „złym kolegą/ koleżanką”;

•

większość respondentów przyznała, że przynajmniej raz była zaangażowana
w sytuację szkolną, którą zdefiniowała w kategoriach konfliktu. Najczęściej
twierdzono, że sytuacje takie miały miejsce więcej niż jeden raz, ale mniej
niż pięć;

•

postrzeganie i stosunek do nauczyciela/wychowawcy ma wpływ na sytuacje
konfliktowe wśród uczniów;
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poziom identyfikacji z instytucją szkoły kształtuje percepcję konfliktów
wśród uczniów;

•

poziom poczucia własnej wartości wychowanka nie oddziałuje na percepcję
konfliktów szkolnych.
W przypadku uczniów z najmłodszych klas szczególną rolę powinien odgrywać
nauczyciel i jego postawa względem dzieci. Należy podkreślić, że nauczyciel we wczesnej edukacji wchodzi w ważną rolę „znaczącego innego”, mając potężny wpływ na
obecne, bardziej niestabilne i przyszłe, już bardziej trwałe, poczucie wartości swoich
wychowanków. Delikatna, psychospołeczna konstrukcja dzieci może zostać łatwo
naruszona przez brak kompetencji, wiedzy, wyczucia i nauczycielskiej odpowiedzialności, zwłaszcza że szkoła staje się w tym okresie drugą po rodzinie najpotężniejszą
komórką społecznego uczestnictwa najmłodszych i silnej ich z nią identyfikacji.
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POSTRZEGANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH
W ŚRODOWISKU RÓWIEŚNICZYM PRZEZ UCZNIÓW
WE WCZESNEJ EDUKACJI

Słowa kluczowe: sytuacje konfliktowe, wczesna edukacja, środowisko rówieśnicze
Streszczenie: Pierwsze lata edukacji szkolnej są ważne w kontekście rozwoju osobistego
i przyszłych losów jednostek. Konflikty, jakie pojawiają się w tym okresie na płaszczyźnie
edukacyjnej, mogą mieć wpływ na osobowość i kształt relacji społecznych uczniów, zarówno
aktualnych, jak i przyszłych. Gruntowne przyjrzenie się temu zagadnieniu oraz poświęcenie
mu empirycznego wysiłku bez wątpienia pozostaje jednym z bardzo znaczących pedagogicznie zagadnień. „Konflikt” bowiem to pojęcie obejmujące swoim zasięgiem prawdopodobnie
najważniejszą współcześnie problematykę wychowawczą, odnoszącą się do takich zjawisk, jak
agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży. W artykule prezentowane są wyniki badań dotyczących postrzegania przez uczniów klas niższych sytuacji konfliktowych.

PERCEPTION OF PEER CONFLICT SITUATIONS BY
STUDENTS IN EARLY SCHOOL EDUCATION

Keywords: conflict situations, early school education, peer environment
Abstract: The first years of school education are vital in the context of personal development
and the future fate of individuals. Conflicts which arise in this period at the educational
level can influence the current and future personality and nature of students’ social relations.
A detailed examination of this topic and application of empirical effort are certainly among
the most pedagogically significant issues. The term ‘conflict’ covers probably the most important current problems of upbringing regarding such phenomena as aggression and violence
among children and adolescents. The article presents the results of studies concerning perception of conflict situations by lower grade students.
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Z TEORII I PRAKTYKI PRACY Z UCZNIEM
ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

P

roblem niedostosowania społecznego zajmuje istotne miejsce w naukowym
czasopiśmiennictwie i literaturze pedagogicznej. Zainteresowanie nauczycieli,
pedagogów, psychologów i rodziców publikacjami dotyczącymi tejże tematyki wynika z faktu realizowania przez ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym
obowiązku szkolnego w szkole masowej. Praca z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym to duże wyzwanie nie tylko dla nauczyciela-wychowawcy, ale
dla wszystkich osób zaangażowanych w proces dydaktyczno-wychowawczy. Udana
współpraca na linii nauczyciel (wychowawca)–nauczyciele przedmiotowi, nauczyciel (wychowawca)–rodzice (opiekunowie) ucznia, nauczyciel (wychowawca)–uczeń
to pierwszy krok na drodze prowadzącej do pokonania problemu. Brak współpracy
może z kolei doprowadzić do poważnych trudności dydaktycznych oraz zaburzeń
w sferze społecznej i emocjonalnej. Należy więc zrobić wszystko, aby nie doszło do
osobistych tragedii ucznia i jego rodziny.
Rozwój społeczny człowieka to złożony proces trwający od urodzenia aż do śmierci. Na jego przebieg wpływają czynniki endogenne (tkwiące w samej jednostce) oraz
egzogenne (zewnętrzne). Powiedzenia „Niedaleko pada jabłko od jabłoni”, „Jaka
matka, taka córka”, „Podobni jak dwie krople wody” wskazują na genetyczne (wrodzone) uwarunkowania rozwoju jednostki. Z kolei określenia „Czym skorupka za
młodu nasiąknie”, „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” wskazują na
ogromną rolę pierwszych lat życia w kształtowaniu nawyków i postaw. Przywołane
myśli wywierają wpływ na kształtowanie się obrazu samego siebie i własnej samooceny. Obraz samego siebie nie powstaje „od razu”, ale jest procesem stopniowego
dochodzenia do celu, który ma określoną dynamikę, a realizowany jest poprzez gromadzenie różnych doświadczeń związanych z własną osobą. Zbudowanie pozytywnego i dojrzałego obrazu siebie jest jednym z najważniejszych etapów formowania
się osobowości, jest wytworem szeroko rozumianego procesu uczenia się, zbiorem
naszych doświadczeń (Siemionow, 2011, s. 17). Pozytywny obraz samego siebie obejmuje akceptację siebie, swoich reakcji, zachowań, uczuć i emocji, pogodzenie się
i uznanie za naturalne odczuwania uczucia gniewu, złości, nienawiści, umiejętność
* Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
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odreagowania tych stanów emocjonalnych bez krzywdy dla drugiego człowieka, akceptację tych stanów u siebie i innych, umiejętność określania swoich mocnych i słabych stron, co poprzez właściwy dobór zadań i działań do swoich możliwości ogranicza ilość bodźców frustrujących, oddziaływujących na jednostkę (Siemionow, 2011,
s. 21–22). Skłonność jednostki do ulegania wpływom innych, brak własnego zdania,
pozytywnych wzorców i niskie poczucie wartości mogą doprowadzić do poważnych
zaburzeń emocjonalnych. Dlatego od najmłodszych lat należy wyrabiać u dziecka
pewność siebie i stwarzać sytuacje dające okazję do sprawdzenia siebie w różnych
sytuacjach życia codziennego.
Przeprowadzenie kwerendy źródłowej w literaturze społeczno-pedagogicznej i naukowym czasopiśmiennictwie wskazuje na brak jednolitej terminologii określającej
zachowania wychodzące poza te, które powszechnie akceptuje społeczeństwo. Do
pojęć określających różne postawy i zachowania odbiegające od przyjętych norm
społecznych należą: „niedostosowanie społeczne” lub „nieprzystosowanie społeczne”, „wykolejenie społeczne”, „zachowanie dewiacyjne”, „zaburzenie w zachowaniu”,
„demoralizacja”, „zachowanie patologiczne” lub zachowanie przestępcze (Szymański, 2010, s. 11)*. Jako że w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanych ze względu na występowanie niepokojących postaw i zachowań u uczniów
szkoły podstawowej stosuje się termin „niedostosowanie społeczne”, w niniejszym
opracowaniu to właśnie pojęcie będzie pojęciem wiodącym.

WYJAŚNIENIA TERMINOLOGICZNE
Podejmując tematykę pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym
w szkole podstawowej, należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy terminami: „niedostosowanie społeczne” a „zagrożenie niedostosowaniem społecznym”.
Niedostosowanie społeczne (termin opracowany przez Światowy Związek Instytucji Opieki nad dziećmi i Młodzieżą, wprowadzony w Polsce w 1959 roku przez
twórczynię pedagogiki specjalnej prof. Marię Grzegorzewską), ogólnie rzecz biorąc,
rozumie się jako występowanie zachowań nieakceptowanych, niezgodnych z przyjętymi ogólnie zasadami i normami. Nieprzystosowanie przejawia się w nieumiejętności funkcjonowania w określonej roli społecznej, na przykład pełnienia roli ucznia
bądź kolegi. O niedostosowaniu społecznym można mówić również w odniesieniu
do konkretnych grup społecznych funkcjonujących w danej rzeczywistości, a jego
przyczyn poszukiwać w środowisku rodzinnym, rówieśniczym i we właściwościach
dziecka (Strykowska, 2005, s. 14). W przypadku dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym obserwuje się najczęściej postawy i zachowania odbiegające
od przyjętej normy, ale o mniejszym nasileniu i mniejszej częstotliwości niż w przy*
A. Szymański w pierwszym rozdziale książki zatytułowanym Pojęcie i istota niedostosowania
społecznego przytoczył funkcjonujące w literaturze społeczno-pedagogicznej definicje oraz dokonał
analizy wzajemnych powiązań między nimi (Szymański, 2011).
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padku ucznia niedostosowanego społecznie. Uczeń zagrożony niedostosowaniem
społecznym ma problemy z przestrzeganiem zasad panujących w klasie i szkole, wypełnianiem obowiązków ucznia, panowaniem nad własnymi emocjami, sprostaniem
oczekiwań rodziców i nauczycieli, opanowaniem treści wynikających z podstawy
programowej. Należy pamiętać o tym, że zagrożenie niedostosowaniem społecznym
może, ale nie musi, wynikać ze złej sytuacji rodzinnej dziecka. Trudności wychowawcze sprawiają także dzieci z tak zwanych „dobrych” rodzin. Niezależnie od przyczyn
nie wolno lekceważyć symptomów niedostosowania i jak najwcześniej podjąć działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń. Do symptomów tych należą:
• nieposłuszeństwo wobec dorosłych;
•

zachowania bierne;

•

zachowania agresywne;

•

postawa kłamliwości;

•

wagary;

•

niepowodzenia w nauce szkolnej (Strykowska, 2005, s. 17).

ZASADY ORGANIZOWANIA POMOCY PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNEJ NA TERENIE SZKOŁY
Pracę z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym w szkole podstawowej
regulują przepisy prawne. Warunki i zasady organizowania pracy określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (na
podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm). Zgodnie z rozporządzeniem,
w szkołach ogólnodostępnych nie organizuje się oddziałów specjalnych dla dzieci
i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W przypadku szkoły podstawowej kształcenie może być prowadzone do końca
roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 rok życia.
W przypadku ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym społecznie w szkoła zapewnia:
• realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
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integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym,

• przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
W przypadku ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym szkoła organizuje
działania o charakterze socjoterapeutycznym. Zajęcia z uczniem prowadzi nauczyciel
posiadający odpowiednie kwalifikacje. Program zajęć opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele uczący w danym oddziale, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny
poziomu funkcjonowania ucznia oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy (w zależności od potrzeb) z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:
• do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie kształcenia w szkole;
•

30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

•

30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program – w przypadku gdy uczeń kontynuuje kształcenie w szkole (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym, na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. 2004 Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm).
Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału albo nauczyciel lub
specjalista prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora szkoły. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb i może w nich uczestniczyć na wniosek
dyrektora szkoły przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni specjalistycznej. Na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia w spotkaniu może uczestniczyć także lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. Zgodnie
z przepisami zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę
potrzeb dokonuje modyfikacji programu. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć
w spotkaniach zespołu, brać udział w opracowaniu i modyfikacji programu oraz
dokonywaniu oceny. Zespół ma obowiązek informowania rodziców o terminach
spotkań (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym, na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, Dz.U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm).
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Reasumując, zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczyciel-wychowawca, rozpoczynając pracę z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym, powinien
wnikliwie zapoznać się z dokumentacją dotyczącą dziecka, dokonać analizy treści
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wymienić informacje na temat dziecka z osobami, które miały z nim kontakt we wcześniejszym okresie, dokonać analizy
sytuacji rodzinnej dziecka, poznać mocne i słabe strony ucznia, zaplanować działania
mające na celu poprawę zachowań i sytuacji dziecka. Planując działania nauczyciel-wychowawca pozostaje w stałym kontakcie z dyrektorem szkoły, który organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie placówki oraz pedagogiem
szkolnym, który prowadzi dokumentację podejmowanych działań, służy pomocą
i wsparciem. Współpracując z innymi nauczycielami wychowawca wymienia informacje na temat metod i form pracy z uczniem oraz trudności i sukcesów w pracy
dydaktyczno-wychowawczej. Będąc w stałym kontakcie z rodzicami ucznia, systematycznie wymienia informacje na temat zachowania i funkcjonowania ucznia
w domu i szkole oraz kontroluje skuteczność opracowanego programu i modyfikuje
go w miarę potrzeb.
Szkoła jako instytucja oświatowo-wychowawcza mająca na celu dobro ucznia –
w tym ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – nie działa w izolacji od
innych instytucji. Ogromnym wsparciem dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli
są pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych. W raporcie tematycznym
z badań Instytutu Badań Edukacyjnych przeprowadzonych w 2012 roku na temat:
Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi. Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów czytamy:
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne są specjalistycznymi placówkami prowadzącymi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną i doradczą w środowiskach wychowujących dzieci i młodzież. Do zadań poradni należy m.in. wydawanie
opinii w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Wielozakresowa
współpraca między innymi ze szkołą jest wskazywana w statutach poradni jako główny cel ich działalności (Instytut Badań Edukacyjnych, 2012).

Podstawą organizowania pomocy pedagogiczno-psychologicznej na terenie szkoły
jest dostarczenie dyrektorowi szkoły orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze
względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydawanego przez poradnię.
Podstawę prawną regulującą zasady wydawania orzeczeń przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18
września 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2008
Nr 173, poz. 1072). W celu usprawnienia wydawania orzeczeń i opinii opracowano
projekt Rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2014 roku mający zastąpić obowiązujące Rozporządzenie z 2008 roku (http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/oswiata/
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index.php/pr/projekty-men/2188-projekt-rozporzdzenia-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-orzecze-i-opinii-wydawanych-przez-zespoy-orzekajce.html). Zgodnie
z przepisami, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie
niedostosowaniem społecznym wydaje zespół orzekający w składzie: dyrektor, psycholog, pedagog, lekarz, inni specjaliści. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera:
• nazwę i adres poradni;
•

numer dokumentu;

•

nazwiska wnioskodawców (rodziców lub opiekunów dziecka);

•

nazwiska członków Zespołu Orzekającego;

•

dane dziecka;

•

adres szkoły, przedszkola, placówki, do której uczęszcza dziecko;

•

okres, na jaki wydaje się orzeczenie;

•

przyczynę wydania orzeczenia;

•

diagnozę (w tym informacje o możliwościach rozwojowych i potencjale
dziecka);

•

zalecenia w kwestii najkorzystniejszej dla dziecka formy kształcenia;

•

zalecenia w zakresie form stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz innych form
pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

•

zalecenia w zakresie warunków realizacji potrzeb edukacyjnych;

•

uzasadnienie (Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych
przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Dz.U. 2008 Nr 173, poz. 1072).
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna ucznia zagrożonego niedostosowaniem
obejmuje:
• rozwój psychofizyczny dziecka i stan zdrowia;
•

warunki środowiskowe i rodzinne;

•

przebieg kariery szkolnej, obszary trudności, zainteresowania, formy pomocy udzielonej przez szkołę rejonową;

•

diagnozę możliwości intelektualnych, mocnych stron, potencjału rozwojowego;

•

diagnozę przyczyn niepowodzeń szkolnych;

•

osobowość, funkcjonowanie emocjonalne;

•

funkcjonowanie społeczne, zachowania niepożądane i ryzykowne, przynależność do subkultur młodzieżowych;
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•

wiadomości szkolne, poziom opanowania umiejętności szkolnych
(Hundsdorff-Dymecka i Janicka).
Do metod diagnostycznych stosowanych w poradni psychologiczno-pedagogicznej
w przypadku uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym należą:
• anamneza z rodzicami – zebranie informacji o dziecku;
•

szczegółowy wywiad z rodzicami i uczniem na temat jego aktualnego funkcjonowania;

•

analiza dostarczonych dokumentów: dotychczasowe opinie psychologiczne,
dokumentacja lekarska, informacje ze szkoły rejonowej;

•

obserwacja zachowania ucznia, ubioru, relacji z rodzicem, sposobu wypowiadania się, używania slangu.
W poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadza się badania możliwości
intelektualnych ucznia. Do stosowanych testów należą:
• Skala Inteligencji D. Wechslera dla dzieci;
•

Skala Inteligencji D. Wechslera dla dorosłych;

•

Bateria Testów APIS P-R;

•

Bateria Testów APIS Z;

•

Test Matryc Ravena – wersja standard plus;

•

Test Matryc Ravena – wersja dla zaawansowanych;

• Test językowy Leksykon A. Jurkowskiego.
Wśród testów badających osobowość wymienia się:
• Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ–R;
•

Inwentarz Osobowości NEO–FFI;

•

Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej INTE;

•

Test Jawnego Niepokoju „Jaki jesteś?”;

•

Kwestionariusz agresywności młodzieży – reaktywność emocjonalna;

•

Test zdań niedokończonych Rottera;

•

Test „Drzewo”;

• Rysunek Rodziny.
Testy badające funkcjonowanie społeczne to:
• Kwestionariusz „Ja i moja szkoła”;
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•

Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów gimnazjów – Bateria GIM (Hundsdorff-Dymecka i Janicka).
Po dostarczeniu dyrektorowi szkoły orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
dyrektor organizuje uczniowi pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z zaleceniami zespołu orzekającego i wyznacza nauczyciela do prowadzenia zajęć o charakterze socjoterapeutycznym. Podczas zajęć nauczyciel realizuje cele edukacyjne, rozwojowe i terapeutyczne, gdyż dzieci z grup podwyższonego ryzyka często doświadczyły
trudnych, a nawet traumatycznych sytuacji i przeżyć. Niesie to za sobą trudności
w zaspakajaniu podstawowych potrzeb: miłości, bezpieczeństwa, akceptacji, poczucia
własnej wartości (Strykowska, 2005, s. 135). Cele edukacyjne wspierają proces zdobywania wiedzy o samym sobie, innych ludziach i rozumienia świata społecznego,
a także ukierunkowują zmiany zachowań, tak by mogły one ochronić dziecko przed
kolejnymi urazami psychicznymi. Przykładowymi celami edukacyjnymi są: uczenie
się technik szybkiego czytania i zapamiętywania, poznawanie zasad zdrowego stylu
życia, uczenie się zasad komunikacji i rozwiązywania problemów. Cele rozwojowe są
ściśle związane z wiekiem ucznia.
W każdym okresie życia dziecka dominują określone potrzeby. W okresie wczesnoszkolnym na pierwszy plan wysuwa się potrzeba aktywności ruchowej, wspólnej zabawy, podejmowania twórczości plastycznej, poznawania otaczającego świata,
przebywania w towarzystwie rówieśników i podejmowania wspólnej aktywności.
W okresie dojrzewania pojawia się silna potrzeba określenia siebie, niezależności od
dorosłych, a zarazem akceptacji rówieśników. Realizacja celów rozwojowych polega
na wyjściu naprzeciw pojawiającym się wraz z rozwojem dziecięcym potrzebom. Cele
terapeutyczne natomiast realizowane są przez dokonywanie zmian w sferze emocjonalnej, poznawczej i behawioralnej. Podczas zajęć socjoterapeutycznych osiąga się je
poprzez zmianę sądów poznawczych i wzorców zachowania oraz odreagowanie emocjonalne. Realizuje się zaś poprzez doświadczenia korekcyjne, odreagowanie emocji oraz nabywanie nowych umiejętności (Strykowska, 2005). Wskutek korzystania
z formy pomocy, jaką jest socjoterapia, uczestnik może uzyskać wsparcie w realizacji
zadań rozwojowych i w przechodzeniu przez kryzysy rozwojowe (zyski rozwojowe),
zwiększyć poziom wiedzy na temat funkcjonowania społecznego i umiejętności interpersonalnych (zyski edukacyjne), a także mieć większy dostęp do zachowań pożądanych, ulepszyć kontrolę metapoznawczą i emocjonalną, radzenie sobie z emocjami i stresem (zyski terapeutyczne) (Strykowska, 2005). Ze względu na poważne
zaburzenia w sferze emocjonalnej ucznia ważne jest nawiązanie pozytywnych relacji
pomiędzy nauczycielem a uczniem. Stworzenie atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa to niezbędny element terapii. Zaangażowanie, postawa nastawiona na słuchanie i chęć niesienia pomocy warunkuje udaną współpracę. Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym nie mogą być traktowane jako dodatkowa godzina lekcyjna. To
nie lekcja, to czas budowania pewności siebie, ukazywania mocnych stron ucznia,
zmieniania negatywnych wyobrażeń o rzeczywistości na wyobrażenia pozytywne,
ukazania sposobów panowania nad emocjami, rozwiązywania konfliktów, motywo-
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wania i wspierania. To czas stopniowego dochodzenia do przekonania, że można
funkcjonować inaczej.
Oprócz poradni psychologiczno-pedagogicznych szkołę jako instytucję dydaktyczno-wychowawczą wspierają organy porządku publicznego: policja, straż miejska, sądy
(Wydział Rodzinny i Nieletnich, który ulokowany jest w strukturze sądów rejonowych), instytucje pomocy społecznej: regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, dom pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia
i ośrodek interwencji kryzysowej (Instytut Badań Edukacyjnych, 2012, s. 28–70).
W praktyce, w tej kategorii, wśród instytucji współpracujących ze szkołami najczęściej pojawiały się Miejskie bądź Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz znacznie
rzadziej ośrodki wsparcia dziennego, jakimi są świetlice socjoterapeutyczne. Do tej
kategorii zaliczono również gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. Działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych można podzielić
na dwie dziedziny. Pierwszy z nich polega na organizowaniu czasu wolnego dzieci
oraz młodzieży, drugi natomiast dotyczy pracy socjoterapeutycznej. Oba obszary ich
działalności wymagają ścisłej współpracy z pracownikami szkoły oraz wzajemnego
przekazywania informacji na temat funkcjonowania dzieci w świetlicy i w szkole
(Instytut Badań Edukacyjnych, 2012, s. 34). Dodatkowo, jak wykazały badania IBE,
szkoła współpracuje z: innymi szkołami, instytucjami kulturalnymi (filharmonie,
muzea, teatry, kina), publicznymi instytucjami kulturalno-oświatowymi (biblioteki,
gminne/ miejskie ośrodki kultury), klubami i obiektami sportowymi, jednostkami
organizacyjnymi lasów państwowych (nadleśnictwa, parki krajobrazowe), kościołem
i związkami wyznaniowymi, różnorodnymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną i innymi służbami ratowniczymi, uczelniami
wyższymi, placówkami ochrony zdrowia i mediami (prasa lokalna, TV, radio) (Instytut Badań Edukacyjnych, 2012, s. 36–70).
Zagrożenie niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanie społeczne stanowią istotny problem, wymagający dyskusji i nowych rozwiązań. Stale poszukuje
się sposobów zapobiegania niedostosowaniu społecznemu. Dowodem na to są organizowane przez ośrodki szkoleniowe oraz szkoły różnych szczebli konferencje naukowe. 19 marca 2013 roku Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis
w Katowicach we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Katowicach zorganizował konferencję pt. Pedagogika przygody jako antidotum na niedostosowanie społeczne. Przedsięwzięcie to adresowane było do nauczycieli-wychowawców, nauczycieli wychowania fizycznego, wychowawców ośrodków socjoterapeutycznych, wychowawców młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz
placówek opieki zastępczej. Według organizatorów przygoda, survival, elementy
cyrkowe mogą być atrakcyjnymi alternatywnymi formami takich działań. Rozwijają bowiem poczucie własnej wartości i sprawstwa, budują zaradność życiową oraz
umiejętności prospołeczne u młodych ludzi. Z kolei te elementy stanowią warunek
niezbędny zarówno wszelkich programów profilaktycznych, jak i resocjalizacyjnych
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(http://www.metis.pl/przygoda/). 9 kwietnia 2014 roku w Katedrze Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmnie zorganizowano konferencję naukową pt. Dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym i niedostosowane społecznie. Podmiotowość i partnerstwo w wychowaniu. Celem konferencji była promocja
skutecznych metod pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi niedostosowaniem
społecznym i niedostosowanymi społecznie w środowisku rodzinnym, szkolnym
i rówieśniczym oraz wskazanie na potrzebę partnerskiego i podmiotowego podejścia
do tej grupy wychowanków. Do uczestnictwa w konferencji zaproszono nauczycieli
i wychowawców pracujących z jednostkami niedostosowanymi społecznie. Celem
konferencji była promocja skutecznych metod pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym oraz wskazanie na potrzebę partnerskiego
i podmiotowego podejścia do tej grupy wychowanków. Konferencja stworzyła możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy na temat niezwykle
ważnego problemu, jakim jest zagrożenie niedostosowaniem społecznym i niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży*. 16 marca 2015 roku w Białymstoku odbyła się IX Wojewódzka Konferencja Metodyczna Praca nad motywacją do zmiany
u dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie.
W konferencji wzięło udział ponad 120 osób, w tym specjaliści z zakresu szeroko
pojętej pomocy dzieciom i ich rodzinom, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, pracownicy socjalni, terapeuci, nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konferencja składała się z dwóch części. Część pierwszą stanowiły rozważania
teoretyczne, a w części drugiej odbyły się trzy specjalistyczne warsztaty, na których
uczestnicy mogli praktycznie doskonalić swoje kompetencje w zakresie budowania
kontaktu motywującego, komunikacji motywującej, budowania wizji zmiany siebie
i wychowanków na podstawie doświadczanego przez nich sukcesu**.
* Podczas konferencji wykład wygłosił: prof. nadzw. dr hab. Mirosław Babiarz – Podmiotowość
i partnerstwo w edukacji i wychowaniu; prof. nadzw. dr hab. Marian Stepulak – Podmiotowość dziecka
i zagadnienie partnerstwa w ujęciu postmodernizmu; dr Lucyna Kozaczuk – Rola asystenta rodziny
w środowiskach niewydolnych wychowawczo z perspektywy zapobiegania demoralizacji nieletnich;
dr Aneta Paszkiewicz – Metoda kontraktu w pracy z wychowankiem niedostosowanym społecznie; Kamil
Ruciński – Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rejowcu – Organizacja czasu wolnego
alternatywą wobec patologicznych wzorców zachowań. W części trzeciej konferencji odbyły się warsztaty
dla studentów prowadzone przez: dr Halinę Bejger – Socjoterapia w pracy z młodzieżą zagrożoną
niedostosowaniem społecznym; dr Anetę Paszkiewicz – Rozwiązywanie konfliktów metodą bez porażek;
Agatę Szabałę-Walczuk – Trudna sztuka stawiania granic (http://www.pwsz.chelm.pl/?id=8972).
** Do celów konferencji można zaliczyć: 1. Pogłębienie wiedzy na temat procesów motywacyjnych
ze szczególnym uwzględnieniem motywacji do zmiany w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną
niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym; 2. Dzielenie się dobrymi praktykami z zakresu
wzmacniania motywacji do zmiany u dzieci i młodzieży w pracy pedagogicznej, psychologicznej,
terapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej; 3. Promocja nowoczesnych metod i technik pracy
z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie; 4. Wskazanie
możliwości interdyscyplinarnej współpracy specjalistów w zakresie pomocy uczniom zagrożonymi
niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie (http://www.zs17bialystok.pl/index.
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Praca z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym układa się pomyślnie wówczas, gdy współpracują ze sobą wszystkie osoby zaangażowane w proces
dydaktyczno-wychowawczy. W przypadku braku porozumienia lub braku chęci
współpracy pojawiają się trudności zakłócające terapię. Do najczęściej występujących trudności wskazanych przez pracowników poradni pedagogiczno-psychicznej
należą: problemy w kontaktach z rodzicami, nieustalony status prawny opiekunów,
ograniczony czas na postawienie diagnozy, niemożność kwalifikowania dzieci przewlekle chorych i chorych psychicznie do klas integracyjnych, podwójna funkcja
orzeczenia (opinia dla specjalistów – terapeutów i decyzja administracyjna dla celów
urzędowych) (Hundsdorff-Dymecka i Janicka). Pomimo występujących trudności
nie wolno nam zaniechać działań naprawczych, gdyż dziecko pełne niepokoju, obaw
i nieśmiałe nie może sprostać niełatwym wymaganiom, jakie mu się stawia. W takiej
sytuacji zaczynają nawarstwiać się problemy, które w konsekwencji mogą negatywnie
wpłynąć na zachowania młodego człowieka. Problemem szkoły staje się mała lub
znikoma znajomość dziecka, które gubi się w klasie i środowisku szkolnym (Okoński
i Stefańczyk, 2014).
Podsumowując dotychczasowe rozważania na temat pracy z uczniem zagrożonym
niedostosowaniem społecznym w szkole podstawowej, należy podkreślić wielokierunkowość działań podejmowanych przez szkołę na rzecz ucznia. Nawiązanie pozytywnych relacji z uczniem, współpraca z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi
ucznia i jego rodzinę, organizacja pomocy pedagogiczno-psychologicznej na terenie szkoły, systematyczna kontrola realizowania przez ucznia obowiązku szkolnego
i postępów w nauce, obserwacja zachowań i postaw ucznia na terenie klasy i szkoły, kontrola funkcjonowania w grupie rówieśniczej, rozwijanie wiary we własne siły
i wzmacnianie poczucia własnej wartości to tylko niektóre zadania realizowane
w celu pokonania występujących trudności. Należy też pamiętać o tym, że o osiągnięciu sukcesu czy też poniesieniu porażki w pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym w dużej mierze decyduje sam uczeń. Dobrze będzie tylko
wówczas, gdy on sam pozwoli sobie pomóc!
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Z TEORII I PRAKTYKI PRACY Z UCZNIEM
ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Słowa kluczowe: niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, socjoterapia, kształcenie specjalne, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Streszczenie: Opracowanie porusza zagadnienia związane z pracą z uczniem zagrożonym
niedostosowaniem społecznym w szkole podstawowej. W publikacji wskazano różnice
pomiędzy niedostosowaniem społecznym a zagrożeniem niedostosowania społecznego,
symptomy niedostosowania społecznego, zasady organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym na terenie szkoły, poruszono kwestię działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz orzecznictwa, dokonano przeglądu testów diagnostycznych stosowanych w poradniach, wskazano cele i zadania
zajęć o charakterze socjoterapeutycznym. Opracowanie uzupełnia zagadnienie współpracy
szkoły z instytucjami i placówkami oświatowymi, podejmowanej w celu niwelowania zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

THEORY AND PRACTICE OF WORKING
WITH STUDENTS AT RISK
OF SOCIAL MALADJUSTMENT IN PRIMARY SCHOOL

Keywords: social maladjustment, the threat of social maladjustment, socio-therapy, special
education, a certificate of special education
Abstract: This work presents issues connected with the work with students who are at risk of
social maladjustment in primary school. The publication pointed out the differences between
social maladjustment and the threat of it, paid attention to the symptoms of social maladjustment, discussed the principles of organizing the psychological and pedagogical help for
students at risk of social maladjustment in their schools, described the work of psychological
and pedagogical clinics. Diagnostic tests used in clinics were examined, tests and goals of
socio-therapeutic activities were established. There is also some information about the cooperation between schools and other educational institutions undertaken to help reduce the risk
of social maladjustment.
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PRESCHOOL TEACHER
IN MODERN EDUCATIONAL STRATEGY
INTRODUCTION

I

n recent years, we deal with a huge educational change also in the education of
teachers. Teacher, whose role is to support the child’s development so that it can
function productively and creatively in a rapidly changing world, faces many new
tasks which require modern methods and pedagogical strategies.
Realization of those mottos in preschool education is based on teacher’s acceptance of reflective and open thinking in terms of understanding the purposes and the
course of education processes through the use of innovative strategies and parenting
styles. The main strategy of kindergarten is playful activity. Under the concept of
teaching strategy, we mean “general objectives, tools and methods prepared by the
teacher in order to achieve the best educational effects” (Krzyżewska, 1998, p. 9). It
is a more specific concept than teaching model, however it includes many learning
methods, grouping specific techniques (Krzyżewska, 1998, p. 20).
According to Gołębniak, teaching strategy is consciously directed by a teacher as
it involves psychology-based learning methods for children. Strategy is a concept
aimed at searching for an answer “why?,” while method is a concrete indication addressing the question “how?” (Gołębniak, 2004, p. 172–187).
In the light of modern psychology, one indicates four models of human learning
and the resulting teaching strategies:
• Behavioral model of learning through the use of external reinforcements
(conditioning mechanisms, punishment and awards, modeling) – is an essence of the so-called direct, programmable learning through simulations.

*
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•

Learning based on active processing of information (assimilation, generation) is stimulated by such learning resources as: providing and explaining
information, lecture, talk, description, narration, inductive learning model,
mnemotechniques, cognitive maps, asking questions, synectics and metaphors, evaluation and troubleshooting.

•

Learning in collaboration or synergy (collective intelligence and peer learn-
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ing) is used in such learning strategies as working in pairs, learning in small
groups, productions.
•

Holistic, comprehensive learning (integration of emotional and mental sides
of personality) – the use of imagination and experiment, “media transposition”, conscious perception of the situation and its active processing, and
therapy-based forms such as learning with advisor (Gołębniak, 2004, p. 173).
In pedagogical practice, these strategies are not mutually exclusive, quite the opposite they often occur in parallel.

THE WORKING METHODS
IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
Opinion provided by Kotarbiński states that
this is an idea considered in advance for the application in numerous and similar
cases. The concept of the method is therefore inherently associated with the idea of
the plan, and simultaneously – with the concept of the goal of action (Kotarbiński,
1957, p. 430).

Modernized concept of teaching method is presented by Krzyżewska, for whom
the method is
objectively and systematically used method of working with a pupil enabling assimilation of knowledge, development of skills, and use them in practice (Krzyżewska,
1998, p. 39).

According to Okoń, the method is
tried and systematically used subset of teachers’ and pupils’ actions consciously realized
in order to induce complex changes in pupils’ “personality” (Okoń, 2003, p. 246).

Basic methods of work in preschool pedagogy consider the characteristics of psyche of a young child and its developmental regularity, and cover both the education
and training process.
In the seventies, taking into account multilateral concept of teaching Mystkowska
(1976) proposed the division of learning methods into: handing, problem-based,
valorization and practical methods. Since this concept is based on diverse methods,
it affects child’s personality in a multilateral direction. The division mainly includes
the degree of activity of pupils and teachers, impact on particular senses and different
methods of gaining the knowledge.
In many kindergartens, methods described widely in pedagogic literature by
M. Kwiatowska (1985), Z. Topińska (1978), I. Dudzińska (1983), M. Dunin-Wąsowicz (1980), are commonly used taking into account the division into active
methods, verbal and review.
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THE ASSUMPTIONS OF A MODERN EDUCATIONAL STRATEGY
IN KINDERGARTEN
The need to adapt pedagogic teaching practice to changing economic conditions and
development of societies, has led to many changes in teaching.
The experience of teachers and the possibility of exchanging experiences faster than ever (thanks to information technology) resulted in a new quality of the
teaching–learning process. Currently, pedagogy is concentrated on individuality of
a pupil, and one of the trend of changes is wider inclusion of exercise sets into the
teaching programs, aimed at creative spotting, identifying and solving problems,
which promote constant learning (Denek, 1998, p. 71).Currently, modern Europe is
aimed at such education in which pupils will have time for:
• work – as a source and the price of success;
•

thinking – being a source of strength;

•

party – which is the secret of youth;

•

reading – which is a base of knowledge;

•

courtesy – which is a gateway to happiness;

•

dreams – paving a way to the stars;

•

love – which is the true beauty of life;

• joy – the music of the soul (Denek, 1998, p. 42–43).
The modern concept of preschool education is therefore aimed at comprehensive development of the child’s personality, manifested in the intellectual, emotional,
volitional, physical, social, cognitive sphere, in the artistic creativity and aesthetic
sensibility, finding of appropriate ways to fulfill individual needs of the child. One
should emphasize the need to acknowledge the natural tendency of development,
expressed in self-activity of child.
As previously mentioned, a natural form of child’s activity, its need and driving
force behind the development of personality, is fun. In addition to fun, self-activity
is also manifested in the independent, spontaneous fulfilling of cognitive curiosity,
observing the environment, asking questions, responding to nature, literature and
art (Klim-Klimaszewska, 2010, p. 22–23).
In the latest concept of preschool education, the issue of creative education is
increasingly appearing. In constantly changing world, it is a need and challenge – to
educate human creativity, activate and support mechanisms of creative thinking of
pupil, develop creative optics of looking at the world as something which can be
changed and transformed, through different education activities. This one can develop individuals “open to multidimensional world,” capable to offer new unusual
solutions, surprise with innovative ideas and simultaneously capable of collaborating
in a group (Sajdak, 2008, p. 7). It determines the need for wider use of problem-based and seeking methods when working with a child.

ZN_Ped_2015_10.indb 161

2016-06-06 23:26:38

162

Katarzyna Wojciechowska

Currently, teaching offers teachers not only traditional teaching methods, but also
a wide range of modern methods, adapted to the new educational situation in which
teachers and their pupils are involved in.
Klim-Klimaszewska (2010), as an important element of preparing teachers to
work with children of preschool age, highlights a wide range of methods applied and
their flexible selection depending on the group of children, situation and the desired
effect of work. In turn, Kameduła represents a view that the frequency of practical
use of these or other teaching methods – learning, is subordinated to the existing
“specific trend.” The author cites arguments, that efficiency, effectiveness of various
methods requires personal involvement from the teacher and taking into account
the objectives, learning content, as well as the trend and the rules responsible for the
education process and inclusion of a base education tools (Kameduła, 1998).

ACTIVATING METHODS IN THE WORK
OF A KINDERGARTEN TEACHER
Along with occurrence of new teaching strategies, completely different methods and
techniques emphasizing the use of mind of children and the ability for self-learning,
there is a need for clarifying concepts on teaching–learning process and formation of
new typologies and classifications.
One of the classification of activating methods resulting from the problem-based
strategy was proposed by Krzyżewska. These methods are specific in terms of activity
of learning subject, which exceeds the activity of learning subject in a situation in
which a child, through involvement in self-solving of the problem, discovers new
knowledge and relationships between information which has already been gained
(Szlosek, 1995, p. 100). Catalog of methods and techniques created by Krzyżewska
(1998, p. 20) is adapted to the ability of younger children development and is successfully used also in preschool education. Krzyżewska highlighted the importance
of existence of multiple methodical possibilities, as in this diversity, she observes
the advantages for teachers – safety of achieving the goal of education and the possibility of their flexible use. Activating methods and techniques are included within
methods resulting from modern model of education, which was mentioned earlier,
seeking model and collaborative learning model. She proposes cataloging also those
according to the objective of application, pointing the fact that each method and
technique, can be used for different purposes. She specifies such methods as: integrative formation and creation of concepts, hierarchization, creative problem solving,
collaborative working, evaluation, creative thinking, group decision making, discussion, accelerated learning, diagnostic, planning, educational games.
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MATERIAL AND RESEARCH METHODS
As indicated by the pedagogy teaching practice confirmed by the studies (Wilgocka-Okoń, 2003, p. 132), preschool teachers do not prefer this group of methods,
preferring traditional teaching methods, even though the period of preschool education should in particular rely on the self-activity of a child.
In order to verify this opinion, studies were aimed at evaluation whether teachers
know and use activating methods to some extent assessing which factors determine
the level of their familiarity and frequency of use. These factors include professional
work experience and the type of preschool institution.
The study involved 158 female teachers from kindergartens in Bydgoszcz: public (86 individuals) and private (72 individuals). Taking into account work experience, more than half of the respondents (84 individuals) are female teachers with
long-standing work experience (16 years or more). Quite a large group (36 individuals) covered female teachers with long work experience (11–15 years). A smaller group (22 individuals) covered female teachers with short work experience (1–5
years), and only few of them (16) with intermediate work experience (6–10 years).
The data on knowledge and use of activating methods in the work of preschool
female teachers were collected based on a diagnostic survey with the use of questionnaire for teachers.

RESULTS ANALYSIS
At the beginning, one established whether in method catalogue, one can find activating methods and if so, whether just few or more are used and what type of institution
and work experience differentiate this resource.
Table 1. Activating methods in the catalogue of methods of teachers under study

private
%

short
%

intermediate
%

long
%

long-standing
%

Work experience

public
%

Institution type

None

0

0

0

0

0

0

Few

36.1

30.5

27.3

12.5

47.3

33.3

Many

63.9

69.5

72.7

87.5

52.7

66.7

Presence of activating methods in the catalogue

Source: study of author.

It was observed, that work experience differentiates respondents in terms of the
presence of activating methods in the catalog. A vast majority of teachers involved
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in the study with intermediate work experience (87.5%), possesses diverse activating
methods in its catalog. The remaining groups of teachers did have not reach such
a high score, though in all, the results exceeded half of the size of the group, only
among teachers with long experience, it was a little over half (52.7%). While as it
turned out, nearly half of the teachers (47.3%) with long experience, possess only
few activating methods in the catalog.
The type of institution did not affect the application frequency of activating methods by teachers. In both types of institutions, one reported a significant increase in
the percentage (63.9% and 69.5%) of teachers with different activating methods in
its catalog. The next stage of the research was to determine the level of knowledge
of the particular activating method. Based on the answers provided, it was found
that integrative methods (77.2%) and methods of defining terms (55.1%) are wellknown by the vast majority of all respondents. Methods of hierarchization (19.6%)
and diagnostic methods (18.4%) are not known by a vast majority of respondents.
Analyzing the results of study in terms of the type of institution that employs
the respondents, it can be found that in public preschools, higher proportion of
teachers perfectly knows methods derived from seven groups of activating methods in comparison to private preschools (methods of troubleshooting, evaluation,
discussion, creative thinking, deciding within the group, accelerated learning and
teaching games).
Taking into account work experience, it appeared that most methods are known
by teachers with long work experience, subsequent score was given for female respondents with intermediate work experience while the worse scores were given for
female teachers with short work experience.
Knowledge of different activating methods does not guarantee their use when
working with children. The advantage of activating methods is the ability to use
them during various educational activities. From the pedagogical practice, it appears that it is possible to plan activities with children so that during one day, these
methods can be used even several times. Of course, this is a conscious choice of
a teacher, not a top-down educational establishment. As so, how often do teachers
enrolled in the study use activating methods in their work? The answer to this question constitutes a subject for further analysis of the data collected.
One used an indicator of the frequency of methods’ use taking into account four
levels: often, when the teacher uses activating methods once a week or once a day,
rare (once every two weeks), occasionally (once a month), does not use.
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Table 2. Frequency of using activating methods by the teachers involved in the study

Frequency of use

private
%

short
%

intermediate
%

long
%

long-standing
%

Work experience

public
%

Institution type

Does not use

11.6

13.9

13.6

12.5

5.55

15.5

Occasionally

4.7

6.9

0

0

5.55

8.3

Rare

7.0

18.1

22.7

18.75

13.9

7.1

Frequent

76.7

61.1

63.7

68.75

68.75

69.1

Source: study of author.

From the data obtained in the survey, it results that the largest group of teachers
using activating methods is often represented by a vast majority of public institutions’ employees (76.7%). In the “often” category, there is 43 teachers (50%) who
use activating methods every day. Among the teachers of public institutions, one
reports a small proportion of those who rarely use activating methods (7%) and
negligible proportion of the ones, who use them occasionally, while the percentage
of teachers who do not use them is low (11.6%).
It was found, that teachers from private institutions who often implement activating methods account for the majority(61.1%), and among them, there are
19 teachers (26.4%) who use these methods every day, a fairly large proportion
(18.1%) who use them rarely and a small proportion who use them occasionally
(6.9%). The proportion of teachers who does not use them is small (13.9%).
In terms of the frequency of use of the activating methods, taking into account
work experience of teachers enrolled in the study, it can be noted that in all intervals, the vast majority of teachers uses these methods frequently, while the largest
percentage (75%) of teachers were found in the group with long work experience. In
the “often” category, there are 19 teachers (52%) using activating methods every day.
Teachers with long work experience also showed the lowest, non-insignificant proportion of not using these methods (5.5%) and the same proportion applies them
occasionally. The 13.9% of teachers from this group rarely use these methods.
In the remaining intervals, the proportion of those using activating methods frequently, is significant and is estimated at 63.7% among teachers with short work
experience (including 36.4% who use these methods every day), 68.7% in the group
with intermediate experience (25% of teachers use these methods every day) and
69.1% of teachers with long-standing work experience (including 36.9% of teachers using these methods every day). One found a large proportion of teachers rarely using activating method in a group with short (22.7%), intermediate (18.75%)
work experience, and only a small proportion (7.1%) among respondents with long-
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-standing work experience. Within these three groups of teachers, one found similar, small proportion of those who do not use activating methods (from 12.5% to
15.5%, respectively).
The study results presented lead to the conclusion that the activating methods are
often used by the vast majority of teachers (69.7%). The highest proportion of those
using activating methods “often” can be found among public institution teachers
(76.7%), and half of them use them every day. The highest proportion of using
activating methods “often” is observed among teachers with long-standing work experience (75%), and among them, more than half (52.8%) use them every day. In
subsequent section, a detailed analysis of the use of particular activating methods by
teachers is provided.
Table 3. Summary of frequency of using particular activating methods by respondents

Activating methods

private
%

short
%

intermediate
%

long
%

long-standing
%

Work experience

public
%

Institution type

Integrative

73.3

70.8

59.1

25.0

80.5

81.0

Work in collaboration

32.6

38.9

50.0

18.7

50.0

28.6

Create and define terms

52.4

55.5

50.0

56.2

66.7

48.8

Creative problem solving

52.3

45.9

45.4

25.0

61.1

50.0

Hierarchization

11.6

13.9

9.0

6.2

44.5

1.2

Evaluative

46.5

30.5

27.3

25.0

72.2

30.9

Diagnostic

27.9

29.2

18.1

12.5

41.6

28.6

Discussive

32.6

27.8

40.9

6.2

41.6

31.0

Creative thinking

47.7

32.0

54.5

25.0

52.7

34.5

Planning

40.7

34.7

31.8

25.0

47.2

38.1

Group decision making

46.6

41.7

27.3

18.7

69.5

42.9

Faster learning

52.3

41.6

45.5

18.7

69.5

44.0

Didactic games

60.5

18.1

36.4

31.3

58.3

37.0

Source: study of author.

In the table mentioned above (table 3), one clearly observes that teachers enrolled
in the study are characterized by great diversity in terms of the use of activating
methods, however there is a trend in the frequent use of integrating methods by
almost all groups. Quite often, respondents use methods of creating and defining
concepts and creative problem solving. Subsequently, one uses methods of group decision making type, accelerated learning, creative thinking and evaluative methods.
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SUMMARY AND CONCLUSIONS
To sum up this stage of the study, it can be concluded that the vast majority of preschool teachers moderately know, but often use activating methods and among the
respondents, more than a half use activating methods every day. Moreover, it was
found that the length of work experience in the teaching profession and the type
of institution, in which the respondents work, are important in the use of various
groups of activating methods. As it turned out, teachers who “often” use different
groups of activating methods predominantly come from public institutions and possess long work experience.
The group of integrative methods is the best known and most frequently used by
respondents, while hierarchization methods are the least known and used methods.
One should therefore make an effort to approximate the emphasized activating
methods for teachers, indicated as unknown by most respondents (in terms of teachers involved in the study, these are hierarchization and diagnostic methods). Due to
the developmental possibilities of a young child, one should popularize the ability
to make modifications of these methods, adapting their application to the needs and
abilities of the individual preschool child. It is worth to spread positive effects of the
use of activating methods on child’s development observed by teachers (especially
among those who reluctantly and rarely use them at work).
Among children, one observes higher interest towards learning in comparison to
the use of traditional methods. Using activating methods, the teacher provides children conditions which facilitate acquirement of new knowledge, development of
their own ideas, better communication, use of their creative potential. Joint action,
participation in the activities of the group, characteristic for this group of methods,
significantly affects the intrinsic motivation of a child to explore the environment.
Thanks to own activity during problem solving, as well as the need to undertake discussion with others, one observed an increase in the concentration of attention and child’s involvement. It is extremely important for effective learning (Łaguna, 1996). Many practitioners indicate numerous advantages of using activating
methods. Particularly important is the favorable climate for action which should be
achieved, the opportunity to exchange experiences without any stress, as its safety is
not disturbed, and further improved relationship between children, the possibility
of talking, negotiation, discussion, building of adequate self-image or the ability to
self-realization.
One emphasizes the therapeutic advantages in supporting the development of less
talented and shy children (Folejewska & Zarzycka, 2005). These are certainly advantages from which current teachers-practitioners in the changing educational reality,
should often learn from using the catalog of activating methods.
Concluding the considerations above it can be stated that many of the teachers
surveyed try to correspond with a current trend of modernity and find the most
effective education strategy resulting from contemporary changes in early childhood
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education. Child’s education should be associated with multilateral activity, therefore
teachers enthusiastically use the activating education strategy, based on constructivist learning theory. The study indicates that activating strategy application requires
a broad knowledge and an ability to conduct classes with the use of activating methods. Not always did the declared willingness to use activating methods correspond
to their perfect knowledge. In the modern system of teacher education, there already
emerged classes in the course of which students explore contemporary trends and
tendencies in early childhood education. Knowing the activating methods directory
and acquiring the ability to use them, will contribute to a more conscious and effective implementation of such methods into educational practice by a modern teacher.
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PRESCHOOL TEACHER
IN MODERN EDUCATIONAL STRATEGY

Keywords: preschool teacher, preschool education, activating methods
Abstract: In the article, one demonstrated a modern concept of preschool education expressed in the self-activation of a child. One analyzed the use of activating methods by
a preschool teacher, resulting from problematic strategy. The use of activating methods stimulates a child to involve itself in independent problem solving, which provides new knowledge and discovery of new links with the knowledge already gained. The study involved 158
female teachers. The data on knowledge and the use of activating methods in work with preschool children was collected based on a questionnaire. Based on their analysis, it was found
that activating methods are moderately known, however often used by the vast majority
of respondents.

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA W NOWOCZESNEJ
STRATEGII EDUKACYJNEJ

Słowa kluczowe: nauczyciel przedszkola, edukacja przedszkolna, metody aktywizujące
Streszczenie: W artykule ukazano współczesną koncepcję wychowania przedszkolnego wyrażającą się w aktywizacji własnej dziecka. Poddano analizie wykorzystanie przez nauczyciela
przedszkola metod aktywizujących wynikających ze strategii problemowej. Stosowanie metod aktywizujących pobudza dziecko do zaangażowania się w samodzielne rozwiązywanie
problemów, co prowadzi do zdobywania przez nie nowej wiedzy i odkrywania nowych powiazań z wiedzą już zdobytą. W badaniu wzięło udział 158 nauczycielek. Dane dotyczące znajomości i wykorzystania metod aktywizujących w pracy z dzieckiem przedszkolnym
zebrano w oparciu o kwestionariusz ankiety dla nauczyciela. Na podstawie ich analizy
stwierdzono, że zdecydowana większość badanych zna przeciętnie, ale często wykorzystuje
metody aktywizujące.
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TO BE A TEACHER – IT IS SO EASY TO SAY – HOW
DIFFICULT IT IS TO MEET THE EXPECTATIONS OF
THE CHILDREN’ MODERN EDUCATION

N

owadays “being a teacher” in a preschool is not so obvious as a few decades
ago. Hurtling the world, information avalaible for the asking, pervasive excess of duties forbid teacher to make contact with his/her pupil. The first teacher at
school as well as a preschool teacher are very meaningful persons in child’s education.
Frequently, he is a role model who is remembered long after school education. To
achieve it, such a person has to have “something special” – an outstanding personality, a creative approach on teaching. At early childhood a child is a teacher’s watchful
observer and the first one who evaluates his work.
The important person in a child’s education is his/her teacher, first in preschool
and then at school. According to PWN Leksykon. Pedagogika by B. Milerski and
B. Śliwerski, a teacher is
a specialist prepared for didactical-educational work in educational institutions [...],
taking on a job for which he/she has full qualifications, and who obeys the basic moral
rules (Milerski & Śliwerski, 2000, p. 141).

Very often he or she is a role model remembered long after the end of school education. To fulfil those standards a person must have that “something” – a unique
personality, a creative attitude towards work.
By to the dictionary, the term “personality” means
a group of permanent characteristics and inner mechanisms on which behavior, psyche and identity of a human being are based, the directions and means to adjust to
changing reality and its transformation (Milerski & Śliwerski, 2000, p. 131).

According to R. Więckowski:
in the educational process the whole personality of a teacher is engaged, his/her personal experience, attitude towards reality, and most of all the level of his/her inner
development (his/her own experiences in educational contact with a child) (Więc
kowski, 1997, p. 391).
*
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W. Okoń dedicates a whole book to the subject of a teacher’s personality. He talks
about the most crucial characteristics a teacher should possess. He stresses the fact
that “perfect education can only be the work of a perfect teacher” (Okoń, 1962,
p. 7). One can only require this kind of education of teachers, educators responsible
for educating children. In a later part of this work S. Szuman states his opinion,
saying about a teacher
“an educator, who like an artist has his/her own personal style of acting, moulding
pupils, has his/her own pedagogical conduct; his/her own personal educational methods”. He points out the desired characteristics: “the real educator must possess a rich
personality – its richness coming from nature – but most of all a personality created
by his/her own education, experiences that he/she has gathered and shaped” (Szuman,
1962, p. 120–122).

Long ago, M. Kreutz wrote about a teacher’s personality, saying the term has
multiple meanings and exists in many definitions. For him the most important are
the empirical, metaphysical, and normative ones. The personality in the empirical
sense means:
the body of mental and physical characteristics, the characteristics meaning the conditions already existing in a person, necessary for the occurrence of certain phenomena, both physical and mental, which are the actual creators of given predispositions
(Kreutz, 1947, p. 3).

The author adds that physical characteristics can mean agility, physical strength,
memory, etc. as one person has many of those characteristics, which are connected
and intertwined. This is what causes differences among people. This meaning is used
mostly by empirical psychologists.
In the metaphysical meaning the personality is
not the individual predispositions, characteristics, but something in a person that
holds it together, something that they characterise, meaning ego, soul, substratum, or
they are the attributes for the substance.

The understanding here is that the characteristics cannot exist on their own; they
need a medium, which in this case is personality, ego. This is the meaning that philosophers use.
In the normative sense the personality is
not the whole body of predispositions of the person or their ego, but all of those characteristics that the person should possess according to a certain world view or ethics.

M. Kreutz stresses the fact that in this understanding only a few people possess
personality as it has to be acquired through their own prolonged effort. Pedagogues
use the term personality in the normative meaning. What is important, the author
correctly stated:
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that with the development of culture and social changes ideas change and with them the idea
of a teacher is changed as well (Kreutz, 1947, p. 4).

Besides the personality, a contemporary teacher is not only a role model, always
improving himself/herself, but most of all a person aware of his/her own competence.
D. Sipińska presents an interesting way of looking into the kind of competence
a teacher should have in order to fullfil educational tasks. The author postulates
which competences could ensure the teacher’s success. They are as follows:
• autocreative – meaning undertaking and introducing changes in one’s own
personality;
•

praxeological – meaning skills for planning, organizing, controlling and
evaluating educational processes;

•

communicative – this is effective language behavior (verbal and nonverbal)
in different educational situations;

•

cooperation – it can be seen in pro-social, integrative kinds of behavior in
contact with pupils;

•

creative – it depends on innovative and non-standard teachers;

•

informative – which is using the most modern sources of information;

•

moral – the capacity for deep moral reflection during the evaluation of an
ethical deed;

•

evaluative – enabling forming of assessments, passing judgments, making
choices;

•

exploratory (reflective) – the ability to investigate one’s own practice, to analyze it reflectively in order to improve (Sipińska, 2005, p. 272–274).
At the end of her work, D. Sipińska states that competence means more than anything the ability to use the theory in practice. It means that theoretical knowledge is
crucial for teachers as it allows them to implement educational tasks.
R. Kwaśnica has a different point of view. He separates two groups of competence:
practical-moral and technical. In the practical-moral competence group he puts the
following:
• interpretive competence – this is the capacity of an understanding approach
towards the world, thanks to which one can see the world as reality; it requires ongoing interpretation, asking questions, thanks to which the understanding of the world is a never ending task;
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questions (what kind of a person should I be, and how should I act?);

•

communicative competence – the ability to participate in a dialogue with
others and yourself, where dialogue is a conversation leading to breaking
anonymity, an attempt to understand yourself and the surroundings.
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In the technical competence group there are the following kinds of competence:
• normative competence – the ability to stand behind certain notions, goals
and the ability to identify with them;
•

methodical competence – the ability to work according to the rules that
establish the best order of actions, where the actions’ rules are the core, determining what should be done and when (called otherwise methods);

•

realizing competence – the ability to select the right means and create conditions to achieve goals (Kwaśnica, 2003, p. 300–301).
These kinds of changes can be observed today in the ever changing world. Contemporary teachers wanting to keep up with those changes have to keep up with
them in terms of their ability, knowledge and ideas in order to fullfil the expectations
the milieu has of them. A child is the greatest and the most sensitive observer of
a teacher’s actions. A child is capable of seeing the smallest mistakes, hesitation and
uncertainty of a teacher during his/her work in the educational field. Only a fully
engaged competent teacher will allow a child to feel his/her subjectivity. M. Jozek
writes about this when he claims that only the
effective leadership of a teacher in pupils’ educational activity (especially during the learning process at school) has a crucial role in contemporary education (Jozek, 2010, p. 32).

Only a pupil who feels that he/she is the subject of educational activities will have
a chance to feel responsible for the knowledge received from a teacher. The knowledge received this way will be treated as useful, necessary in future education, because
it will be perceived as the child’s own, needed to open the “door” to an unknown but
interesting world. Aware of this ongoing process and responsibility that rests on his/
her shoulders, a teacher will try to fullfil the pupil’s expectations.
All things, circumstances, apparitions which condition interaction between
a pupil and a teacher are important and take a place in a school.
All of the above elements of dialogue between a pupil and a teacher take place in
one place, school. According to Leksykon by B. Milerski and B. Śliwerski, school is:
a type of social institution and a unit of the educational system with the goal of
educating and raising children and youth, […] a community of teachers and pupils
(Milerski & Śliwerski, 2000, p. 227).

H. Sowińska underlines the meaning of school, which is
organized as the environment, the place where a pupil’s life goes on, the environment
that creates conditions for that life and the models it implements. From the point of
view of a pupil as a developing subject the quality of life is the most important factor
(Sowińska, 2004, p. 23–24).

The author adds that the pupil’s life at school takes place on two levels: the first one
is the organized, official one emerging from school designated functions and goals,
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implemented by teachers and pupils; the second level is represented by the unofficial, hidden life, the one the pupil participates in naturally and every day in different
situations. H. Sowińska distinguishes the elements that create school’s reality. They
are as follows:
• defined programes, official and hidden ones;
•

certain systems of values, norms and symbols – which is what is generally
called the school culture;

•

people, groups of people and relationships among them;

•

certain organizational patterns embracing people and their actions;

•

the inner reality of a person, when he/she perceives himself/herself as an
element of reality (Sowińska, 2004, p. 24).
Entering the school reality, children are “forced” to accept, to subordinate to the
rules and principles existing at school. They gain different kinds of experience, acquire knowledge and skills, have contacts with peers, but also with the older participants of school reality. All of these encounters result in collective experience that
will influence a child’s emotional life. Among many aspects of the teacher-educator
profession, besides the didactic issues, one has to remember about the respect for human (child’s) dignity, rules of just behavior towards the pupils, taking child’s freedom
into consideration, rules of cooperation with parents and careers, common sense and
trust in own abilities. J. Szempruch emphasizes that:
[…] the aim of teacher’s job, early school education teacher included, is the development of an “upright man,” a person affectionate to good and beauty, sensitive to
human and world threatening, a person caring for proper self-development (Szempruch, 2011, p. 218).

The main task of a teacher, the author is discussing, is to ensure that the pupil can
develop and function as an independent person. It somehow points out the ethic
postulate understood in pedagogy as the need to provide with such conditions as to
enable pupils’ development whereas they themselves would create the atmosphere of
freedom, which could enable mutual development (Szempruch, 2011, p. 219).
Any person being an educator should personally care for this development, not
only extending the knowledge but also paying attention to the reality changing
around him and the child. It helps the teacher not to get into routine and just follow
the same patterns when educating. This is true for different aspects of teacher and
pupils’ behavior during lessons, e.g. way of starting the lesson, checking homework,
asking questions. Many of these routine behaviors are so small and automatic that
they escape our notice. However, they constitute a necessary component of teacher’s
behavior during lessons because – if they are effective – they allow the reduction of
the burden connected with cognitive information processing. An efficient teacher
knows how to use effective routine connected with disciplinary issues which will
have a positive impact on his teaching.
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The teachers have to meet multiple expectations: as from creating at school some
possibilities for the development of a pupil who becomes autonomous, free, open,
creative, tolerant and self-dependent, who is going to be clever and innovative not
only in private life but in public one as well. One of the very important aspects of
teacher’s profession is his care and efforts to develop the pupil’s self-dependence in
acquiring knowledge, which may be achieved by including the pupil in planning,
organizing individual and team work, as well as control and evaluation (Szempruch,
2014, p. 271).
Clear communication is a very important issue because teachers use it to contact
with his pupil. It is a peculiar kind of educational contact which allows mutual
understanding, both by the teacher and child as well as between children. Teacher’s
statements should be brief and concise. He should use the language of literacy, understandable and properly interpreted by pupils participating in lessons. The teacher should avoid lowering the level of his speaking to the level children sometimes
use as it may lead to infantilism and lowering of the contents value of what he
is communicating.
In such subjective teacher-pupil relation the natural curiosity concerning the surrounding world is developed in all spheres: intellectual, physical, mental and spiritual. After all it is the teacher who is the most important and significant person in
child’s early school years. Thus, if the teacher is friendly and authentic in his good
contact with the child, he will definitely leave a permanent trace in his personality. It
will later on influence the child’s contacts with other people (Laska & Piątek, 2005,
p. 23). The teacher will become a creator of a specific humanistic educational climate
and working with his total being, including his own experience, dilemmas or everyday conflicts, he will facilitate the child’s development. Feeling respect towards the
child the teacher will be happy of his pupil’s success, will inspire his astonishment of
the surrounding world, will sensitize him onto the beauty and good. In this way he
will help the child become a person ready to face the future challenges. The teacher’s
support stimulates self-development, self-realization and helps to follow the life vocation the pupil has chosen for himself (Laska & Piątek, 2005, p. 181).
A good teacher should realize the necessity of cooperation with parents as partners in the discussion for the good of the child-pupil. There is no doubt that this
kind of cooperation is beneficial for both sides, both of them gaining a great deal,
supporting the child’s development at the same time. This fact can be supported by
the following:
• there is a common goal: both parents and teachers want the child’s development;
•

parents are responsible for caring for and bringing up a child and they are
not released from that responsibility when a child goes to school;

•

school educates and raises children, for whom uniform rules of conduct for
all adults in matters of upbringing are extremely important;
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•

parents have enormous influence on the way children acquire values, beliefs
and behavior – school supplements it;

•

without cooperation with parents, school is not able to cope with such problems as aggression, or other dysfunctional behavior;

•

school can help parents in their educational problems;

•

parents can help school in its organizational problems;

•

what parents expect is important information for a school planning its tasks;

•

parents’ opinion can be useful information and lead to improving school
work;

•

parents have the right to honest information about a child;

•

parents have the right to voice their opinion on the school (Dzierzgowska,
1999, p. 11–12).
I asked students graduating from their undergraduate full-time studies of early school education about their observations from practical trainings they participated in and connected with different attitudes towards pupils. The 70 students
(2 men included) aged 22–23 were very willing to describe their reflections connected with their practical trainings and different activities of teachers during lessons,
after-school activities and meetings with parents. Having analyzed some texts (essays,
reports) and reflected upon them, it is not possible to generalize or generate some
phenomena, but they can serve as further afterthoughts about the quality of teachers
job, and which follows, can be used for a closer look at the quality of communication. The results of the text analysis made it possible to form a few theme groups
which were pointed out by the students. These are:
• teachers’ activity towards their pupils;
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Table 1. Kinds of dominating activities of teachers – own study

Teacher – pupil

Teacher – student

Teacher – parent, carer

• Teacher’s presentation as
a method of new topic introduction used too often

• Pointing out “the only
• Discussing educational
proper way” of conducting
problems which do not
lessons
take place within the class

• Limiting pupils’ activity
while preparing or searching for new information

• Presenting “The Guide
for teachers” as the only
source to prepare lesson
scenario

• Helping out in search
for new information in
textbooks
• Answering questions for
the pupil
• Directing the pupil to the
“correct” answer

• Limiting the student’s
possibilities of conducting
lessons according to their
own ideas
• Attitude of “the omniscient”

• Attitude of being better,
higher, more important
than parents
• “Service of a client” and
not a parent of an individual pupil
• Pigeonholing parents
when talking to other
people

• “Moralizing” upon new
student’s ideas for lessons

• Talking about educational
problems of individual
parents in the staff room

• Limiting the possibilities
of student’s own activity
initiation

• Fear to talk to parents
about problems with
discipline in class

• No summing up of lessons
(observed or conducted by
students)
Source: study of author.

Describing their observations of lessons students mainly (89%) pointed out that
activity of teachers had a negative impact on pupils’ work. Many a time did it disturb
the natural activity of pupils and neither supported their creative attitudes nor encouraged asking questions. The students noticed that very often (up to 70%) lessons
seemed to be like a “Copy/Paste” activity, no emotional engagement. Pupils listened
to orders and followed them with no own emotions. The teacher stated: “Work card,
number, page, stick in, underline, leave your pencil, close your book;” “it’s no time
for questions now, write, complete the gap in the sentence.” The students notice that
non-verbal communication is not used (60%) which they thought was the reason for
problems with discipline in class. Symptoms of transferring activity towards pupils
appeared in just few of the classes being observed (30%), and pupils got engaged
in search for information by themselves as well as asked to recall of their previous
knowledge as an important issue for the introduction of new information during the
given lesson. Unfortunately, results of my previous research on limiting children’s
activity, as well as the possibility of choosing by themselves and giving them the
chance to suffer the consequences (Grabowska, 2014, p. 406) as the postulated aspects of child subjectivity in early school education are confirmed. An alarmingly big
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percent of students’ statements (80%) prove their being limited by teachers to The
Guide for Teacher when preparing lesson scenarios as well as being negatively assessed
when trying to prepare their lessons according to their own ideas. Unfortunately, in
contacts with parents or carers teachers’ attitude was not therapeutic at all (45%),
conversations with parents were often conducted by teachers showing off to be “the
wiser ones” (35%) and parents or carers were not given a chance to ask questions.
A positive conclusion following the discussed analysis is the fact that the students
can also notice some good attitudes, worth copying, of teachers who despite unfriendly work conditions (the atmosphere of a “contest” between young teachers –
up to 5 years probation period, fear of losing their jobs) they share their knowledge
(60%), they are able to accompany their pupils on the educational road, they search
for new solutions to work with their pupils. These are teachers who are fully aware
of the important role they play in the processes of pupils development and acquiring
some new, useful in their further education experience. These are also teachers who
organize many situations allowing their pupils experience different kinds of activities
as well as having a positive impact on their perception of the world, situations which
reinforce the will to discover or observe. They also let their pupils perform the thinking process by themselves with no limits to their child fantasy, e.g. when looking for
some new, innovative usage for salt or autumn rain drops.
It is important to emphasize that when the students undertook the task of writing
down their reflections arising from their practical trainings, they examined closely
the attitudes of teachers and were able to point the proper ones and those which limit
pupils activity in a remarkable way. Having the possibility of participation in parents
meetings and other events, the students had the chance to observe teachers in different roles which often included taking up difficult educational topics in discussions
with parents or carers, cooperation for the good of pupils, sharing their psychological knowledge. The students understood the importance of taking part in practical
trainings before they start the future professional career and they emphasized the
significance of theoretical knowledge serving practical work, as well as the necessity
of starting work with children as soon as possible.
In consideration of the above students’ opinions, attitudes of teachers are really
different and, unfortunately, many of them prove bigger activity of teachers than
pupils. This phenomenon accompanied with the teacher’s “omniscience” discourages
pupils from undertaking their own tasks and kills their will to independent work or
even team cooperation. Therefore, can we claim that early school education requires
from the teacher the attitude of a guide or cooperator and not a manager or supervisor of pupil’s work? The proof for such a question is the peculiarity, reflectiveness
and mentorship teachers working at the early school level should present. To let the
educational process run smoothly and allow good, explored understanding of child’s
mentality as well as deep observation of his behavior, its interpretation included,
some kind of unity has to appear between the teacher – the mediator, the guide and
the child.
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Being a teacher, but carries a lot of satisfaction, fulfillment as a kind of guide to the
children’s world is not an easy profession. Among the many responsibilities they have
to fulfill the teacher from teaching and education are also those of a moral nature.
Becoming a teacher must be aware of the fact that you should be a role model for
children, the source of moral conduct for parents in educational matters. Completion of teacher education, even with the best score of not guaranteed to become at
once professional and authority to others. The responsibilities of a teacher is enormous and must be aware that not only teaches but also educates.
A teacher is comprehensively educated, he/she works on his/her abilities, uses
every possibilities to improve own methods of work. A teacher courts for trust and
help for his/her pupils. It is important for him/her to be entity and to have sens of
fullfil an obligation.
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TO BE A TEACHER – IT IS SO EASY TO SAY – HOW
DIFFICULT IT IS TO MEET THE EXPECTATIONS OF THE
CHILDREN’ MODERN EDUCATION

Keywords: early childhood teacher, expertise, occupational expectations, personal relations,
personality
Abstract: The first teacher at school as well as a preschool teacher are very meaningful persons in child’s education. Frequently, he is a role model who is remembered long after school
education. To achieve it, such a person has to have “something special” – an outstanding
personality, a creative approach on teaching. At early childhood a child is a teacher’s watchful
observer and the first one who evaluates his work. A teacher’s task is to create conditions
for comprehensive growth and save research. The expectations placed on a teacher determine the way in strengthening occupational skills in order to personal treatment of a pupil
and himself.
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BYĆ NAUCZYCIELEM… JAK TO ŁATWO POWIEDZIEĆ,
CZYLI O TYM, JAK TRUDNO SPROSTAĆ OCZEKIWANIOM
WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI DZIECI

Słowa kluczowe: nauczyciel wczesnoszkolny, kompetencje, oczekiwania zawodowe, podmiotowe relacje, osobowość
Streszczenie: Osobą znaczącą w edukacji dziecka jest m.in. pierwszy nauczyciel w szkole,
wcześniej nauczyciel w przedszkolu. Niejednokrotnie jest wzorem, który wspomina się jeszcze
długo po zakończeniu edukacji szkolnej. Aby jednak mogło tak być, osoba taka musi mieć to
„coś” – osobowość, nietuzinkową, podejście twórcze do swojej pracy. Dziecko w wieku wczesnoszkolnym jest bacznym obserwatorem poczynań nauczyciela i pierwszym oceniającym
jego pracę. Zadaniem nauczyciela jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju
i bezpiecznej eksploracji. Oczekiwania, jakie stoją przed nauczycielem, wyznaczają dla niego
drogę ciągłego doskonalenia się w duchu podmiotowego traktowania ucznia i samego siebie.

ZN_Ped_2015_10.indb 182

2016-06-06 23:26:39

Irina Oleksiiwna Kuchynska*

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНОГО
НАПРЯМКУ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ
ШКОЛІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

С

тудентська молодь, як відомо, є значним прошарком нашого суспільства,
який визначає його соціально-економічний і духовний потенціал.
Як зазначає у своїй роботі Виховання особистості (Київ, 2003) академік
І.Д. Бех:
Вік юності найбільш чутливий до всіх соціальних перетворень, і цей факт
слід враховувати у виховному вузівському процесі [С. 245].

Вчений акцентує увагу на тому, що молодь функціонує у надзвичайно
складному й динамічному соціумі, який є не просто середовищем
її існування. Він постає перед людиною у формі різноманітних за суспільно
значущою спрямованістю соціально-моральних задач, які мусять бути більш
чи менш успішно розв’язані кожним членом суспільства. Тому педагогамнаставникам слід чітко з’ясувати, які соціально-моральні задачі ставить
соціум не тільки перед молоддю взагалі, а перед кожною окремою молодою
людиною з метою допомогти їй виробити єдино правильну індивідуальну
життєсмислову програму [С. 246]. Безперечно, в умовах сьогодення, коли
актуальною постає проблема політичної культури та політичного мислення
молоді, мотивація актуалізації ідейно-політичного напрямку виховної
діяльності стає доцільною і своєчасною. Цей напрям виховної діяльності
розглядався у працях педагогів П.К. Волинського, М.П. Ніжинського,
С.А. Литвинова, Л.В. Кондрашової, О.А. Пермякова, Н.І. Зеленкової,
Г.Ю. Лаврешиної та ін. Звернення педагогічної громадськості до даної
проблематики, що розглядається у контексті сучасної історико-політичної
ситуації, вважаємо, підтверджує фактор її необхідності. Сьогодні важливо
усвідомити, що побудова демократичного громадянського суспільства
неможлива без формування політичної культури мислення студентства,
*
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молоді, що безумовно є цінним потенціалом нашої держави.
Мета статті: розкрити і обґрунтувати особливості ідейно-політичного
напрямку виховної діяльності студентської молоді в умовах сьогодення.
Зазначимо, що кожний історичний період висвітлює певну ідеологію,
ціннісні орієнтири, мотиви і потреби виховної діяльності. Сучасним
науковцям, розглядаючи виховну спадщину минулого необхідно акцентувати
увагу на тих ідеях виховання, які і в умовах сьогодення можуть стати
у нагоді щодо справи формування політичної культури молодого покоління.
Але, безперечно, ці ідеї формування політичної культури молоді повинні
розглядатися у контексті національних ціннісних орієнтирів, загально
людських вартостей і громадянсько-політичних, моральних інтересів
держави.
Вважаємо за доцільне підкреслити, що політична культура – це
соціально обумовлений рівень розвитку особистості у сфері суспільнополітичної діяльності. Безперечно, політично вихована людина відрізняється
політичними поглядами і переконаннями, такими якостями, як громадянська
зрілість, ідейна спрямованість особистості, відповідальність, політична
грамотність та громадянський обов’язок. Нагадаємо, що громадянськість
– це, духовно-моральна цінність, світоглядно-психологічна характеристика
людини, що зумовлена її державною самоідентифікацією, усвідомленням
належності до конкретної країни. Політична культура, як складна
особистісна освіта, дає можливість громадянину розвиватися у контексті
державотворчих інтересів. Зазначимо, що політична культура має
багатокомпонентну структуру. А саме:
• мотиви суспільно-політичної діяльності (політичні інтереси,
політична допитливість, інтерес до суспільної роботи, організаторські
здібності);
•

політичні знання (знання філософії, законів суспільного розвитку;
знання про природу, структуру політичної влади і державних
органів; знання історії, політичного життя й основ економіки, знання
поточної політики);

•

політичні переконання (сплав ідейно-політичних знань і почуттів,
що базується на єдності історичної пам’яті, політичного кругозору,
політичної інформованості і позитивної спрямованості емоційної
сфери особистості);

•

політичне мислення (уміння дати оцінку політичним подіям, фактам,
явищам; аналіз причин цих явищ і подій; уміння оцінити політичну
ситуацію; вести політичну дискусію і прогнозувати її результат);
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політична активність (участь у суспільному житті країни;
усвідомлення і реалізація цивільних прав та обов’язків; наявність
навичок суспільно-політичної діяльності; готовність до захисту
Батьківщини);

•

політичний самоконтроль (співвіднесення свого способу життя
з нормами суспільства; здатність контролювати об’єктивність
політичних поглядів; політична принциповість, тобто відповідність
поведінки політичним принципам) [3].
Зазначимо, що ідейно-політичне виховання студентської молоді в умовах
сьогодення повинно розглядатися враховуючи (див. рис. 1):
• мотиви (національні, суспільно-політичні);
• потреби (моральні, громадянські, соціально-економічні);
• ціннісні орієнтири (культура соціально-політичних стосунків,
державність, захист прав і свобод та ін.);
• завдання виховання (формування політичного мислення, суспільної
діяльності та ін.);
• умови виховної діяльності (ідейна спрямованість цілей діяльності
та ін.);
• форми і методи виховної роботи (диспути, бесіди, лекції, гуртки,
конкурси, вікторини та ін.).

Рис. 1. Ключові компоненти ідейно-політичного виховання особистості [3].

Ідейно-політичне виховання студентської молоді, це безумовно
цілеспрямований процес формування ідейних поглядів і переконань, потреб
і мотивів суспільно-політичної діяльності, соціальної зрілості і активності.
Воно покликано забезпечити високий рівень політичної культури
особистості. У процесі ідейно-політичного виховання акцент робиться
на окремих його аспектах. Так, одні звертають більше уваги на освітньо-інформаційний бік, інші – на мотиваційний, але не завжди належна увага
приділяється формуванню політичного мислення, виробленню переконань,
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розвитку волі і рис характеру. Сучасне студентство потребує розширеного
аналізу ключових політичних подій (не тільки у межах власної держави, але
й за кордоном), які впливають на формування громадянської позиції молоді.
У зв’язку з цим гостро постає проблема визначення й обґрунтування завдань
ідейно-політичного виховання. До яких відносять:
• формування соціально-ціннісних орієнтирів; мотивів суспільно-політичної діяльності;
•

розвиток активної соціальної позиції;

•

вироблення ідейно-політичних поглядів і переконань;

•

формування культури політичного мислення;

• уміння аналізувати власну діяльність; самоконтроль.
Як зазначає академік І.Д. Бех (Виховання особистості, 2003) нині перед
вищою школою стоїть дилема: або “штампування” функціонерів, або
розвинена особистість. Від вибору у цій ситуації залежить місце і місія
вищої освіти в суспільстві: в першому випадку вища освіта плестиметься
позаду суспільства, у другому – забезпечуватиме його розвиток. Цей вибір
і визначає спрямованість реформи вищої освіти [С. 251]. Вважаємо за
доцільне, у цьому аспекті підкреслити і роль педагога, який повинен, на
наш погляд:
• вміти жити в реальному світі, об’єктивно сприймати факти
і працювати з ними; долаючи прагнення сховатися за систему
власних психологічних захистів;
•

орієнтуватися у будь-якій ситуації на сутнісні аспекти, визначати
її психолого-педагогічні основи, передбачати прямі й опосередковані
наслідки кожного свого рішення і вчинку, об’єднувати окремі події
в насичені єдиним смислом системи;

•

на вдаватися до демагогічних гасел, не підміняти справу словами,
а робити її надійно, з повною віддачею.
Педагогові слід пам’ятати, що мистецтво ефективного психологічного
впливу взагалі й виховного зокрема полягає в тому, щоб створити в іншої
людини такий психічний стан, аби вона (свідомо чи неусвідомлено) була
внутрішньо готовою чи бажала прийняти цей вплив. Для цього необхідна
довіра до джерела інформації, яка максимальною мірою забезпечується
особистісним ставленням і діалогічним, довірливим типом спілкування.
Підкреслимо, що вищі досягнення – це влада над собою, стратегія
побудови життя, яка передбачає постійний рух до здійснення нових, важчих,
ніж раніше, задумів, результати яких потрібні не тільки самій людині, а й усім
людям. Нереалізованість людини, її здібностей, можливостей, таланту чи їх
непродуктивна, антигуманна реалізованість – все це підриває життєві сили
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людини, суспільства, культури, держави, збільшує відповідальність перед
самим собою за зміст і спрямованість свого життя. Отже, слід прагнути до
того, щоб зменшити патологію соціального й культурного розвитку людини
і суспільства.
Зазначимо, що в умовах сучасних глобальних криз – екологічних,
економічних, морально-духовних – людина немає права на пасивність.
Як висловлюється з цього приводу І.Д. Бех молода людина мусить стати
активною в своєму діянні, творчості, самовдосконаленні. Йдеться про пошук
і реалізацію і теоретичних, і технолого-методичних шляхів, які забезпечили
б вищі досягнення людини в основних сферах її життєдіяльності. Саме на
цю фундаментальну мету, за визначенням вчених І.Д. Беха, М.Б. Евтуха,
О.В. Сухомлинської та ін. має працювати сучасна освіта. Вищі досягнення
людини відомі педагоги пов’язують з розвитком її особистісного потенціалу,
за якого відбувається гармонізація професійного і духовного оптимуму
суб’єкта.
Сьогодні, молода людина, що розвивається як у контексті власної
професіоналізації, так і духовного становлення повинна керуватися також
і суспільно-політичними знаннями. Підкреслимо, що визначальними
умовами виховання політичної культури студентської молоді необхідно
вважати:
• ідейну спрямованість цілей діяльності;
•

залучення до активної суспільної діяльності;

•

дотримання наступності й послідовності у виборі способів
діяльності;

•

поєднання цілей, завдань, змісту і способів суспільної діяльності
з інтересами, можливостями і здібностями її учасників.
Безумовно, виховання – багатофакторний процес, що залежить від низки
об’єктивних і суб’єктивних чинників. До об’єктивних чинників належать
соціально-історичні особливості, культурні традиції країни, прийнята в ній
система освіти. До суб’єктивних – особистісні якості педагогів, рівень їхньої
педагогічної майстерності, психологічні особливості та ціннісні орієнтації
учасників виховного процесу.
Світовий соціально-історичний досвід дає можливість визначити
головну мету виховання як формування гармонійно і всебічно розвиненої
особистості, підготовленої до ініціативної соціальної та професійної
діяльності в сучасному суспільстві, особистості, здатної сприймати
й примножувати його цінності. Цілі виховання визначають його зміст,
методи й засоби, оптимальна дія яких має забезпечити очікуваний результат.
Вважаємо за доцільне зазначити, що формування політичної культури,
організація виховної роботи суспільно-соціальної, ідейно-політичної
спрямованості здійснюється в різних формах і за допомогою різноманітних
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методів. А саме: політичні інформації; лекції; бесіди; політичні диспути;
вечори політичних питань; телемости і конференції; конкурси (плаката,
ерудитів та ін.); політичні вікторини; робота з політичною карикатурою
та ін. Безперечно, участь у різних формах ідейно-політичного виховання
стимулює у молодих людей мотиви громадянської та суспільно-політичної
діяльності, збагачує політичну інформованість, кругозір, розвиває історичну
пам’ять, удосконалює політичне мислення, підвищує соціальну активність,
озброює навичками політичного самоконтролю, що не може не позначитися
позитивно на рівні політичної культури, саме від якої залежить можливість
молодої людини виявити суспільно-громадянську спроможність.
З соціальною, політико-громадянською відповідальністю особистості
пов’язане визначення молодою людиною свого місця в суспільстві, а це
означає – прийняття на себе особистої відповідальності перед суспільством
за справу і за себе. Основною виховною метою у цьому зв’язку й має
виступити формування у кожного вихованця уявлення про себе не просто
як про громадянина, якій підтримує чинний лад, а як про незалежну
особистість, здатну прийняти на себе моральну відповідальність перед
суспільством за себе, за інших, за справу.
Таким чином, вважаємо, що ідейно-політичний напрямок виховної
діяльності сприяє більш ефективному формуванню політичної культури та
політичного мислення студентської молоді, що в умовах сьогодення набуває
надзвичайно актуального й необхідного значення.
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КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНОГО
НАПРЯМКУ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ
ШКОЛІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Ключові слова: актуальність, виховання, молодь, ідейно-політичний напрямок
Pезюме: У статті робиться спроба аналізу актуалізації ідейно-політичного напрямку виховної діяльності студентської молоді в умовах сьогодення; акцентується увага на ключових аспектах формування політичної культури особистості.

KEY ASPECTS OF THE IDEOLOGICAL AND POLITICAL
DIRECTIONS OF EDUCATIONAL ACTIVITY IN HIGHER
SCHOOL IN CONDITIONS OF PRESENT TIME

Keywords: actuality, education, young people, ideological and political direction
Abstract: In the article the attempt of analysis of actualization of ideological and political
direction of an educate activity of student young people is done in the conditions of today;
attention is accented on the key aspects of forming of political culture of personality.
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KLUCZOWE ASPEKTY POLITYCZNYCH
I IDEOLOGICZNYCH KIERUNKÓW AKTYWNOŚCI
EDUKACYJNEJ WSPÓŁCZESNEGO
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Słowa kluczowe: współczesność, edukacja, młodzież, ideologia, polityka
Streszczenie: W artykule przeprowadzono analizę politycznych i ideologicznych aspektów
aktywności edukacyjnej szkół wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem warunków kształtowania się tożsamości młodzieży oraz jej dorastania do kultury politycznej.
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