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Wstęp
Dynamika życia we współczesnym świecie i zmieniające się trendy działań w środowisku społecznym wywierają presję ekonomiczną, społeczną,
socjalną i kulturową. Wzrastają wymogi adaptacyjne, co w efekcie rodzi
nowe potrzeby i wyzwania edukacyjne. Radzenie sobie z szybkim tempem
życia i zmianami wymaga zarówno od jednostki, jak i systemu społecznego zaktywizowania nowych zasobów poznawczych i procesów uczenia
się. Odnalezienie się w nowych realiach wymaga od jednostki posiadania
indywidualnych kompetencji wiedzy, nastawienia emocjonalno-motywacyjnego i umiejętności. Rosnące zapotrzebowanie na wsparcie i efektywne
poradnictwo w zakresie pedeutologii pracy socjalnej, zarządzania problemami społecznymi czy wsparcia klientów są wyzwaniami dla animacji pracującej na zasobach jednostki, rodziny, organizacji i środowiska.
Animacja ożywia i pobudza jednostki do aktywności. Ze względu na
swoje cele koncentruje się na działaniach związanych z formalną, nieformalną i pozaformalną edukacją, komunikacją społeczną, aktywizacją
środowiska, partycypacją społeczną oraz enkulturacją, będącą całożyciowym procesem wzrastania jednostki w kulturze i nabywania przez
nią kluczowych kompetencji. Stanowi ona nie tylko metodę aktywizacji
społecznej środowiska czy element budowania kapitału społecznego opartego na sieci społecznej, ale przede wszystkim jest sposobem oddziaływania. Animacja ma na celu wychowanie i kształcenie jednostek, grup,
środowisk przez kulturę i dla niej, wyzwalanie twórczego potencjału i pobudzanie sił społecznych, integrowanie, motywowanie, wspieranie i zachęcanie do kreatywnych działań.
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Synergiczność działań edukacyjnych i społecznych jest wyzwaniem dla
współczesności. Zogniskowanie, kumulowanie wiedzy, wzmacnianie i potęgowanie efektów różnego rodzaju aktywności nie tylko usprawnia działalność i zwiększa efekty, ale przede wszystkim daje jednostkom poczucie
podmiotowości i sensu współistnienia w ramach wspólnoty. Synergizm
jest zatem specyficznym współbyciem, współdziałaniem, które multiplikuje składniki oddziaływań i ich czynniki. Jest pośrednim zjawiskiem pomiędzy „byciem” a „działaniem”, łączącym w sobie wielość i różnorodność
w jedną spójną całość czynności. Wytwarzanie nowych inicjatyw, wzajemne wzmacnianie efektów, uzupełnianie i doskonalenie metod pracy, inspirowanie siebie nawzajem pozwala na osadzenie problematyki w szerszym
kontekście. Kooperacja podmiotów działa na zasadzie pozytywnego sprzężenia zwrotnego, dając lepsze i większe w stopniu i zakresie efekty, niż gdyby funkcjonowały oddzielnie. Synergia działań animacyjnych jest zatem
nieodzownym elementem funkcjonowania w ponowoczesnym świecie.
Promowanie założeń pracy wspólnej, inspirowanie do podejmowania
wysiłku na rzecz innych, stanowią ową wartość synergicznie dodaną współczesnego życia społecznego, jednocześnie zachęcając jednostki do większego zaangażowania się w proces aktywizacji środowiska. W tym kontekście
głównym celem naszej konferencji było uzyskanie odpowiedzi na pytanie:
jak animacja radzi sobie z wyzwaniami współczesności?, jakie korzyści
i ewentualne zagrożenia niosą ze sobą synergiczne działania?, co integruje,
a co rozprasza energię podmiotów?, jakie należy tworzyć warunki do zaistnienia i rozwoju animacji? Interesują nas dotychczasowe Państwa doświadczenia i obserwacje, w jakich konkretnych sytuacjach dostrzegacie synergizm
działań edukacyjnych i społecznych; jakie inicjatywy, stanowiące przykłady
dobrych praktyk w zakresie animacji środowiskowej, są podejmowane.
Nasza konferencja była szansą na zaprezentowanie zarówno teoretycznych kontekstów związanych z animacją społeczną, jak również pedagogicznych i pedentologicznych implikacji działań animacyjnych. Konferencja okazała się praktycznym spojrzeniem na środowiskowy wymiar
uczestnictwa jednostki w życiu społecznym. Zaprezentowanie form działalności animacyjnej różnych sektorów, przywołanie dobrych praktyk, stanowiły z jednej strony uzupełnienie diagnoz społecznych, z drugiej wskazywały ścieżki kooperacji, której efekty przyczyniają się do rewitalizacji
poszczególnych grup i środowisk. Kluczowe były także próby wyznaczenia nowych kierunków działań wobec wyzwań współczesności. Autorskie
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pomysły, twórcze rozwiązania i codzienna praktyka stanowią niewątpliwą
inspirację do dalszych działań edukacyjnych i społecznych.
Złożone do opracowania i recenzji wydawniczej współautorskie teksty –
po namyśle nad nimi współredaktorów zbiorowej monografii – przyjęły
postać, którą stanowi konstrukcja książki, podział, układ i następstwo poszczególnych tekstów.
Książka składa się z dwóch części, które zatytułowano następująco:
1. Pedagogiczne składniki i czynniki animacji synergii działań edukacyjnych i społecznych.
2. Animacja synergii działań społeczno-kulturowych.
W części pierwszej znajdują się opracowania ułożone hierarchicznie
z uwagi na zakres tematyki. I tak tło i przesłankę nadrzędną dla projektu zmian społeczno-edukacyjnych działań nauczycieli akademickich
stanowi aktualny stan profesjonalnej aktywności w Polsce. Stąd autorka
tekstu (Krystyna Duraj-Nowakowa) wyprowadza postulaty kierunków
adaptacyjnych, ewolucyjnych lub rewolucyjnych zmian w optyce systemowego sprężenia zwrotnego. Ideę główną konstytuuje się wokół tendencji do
uspójnienia czynności dla jedności przeciwko entropii/rozpadowi działalności – procesów i ich efektów. Z tej idei wynikają pytania o kooperacje dla
rewitalizacji idei synergiczności działań nauczycieli akademickich.
Merytoryczne założenia profesjonalnego dojrzewania i doskonalenia
nauczyciela między animacją i edukacją pozostają w ścisłym związku z jego
osobowością i działaniami. Celem opracowania jest pokazanie na przykładzie biogramów aktywnych animatorów pedagogiki Celestyna Freineta, skupionych w Polskim Stowarzyszeniu Animatorów tej pedagogiki,
zjawiska synergii, które może się ujawnić między działaniami animacyjnymi a edukacją, dzięki czemu dojrzałość profesjonalna i rozwój zawodowy
mogą zyskać nową, wyższą jakość. Refleksja na ten temat służyć ma wskazaniu możliwych źródeł sukcesu zawodowego i profesjonalnej satysfakcji
z coraz lepiej, bardziej świadomie, skutecznie i autonomicznie wykonywanej pracy, których można szukać w łączeniu/scalaniu/integrowaniu aktywności na różnych polach (np. edukacji i animacji), bądź we współpracy
z innymi osobami czy też w poszukiwaniu harmonii między wybranymi
aspektami działania (Małgorzata Kaliszewska).
W ścisłym związku z pedeutologicznymi przesłankami uprzednich
podrozdziałów książki pozostaje opracowanie pt. „Modernizowanie profesjonalizacji pedagogów”. Odwołania literaturowe do bibliografii tematu
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i ich interpretacje przekonują, że tematyka profesjonalizacji współcześnie
nie znajduje adekwatnych publikacji. Dlatego dla naszych potrzeb warto
przywołać nadal aktualne książki, których treści pomagają myśleć nad renowacją idei koniecznych, a nie dość wykorzystanych w praktyce oświatowej decyzji i działań edukacyjnych w szkołach wyższych. Ważne pozostają
przesłanki systemu profesjonalizacji studentów pedagogiki wedle naukowego i funkcjonalnego systemologicznie modelu. Znaczące niedostatki dotychczasowego wzorca profesjonalizacji nauczycieli determinują potrzebę
jego modernizacji. Przesłanki te pozostają w ścisłym wzajemnym związku
z aksjologicznym kontekstem działalności pedagogicznej grup podmiotów:
studentów i nauczycieli, pedagogów i nauczycieli akademickich. Celowe pozostaje postulowanie przestrzegania czterech zasad budowania programu
praktyk pedagogicznych z uwzględnieniem czynnika synergii zwiększającego efektywność w takich staraniach o wyższe zakresy i poziomy profesjonalizacji, przez wychodzenie od obserwacji rzeczywistości edukacyjnej
w kierunku nieodzowności poszukiwania optymalnych teorii naukowych,
które pomagałyby usprawnić zastane realia. Postulat taki nabiera wymiaru
konieczności odzewu – w obliczu reformy – na hasła Konstytucji dla Nauki (KDN). Projekt tej konstytucji wyraźnie kładzie akcent na sprzężonych
zwrotnie związkach praktyki z teorią (Krystyna Duraj-Nowakowa).
Pedeutologiczne założenia problematyki naszej zbiorowej monografii służą rozwinięciu tematu „Twórczość naukowa i jej relacje z praktyką edukacyjną w dyskursie holistycznym” (Marzenna Magda-Adamowicz). Twórczość
naukowa nie jest zjawiskiem wyjątkowym, ani też powszednim oraz nie zależy od wieku jednostki. Rozumiana podmiotowo i przedmiotowo jest ona
procesem kształtowania się indywidualności jednostki wywołując znaczne
zmiany społeczne. Twórczość naukowa w sensie podmiotowym jest aktem
indywidualnej samorealizacji jednostki. Jest też skutkiem działania systemu
obejmującego twórcze myślenie, działanie, zachowania i organizację pracy,
który twórca cały czas aktualizuje i wzbogaca w procesie twórczego rozwiązywania zadań. Twórcze dzieła naukowe wpływają na zmiany w praktyce
edukacyjnej, ale też ona dostarcza nowych inspiracji dla pracy naukowej.
O nowszych – hermeneutycznych – kompetencjach przyszłych pedagogów, tymczasem jeszcze studentów, traktuje rozprawa pt. „O potrzebie
i możliwościach modelowania kompetencji hermeneutycznych studentów
pedagogiki – przyszłych pedagogów” (Barbara Klasińska). Autorka argumentuje, że we współczesnej rzeczywistości społeczno-edukacyjnej coraz
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częściej zdarzają się sytuacje nieoczekiwane, nieprzewidywalne, jednym
słowem nowe, nieopisane w podręcznikach, poradnikach i przewodnikach,
do których nie ma tej jedynej lub oczywistej odpowiedzi. W ich rozwiązaniu pomocne okazują się wtedy kompetencje nowszego typu – hermeneutyczne, bowiem wyrażają się one zarówno w racjonalnym, refleksyjnym
dostosowaniu i kontynuacji, jak i w gotowości do zmiany, krytycznej ocenie aktualnego stanu oraz odważnym projektowaniu i odpowiedzialnym
wprowadzaniu nowości. Kompetencje te wiążą się z odpowiedzialnością
i zdolnością rozumienia, odczytywania i kształtowania siebie i świata jako
znaczących, ukonstytuowanych przez sensy całości. Palącym powodem ich
lepszego poznania okazuje się ponadto praktyka kształcenia przyszłych
pedagogów, w której wciąż zdaje się dominować zdobywanie kompetencji
instrumentalnych.
Kolejne cząstkowe opracowanie traktuje natomiast o nauczycielu przedszkola jako animatorze działań społecznych w świetle wybranych możliwości i ograniczeń (Gabriela Paprotna). We współczesnej otwartej edukacji animowanie działań społecznych jest jednym z zadań nauczyciela przedszkola.
Wśród licznych ról zawodowych, jakie on odgrywa, jest również rola organizatora współpracy z rodziną i środowiskiem. Realizacja tego zadania wymaga od nauczyciela przedszkola wielorakich kompetencji oraz wysokiego
poziomu gotowości zawodowej. Nauczyciel ma możliwość docierania do różnych kręgów społecznych i wykorzystania wielu form współpracy. Musi jednak pamiętać, by jego działania mieściły się w prawnych i etycznych ramach.
Efektywność działań nauczyciela zależy też od sposobu pełnienia przez niego
funkcji zawodowej, od obciążeń organizacyjnych czy też sytuacji zdrowotnej. W toku działań społecznych nauczyciel przedszkola pełni ważną misję
kształtowania świadomości pedagogicznej społeczeństwa. Ma on możliwości
przekazywania i wzmacniania wartości skupionych wokół dziecka i dzieciństwa. Stąd też ważne jest, aby w toku kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego uwzględnić kwestie związane z przygotowaniem go do tych
ważnych zadań. Ich waga zaś wynika głównie z tego, że edukacja przedszkolna, jako pierwszy szczebel edukacji ogólnej, odgrywa kluczową rolę w rozwoju człowieka. W toku działań społecznych nauczyciel ma szansę wydobyć
różnorodne możliwości zwiększania szans edukacyjnych, tkwiących w środowisku rodzinnym i lokalnym.
Tekst pt. „Wpływ więzi nauczyciel–uczeń na nauczanie” to autorskie
(Estera Szpatowicz) opracowanie, które podkreśla, że więź ta odgrywa

14

Wstęp

szczególną rolę w życiu młodego człowieka. Nauczyciel ma znaczący wpływ
na swoich wychowanków – na ich poglądy, postawy, zachowania, wyznawane wartości. Dobry nauczyciel staje się wzorem naśladowania. Wydobywa z nich potencjał i zdolności. Motywuje uczniów do dalszej pracy i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na wiele pytań. Pozytywne relacje
nauczyciela z uczniami rzutują na ich dorosłe życie.
O znaczeniu inteligencji emocjonalnej w kształtowaniu interpersonalnych kompetencji nauczyciela (Kamil Brahmi) traktuje komunikat, którego tematyka skupia się na pojęciu zagadnień inteligencji emocjonalnej i jej
znaczenia w życiu zawodowym człowieka, zwłaszcza pedagoga. Wskazana problematyka jest wciąż aktualna naukowo i społeczno-pedagogicznie.
Artykuł definiuje pojęcie kompetencji interpersonalnych oraz czym jest
inteligencja emocjonalna, a także na podstawie przeglądu wybranych, dostępnych w literaturze przedmiotu badań empirycznych prezentuje, dlaczego wspomniane zagadnienie jest ważne z perspektywy zawodu pedagoga.
Inteligencja emocjonalna może być źródłem sukcesu w relacjach w środowisku pracy (szkole), jak i w relacjach ze współpracownikami i rodzicami.
Zjawisko inteligencji emocjonalnej ma także znaczenie w kontekście wypalenia zawodowego nauczyciela.
Nasza cudzoziemska współautorka (Oana-Luiza Barbu) podejmuje temat promowania wielojęzyczności w rumuńskich instytucjach szkolnictwa
wyższego. Podkreśla, że w zglobalizowanym i połączonym świecie wielojęzyczność stała się niezbędna dla wzmocnienia komunikacji międzykulturowej i zrozumienia innych. Jej istotne znaczenie wpisuje się w agendę
Unii Europejskiej, która określa instytucje szkolnictwa wyższego jako jeden z głównych podmiotów promujących wielojęzyczność. W konsekwencji każde państwo członkowskie Unii Europejskiej stało się odpowiedzialne
za włączenie tego priorytetu do własnego programu. Celem tego projektu
badawczego jest analiza sposobu promowania wielojęzyczności w rumuńskich instytucjach szkolnictwa wyższego. Ponieważ istnieje wiele działań,
dzięki którym można poprawić wielojęzyczność, wybraliśmy jako studium
przypadku nauczanie języków obcych na rumuńskich uniwersytetach. Hipoteza, którą staramy się przetestować, zakłada, że na promocję wielojęzyczności duży wpływ ma rozwój i ewolucja programów studiów z zakresu
filologii i stosowanych nowoczesnych języków.
Wcześniejsze pedeutologiczne aspekty składników i czynników animacji synergiczności działań edukacyjnych i społecznych pozwalają przystąpić
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do drugiej części książki. Tę część stanowią teksty współautorskie monografii skupione wokół synergetycznej animacji działań społeczno-kulturowych. W tym zakresie nasze kierunki myślenia otwiera tekst Edwarda
Nycza pt. „Animacja społeczno-kulturalna w działaniu. Refleksja praktyka z perspektywy ćwierćwiecza”. Artykuł omawia cywilizacyjny kontekst
powstania animacji społeczno-kulturalnej, jej dawne uwarunkowania,
wskazuje na rozwój jej zadań i funkcji. Animacja to dziejąca się zmiana
w grupach i społecznościach lokalnych będąca nerwem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Konkluzję stanowi uzasadnienie jej potrzeby
w skomplikowanej sytuacji funkcjonowania człowieka w zglobalizowanym
świecie.
Dalej uwaga skupiona jest na „Współpracy Młodzieżowych Ośrodków
Wychowawczych z rodzicami nieletnich niedostosowanych społecznie
w kontekście salezjańskim” (Bogdan Stańkowski). Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW) to ważne miejsce resocjalizacji osób, u których
stwierdzono wadliwy przebieg socjalizacji. W tym kontekście ważnym
czynnikiem resocjalizacyjnym jest współpraca na linii MOW–rodzina.
Analiza dostępnej literatury uświadamia nam, że niewiele jest na rynku
wydawniczym pogłębionych opracowań teoretycznych i empirycznych,
które wnikałyby w powyższe zagadnienie. Celem artykułu jest zatem
ukazanie współpracy MOW i rodziny nieletniego niedostosowanego społecznie. Artykuł zawiera, oprócz części teoretycznej opracowanej metodą
analizy dostępnej literatury przedmiotu, również część badawczą, sporządzoną na podstawie analizy Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych w salezjańskim MOW w Trzcińcu.
Następny tekst dotyczy „Społecznego kontekstu wychowania w teorii
José Ortegi y Gasseta” (Jarosław Charchuła). Intensywny postęp technologiczny, rozwój nowych mediów oraz inne przejawy procesu globalizacji
wpływają determinująco na życia współczesnego człowieka. W konsekwencji pojawiają się nowe oczekiwania, nadzieje, ale również i niepokoje.
Współczesny świat generuje wcześniej nieznane uwarunkowania interakcji
bezpośrednich, tworząc bardziej skomplikowany kontekst społeczny dla
procesu wychowania. W związku z dużą dynamiką tych przemian konieczna jest ciągła refleksja nad ich kierunkiem i skutkami. Artykuł wpisuje się
w szeroko prowadzoną obecnie debatę na temat społecznych uwarunkowań procesu wychowania. Jego głównym celem jest ukazanie poglądów
José Ortegi y Gasseta, który na początku XX wieku trafnie prognozował
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kierunek współczesnych przemian społeczno-kulturowych. Krytyczna
analiza wybranych założeń teorii społecznej Ortegi y Gasseta może stanowić cenną inspirację w dyskusji na temat współczesnych przemian procesu
wychowania.
O „Animacji jako metodzie aktywizacji społecznej imigrantów (na
przykładzie Krakowa)” napisała Ewa Sowa-Behtane. Animacja społeczno-kulturalna jest ruchem wyzwalającym inicjatywę w celu wykorzystania
potencjału jednostek czy grup społecznych. Ponieważ indywidualna aktywność ma wartość autoteliczną, zadaniem animatora jest stworzenie
warunków sprzyjających spontanicznym działaniom oraz unikanie presji.
W niniejszym artykule zaprezentowane zostało zjawisko animacji społecznej imigrantów. Badania jakościowe zrealizowano wśród 10 imigrantów
mieszkających w Krakowie. Wyniki badań wskazują, że aktywność imigrantów przybiera bogate oraz różne formy. Zauważono również, że to
sami imigranci są inicjatorami i wolontariuszami na rzecz własnej grupy.
Przedmiotem kolejnego tekstu jest „Streetworking sposobem na aktywizację i profilaktykę społeczną dzieci i młodzieży” (Katarzyna Wasilewska-Ostrowska). Celem artykułu było zaprezentowanie streetworkingu
jako alternatywnej formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest to przykład
metody outreach, która pełni wiele ważnych funkcji, w tym: edukacyjną,
interwencyjną, poradniczą, aktywizacyjną i profilaktyczną. Tekst w całości poświęcony został dwóm ostatnim wymienionym funkcjom. Przedstawiono w nim także metodykę pracy streetworkerów z dziećmi i młodzieżą,
standardy pracy środowiskowej oraz wybrane projekty realizowane przez
organizacje pozarządowe wykorzystujące tę formę pracy w naszym kraju.
Damien Mbikyo Mulinga skupia uwagę na problemie globalizacji. Przynosi ona pozytywne efekty w tym sensie, że umożliwia ludziom zdobywanie wiedzy, zwiększanie relacji społecznych, dostęp do różnych kultur i nowych standardów ekonomicznych. Niniejszy artykuł przestawia znaczenie
i definicje globalizacji, związek globalizacji z edukacją, konsekwencje globalizacji oraz wpływ globalizacji na środowisko.
O systemie edukacji w pluralistycznym społeczeństwie (na przykładzie
Bośni i Hercegowiny) piszą kolejne współautorki naszej monografii (Anita
Lukenda, Slavica Pavlović, Gordana Iličić). Tekst dotyczy systemu edukacji
w społeczeństwach pluralistycznych, na przykładzie Bośni i Hercegowiny.
Na początku podano definicję pojęcia społeczeństw pluralistycznych, po
czym następuje krótkie omówienie historycznego i społeczno-politycznego
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kontekstu edukacji w Bośni i Hercegowinie. W dalszej części przedstawiono przegląd poziomów systemu edukacyjnego tamże, ze szczególnym
uwzględnieniem jego struktury, zarządzania, finansowania, zapewnienia
jakości i programów nauczania. Na końcu artykułu przedstawiono kilka
porad dotyczących poprawy niektórych obszarów w systemie edukacji
w Bośni i Hercegowinie.
Tekst „Doświadczeniowe uczenie się w szkoleniu zawodowym nauczycieli” (Hana Kubíčková) podkreśla problem stosowania podejść do rozwoju
osobistego i społecznego w szkoleniu zawodowym nauczycieli. W tym obszarze autorka przedstawia wyniki badań zrealizowanych w ramach Konkursu Stypendialnego Studenta pod nazwą „Rola treningu samopoznawczego w kursach edukacyjnych nauczycieli”.
W kolejnym opracowaniu przyglądamy się kradzieżom dokonywanym
w szkołach przez uczniów w wieku od 11 do 15 lat z punktu ich osobistego
widzenia, a także w rodzinnym i szkolnym kontekście (Bohdana Richterova). Opierając się na zasobach eksperckich i badaniach, przedstawiono
powody, które sprawiają, że uczniowie kradną. Przedstawiono także najczęstsze sposoby radzenia sobie z kradzieżami w czeskich szkołach. Artykuł otwiera pytanie o potrzebę współpracy na wielu różnych polach w efektywnej pracy z tymi dziećmi. Wychowawcze i kształtujące sposoby pracy
z dziećmi w szkole są niewystarczające, gdyż nie tylko uczeń, ale zazwyczaj
rodzina, a może nawet społeczność musi być brana pod uwagę w odniesieniu do świadczenia usług społecznych i psychologicznych oraz dostarczonych narzędzi.
W pierwszej części opracowania „Szkolne projekty edukacyjne a kapitał społeczny” autorka (Marzanna Pogorzelska) prezentuje różne definicje
kapitału społecznego, kreśląc jednocześnie ramę teoretyczną swoich badań, opierającą się na ujęciu określającym kapitał społeczny jako pochodną społecznego zaufania i współpracy z zaangażowaniem na rzecz działań obywatelskich. Następnie autorka opisuje polski kontekst i alarmujące
dane dotyczące kapitału społecznego, nawiązując do kwestii edukacyjnych.
Edukacja jest bowiem postrzegana, m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku realizacji projektów edukacyjnych, jako potencjalny czynnik zwiększający kapitał społeczny. Prezentując rezultaty swojego badania dotyczącego
doświadczeń młodzieży i zrealizowanych przez nią szkolnych projektów,
autorka skupia się na dwóch cechach metody projektów: współpracy oraz
związku projektów ze środowiskiem lokalnym jako najbardziej znaczących
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w kontekście kapitału społecznego. Wnioski z przeprowadzonych badań,
świadczące o niedostatecznym wykorzystaniu potencjału współpracy i lokalnego środowiska w realizowanych projektach, łączą się z postulatem
autorki dotyczącym dalszych, pogłębionych badań w tym zakresie oraz
udoskonaleniem system kształcenia i dokształcania kadry pedagogicznej
w kierunku takiej realizacji projektów, która miałaby istotny wpływ na
wzrost kapitału społecznego.
Przedmiot następnego opracowania to „Animacja kulturalna w praktyce edukacyjnej – wybrane działania na rzecz uczniów toruńskich szkół
podstawowych”. Poświęcone jest ono zagadnieniu animacji kulturalnej w praktyce edukacyjnej. Autorki tekstu (Kamila Majewska, Wioletta
Kwiatkowska, Małgorzata Skibińska) dzielą się swoimi doświadczeniami
w zakresie animacji działań edukacyjnych na rzecz edukacji regionalnej
i globalnej uczniów toruńskich szkół podstawowych podczas warsztatów
realizowanych w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Aktywną
i zaangażowaną postawę uczestników zajęć potęgowały technologie informacyjno-komunikacyjne stanowiące swoisty kanał transmisyjny składników kultury i elementów przyrody. Celem prezentowanego tekstu jest
popularyzacja inicjatyw pobudzających aktywność społeczno-kulturalną
i edukacyjną współczesnych obywateli w obliczu pojawiających się wyzwań
cywilizacyjnych.
Celem artykułu „Wychowanie według idei rodzicielstwa bliskości wyzwaniem dla synergii rodziny i przedszkola” Agnieszki Karłowicz jest ukazanie założeń idei rodzicielstwa bliskości w odniesieniu do synergii rodziny i przedszkola jako dwóch ważnych środowisk wychowawczych oraz roli
współpracy dla właściwego rozwoju dziecka. Obserwowane rozbieżności
między koncepcją zapoczątkowaną przez Searsów a praktyką w polskich
placówkach wychowania przedszkolnego stwarzają konieczność pojmowania synergii jako dużego wyzwania dla obu stron. By ten cel osiągnąć, zastosowano metodę analizy literatury. Problem badawczy dotyczy odpowiedzi na pytania: jakie są założenia rodzicielstwa bliskości i w jakim stopniu
możliwa jest ich realizacja przez nauczycieli oraz dlaczego stanowi to tak
duże wyzwanie?
Synergia środowisk wychowawczych ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji procesów edukacyjnych. Nierzadko jednak zdarza się, że
proces ten jest utrudniony ze względu na znaczące rozbieżności w podejściu do wychowania i postrzeganie dziecka przez rodziców i nauczycieli.
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Najbardziej sprzeczne wobec obserwowanej praktyki edukacyjnej są założenia rodzicielstwa bliskości, dlatego też współpraca rodziny i przedszkola
nie jest zadaniem prostym i wymaga wielu wysiłków. Z przeprowadzonych
analiz wynika, że współpraca rodziny i przedszkola mimo występujących
różnic jest bardzo istotna i mając na uwadze dobro dziecka, rodzice i nauczyciele powinni w atmosferze życzliwości i szacunku wymieniać poglądy
i być otwarci na zmiany oraz gotowi do pracy nad sobą. Partnerska relacja
z pewnością przyniesie wiele korzyści każdej ze stron, ale przede wszystkim dziecku.
Artykuł Żanety Marszałek-Trzebińskiej „Księdza Wacława Blizińskiego
jako animatora życia społecznego na wsi przegląd dokonań” jest opracowaniem, w którym poruszono zagadnienia dotyczące działalności ks. Blizińskiego na rzecz społeczności lokalnej, głównie wsi Lisków. Jako duszpasterz
parafii budował komunikację społeczną, wpływał na efektywniejsze zaspokojenie aspiracji zarówno jednostek, jak i grup społecznych, co umożliwiało przystosowanie się ich do rozmaitych zmian (kulturalnych, socjalnych,
technicznych, ekonomicznych). Wspólnie z parafianami stworzył wzorcowy model nowoczesnej wsi polskiej początku XX wieku i Lisków stał się
symbolem postępu. Prezentowany artykuł poświęcony jest osobie animatora, jego roli w procesie animacji. Tekst stanowi próbę przedstawienia najważniejszych aspektów pracy społecznej księdza Wacława Blizińskiego.
Oryginalny temat „O potrzebie badań i aktywizacji emerytowanych
funkcjonariuszek służby więziennej” prezentuje Aleksandra Wawrzak.
Zakończenie pracy zawodowej funkcjonariuszek służby więziennej wiąże
się z reorganizacją życia osobistego. Przejście na emeryturę prowadzi do
zmiany aktywności w wielu obszarach życia. Celem pracy jest ukazanie
obszarów aktywizacji byłych funkcjonariuszek służby więziennej. Wykorzystanie potencjału, wiedzy oraz doświadczenia emerytowanych funkcjonariuszek może prowadzić do ich aktywizacji zawodowej, rodzinnej,
społecznej oraz edukacyjnej. Działania podejmowane na rzecz aktywizacji
mają zapobiec zagrożeniu wykluczeniem społecznym, jakie występuje w tej
grupie zawodowej. Podejmowane działania na rzecz aktywizacji dla uzyskania pełnej aktywności powinny mieć charakter synergiczny.
Dalej podjęty został temat „Synergia jako podstawowy czynnik w tworzeniu wysokiej jakości działań hipoterapeutycznych” (Katarzyna Burzawa).
Autorka podkreśla, że synergia to współpraca podmiotów, której efektem
jest wartość dodana tego związku. Organizując zajęcia hipoterapeutyczne,
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a także w ich trakcie, widzimy, że synergia jest nie tylko rezultatem pracy
zespołu terapeutycznego z koniem i pacjentem, ale obejmuje także różne
jednostki i instytucje, których działania są niezbędne dla organizacji hipoterapii. W artykule przedstawiono efekt synergii w hipoterapii, począwszy
od relacji w triadzie koń–pacjent–terapeuta poprzez współpracę różnych
specjalistów i wsparcie ośrodków i instytucji w tworzeniu wysokiej jakości
działań rehabilitacyjnych.
Nasza zbiorowa monografia powstała dzięki współautorstwu 29 osób
z 5 ośrodków naukowych z Polski: Kielc, Krakowa, Olsztyna, Opola i Zielonej Góry oraz 7 współautorów z czterech ośrodków zagranicznych Bukaresztu, Kigali, Mostaru i Ostrawy. Warto to zaznaczyć, albowiem zarówno
miejsce pracy, jak i kraj pochodzenia współautorów zwielokrotniają punkty widzenia problematyki książki.
Po zwięzłym zaanonsowaniu zawartości niniejszej monografii pozostaje życzyć naszym czytelnikom owocnej lektury i osobistych refleksji
z nadzieją na indywidualne pomysły dalszych prac wokół zarysowanej tu
problematyki.
Z wdzięcznością za uwagę dla manuskryptu monografii uprzejme wyrazy wdzięczności kierujemy do szanownych recenzentek wydawniczych
Pani prof. zw. dr hab. Jolanty Szempruch i Pani dr hab. Aliny Górniok-Naglik, prof. PWSZ im. rtm. Jana Pileckiego w Oświęcimiu w podzięce
za poświęcony czas i uwagę, podzielenie się kompetencjami i spostrzeżeniami, ocenami i sugestiami uzupełnień oraz zmian, które przysłużyły się
polepszeniu jakości tej książki.
Za prace adiustacyjne i redakcyjne nad tekstem dziękujemy PT Pani Redaktorce monografii za troskę o język i styl wypowiedzi pisemnych i ich
kompozycję oraz grafikę tekstu książki. Pragniemy złożyć podziękowania
także Pani za korektę tekstu monografii.
Współredaktorzy naukowi monografii
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Synergiczność animacji
edukacyjno-społecznych działań
nauczycieli akademickich
Wstęp: szkic tła projektu zmian edukacyjno-społecznych
Tło dla niniejszego opracowania pojmuję indywidualnie, osobiście
i zbiorowo, społeczno-pedagogicznie. I tak w sensie osobistym otwieram
się na „propozycje zagadnień, wynikających z własnych praktyk edukacyjnych uczestników konferencji, ich zainteresowań i badań naukowych,
pozostających w kontekście tematu konferencji”, jak głoszą jej założenia.
Dlaczego? Albowiem problematyka naszej konferencji zajmuje mnie od
dziesiątków lat w toku obserwacji uczestniczących i jako przedmiot celowych studiów i badań we wzrastającej ilości i częstotliwości oraz głębi prób
poznania. Toteż aktualny motyw podjęcia wybranego tematu niniejszego
opracowania stał się stymulacją okolicznościowej natury społeczno-pedagogicznej w dwóch aspektach – ministerialnego projektu zmian i pomysłu
naszej Katedry Pedagogiki Społecznej na debatę konferencji wrześniowej
w 2017 roku.
W tych najszerszych kontekstach ogólnopolskich na uwagę zasługuje
równoczesne wpisywanie się w konteksty: uniwersalne, międzynarodowe,
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światowe. Podkreślić trzeba, że konteksty te są dwojakie w podwójnych
ujęciach – warstwowe, całościowe, synergiczne i rzeczowe, społeczno-naukowe i pedagogiczne, szczególnie w obszarze pedagogiki szkoły wyższej.
Taką wielowarstwową optykę problemów staram się postrzegać od dawna,
co wzmacnia ochotę do zabrania głosu w naszych dyskusjach.

1. Zmiany ewolucyjne/adaptacyjne czy rewolucyjne
w nauce i szkolnictwie wyższym
Jako wprowadzenie do tej cząstki tekstu pragnę zaproponować przyjęcie uzgodnień pojęciowo-terminologicznych w kilku kwestiach: animacja
do zmian, synergia działań, działalność edukacyjno-społeczna nauczycieli
akademickich.
Przez animację proponuję tu rozumieć swoiste ożywienie/uduchowienie osoby i wybranej grupy społeczno-zawodowej do działalności, czyli
aktywizację i enkulturyzację środowiska pedagogicznego celem budowania kapitału społeczno-pedagogicznego, wyzwalanie twórczego potencjału
drogami integrowania aktywności.
Synergia (z gr. współpraca) znaczy – podaję najpierw według ogólnojęzykowego słownika – „różnych czynników współdziałanie, którego efekt
wzmagający ich działanie, skuteczność”1 jest większy niż prosta suma poszczególnych oddziaływań oddzielnych/osobnych (por. też termin „efekt
synergiczny”2).
W psychologii społecznej, bliskiej tematyce naszego artykułu synergiczność działań (tylko pozornie, paradoksalnie według równania 2 + 2 = 5) to
efekt organizacyjny wspólnego działania dający większe, lepsze efekty/rezultaty tego działania, które dopełniają się/uzupełniają się, co nader ważne,
przez kooperację i synchronizację.
Synergia, inaczej mówiąc, jest efektem zorganizowanej pracy zespołowej, który jest większy/wyższy niż tzw. prosta suma efektów pojedynczych działań indywidualnych osób. W wyniku synergii powstaje efekt
1
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1989,
s. 492. Zob. R. Vasta, M.M. Haith, S.A. Miller, Psychologia dziecka. Podejście systemowe,
Warszawa 1995.
2
Zob. K. Duraj-Nowakowa, Tropy myślenia o synergii w działalności nauczyciela akademickiego, Kraków 2016b; taż, Pedeutologia: konteksty – dylematy – implikacje, Kraków
2016a.
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organizacyjny będący przeciętną nadwyżką korzyści przypadających na
członka zespołu współdziałającego z pozostałymi osobami, w porównaniu
z korzyścią możliwą do osiągnięcia w działaniu tylko indywidualnym3.
Synergia pojmowana jako zasada postępowania epistemologicznego,
czyli procesu poznawania, została już przybliżona polskim czytelnikom4.
Natomiast synergia rozumiana symetrycznie, dwoiście i w pewnym stopniu komplementarnie jako zasada opisów pozyskanych wyników, czyli
gnoseologicznie, jeszcze czeka na dopracowanie. Postuluję takie zadanie
sobie i czytelnikom do rozwiązywania.
Pojęcie synergii bowiem traktuję tutaj w świetle systemologii jako termin dla nazwania zjawiska wzajemnego wzmacniania integralnych oddziaływań komponentów, czyli podstruktur/składników nadsystemu
i/lub systemu, zbudowanych ze składowych systemów danej klasy wielkości całości obiektu poznawania i poznania w trybie już dokonanym, tj. także charakteryzowania, np. w raporcie z badań.
W tych obu ostatnich autorskich książkach przez synergię rozumiem
koordynację współdziałania trzech czynników, jak to zapowiadają tytuły
trzech rozdziałów: 1. Przesłanki tropów myślenia…, 2. Tropy myślenia…
i 3. Czynniki synergii.
Czynię to w znaczeniu bliskim do synonimów pojęć cech zjawiska synergii, nazywanego takimi terminami, jak: ujednolicenie, uzgodnienie,
zestrojenie, zgranie, zharmonizowanie, kooperacja/współdziałanie, współgranie, zbieżność, synchronizacja (por. jeszcze także bliskoznaczne nazwy:
synergetyczny, synergiczny i/lub synergistyczny).
Co zaś dotyczy pojęcia kluczowego synergii, to działanie edukacyjno-społeczne nauczycieli akademickich jest tu pojmowane jako profesjonalna
aktywność rozpięta między pracą pedagogiczną w wybranej specjalności
a aktywnością społeczną w rolach pracownika szkoły wyższej od wychowawcy przez mentora po mistrza.
W obrębie tych zakresów problemowych tu interesują nas projektowane
zmiany w nauce i szkolnictwie wyższym. Bowiem to obecne Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego postuluje nie tylko zmiany ewolucyjno-adaptycyjne do nowych wymogów i warunków, ale zmiany rewolucyjne
w tym systemie.
Por. M. Bunge, O przyczynowości, Warszawa 1970, s. 38-71.
Por. D. Kubinowski, Idiomatyczność, synergia, emergencja. Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku, Lublin 2013, s. 95-106.
3

4
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Co to jest nauka? Nauka rozpoczyna się – cel pierwszy – od prostej ciekawości danej osoby. Ta pierwotna ciekawość przeobrażana jest w wyrafinowany zestaw narzędzi metodologicznych – jako cel drugi. Jak zdobytą wiedzę
wykorzystać dla poprawy naszego życia, to cel trzeci, pragmatyczny, praktyczny naszych projektowych rozwiązań. Cechą pracy naukowej na pewno
jest wyjątkowość, niepowtarzalność, tak jak uprawianie sztuki. Zatem w obu
tych dziedzinach niezbędna jest przenikliwość, kreatywność i panoramiczne
spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, umiejętność zarazem analitycznego
i syntetycznego ujmowania zagadnień oraz – u tych najlepszych autorów –
błysk geniuszu w procedurze dostrzegania synergii obiektu poznawania.
Dlatego interesuje nas tu uniwersytet jako instytucja wychowująca odkrywców, bowiem obok funkcji społecznej i kulturotwórczej nie mniej
istotna jest wychowawcza funkcja uniwersytetu, głównie jako przestrzeń
w odniesieniu do zmian dokonujących się w psychice studentów i adeptów
nauki. Tylko wówczas uniwersytet będzie można nazwać instytucją wychowującą, kiedy zarówno studenci, jak i nauczyciele akademiccy będą mogli
powiedzieć za uczoną pedagog, że określona Alma Mater:
• kształtuje ich charakter i osobowość,
• rozwija pozytywne postawy moralne i intelektualne (wyzwala postawy
propoznawcze),
• stabilizuje niedojrzałe reakcje emocjonalne,
• wspiera proces samowychowania,
• zachęca do autorefleksji i samopoznania,
• skłania do wrażliwości na drugiego człowieka i świadczenia mu pomocy,
• rozbudza zainteresowania, zamiłowania i wskazuje, jak je realizować,
• ujawnia istniejące w człowieku liczne możliwości,
• przekazuje najlepsze wzory wartości, transmituje wartości moralne do
ludzkiej psychiki,
• podtrzymuje ciągłość tradycji kulturowej,
• kształtuje umiejętności współdziałania w grupie,
• przekazuje normy społeczne,
• otwiera na wszelkie nowe kierunki i trendy w nauce, pokazuje wielość
istniejących teorii, stanowisk myślowych i poglądowych, zwalczając tym
samym zjawisko „zamknięcia”, jednostronności i nietolerancji5.
5
Por. A. Żywczok Aksjologia odkrycia naukowego – studium rozwoju i wychowania
osobowości naukowych, Toruń 2009, s. 258.
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Przy tym:
Osobowość znakomitych uczonych i ich indywidualny wkład w naukę
światową zasługuje na uwagę nie tylko w ramach zróżnicowania zajęć
szkolnych, ale również w trakcie wykładów, konwersatoriów, konsultacji
i seminariów uniwersyteckich. Dostrzegając humanistyczne i cywilizacyjne (w tym również ekonomiczne) znaczenie nauki, warto w toku studiów promować najlepsze wzorce kultury intelektualnej chociażby poprzez
śledzenie drogi prowadzącej poszczególnych badaczy do znaczących odkryć. Silniejsze związanie proponowanych studentom treści naukowych
z osobistymi losami twórców wiedzy naukowej będzie sprzyjało pozytywnym przeżyciom emocjonalnym na zajęciach dydaktycznych, wzmacniając wychowawcze oddziaływanie uniwersytetu, akademii i innych szkół
wyższych6.

2.Postulowane/pożądane kierunki zmian w optyce
systemowego sprzężenia zwrotnego
Projektowane przeobrażenie nauki i szkolnictwa wyższego postrzegać
całościowo umożliwia systematyczne pojmowanie pozytywnego sprzężenia zwrotnego komponentów postulowanych zmian.
Zmiany w szkolnictwie wyższym zależą od scalonych postaw nauczycieli akademickich. Oznacza to przyjmowanie różnych postaw wobec badanego podmiotu; nauczyciel akademicki, w naszej egzemplifikacji w osobie
wybitnego psychiatry krakowskiego – na podstawie wieloletnich doświadczeń – przekonuje, że:
a) postawa znudzenia – cechuje osoby, którym zdaje się, że już wszystko
wiedzą, zatem każdą osobę są w stanie bardzo szybko zaszufladkować do
określonej jednostki chorobowej czy problemu, nie musi już bowiem dokonywać dokładnych obserwacji i żmudnych poszukiwań danych, gdyż na
podstawie powierzchownych zmiennych jest w stanie dokonać diagnozy;
b) postawa zimnego naukowca – cechuje osoby, których nie interesuje jednostka, ale określony problem, stąd traktuje diagnozowanego jako „materiał
naukowy”, interesuje się nim tak długo, dopóki jest mu potrzebny do badań;
c) postawa sztywnego dydaktyka, właściwa dla osób, które szukają ciekawych objawów, „przypadków”, by zainteresować nim innych, bądź słuchają
po to, by „coś naprawić wedle własnych zamierzeń”;
6

Tamże, s. 259.
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d) postawa obojętnego usługowca, nastawionego na „produkowanie” z jednostek zaburzonych osób zdrowych, w tzw. normie, stąd każde zaburzenie
oceniane jest przezeń negatywnie, gdyż zasadniczym kryterium oceny jest
dlań przyjęta norma społeczna;
e) postawa „psychoterapeuty”, która wiąże się z dokonywaniem ograniczonych wyborów osób w sposób elitarny, które są w stanie dostąpić „łaski” intelektualnego kontaktu diagnostyczno-terapeutycznego, żądając przy tym
przyjęcia własnych koncepcji określonego problemu i jego rozwiązania;
f) postawa indywidualnego społecznika, który skupiony jest na postrzeganiu
i organizowaniu życia jednostki wedle przyjętych przez siebie kryteriów;
g) postawa społecznika kolektywnego, zajmującego się organizowaniem
instytucjonalnych warunków działania, ale tracącego z pola widzenia
samą jednostkę z jej problemami;
h) postawa artysty, szukającego ciekawostek w życiu jednostek, po to, by
zaspokoić swoje własne potrzeby artystyczne;
i) postawa moralisty, walczącego o realizację własnych idei nadwartościowych (np. walka z alkoholizmem, z czynnikami zagrożeń w życiu społecznym itp.), jednakże nie zainteresowanego problemami jednostkowymi7.

Pedeutolog opisuje ewolucję funkcji zawodowych nauczyciela, zwraca uwagę na istotne kierunkowe prawidłowości:
•
•
•
•
•
•

od przekazu wiedzy do uczenia się samodzielności poznawczej
i egzystencjalnej,
od sterowania do inspirowania rozwoju,
od prostego przekazu do wprowadzenia studenta w świat wiedzy,
od funkcji przekazu wiedzy do czynienia ładu w informacjach,
od dominacji intelektu do równowagi świata myśli i uczuć w edukacji,
od alternatywy do dialogu8.

Prawidłowości te można odnieść, przekonuje nasza wybrana autorka, dzięki głębi rozumowania nad efektami studiów i badań:
[…] wprost do obszaru kompetencji dydaktycznych nauczyciela akademic
kiego do pełnienia jednej z podstawowych funkcji zawodowych – kształcenia. Jeśli zatem nie przekazywanie wiedzy a inspirowanie, uczenie
samodzielności poznawczej i egzystencjalnej, uczenie trudnej sztuki szukania sensu i docierania do indywidualnych znaczeń wiedzy wyznaczają
7
8

A. Kępiński, Poznanie chorego, Warszawa 1989, s. 163-164.
H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Warszawa 2008, s. 40-44.
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podstawowe zadania nauczyciela, musi on sam dysponować takimi strukturami wiedzy i umiejętnościami, które umożliwią mu sprostanie tak
określonemu wyzwaniu. Jakość wiedzy, jej charakter, sposób rozumienia
przesądza o tym, czy kompetencja budowana jest jako adaptacyjny czy
transgresyjny potencjał. Niewątpliwie traktowanie wiedzy jako domkniętego systemu teoretyczno-praktycznego wraz z ustalonymi interpretacjami nie sprzyja myśleniu transgresyjnemu. Program studiów zawierający
dogmatyczną wiedzę zwielokrotnia możliwość nabywania – przez uczniów
i studentów – gotowych, ustalonych i obowiązujących wizji świata. Wiedza
staje się pewna i nie podlega ani rekonstrukcjom, ani modyfikacjom, ani
interpretacjom. Wiedza taka ma zatem charakter jałowy – w sposób ustalony, oznajmujący, wyczerpujący i domknięty opisuje świat. W tym kontekście nie ma niestety miejsca na rodzenie się pytań i wątpliwości. Wiedza
jałowa ma charakter prawie dogmatyczny, powodujący zamknięcie umysłu
na informacje mogące podważać posiadany system przekonań. Wiedza
jałowa jest także mało implikatywna, premiuje zapamiętywanie, nie zaś
„wychodzenie poza dostarczone informacje”. Jeśli zależy nam na budowaniu kompetencji przyszłych nauczycieli, kompetencji rozumianych jako
transgresyjny potencjał, winniśmy odrzucić paradygmat funkcjonalistyczno-behawiorystyczny oraz myślenie legitymizowane przez ideologię transmisji kulturowej. Tylko „otwarta” wiedza może stać się podstawą orientacyjną dla elastycznych układów umiejętności jej zastosowania w rożnych
sytuacjach i zadaniach. Działanie, jeśli ma być instrumentalnym wykonywaniem algorytmu, musi mieć bazę, zaplecze w postaci wiedzy umożliwiającej modyfikowanie działania, konstruowanie nowych ścieżek, wychodzenia poza dotychczasowe doświadczenia9.

Dlatego dla toku naszego myślenia tutaj o cesze synergii myślenia wagi nabierają cnoty społeczne i moralne nauczyciela (i to uniwersalnie dotyczy
nauczycieli wszystkich szczebli systemu oświaty i edukacji):
a) wytrwałość w pokonywaniu przeciwności, przełamując zniechęcenie
i zobojętnienie,
b) systematyczność w pracy – przeciwieństwo dorywczości – polegająca
na tym, że prace prowadzi się konsekwentnie wg starannie przemyślnej
dyspozycji,
c) dokładność – przeciwieństwo powierzchowności – czyli wykonanie
szczegółów bez pozostawiania luk i zaniedbań,
d) sumienność – przeciwieństwo lekkomyślności, a więc wzięcie odpowiedzialności za spełnienie zadań, które są wykonywane,

9

Tamże.
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e) rzetelność – przeciwieństwo obłudy – czyli wystrzeganie się podawania
pozorów, frazesów za rzeczy wartościowe i blisko z tym połączone,
f) skromność, hamulec dla próżności i chęci zbierania tanich sukcesów,
g) odwaga, tj. śmiałość przekonań, nie ulegająca pozornym autorytetom,
lecz dążąca do prawdy, choćby to wymagało przezwyciężenia gnuśności, wygodnictwa, było połączone z wysiłkiem, ponoszeniem ofiar, utratą korzyści, narażeniem się na prześladowania i straty10.
Doniesienia badawcze wskazują, że psychologowie próbują w różny
sposób uporządkować cechy nauczycieli, zebrać je w jakieś zbiory, odkryć
reguły wiążące poszczególne cechy ze sobą, stworzyć pewne typologie
cech. Jedną z najbardziej wypracowanych i popularnych teorii jest – jak
wiadomo – „pięcioczynnikowy model osobowości”, zwany we współczesnej psychologii także Teorią wielkiej piątki (Big Five)11. Zatem godzi się go
tu przypomnieć.
„Pięcioczynnikowy model osobowości” traktuje o pięciu podstawowych dwubiegunowych wymiarach ludzkiej osobowości:
• zrównoważenie emocjonalne – duża neurotyczność;
• ekstrawersja – introwersja;
• duża ugodowość – mała ugodowość (nieustępliwość);
• duża sumienność – mała sumienność (chaotyczność);
• duża otwartość na doświadczenia – mała otwartość na doświadczenia12.
Model wielkiej piątki – na jego każdy główny wymiar składa się z kolei
pewna liczba cech cząstkowych. Ich uporządkowanie uzyskano za pomocą
analizy czynnikowej. Sposób rozumienia osobowości i metody identyfikacji jej cech stawiają ten model w jednym szeregu z szesnastoczynnikowym
modelem Raymonda B. Cattella i teorią trzech superczynników Hansa
J. Eysencka. Na podstawie badań prowadzonych w różnych krajach okazało się, że zawartość pięciu wymiarów może w zależności od kraju nieco
inaczej się przedstawić, gdyż niektóre cechy cząstkowe niejako „przechodzą” między wymiarami, „zmieniają przynależność”. Jednak pozostaje
pewną prawidłowością, że wszystkie nazwy cech osobowości, które mają
10
Cyt. za: H. Kwiatkowska, Pedeutologia, dz. cyt., s. 45; T. Czeżowski, O ideale uniwersytetu, w: tenże, O naukach humanistycznych, Toruń 1946, s. 17.
11
M. Michalak, Uwarunkowania sukcesów zawodowych, nauczycieli. Studium przypadku, Łódź 2007, s. 67.
12
Zob. J. Strelau, Różnice indywidualne: historia, determinanty, zastosowania, Warszawa 2004, s. 548-555.
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odzwierciedlenie w języku, można opisać w tych pięciu wymiarach osobowości. Zauważmy tu od dawna stosowane przez psychologów podejście
synergiczne do omawianej problematyki.

3. Tendencje do uspójniania dla jedności przeciwko
entropii/rozpadowi działalności – procesów i efektów
działań nauczycieli akademickich
Z dotychczas przedstawionych przesłanek wynika, że rozsądnie byłoby
liczyć się w toku uspójniania jedności systemu nauki i szkolnictwa wyższego z niebezpieczeństwem entropii jako rozpadu procesów i rezultatów
działalności nauczycieli akademickich.
Problemowi tak pojmowanemu od dawna towarzyszy dwoistość ról
społeczno-zawodowych rozpiętych – często nawet przeciwstawnie – między uprawianiem nauki (aspekt poznawczy) a nauczania (aspekt dydaktyczny). Nie ułatwia pokonywania tego dualizmu sieć przepisów i praktyk
ich wdrażania, kiedy to do oceniania, celem zdobycia awansu mimo tych
sprzeczności, przyjmowano głównie dorobek i osiągnięcia naukowe, ignorując zdobycze z edukacyjnego pola.
Zdaje się, że nie tylko werbalnie deklarowana, ale i powszechnie aprobowana jest teza o utożsamianiu działalności naukowej i dydaktycznej
nauczyciela akademickiego. Wyraża to graficznie ta uczona teoretyk wychowania, gdy pisze wprost o synergii zjawiska autorytetu nauczyciela
akademickiego.
I tu nadarza się stosowna okazja, by wrócić do istoty prac naszego podmiotu, ale w opisie naukowczyni (z naszego wspólnie macierzystego Uniwersytetu Śląskiego), która podkreśliła, że:
Jedną z przyczyn niedostrzegania kulturotwórczego znaczenia ludzi nauki
jest nieznajomość głównych właściwości pracy naukowej przez znaczną
część społeczeństwa: sposobu życia uczonych naznaczonego rygoryzmem
względem samego siebie, trudów przeprowadzenia długotrwałej procedury badawczej, narażania się na mniej lub bardziej łaskawą opinię publiczną.
Jednak za stan nauki danego kraju odpowiadają nie tylko sami uczeni czy
uniwersytety jako instytucje promujące naukę, ale również użytkownicy
nauki, w tym również decydenci, a także tzw. zwykli ludzie13.
13

A. Żywczok, Aksjologia..., dz. cyt., s. 263
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Pragnąc klarownie odpowiedzieć na pytanie, co stanowi główne aktywatory rozwoju naukowego nauczycieli akademickich w toku całego
ich życia, autorka cytowanej rozprawy pisze, że „dokonano klasyfikacji
czynników dynamizujących rozwój naukowy i prowadzących uczonych
do znaczących odkryć. W tym celu wyodrębniono zespół czynników
wewnątrz- i zewnątrzpochodnych”14.
Rys 1. Synergia autorytetu nauczyciela akademickiego

Źródło: U. Ostrowska, Autorytet nauczyciela akademickiego w zmieniającej się
rzeczywistości, „Pedagogika Szkoły Wyższej” 1997, nr 8, s. 188.

Wnioski wyprowadzone z procesu badawczego pozwoliły wyszczególnić następujące wewnątrzosobowe aktywatory rozwoju naukowego pracowników uczelni wyższych:
1. Postawa afirmacji życia, wierności przedmiotowi badań, autentyczności,
uczciwości, odwagi, altruizmu oraz skromności, wynikająca z apologetycznego stosunku człowieka do wartości moralnych.
2. Entuzjazm dla nauki; procesu badawczego, celu pracy naukowej i jej humanistycznego przesłania, połączony z dojrzałym krytycyzmem (ale nie
z postawą hiperkrytyczną).
3. Fluktuacja intelektualnego wątpienia (w wiedzę zastaną) i poszukiwanie
pewności (generatory twórczych transgresji).
14

Tamże.

Synergiczność animacji edukacyjno-społecznych działań nauczycieli akademickich

33

4. Eksploatowanie zarówno racjonalnych, jak i ponadracjonalnych źródeł
wiedzy naukowej.
5. Wrażliwość sensoryczna (rzetelność obserwacji i samoobserwacji jako
sposobu poznania wyprzedzających metody eksperymentalne).
6. Przyzwolenie na posiadanie marzeń (i ich ekspresję) kanalizujących
energię intelektualną i duchową człowieka w stronę odkryć naukowych.
7. Zachowanie proporcji między absorpcją wiedzy naukowej a jej emanacją
(procesem twórczym); między czytelnictwem i rekonstrukcją istniejących
koncepcji naukowych a sferą oryginalnych asocjacji.
8. Sprawność rozumowania, a zwłaszcza wydolność abstrakcyjnego myślenia dywergencyjnego.
9. Intuicja stygmatyczna jako wczesny przejaw talentu naukowego15.

Zaś redukcja wielu egzogennych czynników słabo związanych z badanymi
zjawiskami umożliwiły, podkreśla cytowana specjalistka, skoncentrować
się na pokazaniu znaczących zewnątrzpochodnych aktywatorów intensywnego rozwoju naukowego autorytetów nauki.
Biografie naukowców bowiem pozwoliły zwrócić szczególną uwagę na następujące składowe zewnętrznego otoczenia człowieka:
1. Społeczną aprobatę dla nauki i dokonań poszczególnych jej przedstawicieli: ekspresywne reakcje środowiska akademickiego, mediów i odbiorców
kultury na dokonania autorów twórczych teorii naukowych.
2. Rodzinne środowisko kulturowe, którego członkowie (zwłaszcza ojciec
i matka) przejawiają postawę godności osobistej i szacunku dla ludzkiej
pracy, a przy tym sami stanowią dla swoich dzieci wzór pracowitości (lecz
nie pracoholizmu).
3. Doskonałych nauczycieli adepta nauki na wszystkich szczeblach jego edukacji – znaczenie szkoły podstawowej i gimnazjum jest nie mniejsze niż formacja intelektualna uzyskana w szkole ponadgimnazjalnej lub uniwersytecie.
4. Atmosferę wychowawczą uczelni wyższej, kształtowaną głównie poprzez
relacje międzyludzkie oparte na: akceptacji zróżnicowanych modeli pracy
naukowej, tolerancji dla odmienności, redukowaniu przejawów rygoryzmu
formalnego, ksenofobii i mobbingu w życiu naukowym.
5. Swobodne kierowanie rozwojem zainteresowań poznawczych, zamiłowań i talentu naukowego adeptów nauki, a przynajmniej eliminowanie
przeszkód powodujących tłumienie lub wygasanie niekonwencjonalnych
projektów badawczych16.

Nieustannie intrygujące pozostają pytania – dla autorki cytatu i dla
nas – w jaki sposób wychowywać dzieci i młodzież w apoteozie dla nauki
15
16

Tamże.
Tamże, s. 264.
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i równocześnie w krytycyzmie wobec jej osiągnięć oraz jaki rodzaj formacji
duchowo-intelektualnej sprzyja optymalnym postawom naukowym? Argumenty zostały zbudowane kompetentnie rzeczowo i przekonująco w sferze emocjonalno-motywacyjnej oraz starannie usystematyzowane kompozycyjnie. Skupmy się zatem na nich.
Mając na uwadze przede wszystkim autowychowacze zadania uczonych,
należy kształtować takie zdolności umysłu i charakteru człowieka, które
pozwolą mu być dobrym pracownikiem naukowym. A zatem warto pielęgnować w samym sobie:
• zdolność wyrażania się w mowie ojczystej oraz innych językach, dbając
o czystość danego języka, o poprawną terminologię naukową i stworzenie ścisłego a przy tym jasnego i zindywidualizowanego stylu naukowego,
• poczucie rzeczywistości (obserwowanie i stwierdzenie faktów), wyostrzając zmysły i koncentrację uwagi. Nie wszystkie jednak fakty są
przedmiotem badania. Teoria, do której należą prawa i hipotezy, nie
opiera się na faktach, lecz przeciwnie, jest to jakaś nadbudowa, z której
zdania o faktach wynikają,
• zdolność rozumowania jako pierwsza umiejętność badawcza, która jest
niezbędna, by zrozumieć należycie budowę nauki i móc pracować nad
jej postępem,
• ścisłość i metodyczność myślenia, którą może on rozwijać za pośrednictwem logiki. Wówczas będzie potrafił nie tylko prowadzić metodycznie
swoje badania, ale lepiej je uzasadniać drogą rzeczowej argumentacji17.

W konsekwencji przejętych wątków rozumowania, proponuję zgodzić się, że:
[…] mit demarkacji w nauce, czyli bezrefleksyjne przeświadczenie o możliwości dogmatycznego rozgraniczenia, co jest nauką, a co nią nie jest, wyrządził
sporo szkód samej nauce i wielu jej przedstawicielom. Jedną z konsekwencji
powyższego mitu jest minimalizowanie w życiu naukowym heurystycznego
dyskursu w imię posłuszeństwa imperatywowi określonej teorii lub metody18.

Zakończenie: pytania o kooperację dla rewitalizacji idei
synergiczności działania nauczycieli akademickich po reformie
W Polsce niewątpliwie potrzebna jest szersza debata nad potencjalnym
przygotowaniem nauczycieli akademickich do zawodu, ale też korzystne
17
18

Tamże.
Tamże, s. 265.

Synergiczność animacji edukacyjno-społecznych działań nauczycieli akademickich

35

byłoby wdrażenie z niej wyprowadzonych podsumowań i wniosków oraz
postulatów usprawnień do praktyki szkół wyższych.
Wolność akademicka jawi się w swobodzie samookreślenia się własnymi wyborami celów i dróg do nich prowadzących. Zauważmy i nie pomniejszajmy wagi trafnego spostrzeżenia, że:
[…] twórcze jednostki budują na dokonaniach poprzedników. Nikt nie
tworzy w kulturze próżni. Wszystkie cywilizacje ewoluowały z wcześniejszych, prostszych społeczeństw. Każdy uczony jest zatem zobowiązany do
wdzięczności wobec poprzedników za spuściznę, którą odziedziczył wraz
z przyjściem na świat i wraz z decyzją kontynuowania naukowego dorobku pokoleń. Tradycja i nowatorstwo przenikają się w nauce w sposób nieustanny, a specyficzne formy ich symbiozy prowokują wciąż żywotne siły
twórczej potencjalności człowieka.
Trudna i skomplikowana rzeczywistość odciska piętno na współczesnym
uniwersytecie. W toczących się sporach o jego kształt i zadania trudno
o precyzyjne i jednoznaczne rozstrzygnięcia. Choć w dyskusjach postuluje się wierność wielkim ideałom uniwersytetu liberalnego i pielęgnuje się
symbolikę uniwersytetu średniowiecznego, to nikt, kto jest zaangażowany
w działalność tej instytucji, nie ma złudzeń, że musi ona być także poprawnie działającą firmą19.

Przecież uniwersytet straciłby rację swojego istnienia, gdyby ograniczył
się jedynie do rozwijania naukowych pasji, do czystej ciekawości poznawczej, pomijając wiedzę i właśnie owe profesjonalne oraz techniczne umiejętności, od których to zależy łącznie, synergicznie wzmacniany postęp
w oświacie, w uniwersytecie. Od początku istnienia uniwersytetu celem,
który przyświecał jego działalności, było dzielenie się zdobytą wiedzą po
to, aby służyć ludziom i podnosić, poprawiać jakość ich życia. Także jakość
życia w intelektualnych procesach poznawczych i procedurach pisarstwa
publicystycznego naukowców i stricte naukowego.
Wybrane tu aspekty rzeczywistości w sposób nieunikniony przenikają
mury uniwersytetów; to technicyzacja, informatyzacja różnych sfer życia,
konsumpcjonizm, znaczący udział środków masowego przekazu w kształtowaniu osobowości młodych ludzi, zmiana ich postaw wobec nauki i samego procesu jej zdobywania, naznaczonego trudem i wyrzeczeniami, chaos norm i wartości, obecność teorii podważających sens prawdy w nauce
19
Student na współczesnym uniwersytecie – ideały i codzienność, red. D. Pauluk, Kraków 2010, s. 111-112.
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Wobec tych rozległych kwestii postawiony zostaje uniwersytet. Uniwersytet poszukujący na nowo swojej tożsamości w obliczu reformy nauki
i szkolnictwa wyższego oraz szukający rozwiązań synergiczności animacji
edukacyjnych i społecznych działań nauczycieli akademickich, które byłyby adekwatne do potrzeb, nawet do wyzwań XXI wieku.

Synergism of the Animation of Educational
and Social Actions of Academic Teachers
Abstrakt
Wstęp: szkic tła projektu zmian społeczno-edukacyjnych
1. Zmiany ewolucyjne/adaptacyjne czy rewolucyjne w nauce i szkolnictwie
wyższym
2. Postulowane/pożądane kierunki zmian w optyce systemowego sprzężenia
zwrotnego
3. Tendencje do uspójniania dla jedności przeciwko entropii/rozpadowi działalności – procesów i efektów.
Zakończenie: pytania o kooperacje dla rewitalizacji idei synergiczności działań nauczycieli akademickich.
Słowa kluczowe: synergiczność animacji działań, działania edukacyjno-społeczne nauczycieli akademickich, zmiany w nauce i szkolnictwie wyższym

Abstract
Introduction: sketch of the background of the project of socio-educational changes
1. Evolutionary / adaptive or revolutionary changes in science and higher
education
2. Postulated / desirable directions of changes in the perspective of the feedback system
3. Tendencies to coalesce for unity against entropy / disintegration of activities
– processes and effects
Conclusion: questions about cooperation for the revitalization of the idea of
synergy of academic teachers’ activities.
Keywords: synergy of the animation of actions, changes in science and higher
education, educational and social actions of academic teachers

Animacja synergiczności działań edukacyjno-prospołecznych
wobec wyzwań współczesności
Redakcja naukowa:
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Małgorzata Kaliszewska

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Profesjonalne dojrzewanie i doskonalenie
nauczyciela między animacją a edukacją

Wstęp
Refleksja nad podnoszeniem jakości działań pedagogicznych, satysfakcjonującym osiąganiem celów i dojrzewaniem profesjonalnym nasuwa
konieczność kierowania uwagi na konteksty wykonywanej pracy. Przedmiotem moich badań było poszukiwanie w zebranych biogramach nauczycielskich faktów wskazujących na dojrzewanie profesjonalne nauczyciela
na skutek pojawienia się/zaistnienia czynnika zwanego synergią bądź efektu określanego jako efekt synergetyczny. Badania tej kwestii mają charakter
eksploracyjny, jakościowy. Opierają się na biogramach zebranych w autorskiej monografii1, jednak dotąd niebadanych naukowo, oraz na innych dokumentach, np. artykułach prasowych, a także na wiedzy o przedmiocie
badań, czyli animacji w świetle wspomnianej autorskiej książki na temat
ruchu freinetowskiego w Polsce.
W pierwszej części przypomnę charakterystyki głównych stosowanych tu terminów, takich jak: synergia, animacja, dojrzałość profesjonalna
1
Zob. M. Kaliszewska, Ruch freinetowski w latach 1957–2014. Dorobek, dylematy i perspektywy, Kielce 2015.
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(którą utożsamiam z gotowością zawodową) oraz doskonalenie profesjonalne. Całość wywodu można więc usytuować w obszarze pedeutologii,
w której ramach znajdziemy zarówno przygotowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, jak również nauczycielską działalność stowarzyszeniową
oraz animację na różnych polach działania.
Druga część dotyczy wyników eksploracji biogramów animatorów pedagogiki Freineta z zadaniem znalezienia zjawisk synergii oraz – ewentualnie – opisów ich pozytywnych konsekwencji/skutków, zgodnie z problemem badawczym sformułowanym następująco: Jakie są symptomy
synergii w biogramach nauczycielskich i jak ją ewentualnie można opisać
jako zjawisko wraz z jego pozytywnymi skutkami, takimi jak dojrzewanie
i doskonalenie zawodowe?
Trzecia część to badanie indywidualnego przypadku: eksploracja dokumentów (artykułów prasowych, fragmentów wypowiedzi medialnych)
i wywiad na temat drogi zawodowej aktywnej animatorki pedagogiki Freineta, nauczycielki Marzeny Kędry, dzięki czemu można było bliżej poznać
zjawisko synergii.
Szkic kończy refleksja na temat efektów badań i próba uchwycenia cech
synergii, a mówiąc szerzej – opis fenomenu tego zjawiska. Metodą eksploracji dokumentów było ich wnikliwe czytanie, które można też nazwać badaniem/czytaniem hermeneutycznym ze względu na cechy takiego działania,
jak dążenie do zrozumienia faktów, wierność tym faktom, dostrzeganie
płaszczyzny społeczno-historycznej kontekstu powstawania dokumentów
oraz ich jakościowa analiza i interpretacja2.

1. Główne kategorie pedagogiczne obecne w opracowaniu
Podstawowym terminem jest tu synergia. Jak przedstawia Krystyna
Duraj-Nowakowa za preferowanym paradygmatem systemologicznym –
czyli łącznie w gnoseologii i epistemologii – jest to współdziałanie różnych
czynników, czego „efekt jest większy, niż prosta suma poszczególnych oddziaływań oddzielnych/osobnych”3.
Por. K. Ablewicz, Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, Kraków 1994, s. 31-44.
3
K. Duraj-Nowakowa, Tropy myślenia o synergii w działalności nauczyciela akademickiego, Kraków 2016, s. 10.
2
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Inaczej mówiąc, synergia „jest zorganizowanej pracy zespołowej efektem, który jest większy, niż tzw. prosta suma efektów pojedynczych działań
indywidualnych osób. W wyniku synergii powstaje efekt organizacyjny
będący przeciętną nadwyżką korzyści przypadających na członka zespołu,
współdziałającego z innymi osobami, w porównaniu z korzyścią możliwą
do osiągnięcia tylko w działaniu indywidualnym”4.
Synergia jest terminem interdyscyplinarnym. Popularna Wikipedia odnotowuje jego użycie w obszarze psychologii, teologii, farmakologii, teorii
informacji, ekonomii i biznesu, w zarządzaniu i grach komputerowych.
Oznacza to powszechne już dostrzeżenie i potwierdzenie użyteczności tego
zjawiska dla podniesienia jakości, zwiększenia zysków, skuteczności działania czy dopełnienia informacji5.
W nauce synergia obecna jest w jej metodologii badań. Dariusz Kubinowski stwierdza, że:
[…] synergia jako zasada epistemologiczna oznacza, że dzięki kooperacji
badaczy, współpracy badaczy i badanych, współdziałaniu różnych czynników, określających proces poznania naukowego, konkretnemu scalaniu
różnych wymiarów i aspektów określonego paradygmatu naukowego, adekwatnych perspektyw badawczych, metodyki badań etc., możemy znacznie
wzmocnić i pogłębić rozumienie rzeczywistości humanistycznej6.

W teorii organizacji efekt synergetyczny (synergistic effect) to zjawisko
[…] polegające na tym, że współpracujący ze sobą pracownicy (elementy
systemu) dają wypadkowy wynik pod jakimś względem większy (większa wartość lub niższy koszt) niż prosta suma skutków wywołanych przez
działanie każdego pracownika (elementu systemu) z osobna (indywidualnie). Osiąganie efektu synergetycznego stanowi sens tworzenia oraz istnienia i rozwoju wszelkich organizacji. Synergia jest źródłem, które pozwala
osiągnąć korzyści obu stronom biorącym udział w grze organizacyjnej.
Oczywiście wysokość sumy korzyści zależy od przyjętych reguł gry, czyli
od ustaleń między uczestnikami a organizacją jako całością7.

Tamże.
Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Synergia (dostęp: 01.01.2018).
6
D. Kubinowski, Idiomatyczność – synergia – emergencja. Rozwój badań jakościowych
w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI w., Lublin 2013, s. 96.
7
http://www.placet.com.pl/?mod=Leksykon&hs=%20efekt%20synergetyczny
&act=View&r=3 (dostęp: 20.02.2018).
4
5
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W niniejszym opracowaniu synergią/zjawiskiem synergii/efektem synergetycznym będziemy nazywać sytuację życiową, profesjonalną nauczycielek,
kiedy na skutek (tym)czasowego, często spontanicznego zespolenia się cech
indywidualnych i zainteresowań osoby z doświadczeniem animacyjnym
w łonie stowarzyszenia bądź w klasie, z potrzebą i urzeczywistnianiem edukacji jako konieczności (i nawet potrzeby chwili), może dojść do ujawnienia
się jakiegoś dodatkowego efektu. Następuje wówczas osiągnięcie celu, wykonanie zadania, przejście na inny, wyższy, bardziej świadomy etap pracy,
zwiększają się kompetencje zawodowe, następuje uświadomienie sobie własnego sprawstwa i potrzeby dalszego autonomicznego działania, czemu w roli
zapłonu towarzyszą właśnie zapał, entuzjazm, żar i euforia.
Dojrzewanie profesjonalne, czyli gotowość zawodowa, to termin pedeutologiczny oznaczający etap pozwalający na podjęcie pracy nauczycielskiej i wzięcie na siebie brzemienia odpowiedzialności za innych. Gotowość
zawodowa to zdaniem Krystyny Duraj-Nowakowej „stan pobudzenia organizujący, wywołujący działalność, tj. źródło i bodziec/stymuł działalności”8.
Cytowana autorka szerzej jednak łączy gotowość zawodową z działalnością
pedagogiczną, dodając do takiej definicji wskazówki dalszych związków,
a więc proces działalności z oznaką gotowości, syndrom cech osobowości,
określający zachowanie w sytuacji i sposoby oraz jakość realizacji zadań
zawodowych9. Poprzestańmy na tak skrótowym ujęciu tego bogatego zagadnienia, wystarczającym dla podjętego tu wywodu. Animacja ma natomiast także szersze konteksty naukowe i społeczne oraz interesującą historię, sięgającą międzywojennych tradycji spółdzielczości, samopomocy,
samorealizacji, pracy społecznej, socjalnej i kulturalnej Heleny Radlińskiej
i Aleksandra Kamińskiego10. Oznacza metodę pracy z dziećmi i młodzieżą,
ale też z dorosłymi. Jak piszą autorzy haseł słownikowych, animacja nie ma
własnych wzorców zachowań: muszą się one kształtować w ramach animowanych społeczności. Animacja nie ma zaspokajać potrzeb, a jedynie
pobudzać społeczności do czynienia tego samodzielnie. Może mieć postać
animacji edukacyjnej, komunikacyjnej, integracyjnej i kulturowej11.
8
K. Duraj-Nowakowa, Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów, Kraków
2001, s. 45.
9
Por. tamże, s. 45.
10
Por. E. Nycz, Animacja społeczno-kulturalna, w: Elementarne pojęcia pedagogiki
społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, Warszawa 1999, s. 16.
11
Por. W. Okoń, Animacja, w: tegoż, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007;
B. Milerski, B. Śliwerski, Animacja, w: Leksykon PWN. Pedagogika, Warszawa 2000, s. 16.
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Z kolei doskonalenie zawodowe to zdaniem Józefa Kuźmy „podwyższanie kwalifikacji zarówno formalnych, jak i rzeczywistych, niezbędnych do
spełniania zadań zawodowych w sytuacji zwiększonych wymagań, wynikających z rozwoju i wzbogacania zadań zawodowych, modernizacji warunków pracy”12.
Tezą niniejszego wywodu jest przekonanie, że zjawisko synergii, szczególnie w relacji między edukacją a animacją, sprzyja dojrzewaniu i doskonaleniu zawodowemu nauczyciela i – jako kontekst jego starań zawodowych – powinno być świadomie brane pod uwagę.
Rozwój profesjonalny na skutek zaistnienia zjawiska synergii można wykazać dzięki wybranym wypowiedziom badanych osób (wskaźnik definicyjny), opisom zdobywania kolejnych szczebli kariery (wskaźnik empiryczny), stwierdzeniom zaistnienia zainteresowań naukowych
i dokonaniu publikacji, czyli dzięki przechodzeniu od praktyki ku teorii, co może stanowić dla nas wskaźnik inferencyjny. Domyślamy się
bowiem, że te zjawiska, niebędące efektem typowej drogi zawodowej
w oświacie, mogły nastąpić dzięki doświadczeniom pozaszkolnym i entuzjazmowi dla zadań przewyższających codzienne obowiązki, będące
inspiracją dla twórczości. Oczywiście są to zaledwie sugestie, usiłowania
„oswojenia” tego nieopisanego zjawiska, by móc go potem wykorzystać
bądź chociaż dostrzec.
Biografistyka podkreśla znaczenie badania biografii dla poznawania
zmiany indywidualnej (związanej z edukacją, rozwojem, relacjami w środowisku), rozwoju doświadczenia, także profesjonalnego, oraz kontekstów
dokonywanych wyborów13.
Czytanie biogramów nauczycielskich doprowadziło do wyeksponowania tych momentów życia zawodowego, które zostały tu uznane za
przejaw wystąpienia zjawiska synergii. Dlatego temat wart jest bliższego poznania, dalszej eksploatacji i uznania w procesie doskonalenia kadr
pedagogicznych.

J. Kuźma, Doskonalenie i samokształcenie nauczycieli, w: Encyklopedia pedagogiczna
XXI w., t. 1, red. T. Pilch, Warszawa 2003, s. 772.
13
Por. D. Lalak, Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Warszawa 2010, s. 387-400.
12

42

Małgorzata Kaliszewska

2. Biogramy i autobiogramy profesjonalne nauczycieli –
animatorów pedagogiki Celestyna Freineta – podstawą refleksji
badawczej o źródłach, efektach i cechach synergii
Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta
(PSAPCF) to organizacja założona w 1992 roku jako organ ruchu nauczycielskiego, mającego w Polsce już 60-letnią historię14.
Źródłem badanych biogramów nauczycielskich jest autorska monografia, o czym była już mowa we wstępie. Owe biogramy pozyskałam w różny
sposób. Część z nich otrzymałam z archiwum PSAPCF, gdzie były gromadzone dla potrzeb pewnego międzynarodowego projektu na temat kobiet
w ruchu. Niektóre były więc dość zwięzłe w treści. Inne biogramy animatorzy przygotowali celowo do książki, świadomie więc relacjonowali swoje losy życiowe, dodając czasem wspomnienia i własne refleksje na tematy pedagogiczne. Kolejne zostały przygotowane z dostępnych materiałów
przez osoby trzecie. Biogramy Haliny Semenowicz i Zofii Napiórkowskiej,
liderek ruchu, są najbardziej zwięzłe z tej racji, że na temat ich działalności
powstały osobne opracowania15. Wszystkie ukazały się w książce za zgodą
i wiedzą zainteresowanych osób żyjących. Teksty nie mają jednakowej formy ani długości, co zapewne ułatwiałoby obecną pracę badawczą, dlatego
też uzyskana wiedza jest niepełna, ale wystarczająca, by odpowiedzieć na
najważniejsze pytania badawcze.
Zbadano biogramy 30 osób (28 kobiet i 2 mężczyzn), aby, przypomnijmy,
znaleźć odpowiedź na pytanie: Jakie są symptomy synergii w biogramach
nauczycielskich i jak ją ewentualnie można opisać jako zjawisko wraz z jego
pozytywnymi skutkami, takimi jak dojrzewanie i doskonalenie zawodowe?
Analiza biogramów wykazała, że wszystkie przedstawione w nich osoby są bardzo zaangażowane profesjonalnie i przechodzą w życiu kolejne
etapy zawodowego „wtajemniczenia” w dłuższym lub krótszym czasie,
w zależności od okresu, kiedy zaczynały pracę. W przypadku nauczycieli są tu przykłady startu zawodowego nauczyciela niewykwalifikowanego,
absolwentów liceum pedagogicznego i studiów pedagogicznych, którzy
Por. M. Kaliszewska, Ruch freinetowski w latach 1957–2014…, dz. cyt.
Por. Inspiracje pedagogiką freinetowską, red. A. Semenowicz, H. Solarczyk,
A. Szwech, t. 1, Studia, źródła i wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz, Toruń
2014; Przez życie z pedagogiką Freineta. Jubileusz Zofii Napiórkowskiej, red. M. Kaliszewska, Gniezno–Kraków 2013.
14

15
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stopniowo dojrzewali profesjonalnie, uzupełniali kwalifikacje, zajmowali
w oświacie różne stanowiska, począwszy od nauczycielskiego: wizytatorów/nauczycieli metodyków (różne nazwy w różnych czasach i instytucjach), dyrektorów szkół, nauczycieli w szkołach ćwiczeń, wychowawców
w klasach autorskich, nauczycieli akademickich. Wreszcie przechodzili na
zasłużoną emeryturę, którą cechowało dalsze zaangażowanie zawodowe
w ramach pracy na etat, część etatu lub pracy społecznej w stowarzyszeniu.
Można powiedzieć, że zawód nauczycielski ma w ich przypadku całożyciowy charakter.
Wszystkie wymienione osoby miały krótsze lub dłuższe epizody pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie (wizytator metodyk, dyrektor szkoły, dyrektor instytucji doskonalącej nauczycieli, przedstawiciel gremiów
oświatowych).
Trzy osoby prowadziły bądź prowadzą szkołę o charakterze innowacyjnym, a dwie stworzyły nowe kierunki studiów podyplomowych.
Wszystkie osoby mają na swoim koncie profesjonalne publikacje popularnonaukowe, naukowe, metodyczne bądź publicystyczne. Kilka z nich
uprawia twórczość poetycką, pisarską lub wspomnieniową.
Aż dziesięć osób spośród badanych wybrało drogę kariery naukowej. Są
to nauczyciele akademiccy, którzy zainteresowali się pedagogiką Freineta,
bądź nauczyciele, którzy doskonaląc się w zawodzie, doszli do etapu potrzeby badań naukowych.
Wszystkie osoby doskonaliły się w zawodzie podejmując studia i uczestnicząc w wielu kursach specjalistycznych (np. T. Śliwińska deklaruje odbycie aż 11 kursów).
We wszystkich przypadkach mamy więc do czynienia z sytuacją, którą
można nazwać sukcesem zawodowym: nauczyciel wspinał się po dostępnych mu szczeblach kariery, jego trud został doceniony, uzyskał satysfakcję, zgromadził znaczący i nagradzany dorobek. Owe kolejne awanse można by nazwać efektem synergetycznym, nie jest to bowiem droga typowa
dla wszystkich nauczycieli – wielu bowiem poprzestaje na byciu nauczycielem i rozwija się tylko na tyle, by nie stracić pracy.
Ilustrację poszukiwanego zjawiska synergii między edukacją a animacją można znaleźć w zasadzie tylko w biografii Haliny Semenowicz. Jest
nim spotkanie w roku 1957 nauczycieli francuskich, którzy z entuzjazmem
opowiadali o swoich doświadczeniach z wykorzystywaniem w pracy technik Celestyna Freineta. Od tego momentu Semenowicz – nauczycielka już
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od dawna poszukująca intuicyjnie nowych form pracy z chorymi dziećmi –
wdraża nowo poznane techniki w swojej pracy (animacja), a równocześnie
nawiązuje kontakt z Freinetem, zadaje mu pytania, czyta jego sugestie i opracowania, doskonali własne działania (edukacja), wreszcie pisze dysertację
awansową/książkę i uzyskuje doktorat. Efektem synergetycznym jest tu niewątpliwie nie tylko rozwój profesjonalny Haliny Semenowicz, ale późniejszy
ruch nauczycielski, który promieniował z Otwocka stopniowo na inne regiony Polski. O swojej ówczesnej pracy mówi skromnie, a przecież imponująco,
stwierdzając, że było to „piętnaście lat w radosnym trudzie” (s. 78)16.
W przypadku pozostałych osób można mówić o efekcie synergetycznym spowodowanym bądź przeczytaniem książki Semenowicz17 („zafascynowana doświadczeniami autorki po omacku wdrażałam myśl i podstawy
pedagogiki Freineta”), udziałem w pierwszym kursie w Miedzeszynie, co
wiązało się z osobistym poznaniem autorki („Stało się. Nie wiedziałam, że
ten tygodniowy kurs tak znacząco wpłynie na moje dalsze życie zawodowe” [s. 91]), bądź też z poznaniem Semenowicz w innych okolicznościach
(„wiążę swoje zainteresowania pedagogiką Freineta z momentem przekroczenia w roku 1985 progu mieszkania Haliny Semenowicz”). Wpływ
na efekt synergetyczny miało również natrafienie w szkole na zespół twórczych nauczycieli, którzy umieli zarazić swoim entuzjazmem młodego
nauczyciela („Nawiązałam z nimi pierwsze kontakty […]. Współpraca
układała się znakomicie” [s. 139]; „«wsiąkłam» w atmosferę pedagogiki
twórczości” [s. 146]). Te momenty i sytuacje oraz to, co z tego wynikło,
można by śmiało nazwać efektem synergetycznym, ale z podkreśleniem,
że bardzo wyraźnie wiąże się to z poznaniem nie tylko nowej, fascynującej
idei, ale też nowych ludzi i entuzjastyczną współpracą z nimi. Właściwie
trudno nawet powiedzieć, czy ten widoczny postęp, rozwój profesjonalny
i twórczość pedagogiczna są wynikiem postawy konkretnych osób, ich
pracowitości, zdolności, cech osobowych, fascynacji pedagogiką Freineta,
czy też – jednak – uskrzydlającej współpracy z innymi, równie twórczymi,
pracowitymi i zaangażowanymi osobami, wyróżniającymi się „pedagogiką
serca”, a nie tylko rozumu.
Numery stron podane w nawiasach przy cytatach odnoszą się do książki: M. Kaliszewska, Ruch freinetowski w Polsce w latach 1957–2014…, dz. cyt., gdzie opublikowano
analizowane tu biogramy.
17
Chodzi o pierwszą i najważniejszą w dorobku książkę tej autorki: H. Semenowicz,
Nowoczesna szkoła francuska technik Freineta, Warszawa 1966.
16
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3. Nauczyciel w działaniu
Parafrazą zaczerpniętą z pism Freineta pragnę rozpocząć opis zawodowej drogi Marzeny Kędry, która po ukończeniu liceum pedagogicznego w 1985 roku rozpoczęła pracę w szkolnictwie jako nauczycielka klas
początkowych i wychowawczyni klasy autorskiej. Z pedagogiką Freineta
zetknęła się dzięki książce Haliny Semenowicz. Jak wspomina w nieopublikowanym materiale:
Potem [...] przeczytałam również książkę Wandy Frankiewicz18 na temat
prac ze swobodnym tekstem i doszłam do wniosku, że to jest właśnie to,
czego potrzebuję, a w zasadzie to, czego potrzebują moi uczniowie, i w ten
sposób, bardzo małymi kroczkami, próbowałam wdrażać freinetowskie
techniki pracy. Przynosiło to bardzo widoczne efekty. Dzieci z radością się
uczyły i osiągały coraz lepsze wyniki. Po roku pracy dyrektor zaproponował mi objęcie wychowawstwa w klasie pierwszej – odmówiłam, bo uznałam, że nie mogę zostawić moich uczniów19.

Jej zaangażowanie zostało dostrzeżone: „Po dwóch latach pracy otrzymałam klasę ćwiczeń, a na moje zajęcia zaczęli przychodzić studenci z pobliskiego studium nauczycielskiego. To był bardzo wymagający czas w mojej pracy zawodowej. Klasę ćwiczeń prowadziłam przez pięć lat – do czasu
likwidacji SN”20.
W kolejnym roku zdolną nauczycielkę dostrzegł doradca metodyczny
i w 1992 roku, jak podaje:
Zostałam zaproszona na konferencję do Opola i poproszona o przedstawienie swoich doświadczeń. Tam też spotkałam nauczycielki, które od wielu
lat praktykowały pedagogikę Freineta. Były to Bogusia Kollek z Wrocławia i Grażyna Maszczyńska-Góra z Krakowa. Z fascynacją słuchałam ich
wykładów i to wtedy Freinet na dobre zagościł w moim sercu. Zrozumiałam, że to, co robiłam dotychczas, muszę poszerzyć, że nie wystarczy tylko
wdrażanie samych technik Freineta, tylko całej filozofii i wszystkiego, co
się z tym tak naprawdę wiąże21.

18
Mowa o książce W. Frankiewicz, Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia myślenia twórczego, Warszawa 1983.
19
M. Kędra, Moim laboratorium jest dziecko, materiał niepublikowany, wykorzystany
za zgodą autorki.
20
Tamże.
21
Tamże.
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Jej aktywność animacyjna znacząco wówczas wzrosła; Bogumiła Kollek
została nie tylko jej starszą koleżanką, ale też mentorką i mistrzynią.
Marzena Kędra uznaje to spotkanie za decydujące w swojej karierze
nauczycielskiej, owocujące synergetycznie wieloma dalszymi decyzjami:
aktywnością w stowarzyszeniu, chęcią uzyskania kolejnych stopni specjalizacji zawodowej i tytułu magistra, publikacją licznych artykułów, podjęciem funkcji przewodniczącej w stowarzyszeniu, pełnieniem obowiązków
doradcy metodycznego, a w 2005 roku funkcji dyrektora szkoły w Moszczance, wreszcie opuszczeniem Moszczanki dla funkcji dyrektorki Szkoły
Cogito w Poznaniu, które to stanowisko zajmuje do dzisiaj. Pytana o powody zmiany pracy, przekonuje:
Przede wszystkim decyzja nie była łatwa. Fundacja jeszcze zimą zwróciła
się do mnie z prośbą, bym przejęła funkcję dyrektora i poprowadziła tę
szkołę. Chodziło o to, żeby była to szkoła autorska; w związku z tym zarówno dokumenty, jak i program szkoły są moje, autorskie. Jestem również
odpowiedzialna za zatrudnienie nauczycieli w tej szkole. Głównie to, że
będę miała pełną autonomię w podejmowaniu decyzji i kreowaniu tej szkoły, złożyło się na podjęcie takiej, a nie innej decyzji22.

Ta autonomia jest dla twórczego nauczyciela zawsze największą wartością i pokusą, szansą na pogłębioną edukację, dalszy rozwój i twórczość.
A zatem badania potwierdzają, że to, co przez lata preferuję, czego doświadczam i co wdrażam, ma istotne znaczenie. Wśród koncepcji bliskich
freinetowskiemu myśleniu jest także konstruktywizm dydaktyczny. A więc
połączenie trzech wspomnianych elementów: neurodydaktyki, konstruktywizmu dydaktycznego i freintowskiej koncepcji pracy ma doprowadzić
do tego, żeby dziecko, które opuszcza szkołę, było myślące, twórcze, odpowiedzialne, przede wszystkim jednak umiejące odnaleźć się na kolejnym
etapie swojego życia23.

W tym życiorysie profesjonalnym pojawia się nowa cecha synergetyczna:
relacja mistrz–uczeń, która z czasem zaowocowała relacjami odwrotnymi/
zwrotnymi: to Marzena Kędra stała się mistrzem dla innych, młodszych
nauczycieli.
B. Sadliński, Między Freinetem, Moszczanką a Poznaniem. Wywiad z Marzeną
Kędrą, http://prudnik24.pl/index.php/2014/08/11/miedzy-freinetem-moszczanka-poznaniem/ (dostęp: 15.03.2018).
23
Tamże.
22
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4. Synergia w relacjach animacji i edukacji
W badanych biogramach nauczycielskich znajdujemy wszystkie wymienione tu wskaźniki dowodzące wystąpienia synergii. Autorzy opisują
rozwój zawodowy, karierę zawodową, wszystkie jej stopnie, formy aktywności, samokształcenie, obowiązki i sukcesy. Wskazują na zainteresowania
naukowe i twórczość pisarską różnego rodzaju, ukazują genezę i rozwój zainteresowań pedagogiką Celestyna Freineta.
W wypowiedziach respondentów często pojawia się słowo „fascynacja” – oznacza to, że w przypadku zjawiska synergii, które pragniemy bliżej
poznać, można mówić o stanie nieobojętności na podejmowane działania,
o „płomieniu”, „żarze”, a więc pewnym stanie zapalnym, o energii twórczej,
której antynomią jest stan wypalenia zawodowego. Co interesujące, słowo to
ma bogaty zestaw synonimów, nie zawsze mających znaczenie pozytywne,
jakie powinno cechować działania w ramach oświaty. Fascynacja (w kontekście głodu wiedzy) to: „chęć poznania, ciekawość, dociekliwość, głód wiedzy,
natręctwo, uwaga, wszędobylstwo, wścibstwo, zaciekawienie, zainteresowanie, zaintrygowanie, zajęcie”24. Natomiast jako przejaw uznania dla kogoś fascynacja to: „afekt, egzaltacja, ekscytacja, emocja, entuzjazm, gonitwa myśli,
gorączkowość, ożywienie, płomień, pobudzenie, podniecenie, poruszenie,
przejęcie, rozentuzjazmowanie, rozpłomienienie, uniesienie, wariacja, wrzenie, wzburzenie, zaaferowanie, zachwyt, zafascynowanie”25.
Oznaczać to może, że aby nastąpiło zjawisko synergii, nie wystarczają
po prostu dobra współpraca, duże zainteresowanie czymś czy potrzeba wykonania zadania. Konieczny jest stan nazwany tu fascynacją, czyli emocjonalnym, silnym, czasem nadmiernym, ufnym i bezkrytycznym (ślepym?)
zaangażowaniem w cel.
Jakie rodzą się tu pytania i wątpliwości? Po pierwsze o to, jakie są warunki odpowiedzialne za entuzjazm nauczycieli. Wiadomo, że nie można
go wzniecić, narzucając zadania odgórnie – musi pojawić się „od dołu” (jak
w przypadku dziewczynki gardzącej podawanymi jej wiśniami: „Ja chcę
je zrywać sama”). Wydaje się, że tylko autonomia w działaniu, zaufanie
społeczne i poczucie sprawstwa (a te kryteria spełniało uczestnictwo w ruchu freinetowskim w latach PRL-u i potem) są w stanie wzniecić „żar”
wobec wykonywanych zadań. Jednak można też zapytać, czy entuzjazm
24
25

https://synonim.net/synonim/fascynacja#g1565 (dostęp: 10.01.2018).
Tamże.
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nauczycielski jest komuś potrzebny? Może wystarczy rzetelne wykonywanie narzuconych obowiązków? Literatura przedmiotu często stawia takie
pytania, ale nie są one przedmiotem niniejszego szkicu.
Metodologicznym zagadnieniem-zagadką jest wykorzystanie synergii
jako kategorii pedagogicznej. Czy zjawisko to można zaplanować (animować,
wzniecić, spowodować) np. „w badaniach w działaniu”? Jak ustalić i jakie są
wówczas wskaźniki zjawiska synergii? Jakie wobec tego ustalić kryteria oceny zjawisk synergetycznych: częstotliwość, długość trwania, efekty, poziom
satysfakcji? A może poprzestać na jego efektach oraz odczuciach uczestników działań? Pozostawić to zjawisko jako bonus, nagrodę, dobre wspomnienie dla tych, którzy potrafili poświęcić czas, serce i siły dobrej sprawie?
W kontekście synergii pedagogicznej pytania rodzi też animacja. Czy istnieją granice animacji? Czy animując, możemy przewidzieć konsekwencje
działań osób, które zachęcamy do aktywności? Kto ponosi wówczas odpowiedzialność za rozwój wypadków? Czy efekt synergetyczny w tym przypadku
zawsze ma wydźwięk pozytywny? Co zrobić, aby energia i entuzjazm zawsze
miały ukierunkowanie wartościowe? Jak zapobiec manipulacjom i kierowaniu fascynacji oraz entuzjazmu ludzi (zwłaszcza młodzieży, uczniów) ku celom niegodnym, fałszywym lub błędnym, co miało już przykłady w historii?
W wypowiedziach na temat genezy i rozwoju zainteresowań pedagogiką Freineta odnajdujemy odniesienia nie tylko do lektury, ale też do spotkań z ludźmi, którzy odgrywali w życiu młodych nauczycieli rolę mistrzów.
Taka relacja – pełna zaufania i inspiracji – sprzyja również twórczości,
samokształceniu i podejmowaniu obowiązków wykraczających poza codzienne powinności nauczyciela lub pedagoga.

Podsumowanie
Refleksja nad czynnikami sprzyjającymi podnoszeniu jakości pracy nauczycielskiej wskazuje na synergię jako zjawisko generujące efekty odpowiedzialne za wyższą jej jakość. Krystyna Duraj-Nowakowa (już
w I wydaniu przywoływanej monografii z 1989 roku) wskazuje nawet na
współzależność działalności pedagogicznej i gotowości (dojrzałości) zawodowej, co już uprawnia do szukania efektów synergetycznych na tym poziomie osobistego przygotowania do zawodu26.
26
Por. K. Duraj-Nowakowa, Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów, dz.
cyt., s. 47.
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Wydaje się, że na początek dobrą drogą byłoby też, co postuluję, zwiększenie zakresu autonomii w działaniach studentów pedagogiki i studiów
nauczycielskich dla stworzenia warunków do podejmowania indywidualnie i zespołowo, w ramach uczelni oraz we współpracy ze środowiskiem
społecznym, życia i studiowania takich zadań, które wywołują entuzjazm
i fascynację, rodzą poczucie sprawstwa oraz wyzwalają, mnożąc synergetyczne efekty. Wymagałoby to jednak zwiększenia autonomii samych nauczycieli akademickich, ograniczanych wymaganiami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Zdaje się, że pozostałe jeszcze „szczeliny emancypacji” można by
jednak zagospodarować twórczo, ofiarowując studentom szansę – przez
antycypację, czyli wyobrażenie celów – na fascynację wybranym zawodem
lub choćby jego wybranymi aspektami.

Professional Growth and Development of the
Teacher Between Animation and Education
Abstrakt
Celem opracowania jest pokazanie na przykładzie biogramów aktywnych animatorów pedagogiki Celestyna Freineta27, skupionych w Polskim Stowarzyszeniu Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta, zjawiska synergii, które
może się ujawnić między działaniami animacyjnymi a edukacją, dzięki czemu dojrzałość profesjonalna i rozwój zawodowy mogą zyskać nową, wyższą
jakość. Refleksja na ten temat ma służyć wskazaniu możliwych źródeł sukcesu zawodowego i profesjonalnej satysfakcji z coraz lepiej, bardziej świadomie, skutecznie i autonomicznie wykonywanej pracy. Źródeł, których można
szukać w łączeniu/scalaniu/integrowaniu aktywności na różnych polach (np.
edukacji i animacji) bądź we współpracy z innymi osobami czy też w poszukiwaniu harmonii między wybranymi aspektami działania.
Słowa kluczowe: animacja, animatorzy pedagogiki Celestyna Freineta, dojrzewanie profesjonalne nauczyciela, gotowość zawodowa, synergia

Abstract
This paper presents the phenomenon of synergy, which can manifest itself
between animation activities and education, leading to professional growth
and development of a new, higher quality. The biographies of active animators
of Célestin Freinet’s pedagogy, who are the members of the Polish Association
27
Osoba i dzieła tego francuskiego pedagoga czasów nowego wychowania znane są
w Polsce dzięki licznym publikacjom, głównie Haliny Semenowicz.
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of Célestin Freinet’s Pedagogy, will be investigated for the sake of this analysis.
This consideration will be used to point out the possible sources of professional
success and satisfaction resulting from an increasingly better, more conscious
and effective work performed autonomously. Such sources can be found in
combining/merging/integrating activities in various areas (e.g. education and
animation), in the cooperation with others, or in seeking harmony among the
selected elements of a given activity.
Keywords: animation, animators of Célestin Freinet’s pedagogy, professional
growth of the teacher, professional readiness, synergy.
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Modernizowanie profesjonalizacji
pedagogów

Wstęp
Na podstawie metody studiów literaturowych i wieloletnich obserwacji uczestniczących1 stwierdzamy konieczność modernizowania procesów
profesjonalizacji nauczycieli. Przyjmując optykę problemu tytułowego
w podejściu całościowym systemologicznie, spodziewamy się synergicznie powiększonych rezultatów. Przy tym pod szeroką nazwą „nauczyciele” będę tutaj rozumieć cztery grupy podmiotów: 1) studentów jako
kandydatów na nauczycieli i pedagogów, 2) już czynnych zawodowo nauczycieli i 3) pedagogów czynnych w zawodzie oraz 4) nauczycieli akademickich. Przez pedagogów bowiem stricte pojmujemy – nie w potocznym
użyciu, lecz fachowym – te osoby, które spośród nauczycieli zdobywają
i/lub zdobyły kwalifikacje specjalistyczne na kierunku i specjalnościach
pedagogicznych (czyli śmietankę profesjonalną wśród nauczycieli, jak to
zwykłam metaforycznie i motywująco eksponować wśród kandydatów
na takich profesjonalistów).
1
W tym celu przewidziane tu będą dla ilustracji i porównania publikacje z trzech faz
zmian uzależnionych od dwu poprzednich reform oświaty (z lat 1982 i 1999) i współczesnej.
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Zajmiemy się kilkoma zagadnieniami – odpowiednio do nadtytułu –
nazwanymi w śródtytułach niniejszego tekstu. Trzeba zaznaczyć, iż temat
naszego opracowania pozostaje ponadczasowo aktualny, mimo że zauważany i podejmowany jest przy okazji każdej kolejnej reformy oświaty
i szkolnictwa.

1. Przesłanki systemu profesjonalizacji nauczycieli
Na podstawie dotychczasowych badań stanu edukacji nauczycielskiej
i sytuacji nauczycieli, w tym eksponowanych w raporcie KEN, można
stwierdzić, że nadal sprzed poprzedniej reformy 1999 roku pozostają aktualne spostrzeżenia pedeutologiczne, które tu (nie bez pedagogicznej zadumy i smutku) zacytuję in extenso:
1. Obecny system kształcenia nauczycieli w niedostatecznym stopniu
uwzględnia zmieniające się potrzeby edukacyjne współczesnego człowieka. Nauczyciel jest głównie przygotowany do przekazu informacji, podczas
gdy uczący się oczekują od szkoły nie tyle wiedzy erudycyjnej, co raczej
użytecznej w sensie funkcjonalnym i egzystencjalnym.
2. Badania wykazały, że proces kształcenia nauczycieli uległ coraz wyraźniej podziałowi na kształcenie teoretyczne i praktyczne, na ogół niedostatecznie ze sobą korelowane. Fakt ten wpływa niekorzystnie na działalność
dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli.
3. System edukacji nauczycielskiej w Polsce niedomaga, zwłaszcza pod
względem tzw. kształcenia warsztatowego. Nauczyciel z reguły uczy się,
jak ma nauczać w szkole w warunkach auli akademickiej, a nie w sytuacji klasy szkolnej. Z badań psychologicznych wynika, że warunkiem
efektywności kształcenia jest zbliżenie kontekstu zdobywania wiedzy do
kontekstu jej praktycznego użycia. Przyswojone pojęcia jak i umiejętności mają tę właściwość, że najszybciej aktualizują się i uczynniają w warunkach, w których były zdobyte. Aula akademicka i klasa szkolna pod
tym względem różnią się zasadniczo. Jest to między innymi przyczyna
niskiej efektywności kształcenia.
4. System metodyczny studiów nauczycielskich jest nieadekwatny do wymaganej współcześnie struktury kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
Dzieje się tak dlatego, że dydaktyka uniwersytecka jest niezwykle zunifikowana, wskutek czego nie ma na ogół większych różnic między np. systemem metodycznym studiów prawniczych i nauczycielskich, chociaż wymagane struktury kwalifikacji w tych zawodach są różne.
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5. Kształcenie nauczycieli, zwłaszcza w uniwersytetach, nie docenia problematyki kształtowania osobowości nauczyciela2. Dzieje się tak, gdyż kształcenie to zorientowane jest głównie na efektowność operatywno-dydaktyczną, a nie uformowanie pożądanych cech zawodowych. Nie istnieje również
wystarczający rozbudowany proces przygotowania studentów do pełnienia
ról wychowawczych. Analiza materiałów empirycznych ujawnia zwłaszcza
wyraźne niedostatki w tych obszarach kwalifikacji nauczycielskich, które
decydują o wartości pedagogicznego działania, jak kompetencje humanistyczne i kultura pedagogiczna3.

Zatrzymajmy uwagę na ideach klasyka pedagogiki, który wielokrotnie
podkreślał:
Właściwie można stwierdzić, że w każdej koncepcji kształcenia nauczycieli
da się znaleźć jakiś wartościowy element (ideę) czy wiele elementów, które
powinny zostać przeniesione do nowego modelu (modeli) edukacji nauczycielskiej. Nowy model mógłby np. przyjąć następujące idee:
Z ogólnokształcącej koncepcji edukacji nauczycielskiej – eksponowanie
wielofunkcjonalności zawodu nauczyciela i jego społecznej misji na podbudowie gruntownego wykształcenia ogólnego.
Nowoczesny model uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli, powinien
mieć charakter naukowy, funkcjonalny i sprofesjonalizowany ale otwarty,
powinien go cechować także głęboki i prawdziwy wymiar humanistyczny.
Kształcenie naukowe musi w efekcie prowadzić absolwenta do kultury naukowej, czyli umiejętności myślenia w kategoriach naukowych oraz dawać
metodę naukową, czyli podstawę eksploratywnego i eksplikatywnego podejścia do rzeczywistości.
Funkcjonalność oznacza wiązanie opanowywanej wiedzy z uczeniem się
potrzebnych czynności i umiejętności wykorzystywania ich w określonej
dziedzinie, lecz nie w sposób wąskoinstrumentalno-praktyczny, ale w sposób innowacyjny meliorujący4.

Profesjonalizacja kształcenia nauczycieli powinna szczególnie akcentować w tym kształceniu współczynnik humanistyczny budowania osobowości nauczyciela. Z tym wiąże się otwartość kształcenia. Mistrzostwo
2
Por. H. Kwiatkowska, Stan i perspektywy przemian edukacji nauczycielskiej,
w: Kształcenie nauczycieli, red. A. Bogaj, Warszawa 1994. Zob. także: taż, Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią, Gdańsk 2005.
3
Nauczyciele nauczycieli, red. H. Kwiatkowska, A Kotusiewicz, Warszawa–Łódź 1992,
s. 73-74.
4
S. Wołoszyn: Teoretyczne podstawy systemów kształcenia nauczycieli. Konwersatoria
z organizacji i zarządzania oświatą (1985–1988), Warszawa 1988, s. 115.
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zawodowe zdobywa się w toku działalności profesjonalnej, jeżeli warunki
pracy temu sprzyjają i jeśli podmiot tej działalności – nauczyciel – myśli
i chce zadbać o własny rozwój zawodowy5.
Dążenie do unaukowienia pracy szkoły i nauczyciela w pojęciu globalnym charakteryzuje historyk wychowania, prezentując wymienione cztery
kierunki, a mianowicie:
Pierwszy kierunek oparł się na znanych zdobyczach nauki biomedycznych
i psychologicznych. Bardziej widomą i ewidentną podstawą naukową tego
kierunku w skali światowej stały się eksperymentalne i testowe badania
nad zróżnicowaniem indywidualnym dzieci i młodzieży. Najbardziej znamiennymi przejawami stały się hasła szkoły aktywnej, szkoły zróżnicowanej i szkoły indywidualizującej. Wiedza i kultura psychologiczna zostały
uznane i stały się podstawą zawodowego przygotowania nauczycieli.
Drugi kierunek oparł się i propagował wykorzystywanie zdobyczy tzw. naukowej organizacji pracy i zarządzania. […] W ostatnich dziesięcioleciach
wzmogła się nawet tendencja do traktowania funkcjonowania systemu
szkolnego jako swoistego „przedsiębiorstwa” świadczącego określone usługi i „produkującego” potrzebnych gospodarce ludzi.
Trzeci kierunek – już powojenny – wiąże się ze współczesnym rozwojem
nauk ergologicznych, w tym szczególności z rozwojem nauk cybernetycznych, cebernetyzacją, technicyzacją i komputeryzacją działalności człowieka
na każdym polu. Do strony technologicznej w nauczaniu i do tzw. technicznego oprzyrządowania dydaktycznego przywiązuje się coraz większą wagę.
Humanistyczny blask zawodowi nauczycielskiemu i nauczycielskiej osobowości starają się dziś przywracać dążenia różnych odmian współczesnej
tzw. alternatywnej pedagogiki humanistycznej. Jest to czwarty kierunek […]
zawód nauczycielski jest nade wszystko terenem ekspansji nauczycielskiej
osobowości6.

Inna pedeutolog – również sprzed poprzedniej reformy – podkreślała, że:
Tradycyjne pytanie o to, w zakresie ilu przedmiotów nauczania powinien
być przygotowany pedagog, dezaktualizuje się z kontekstowego spojrzenia
na wiedzę naukową i nienaukową. Narasta natomiast problem dostarczania
5
Zob. K. Duraj-Nowakowa, Praktyka pedagogiczna, Katowice 1978; taż, Praktyki zawodowe w kształceniu studentów na kierunkach nauczycielskich, Katowice 1979; taż, Samookreślenie zawodowe studentów kierunków nauczycielskich, Katowice 1981; taż, Gotowość
zawodowa nauczycieli, Kraków 1986; taż, Kształtowanie gotowości zawodowej studentów,
Kraków 1989; toż, wydanie II zm. i poszerzone, Kraków 2011.
6
S. Wołoszyn: Teoretyczne podstawy systemów kształcenia nauczycieli…, dz. cyt., s. 117.
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kandydatom do zawodu nauczycielskiego wiedzy o kulturze jako całości;
sytuowanie tradycyjnych przedmiotów nauczania na szerokim tle kulturowym stanowić może pierwszy etap prac nad przebudowywaniem treści
kształcenia ogólnego7.

Konserwatyści i neokonserwatyści opowiadają się za nauczycielem profesjonalistą, technikiem pedagogicznym. Nauczyciel taki stoi na straży tradycyjnych wartości służących utrzymaniu status quo oraz zwróconych ku
przeszłości.
Liberałowie opowiadają się za kształceniem sprzyjającym rozwijaniu
indywidualnych możliwości, zdolności, talentów, ukierunkowanym przyszłościowo na osiąganie indywidualnych sukcesów i nagród.
Nauczyciel jest tutaj twórcą animatorem, tym, który ożywia i wydobywa z ucznia jego potencjał przez oddziaływania pozytywne zminimalizowaniem nacisku, kary, stresu.
Radykałowie współcześni uprawiają demaskatorską krytykę nierówności i politycznych zaburzeń demokracji. Występują oni przeciwko wąskiej
profesjonalizacji pedagogicznej. Wysuwają hasła intelektualizacji pracy
nauczyciela, co polegałoby na kształtowaniu umiejętności dokonywania
przez niego analiz społecznych postaw funkcjonowania edukacji, na samodzielności nauczycieli współdziałających z uczniami przez włączenie
ich realnych doświadczeń do procesu nauczania, traktowaniu szkoły jako
miejsca realnego uczenia się demokracji, gdzie uczeń mówi swoim głosem.
Postulowane tutaj uwzględnianie w kształceniu nauczycieli jego uwarunkowań kontekstowych dopiero wymagałoby wyprzedzenia prac realizacyjnych poważnymi pracami teoretyczno-koncepcyjnymi nad rozpoznawaniem owych kontekstów i sygnalizowaniem ich edukacyjnych implikacji8.
Analizując sytuację w całej wspólnocie europejskiej można zauważyć –
podkreśla Ryszard Pachociński – kilka ogólniejszych tendencji związanych
z edukacją nauczycieli wyrażających się w postaci manifestowania m.in.
następujących potrzeb:
• przekazania nauczycielom szerszej i głębszej wiedzy w zakresie specjalizacji przedmiotowej pedagogiki;
• obarczania ich większą odpowiedzialnością zawodową w postaci zwiększonej autonomii działania;

J. Rutkowiak, Rozwój zawodowy nauczyciela a szkoła, Warszawa 1982, s. 76.
Por. System kształcenia i doskonalenia nauczycieli, red. R. Ossowski Bydgoszcz 1994,
s. 35-38.
7
8
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• obciążenia nauczyciela za udział w osiąganiu społecznych i ekonomicznych celów państwa;
• poszerzenia współpracy między nauczycielem a jego kolegami, rodzicami, uczniami, społecznością lokalną itp.9

Spójrzmy na edukację nauczycieli jeszcze na tle porównawczym. Nauczyciele w państwach EWG byli przygotowywani do pełnienia swych funkcji
w wielu instytucjach, a więc ich kwalifikacje były zróżnicowane. To, że nie
ma jednego określonego modelu kształcenia nauczycieli wynika z kontekstów społeczno-ekonomicznych, kulturowych i politycznych poszczególnych
krajów. Analizując sytuację w Unii Europejskiej, można zauważyć ogólne
tendencje w edukacji nauczycieli krajów członkowskich, a mianowicie:
• przekazanie nauczycielom szerszej i głębszej wiedzy zarówno w zakresie
specjalizacji przedmiotowej, jak i pedagogiki;
• obarczenie nauczycieli większą odpowiedzialnością zawodową, zwiększoną autonomią działania. Zabiegi w tym zakresie podkreślają konieczność zadbania o większą profesjonalizację nauczyciela:
• obciążenie nauczyciela udziałem w osiąganiu społecznych i ekonomicznych celów państwa;
• zwiększenie roli nauczyciela w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliższej
współpracy z innymi pracownikami oświaty i wychowania (innymi nauczycielami, rodzicami, uczniami, społecznością lokalną itp.)10.

Podstawy teoretyczne koncepcji humanistycznej tworzą wielce różnorodne teorie psychologiczno-pedagogiczne, ale szczególnie znaczącymi dla
procesu edukacji okazało się siedem z nich:
• psychologia humanistyczna koncentruje się na relacji nadawca–
-komunikat–odbiorca;
• istotę człowieka stanowi jego krótki kontekst i humanistyczna konsytuacja;
• podstawy antropologiczne psychologii humanistycznej stwarza koncepcja człowieka autentycznego;
• założenia epistemologiczne11 tego kierunku określa przedmiotowy charakter poznania;
9

s. 67.

R. Pachociński: Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej, Warszawa 1994,

Tenże, Kształcenie wstępne nauczycieli w krajach EWG (organizacja, treści, modele),
w: Kształcenie nauczycieli, dz. cyt., s. 13.
11
Por. Epistemologiczne wyzwania współczesnej pedagogiki, red. K. Duraj-Nowakowa,
J. Gnitecki, Kraków 1996.
10
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• człowiek stanowi jedność strukturalną i funkcjonalną, ale nie daje się
tej celowości sprowadzić do samych takich jej elementów, jak wartości
i potrzeb, myśli i zachowania;
• podstawową właściwością natury ludzkiej jest jej rozwój, a jego czynnikiem sprawczym – siły wewnętrzne procesu stawania się;
• zatem zgodnie z tą opcją siłą powodującą rozwój są nie potrzeby, popędy czy zadania stawiane człowiekowi, lecz wewnętrzne dążenie do
samorealizacji.
Proponowany przez założenia humanistyczne model nauczyciela
oznacza krytykę nurtu empirycznego. Jak wiadomo zasadniczym materiałem empirycznym dla psychologii humanistycznej są dane doświadczenia wewnętrznego, zaś zdobywanie wiedzy ma charakter fenomenologiczny, a więc dociekanie myślą istoty, przedmiotów uświadamianych
(uprzytamnianych) w umyśle przez podejście antropologiczne, czyli poprzez dążenie do rozumienia zjawisk, a nie wykrywania rządzących nimi
prawidłowości.
W tej konwencji głównym celem edukacji jest zatem pomoc nauczycielowi w odkrywaniu własnej indywidualności. Bycie dobrym nauczycielem wiąże się zaś z umiejętnościami instrumentalnego używania
siebie jako narzędzia działania. W tej konwencji pierwszym i podstawowym warunkiem kompetencji nauczyciela jest wiedza specjalistyczna,
ponadto komplementarne składniki edukacji nauczycieli stanowią wiedza pedagogiczna i metodyczna, natomiast działania praktyczne są warunkiem odkrywania osobistego znaczenia teorii w procesie działania
zawodowego.
Trzecia z omawianych tendencji – funkcjonalna – zakłada nie tylko
uznawanie znaczenia teorii dla efektywnej działalności, lecz nade wszystko
umiejętność wykorzystania teorii w działaniu praktycznym, zgodnie z zasadą, że wartość wiedzy tkwi w jej stosowaniu.
Wyznaczniki orientacji funkcjonalnej w edukacji nauczycieli pozwalają
się ująć w kilku następujących założeniach:
• orientacja funkcjonalna wyraża się przez formę kształcenia
działaniowego;
• zasadą edukacji funkcjonalnej jest nawet pewna nadmiarowość, czyli
„zbędność” zdobytych kwalifikacji do wyboru według potrzeb;
• istotnym warunkiem funkcjonalności wiedzy jest świadomość jej
rodowodu oraz świadomość jej odkrywania;
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• wzrost znaczenia wiedzy nauczyciela o sobie jako o podmiocie działania,
uwzględnianie problematyki aksjologicznej w treściach programowych.
Orientacja funkcjonalna w edukacji nauczycieli wywodzi się z osiągnięć
nie tylko psychologii poznawczej, lecz także dydaktyki ogólnej i metodologii nauk. Jednak najściślejsze związki, zważmy, wykazuje z ich następującymi teoriami: 1) metodologią nauk humanistycznych jako inspiracją teorioznawczą i filozoficzną, 2) teorią wielostronnego kształcenia jako inspiracją
dydaktyczną i teorią zadania jako inspiracją psychologiczną.
Przystępując do prezentacji czwartej orientacji systemologicznej, której
jestem proponentką, pragnę ukazać jej kontekst ontologiczny i filozoficzny, nie zaś tylko metodologiczny. Najpierw trzeba zaznaczyć, że to podejście jest wytworem i następstwem – rzeczowo i warsztatowo – wszystkich
trzech wcześniejszych nurtów. Nie jest jednak ich zwykłą kompilacją, lecz
przetworzeniem zgodnie z wymogami systemologicznego obrazu świata
i człowieka w świecie.
Teoria systemów, wychodząc z założenia, że człowiek, jednostka ludzka, może być traktowany jako – powiedzmy celowo tautologicznie – „całościowy system”, przyjmuje ponadto, że człowiek posiada zdolność do
samookreślenia i refleksji, a więc nie tylko wie, ale równocześnie wie, że
wie (samowiedza). Optyka systemologiczna poznania studyjnego, badań
i działania praktycznego opierają się na założeniu, że wzajemne oddziaływanie składników (podsystemów) złożonych, czyli systemów, mogą
przynieść w konsekwencji nowe własności tych ostatnich, między innymi na zasadzie synergii (a tych zasad systemologia wypracowała więcej
i to przydatnych pedagogice i pedeutologii12). W tym ujęciu metodologicznym idzie więc o patrzenie na systemy całościowe, o podkreślenie
okoliczności, że rzeczywistość jest całością wzajemnie powiązaną, przy
czym te powiązania są zarówno wewnątrz-, jak i zewnątrzsystemowe.
Uwzględniają więc relacje system–system, system–otoczenie (czyli nadsystem) i system–podsystemy (co już zostało zaznaczone). Przyjmuje się,
że takie wydzielanie z otaczającej nas przestrzeni jako całości pewnych
wybranych fragmentów, będących systemami, jest oczywiście czynnością konwencjonalną i sztuczną. Tak bowiem dzielimy rzeczywistość, także ustawiamy w niej granice między poszczególnymi obiektami, jakie
są dla nas wygodne z epistemologicznego lub pragmatycznego punktu
12

Por. K. Duraj-Nowakowa, Teoria systemów a pedagogika, Kraków 1992.
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widzenia. Główna uwaga w metodzie systemowej jest skupiona na istocie i rodowodzie, rodzajach i strukturze oraz celach i funkcjach danego
systemu.
Założenia teorii systemów wymagają dopełnienia przez określenie specyfiki, a potem zasad konkretnego podejścia systemowego do osoby i pracy
nauczyciela. Dlatego najpierw spróbujemy krótko ująć istotę i specyfikę podejścia systemowego do nauczyciela jako obiektu systemowego: otóż specyfika ta tkwi w kilku następujących kwestiach: 1) przy badaniu obiektu
jako systemu, opis jego elementów składowych, np. cech osobowości, nie
ma charakteru samoistnego, bowiem element jest rozpatrywany nie sam
w sobie, ale z uwzględnieniem jego funkcji w całości zjawisk i procesów;
2) ponadto ten sam element systemu („materiał”, substrat) może mieć
w badaniu systemowym różnorodne charakterystyki, parametry (wymiary), funkcje, a także różne metody budowy; 3) badanie nauczyciela jako systemu łączy się na ogół z badaniem warunków przyrodniczo-społecznych
przestrzeni, w których system ten istnieje; 4) przy badaniach systemu przejawia się problem wynikania cech całego systemu osoby nauczyciela z cech
poszczególnych jego elementów i odwrotnie, problem zależności cech elementów od pewnych charakterystyk całego systemu; 5) przy badaniu systemowym wyjaśnienie tylko przyczynowe (w wąskim znaczeniu) funkcjonowania i rozwoju nauczyciela jako obiektu systemowego z reguły okazuje się
niewystarczające; 6) źródło przekształceń systemu osoby nauczyciela lub
jego funkcji – tu głównie zawodowych – tkwi zwykle w samym systemie
(co wiąże się celowością zachowania się systemów); 7) istotną cechą takich
obiektów systemowych jest to, że nie są one po prostu systemami, lecz systemami „samoorganizującymi się” (inne cechy systemów, które w związku z problemem tytułowym wymagałyby również analizy i interpretacji –
np. w formie autorskich monografii)13.
Badania perspektywy aplikacji systemologii w pedeutologii pokazują,
że podmiot i przedmiot pedeutologii (nauczyciel) są mało znane. Zdaje się
dominować syndromatyczna koncepcja osobowości nauczyciela, ale nie
wyjaśnia ona relacji wzajemnych między podstrukturami osobowości, które same w swej konstrukcji wewnętrznej są niejasne, nie tylko nader rozmaicie, lecz i dyskusyjnie komponowane. Ponadto sama koncepcja stanowi
13
Zob. K. Duraj-Nowakowa, Modelowanie systemowe w pedagogice, Kraków 1997; taż,
Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów, Kraków 2011. Zob. też: K. Ciekot, Funkcje
ewaluacji w zapewnieniu jakości kształtowania w uczelniach wyższych, Wrocław 2007, s. 5-36.
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niezwykle skomplikowany układ, który mógłby być badany, wychodząc
bądź od przesłanek jeszcze dawniejszych, tylko strukturalistycznych, bądź
nowszych strukturalno-funkcjonalnych, ale najpłodniej – jak dowodzi
ponad 100-letnia tradycja zastosowań w naukach nie tylko biologicznych
(taki jest bowiem ich rodowód), ale i humanistyczno-społecznych, w pedagogice – wychodząc właśnie od przesłanek systemowych.

2. Aksjologiczne wymiary profesjonalizacji przez praktyki
pedagogiczne
Sama preferuję podejście do problematyki pedeutologicznej zgodne
z subdyscyplinowym rodowodem jako do pedagogiki pracy (czego właściwości i etapy dokumentuję w rozprawach autorskich14 oraz kilkunastu
zbiorowych pod własną redakcją naukową15). Humanistyczne wymiary
pracy determinuje uwzględnianie preferowanych wartości tak w procesie
przygotowania do pracy zawodowej, jak i wykonywania profesji. Wynika
to z możliwego efektu synergii, którą obdarzyć może człowieka całościowe
pojmowanie tzw. pełnych postaw, o których sama piszę, używając terminu
pełnych postaw gotowości profesjonalnej16.
Ilustrację stosowania aksjologii daje autor zwięzłego szkicu wybranego uzasadnienia aksjologicznego pracy i pracy wychowawczej, gdy
omawiane są takie konteksty praktyk pedagogicznych. Od dawna wyprowadzamy „dwa interesujące wnioski. Po pierwsze praca jest formą aktywności właściwą dla człowieka. Po drugie widoczny jest zarówno kontekst ponadindywidualny, na który wskazują społeczne funkcje pracy, jak
i indywidualny – podmiotowy”17.
14
W przypadku niniejszego tomu jubileuszowego przegląd faz rozwoju ujęć problematyki profesjonalizacj i nauczycieli wymaga i tłumaczy liczne autocytacje monografii autorki – zob. K. Duraj-Nowakowa, Procedura modelowania systemowego w dydaktyce, Kraków
1996a; taż, Profesjonalizacja studentów przez teorie i praktyki pedagogiczne, Łowicz 1996b.
15
Zob. Akademicka edukacja nauczycieli, red. K. Duraj-Nowakowa, Kraków 1995a;
Próby modernizowania edukacji nauczycieli, red. taż, Kraków 1995b.
16
Jak wiadomo teoria synergii zakłada wzrost skuteczności składników działalności pod
warunkiem ich wzajemnego wzmacniania. Wówczas efekt powiększany jest według równania 1+2 … + n = więcej niż prosta suma elementów (np. 2+2+3 może dać sumę większą niż 7).
17
B. Cyrański, Wybrane aksjologiczne uzasadnienia pracy i pracy wychowawczej,
w: Praktyki pedagogiczne w szkole. Projekt i porady metodyczne, red. B. Cyrański, E. Cyrańska, J. Piekarski, Łódź 2014, s. 18.
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Oba wnioski traktujmy jako istotne w odniesieniu do pracy wychowawcy lub opiekuna, realizującej się w podmiotowych relacjach z wychowankami. Praca, a w tym ujęciu działalność pedagogiczna, głównie zaś wychowawcza „zaczyna się wtedy, gdy obok człowieka staje drugi człowiek i gdy
między nimi zawiązują się więzy mniej lub bardziej trwałej wierności”18.
Praca więc okazuje się czynnikiem budowania więzi społecznej, na której podstawie tworzy się społeczność.
Opisywana jest ona jako zbiorowość ludzi, powstająca z motywów racjonalnych, ze względu na osiągnięcie konkretnego celu, zewnętrznego w stosunku
do społeczności. W kontekście przyjętych tu założeń bardziej uzasadnione
jest jednak podkreślenie wspólnotowego charakteru więzi powstających
przez pracę i pracę wychowawczą. Wspólnota wynika bowiem z relacji podmiotowych, ma charakter relacyjny i nie opiera się wyłącznie, czy przede
wszystkim, na uzasadnieniach rzeczowych lub pragmatycznych19.

Powstaje ze względu na dobro uczestników, jest dopełnieniem i warunkiem rozwoju osoby do formatu dojrzałej osobowości. Widoczny staje się
dialogiczny wymiar pracy jako współpracy obecny w relacjach między jej
uczestnikami.
W takim ujęciu rodzaj aktywności ludzkiej, która opiera się na byciu
razem pracowników wychowawców, jawi się jako istotny warunek przeciwdziałania i osamotnieniu i wyobcowaniu20.
Rola pracy jako czynnika upodmiotowienia i formacji osoby prowadzi
do podkreślenia jej związków z pojęciem i zjawiskiem twórczości. Zygmunt Wiatrowski od dawna proponuje pojęcie „moc twórcza pracy człowieka”. Może być ono opisane w sensie przedmiotowym i podmiotowym.
Sens przedmiotowy mocy twórczej pracy wynika z tego, że przez pracę jest
przetwarzana i w konsekwencji tworzona rzeczywistość materialna świata,
inaczej mówiąc przekształcane jest środowisko życia człowieka21.
Skutkami tego spostrzeżenia zajmuje się Marek Adamkiewicz, powołując się na Bogdana Suchodolskiego. Człowiek tworzy elementy środowiska,
niejako wpisując w nie nowe dla siebie możliwości i zobowiązania. One zaś
J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1993, s. 42.
B. Cyrański, Wybrane aksjologiczne uzasadnienia pracy i pracy wychowawczej, dz.
cyt., s. 18.
20
Por. tamże, s. 19-20.
21
Por. Z. Wiatrowski, Praca w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieży szkolnej, Włocławek 2004.
18

19
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oddziałują, przekształcając swego twórcę. To samoloty stworzyły lotników,
a fortepian – pianistów22.
W tym sensie kształtowany przez wychowawcę wychowanek tworzy, za pośrednictwem, w obecności opiekuna praktykującego studenta – przyszłego wychowawcę. Uzasadnienie sensu podmiotowego pracy
wynika z jej znaczenia jako sposobu kształtowania i uzewnętrzniania
immanentnych (podmiotowych) cech człowieka i z faktu, że praca jest
przyczyną innych wartości, w tym także duchowych. W konsekwencji
można wskazać cztery aspekty mocy twórczej pracy:
1) materialny (tworzenie warunków egzystencji),
2) moralny (stwarza warunki do rozwoju moralnego człowieka),
3) socjotwórczy (stwarza warunki do współdziałania z innymi i budowania wspólnoty),
4) rozwoju umysłowego (stwarza warunki do poznawania, nowatorstwa
i rozwiązywania problemów)23.
Aksjologiczny aspekt twórczości i jej mocy sprawczej, szczególnie w odniesieniu do praktyki pedagogicznej wymaga istotnego uzupełnienia.
Twórczość jest wartością wiązaną z pojęciem wolności rozumianej w sensie
pedagogicznym jako umiejętność dokonywania wyboru. Jest czynnikiem
określającym pożądaną postawę wychowanka wobec świata, wspierającym
jego prawidłowy rozwój, a w rezultacie definiowanym jako cel kształcenia
i wychowania. Należy tu wskazać, że każda forma twórczości wymaga samodzielności w myśleniu i działaniu, co oznacza zdolność rozwiązywania problemów z wykorzystaniem własnej wiedzy, umiejętności i osądu moralnego24.

Bowiem:
Odpowiedzialność określana jest przede wszystkim w kontekście jej przyjmowania, ponoszenia i poczucia przez wychowawcę w stosunku do wychowanka, a także opiekuna praktyki w relacji ze studentem–podopiecznym.
Odpowiedzialność opiekuna przejawia się też w przestrzeganiu praktykanta,
wskazaniu mu zagrożeń wynikających z podejmowania w stosunku do wychowanków – często nieświadomie – pracy złej, niszczącej, zagrażającej ich
prawidłowemu rozwojowi. Odpowiedzialność przenika więc postawę opiekuna-wychowawcy, jest też wartością nadrzędną w wychowaniu rozumianym
Por. M. Adamkiewicz, Wprowadzenie do etyki zawodowej, Warszawa 2015, s. 70-75.
Por. B. Cyrański, Wybrane aksjologiczne uzasadnienia pracy i pracy wychowawczej,
dz. cyt., s. 20.
24
Tamże.
22
23
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jako prowadzenie wychowanka i praktykanta do umiejętności wartościowania – samodzielnego i odpowiedzialnego dokonywania wyborów25.

Rozpatrywany tu aspekt aksjologiczny pracy został ograniczony zakresem do pracy, praktyki pedagogicznej, rozumianej jako przygotowanie do
działania i działanie w znaczeniu:
1) relacji z drugim człowiekiem (wychowankiem i praktykantem),
2) jej dialogicznego charakteru,
3) warunku tworzenia wspólnoty (wychowującej),
4) czynnika formacji i upodmiotowienia (wychowanka, praktykanta
i opiekuna),
5) jej twórczego charakteru26.
Zaś nasza koncentracja na wymienionych kategoriach i parametrach
pracy, namysł prowadzący do nadawania im znaczeń budzą poczucie zobowiązania i powinności. Podkreśla się emocjonalny i moralny wymiar
powinności wynikającej z wewnętrznej potrzeby podmiotu. Przedmiotem
owego poczucia, mówiąc ogólnie, jest intencja czynienia dobra i dzielnego
przeciwstawiania się cierpieniu, złu27.
W tym sensie powinność można kojarzyć z tradycyjnym pojęciem powołania. Z punktu widzenia przyjętej w opracowaniu perspektywy rozumiem je podobnie, jak cytowany autor, jako wewnętrznie i głęboko motywowaną postawę gotowości do podjęcia pracy.
Intencja przeradza się w poczucie konieczności podjęcia takiej aktywności,
ponieważ jest sytuowana przez podmiot na szczycie jego hierarchii wartości. Praktyka pedagogiczna, której istotą jest uczestniczenie w realnych
działaniach, to najlepszy teren wzbudzania i rozwijania postaw bazujących
na poczuciu powinności i powołania. Jest ona niezastąpionym sposobem
realizowania szczególnego aspektu powinności związanego z postulatem
nabywania kompetencji i kwalifikacji zawodowych czy też, mówiąc inaczej, stawania się dyspozycyjnym w znaczeniu nabywania dyspozycji etycznych, moralnych, a także warsztatowych, niezbędnych do budowania pożądanych relacji wychowawczych28.
Tamże.
Por. tamże. Zob. Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2004, s. 19-58.
27
Por. Z. Wiatrowski, Praca w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieży szkolnej, dz. cyt., s. 25. Zob. też: K. Denek, Nauczyciel między ideałem a codziennością,
Poznań 2012, s. 51-66.
28
B. Cyrański, Wybrane aksjologiczne uzasadnienia pracy i pracy wychowawczej, dz.
cyt., s. 20-21.
25
26
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Charakterystyka aksjologicznego wymiaru praktyki pedagogicznej
prowadzi „do sformułowania pytania o sposób, w jaki jest, lub może być,
realizowany w instytucjonalnych środowiskach wychowawczych lub instytucjonalnych formach działalności”29.

3. Konceptualizacja modernizowania profesjonalizacji
praktyk pedagogicznych
Śródtytuł niniejszej partii tekstu sugeruje, że myślimy o wzorcu, wzorze
i/lub modelu modernizowania omawianego procesu.
I teraz także odwołamy się najpierw do dawnej daty projektu, który,
mimo że wyrósł z zasadnych przesłanek teoretycznych i został zbudowany
na materiale z badań empirycznych, pozostał – w znacznej części – w sferze
zamysłu do realizacji.
Doświadczona pedeutolog, autorsko i wspólnie z zespołem, opracowała
model następująco:
Właściwie można stwierdzić, że w każdej koncepcji kształcenia da się znaleźć jakiś wartościowy element (ideę), czy wiele elementów, które powinny
zostać przeniesione do nowego modelu (modeli) edukacji nauczycielskiej.
Nowy model mógłby np. przejąć następujące idee:
• z ogólnokształcącej koncepcji edukacji nauczycielskiej – eksponowanie
wielofunkcyjności zawodu nauczyciela i jego społecznej misji na podbudowie gruntownego wykształcenia ogólnego;
• z koncepcji specjalizacji o charakterze akademickim – eksponowanie teoretycznego przygotowania pedagogicznego, lecz nie wiedzę o psychologii, o pedagogice, ale wiedzę psychologiczną itd.;
• z koncepcji specjalistyczno-sprawnościowej – nie nacisk na sprawnościowe przygotowanie, lecz potrzebę sprawnościowego przygotowania
nauczycieli;
• z orientacji humanistycznej edukacji – wyzwalanie aktywności poznawczej studentów, „uczenie” ich samoświadomości własnej psychiki i tworzenie warunków do twórczego rozwoju samorozwoju (a więc akcent na
kształcenie personalistyczne), odkrywanie własnej indywidualności;
• z orientacji funkcjonalnej – tezę o potrzebie nadmiarowości kwalifikacji nauczycielskich, o działaniowej formie kształcenia; traktowaniu wiedzy jako orientacyjnej podstawy działania, a systemu wartości – jako
aksjologicznej podstawy działania;
29
Tamże, s. 21. Zob. też: K. Denek, Nauczyciel między ideałem a codziennością, dz.
cyt., s. 89-108.
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• z koncepcji szeroko profilowanego kształcenia nauczycieli – ideę integracji interdyscyplinarnej treści, ideę kompleksowości (łączenie kształcenia
ogólnego z kierunkowym i pedagogicznym);
• z modelu innowacyjnego (związanego z koncepcją szeroko profilowanego
kształcenia) – metody i formy pracy z przyszłymi nauczycielami, umożliwiające aktywne, samodzielne i zindywidualizowane wiązanie szerokiej
wiedzy i umiejętności; multimetodyczny model pracy ze studentami;
• z modelu humanistyczno-kategorialnego (nawiązującego do tradycji humanistyki) – wskazanie na szczególny sens dialogu i rozumienia jako
kategorii pedagogicznej30.

Opieraliśmy taki model na zdobyczach prekursorów pedeutologii z lat
70. i 80. XX wieku. Wyprowadzone z nich cele legły u podstaw postulatów, które tu przypomnę, jako że nadal pozostają aktualne i ważne. Co
jednocześnie zaświadcza o ich niespełnieniu w praktyce i pozostawaniu –
co więcej – w sprzeczności z rzeczywistymi procesami i efektami edukacji
nauczycieli. Oto:
Cele kształcenia nauczycieli powinny wynikać z przyjętego modelu wykształcenia, nie mogą być formułowane bez uwzględnienia przeobrażeń,
które dokonały się w sferze społecznego funkcjonowania i pozycji człowieka w świecie. Stąd zostały wprowadzone następujące postulaty:
• edukacja nauczycielska powinna w sposób bardziej śmiały podjąć problematykę wartości, a także problematykę antropologii filozoficznej;
• edukacja nauczycielska powinna być rzetelną edukacją intelektualną,
programowo nadmiarową;
• kształcenie nauczycieli powinno zyskać charakter bardziej indywidualny;
• w treściach kształcenia nauczycieli szczególnie mocno powinny być eksponowane sposoby dochodzenia do wiedzy;
• w programowaniu celów i treści edukacji nauczycielskiej istnieje potrzeba weryfikacji sensu pojęcia „kształcenie praktyczne”31.

Postępując tutaj nadal zgodnie z przyjętą techniką konfrontacji starszych
projektów z nowszymi, najpierw odwołujemy się do wypracowanych jeszcze przed poprzednią reformą (w 1999 roku) zasad edukacji profesjonalnej.
30
B. Kwiatkowska-Kowal, Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej, Warszawa 1994,
s. 222-223. Zob. też współczesne nam opracowanie: J. Malinowska, M. Jabłońska, Myślenie
o nauczycielu i jego edukacji. Z rekonstrukcji światów edukacyjnych nauczycieli, red. też,
Wrocław 2010, s. 57-68.
31
H. Kwiatkowska, Nowa orientacja w kształceniu nauczycieli, Warszawa 1998, s. 334337. Zob. taż, Pedeutologia, Warszawa 2008, s. 167-186
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Z zarysowanych kierunków przemian można było wyprowadzić następujące zasady edukacji nauczycielskiej:
1. Zasada akademickości kształcenia. Racją dla tej zasady jest złożoność
pracy nauczyciela, a także rola nauczycieli w kształtowaniu świadomości
cywilizacyjnej społeczeństwa, w pokonywaniu zapóźnień rozwojowych.
2. Zasada wielości dróg dojścia do zawodu nauczycielskiego: studia magisterskie dzienne i zaoczne, kolegia nauczycielskie, studia dwustopniowe,
studia przemienne;
3. Zasada jedności poznania teoretycznego i praktycznego, czego wyrazem
jest zbliżenie kontekstu poznania do kontekstu rzeczywistego użycia zdobytej wiedzy;
4. Zasada dobrowolności kształcenia pedagogicznego. Respektowanie motywacji do studiów nauczycielskich jako podstawowego warunku efektywności kształcenia;
5. Zasada różnorodności koncepcji programowych i metodycznych kształcenia nauczycieli;
6. Zasada starannego doboru nauczycieli akademickich kształcących nauczycieli. Ważne w tym procesie jest to, aby ci nauczyciele akademiccy,
którzy naukowo zajmują się problemami pedeutologii, mieli swój udział
w praktycznym kształceniu nauczycieli;
7. Zasada drożności różnych form kształcenia;
8. Zasada zbliżenia uczelni kształcącej nauczycieli do szkoły, jako warsztatu pracy nauczyciela32.

Znajomość celów i treści edukacji nauczycieli, pozostając w ścisłym
związku wzajemnym typu analogii z doborem celów i treści edukacji nauczycieli na każdym szczeblu edukacji, posiada szczególną ważność w kontekście
tytułu niniejszego opracowania. Ma bowiem tyleż profesjonalny, ile dydaktyczny charakter. Omówię jednak nie wynik studium celów, lecz sposób ich
określania – ważniejszy dla rozważanych aspektów profesjonalizacji – przy
uwzględnianiu trzech tez wyjściowych: 1) koncepcja celów kształcenia nauczycieli jest wzajemnie zależna od koncepcji systemu oświaty; 2) w programowaniu celów edukacji nauczycieli nieodzowne staje się uwzględnianie
sytuacji ich realizacji; 3) pojęcie celu w teorii edukacji nauczycieli powinno uwzględniać stronę zewnętrzną, a więc stan rzeczy, do którego się dąży,
a także stronę wewnętrzną, a więc podmiotową, która jest zmianą dokonującą się w człowieku we wszystkich trzech rodzajach składników postaw.
32
H. Kwiatkowska, Stan i perspektywy przemian edukacji nauczycielskiej, dz. cyt.,
s. 28. Zob. taż, Pedeutologia, dz. cyt., s. 44.
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Zasady budowania programu praktyk konstruowane były natomiast
w bliskim nawiązaniu do przytoczonych przesłanek, odnoszących się do
koncepcji wiedzy, jej związku z procesem kształcenia oraz swoistością doświadczeń osób dorosłych.
W ich formułowaniu uwzględniono co najmniej trzy dziedziny i typy źródeł inspiracji. Oparto się z jednej strony na wypracowanych i sprawdzonych regułach konstruowaniu programów związanych z realizowaniem
różnych projektów oraz pracach związanych z doskonaleniem kształcenia
akademickiego. Wykorzystano także wiedzę wynikającą z dyskusji prowadzonych w trakcie przygotowania projektu, odzwierciedloną w zapisie
towarzyszących temu spotkań i konferencji oraz prowadzonych w ich następstwie debat. Ponadto odwołano się do wyników prowadzonych prac
badawczych dotyczących sposobu doświadczania praktyk przez studentów
pedagogiki33.

Przy czym tenże autor zauważa, że:
[…] sugestie pojawiające się w korzystaniu z tych źródeł wiedzy podlegały stałym zmianom w procesie realizowania projektu. Jest to w pewnej
mierze oczywiste, gdyż nie stanowił on jedynie próby aplikacji gotowego,
wstępnie już rozstrzygniętego i kompletnego zamysłu lub rozwiązania,
a raczej był konsekwencją procesu uzgodnień dokonywanych w różnych
fazach jego realizacji z udziałem szerokiego grona uczestników – studentów, nauczycieli, grup konsultantów, opiekunów studentów, reprezentantów pracodawców itp. Można wstępnie naszkicować główne zasady budowania programu, zawartą w nim ideę (model praktyki) oraz jej częściowe
uzasadnienie34.

Wśród zasad respektowanych w trakcie budowania programu na
pierwszym miejscu należy, pisze tenże naukowiec, wymienić:
Zasadę doskonalenia jakości wiedzy i doświadczeń wszystkich uczestników procesu składającego się na przygotowanie i realizowanie praktyki.
Jakość traktowano nie tylko jako element standardów lub efektów, starano się osiągać, ale głównie jako zadanie, wokół którego skupiały się podejmowane wspólnie wysiłki. Zasada ta miała znaczenie merytoryczne,
ukierunkowujące treści stawianych i rozwiązywanych w praktyce problemów. Dążono do tego, aby wyrastały one z rzeczywistych trudności
33
J. Piekarski, O tworzeniu koncepcji praktyk pedagogicznych w kształceniu akademickim, w: Praktyki pedagogiczne w szkole. Projekt i porady metodyczne, dz. cyt., s. 10.
34
Tamże.
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instytucji kooperujących z uczelnią, a także wiązały się z rzeczywistymi
możliwościami i zainteresowaniami wszystkich uczestniczących w programie podmiotów. Sprzyjały temu zarówno inicjowane zabiegi negocjacyjne, rozstrzygające o charakterze podejmowanych zadań, jak i precyzowane w jego trakcie warunki uczestnictwa w projekcie, które preferowały
osoby o wysokim poziomie zaangażowania oraz gotowe do doskonalenia
własnej praktyki35.

Zaangażowanie traktowano bowiem jako warunek spełnienia drugiej zasady – atrakcyjności praktyk pedagogicznych.
Przyjęto, że atrakcyjność poszukiwania praktycznych sprawdzianów własnych możliwości jest nie tylko właściwością „oferty treściowej”, którą mogą
proponować sobie kooperujące w praktyce jednostki, ale raczej stanowi
wyraz zdolności wspólnego poszukiwania problemów i wynikającej z niej
gotowości do samodoskonalenia. Otwartość na zmianę, warunkowana
treścią różnorodnych doświadczeń składających się na odczytywanie sensu praktyki, traktowano tym samym jako jeden z zasadniczych elementów
procesu zawodowego doskonalenia. Rozstrzyga ona prawdopodobnie również o gotowości uczestników projektu do reinterpretacji znaczenia własnej
aktywności, o poziomie ich refleksyjności, charakterze postaw, decydując
także o poczuciu sprawstwa, możliwości wpływu na bieg zdarzeń oraz jakości zaangażowania o charakterze aksjologicznym36.

Przy tym istotne jest zastrzeżenie, że:
Jakość i atrakcyjność stanowią ważkie reguły o tyle, o ile znajdują one swe
potwierdzenie w sposobie organizacji praktyk. Jego celowość – jako regułę
uporządkowania czasowego i tematycznego, a także przesłankę włączenia
w strukturę treściową całości programu studiów – traktować należy jako
regułę uporządkowania czasowego i tematycznego, a także przesłankę
włączenia w strukturę treściową całości programu studiów – traktować
należy jako kolejną ważną zasadę. Wiąże się ona częściowo z charakterem uporządkowania tematycznego, na którym opiera się aktualna konstrukcja programów studiów, a także normujące ich przebieg rozwiązania
formalno-organizacyjne. Znajdują one swój wyraz w licznych przepisach
i obowiązujących zarządzeniach, w których eksponowana jest kategoria
celów i stosowanych do nich środków ich realizacji. Warto więc dopowiedzieć, że w trakcie realizowania projektu praktyk ich cele rozumiano raczej
jako dziedziny problemów, wokół których koncentrowała się aktywność
uczestników, niż pulę złożonych efektów. Przyjęta koncepcja sprawiała, że
35
36

Tamże, s. 10-11.
Tamże, s. 11.
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również cele praktyk w swej ostatecznej wersji treściowej podległy deliberacji i wspólnemu stanowieniu37.

Do zasad ogólnych, na których się opierano w referowanych procedurach
[…] należy także zaliczyć troskę o efektywność uzyskiwanych doświadczeń
z perspektywy doskonalenia praktyki zawodowej oraz kompleksowy charakter. Otwarty status celów praktyki, w znacznej mierze konstruowanych
w trakcie jej przebiegu, tym bardziej domagał się wnikliwej analizy jakości
procesu nabywania doświadczeń praktycznych oraz oceny jego rezultatów.
Wykorzystano w tym zakresie liczne sposoby oceny i samooceny, mieszczące się w szeroko pojętych procedurach ewaluacyjnych. Towarzyszyły
one wszystkim etapom realizowania praktyk i podobnie do ich wcześniej
wymienionych elementów stanowiły przedmiot wspólnych analiz. Można
też przypuszczać, że sprzyjało to kompleksowej restrukturyzacji wiedzy
uzyskiwanej w procesie praktykowania, w rozległym zakresie uwzględniającej doświadczenia wszystkich uczestników praktycznych działań.
Budowaniu spójnego, kompleksowego wizerunku doświadczeń wynoszonych z praktyk sprzyjać także miała przyjęta reguła organizacyjna, zgodnie z którą powiązanie wiedzy z praktyką działania uzyskiwało zasadniczy
sprawdzian w możliwościach realizowania powziętych zamysłów jakości
i znaczeniu podejmowanych w trakcie praktyk wspólnych projektów38.

Przytoczone zasady konstruowania praktyk
[…] są bardzo ogólne, a jednocześnie odwołują się do wiedzy pedagogicznej, która w wielu dziedzinach nie dostarcza rozstrzygających argumentów
i łatwych rozwiązań. Wizerunek praktyki jako dziedziny „praktycznego
działania” można przecież różnorodnie problematyzować, choć biorąc pod
uwagę istniejące koncepcje takich działań i towarzyszące im wizje „praktyczności”. Nie dają się one łatwo sprowadzić do jednego uzgodnionego
ujęcia. Rozumienie praktyki w świetle koncepcji „działania jako rozwiązywania problemów” jedynie częściowo rozwiązuje dylematy „działań
instrumentalno-celowych”, zaś model komunikacji w działaniu czy też
„działania komunikacyjnego” tworzy zupełnie odmienną perspektywę
w definiowaniu problemów praktyki. Napięcia, jakie rodzi konfrontacja
tych modeli, wydają się dostrzegalne także w proponowanych rozwiązaniach. W głównej mierze nawiązują one do koncepcji działania komunikacyjnego, w którym dziedzina praktyki stanowi obszar poszukiwania
rozwiązań dla rodzących się w niej problemów. Z tej racji przyjęty problem
praktyk pedagogicznych można ogólnie określać jako negocjacyjny. Jego
37
38

Tamże.
Tamże.
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podstawę stanowi bowiem proces wzajemnego uczenia się w praktyce, pojętej jednocześnie jako rozwiązywanie problemów. Uczenie się jest w ramach takiego modelu traktowane nie tylko jako gromadzenie wiedzy i jej
używanie zgodnie z posiadanymi doświadczeniami, ale polega również na
aktywnym „poszukiwaniu kłopotów” – wyrasta z uzyskiwania nowych
możliwości radzenia sobie z tworzącymi się tą drogą trudnościami […].
Trudności takie ujawniają się w znacznej mierze właśnie w procesach komunikacyjnych, w których konfrontowane są różne problemy, odmiany
wiedzy, wizje praktyki i możliwe rozwiązania. Dzięki temu zaznaczają się
też rozbieżności pomiędzy zasobem indywidualnej wiedzy, a innymi możliwymi sposobami jej użycia, przyczyniające się do poszukiwań nowych
rozwiązań39.

Warunkiem uczenia się jest prawdopodobnie dostrzeżenie deficytów
wiedzy, którą można nazwać „wiedzą akurat’’ – opartą na niekwestionowanym przekonaniu, że posiada się jej akurat tyle, ile trzeba. Takie przekonania można niekiedy indywidualnie względnie łatwo podtrzymywać.
Z najwyższą łatwością upadają one, jak się zdaje, właśnie w otwartej komunikacji. Tu jednak warto posłuchać wyprowadzonych z badań przestróg:
Za zwróceniem się ku komunikacyjnym, negocjacyjnym ujęciom praktyki
przemawiały też argumenty innej natury, sygnalizujące szczególne kłopoty, jakie towarzyszą stosowaniu wiedzy z zakresu nauk społecznych czy
humanistycznych. W procesie nadawania uczelniom wyższym charakteru
zawodowego dostrzeganie możliwości wykorzystywania koncepcji wypracowanych w tych naukach okazuje się niezwykle ważnym problemem, przy
czym nie tylko studenci, ale także wykładowcy wykazują w tej dziedzinie
sporą bezradność. Wśród studentów utwierdza się przekonanie, że wiedza
akademicka sama w sobie może być użyteczna, dostarczając uniwersalnych wskazówek dla radzenia sobie z praktyką, a nauczyciele akademiccy
zwykle bywają zakłopotani w sytuacji spotkania się z zarzutem nieprzydatności własnych teorii. Odmienność wzajemnych oczekiwań w tym zakresie jest udokumentowana w wynikach badań, w których eksponowana
jest jednocześnie wspólnie odczuwana potrzeba doskonalenia umiejętności praktycznych. Wydaje się, że negocjacyjny model praktyki skłania do
współpracy w tym zakresie oraz może przyczyniać się do wzrostu wzajemnego rozumienia, właśnie poprzez tworzenie warunków (a wręcz konieczności) wspólnego praktykowania wiedzy40.

39
40

Tamże, s. 12.
Tamże, s. 13.
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Albowiem
Badania dowodzą, jak trudnym doświadczeniem dla studiujących bywa
„kontakt z praktyką”. Zazwyczaj wywołuje on szok powstający w wyniku
zderzenia z realnymi problemami i poczuciem własnej bezradności […].
Jakościowe analizy opinii studentów na ten temat pozwalają wszakże na rekonstruowanie typowego przebiegu procesu radzenia sobie z tego rodzaju
trudnościami, które nie są obce także osobom doświadczonym, stawianym
w roli opiekunów praktyk. Zazwyczaj odpowiada mu sekwencja zdarzeń
dająca się opisywać w następującym procesie: konfrontacje, deliberacja,
projektowanie, realizacja, ewaluacja. Jest ona bliska pragmatycznej koncepcji działania, rozumianego jako rozwiązywanie problemów, a jednocześnie
odpowiada zawartej w nim koncepcji tworzenia wiedzy, myślenia – uczenia
się. W doświadczeniu studenckim jest to proces związany z silnymi emocjami, rodzący dylematy moralne, wątpliwości dotyczące własnych możliwości, samoidentyfikacji jakości posiadanej wiedzy a także zakresu własnej
odpowiedzialności. W sytuacji praktyk jest to jednocześnie doświadczenie
wspólne, angażujące wszystkich uczestników powstających relacji i mające
potencjalnie walor kształcący dla wszystkich tworzących je osób. Przyjęcie
porządku działania pragmatycznego, jako zasady uczenia się w działaniu,
za sprawą wspólnego realizowania projektów, wydawało się też częściowo
uzasadnione z perspektywy zgromadzonej wiedzy o charakterze studenckich doświadczeń „towarzyszących” szeroko pojętemu praktykowaniu41.

Zakończenie
Adekwatnie – rzeczowo i kompozycyjnie – do Wstępu do niniejszego
opracowania tu w podsumowaniu można stwierdzić, że tamta wstępna teza
jest nadal aktualna.
Postulować trzeba znów przyjęcie całościowej systemologicznie optyki
oglądu problemu tytułowego w spodziewanej wielopodmiotowości i synergicznego zysku ponad kapitał ludzki. Wychodzimy bowiem poza przesłanki rzeczowe i metodologiczne do założeń organizacyjnych i zasad realizacji
profesjonalizowania nauczycieli. Znaczący okazuje się wymiar aksjologiczny i teleologiczny tej profesjonalizacji.
Nadal nie traci aktualności i zachowuje wagę także teza o wychodzeniu
od doświadczeń praktycznych celem wzbogacania wiedzy o ich założeniach
41
Tamże, s. 14. Zob. też: K. Duraj-Nowakowa, Całościowe wizje synergii systemu edukacji w diagnozach i prognozach, w: Obszary i przestrzenie edukacji. Meandry – konteksty –
dylematy, red. E. Karcz-Taranowicz, Opole 2016, s. 89-101.
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teoretycznych, aby ilustrować je konkretnymi procesami profesjonalizacji
nauczycieli.
Uczenie zawodu w takiej perspektywie nie jest tylko nabywaniem czy
też przyswajaniem wiedzy, a staje się coraz wyraźniej jej używaniem (praktykowaniem), ugruntowanym w całokształcie doświadczenia, powodującym ponadto jakościowe zmiany w jego szeroko pojętych indywidualnych
i społecznych konsekwencjach jej spożytkowania w procesach profesjonalizacji. Dopiero praktyka czyni mistrza.

MODERNISING THE PROFESSIONALIZATION
OF PEDAGOGUES
Abstrakt
Odwołania literaturowe do bibliografii tematu i ich interpretacje przekonują,
że tematyka profesjonalizacji współcześnie nie znajduje adekwatnych publikacji. Dlatego dla naszych potrzeb warto przywołać nadal aktualne książki, których treści pomagają myśleć nad renowacją idei koniecznych, a nie dość wykorzystanych w praktyce oświatowej decyzji i działań edukacyjnych w szkołach
wyższych. Ważne pozostają przesłanki systemu profesjonalizacji studentów
pedagogiki wedle naukowego i funkcjonalnego systemologicznie modelu.
Znaczące niedostatki dotychczasowego wzorca profesjonalizacji nauczycieli
determinują potrzebę jego modernizacji. Przesłanki te pozostają w ścisłym
związku wzajemnym z aksjologicznym kontekstem działalności pedagogicznej grup podmiotów: studentów i nauczycieli, pedagogów i nauczycieli akademickich. Celowe pozostaje postulowanie przestrzegania czterech zasad
budowania programu praktyk pedagogicznych z uwzględnieniem czynnika
synergii zwiększającego efektywność w takich staraniach o szersze zakresy
i wyższe poziomy profesjonalizacji przez wychodzenie od obserwacji rzeczywistości edukacyjnej w kierunku nieodzowności poszukiwania optymalnych
teorii naukowych, które pomagałyby usprawnić zastane realia. Postulat taki
nabiera wymiaru konieczności odzewu – w obliczu reformy – na hasła Konstytucji dla Nauki. Projekt tej KDN wyraźnie kładzie akcent na sprzężonych
zwrotnie związkach praktyki z teorią.
Słowa kluczowe gotowość prozawodowa studentów i nauczycieli, kształcenie do
profesji nauczyciela, metodologia pedeutologii, profesjonalizacja pedagogów

Abstract
Literature references in the bibliography of the subject and their interpretations
convince us that the subject of professionalization is not reflected in adequate
publications today. Therefore, for our needs, it is worth recalling still current
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books, the content of which help us think about the renovation of ideas that are
necessary but insufficiently exploited in the practice of educational decisions
and educational activities in universities. The premises for the professionalization of students of pedagogy according to the scientific and systemological
functional model are still important. Significant shortcomings of the existing
teacher professionalization pattern determine the need for its modernization.
These premises remain in close mutual relation with the axiological context of
pedagogical activity of groups of subjects: students and teachers, pedagogues
and academic teachers. It is advisable to postulate adherence to the four principles of building a pedagogical practice program with consideration of the
synergy factor that increases the effectiveness in achieving higher ranges and
levels of professionalization. Such objective can be achieved by moving from
the observation of educational reality towards the indispensability of searching for optimal scientific theories that would help to improve existing realities.
Such a postulate becomes necessary in the face of the motto of the Constitution for Science. The project of such Constitution clearly emphasizes mutual
relations between practice and theory.
Keywords: professional readiness of students and teachers, education for teacher’s
profession, methodology of pedeutology, professionalization of pedagogues
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Twórczość naukowa i jej relacje
z praktyką edukacyjną
w dyskursie holistycznym

Wprowadzenie
Mijające pięćdziesięciolecie pracy zawodowej Jubilatki Pani Profesor
Krystyny Duraj-Nowakowej to czas wielu naukowych i społecznych dokonań. Wypełniła Pani swoje życie mądrością, wiedzą, sukcesami naukowymi. Jest Pani Profesor wybitnym Mistrzem wielu pracowników nauki
i edukacji. Wszystkie te osiągnięcia budzą mój podziw i szacunek. Jestem
zaszczycona i bardzo wdzięczna, że mogłam uczyć się od Szanownej Jubilatki. A Jej twórczość naukowa działała na mnie inspirująco. Dlatego niniejszy
tekst dedykuję Pani Profesor, a dotyczy on właśnie twórczości naukowej.
W pracy naukowej istotna jest twórczość, która stanowi obiektywne novum, gdy obejmuje swym zasięgiem nieznane treści, ale jednocześnie ważkie dla rozwoju nauki i praktyki. Naukowa praca twórcza wymaga wiedzy,
umiejętności ale przede wszystkim wyobraźni, która pozwala dostrzegać
i trafnie formułować problemy poznania i badań oraz pozwala dostrzegać błędy we własnej i cudzej pracy. Dzięki niej naukowiec poddaje krytyce poglądy własne i cudze oraz bezstronnie rozważa cudze stanowisko.
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W literaturze naukowej dla twórczości – a w tym naukowej – istotny jest
podmiot, proces, produkt i warunki tworzenia. Zatem twórczość traktowana jest podmiotowo i przedmiotowo.

1. Strefy twórczości naukowej
Zaznaczyć należy, że nie rozróżnia się podejścia skrajnie przedmiotowego i skrajnie podmiotowego1. Na ogół badacze dostrzegają obydwie funkcje
twórczości, ale akcent kładą na jedną wybraną, co zestawia tabela 1.
Tabela 1. Przedmiotowość i podmiotowość twórczości
TWÓRCZOŚĆ
Traktowana
PRZEDMIOTOWO →

PODMIOTOWO →

Aspekty

Kryterium

• DZIEŁO →

Jednostkowe

• W CZASIE I TERENIE,
DZIEDZINY ŻYCIA
I WIEDZY

Nowość o wysokim stopniu
jakości i skuteczności – nieobiektywne wskaźniki

• BADACZ JAKO TWÓRCA,

Rezultat wiedzy i umiejętności – kryterium jednostkowe
a nie społeczne

• MYŚLENIE →
• DZIAŁANIE, UMIEJĘTNOŚCI
CZYNNOŚCI →
• PROCES TWÓRCZY

Twórczość zamierzona–
niezamierzona,
bezpośrednia–pośrednia

Źródło: opracowanie własne (por. Góralski 1990; Schulz 1994).

Tw ó r c z o ś ć ujmowana p r z e d m i o t o w o uwzględnia społeczne
wytwory procesu twórczego, co nie jest dla nauk humanistycznych pierwszoplanowe. Jej atrybutem jest wytwór procesu tworzenia jako elementu
kultury. Ocena użyteczności społecznej wytworu jest relatywna w czasie
1

Por. T. Żuk, Uzdolnienia twórcze a osobowość, Poznań 1970.
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i dokonywana ze względu na pewną grupę osób. Przedmiotowe traktowanie twórczości ogranicza jej zakres do efektów „wybranych” osób i zakłada,
że atrybut twórczości przypisuje się wybranym osobom. Zatem efektem zamierzonej twórczości naukowej, czyli uzewnętrznienia myślenia twórczego, jest d z i e ł o t w ó r c z e, np.: innowacja, projekt badawczy i jego realizacja, monografia i inne2.
Tw ó r c z o ś ć jest realizowana przez badacza w określonym c z a s i e
i t e r e n i e. Ocenia się ją z perspektywy czasu, z uwzględnieniem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Ważny jest przedział czasu, w którym
dzieło wymyślono i zrealizowano oraz jego znaczenie dla przyszłości. Wynik, czyli dzieło, uznawane jest za twórcze jako powstałe t e r a z i oceniane z punktu widzenia teraźniejszości oraz zaprojektowane w tym miejscu,
czyli t u t a j. Może być, że eksperci uważają dzieło za twórcze nie uwzględniając analogicznych dzieł powstałych na innych obszarach. Stąd też wyróżnimy twórczość w skali makro i mikro3.
Tw ó r c z o ś ć występuje w każdej d z i e d z i n i e ż y c i a i w i e d z y
człowieka. Jest to zazwyczaj ta dziedzina wiedzy, w której on swobodnie
działa, która przyczynia się do wykreowania dzieła.

2. Podmiotowe indykatory twórczości naukowej
W rozumieniu p o d m i o t o w y m t w ó r c z o ś c i badacz akcentuje
funkcję osobistą (indywidualną) procesu tworzenia lub jego wytworu. B ad a c z j e s t t w ó r c z y, jeżeli posiada pewne specyficzne cechy i jest autorem
innowacji, projektów badawczych, książek (itp.) uznawanych za twórcze.
Do podstawowych warunków endogennych twórczego badacza zaliczamy
przede wszystkim: wiedzę, sprawność intelektualną, motywację, system
wartości, krytyczne myślenie, dostrzeganie problemów w praktyce pedagogicznej, stałość i dojrzałość emocjonalną, wytrwałość, upór, wewnętrzną
dyscyplinę, silną wolę, wrażliwość, giętkość myślenia, oryginalność sądów,
wyobraźnię, niekonwencjonalność pomysłów4. Człowiek świadom swego
2
Por. M. Magda-Adamowicz, Children’s creativity in a systemic perspective, Toruń
2013; taż, Obraz twórczych pedagogicznie nauczycieli klas początkowych, Toruń 2012.
3
Por. taż, Twórczość pedagogiczna nauczyciela w kontekście systemowym. Źródła, koncepcja, identyfikacje, Toruń 2015; M. Magda-Adamowicz, I. Paszenda, Treningi twórczości
a umiejętności zawodowe, Toruń 2011.
4
Por. M. Magda, Twórcze postawy nauczycieli akademickich, w: Nauczyciele
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działania myśli i oddziaływuje na rzeczywistość i siebie samego. Postrzega
on siebie w akcie myślenia, praktycznej aktywności i twórczego działania.
Występuje on w dwóch rolach: faktycznie działającego – w tym twórczo –
i postrzegającego ową aktywność. Jednostka świadomie tworząca oddziaływuje na samego siebie, na kształt i zakres swojej twórczej aktywności.
Stanowi ona o sobie, o kształcie i bogactwie własnej aktywności zawodowej. Jest źródłem i przyczyną podejmowanych działań, w tym twórczych.
Sama z siebie działa i decyduje o sposobie, wpływie i efekcie swojej aktywności. Rosną jej twórcze i sprawcze możliwości.
W ujęciu podmiotowym twórczości przypisywany jest aktualnie badany proces powstawania wytworu, tj. akt myślenia, rozwiązywania
problemów, działań i zachowań5. Działanie twórcze przebiega w umyśle
naukowca, psychice jako p r o c e s t w ó r c z y, w którym – wg Grahama
Wallasa6 – wyodrębniamy fazy, mogące się powtarzać i przeplatać. Są to
fazy: percepcji (przygotowanie jednostki i świadome jej próby rozwiązania
problemu), inkubacji (obejmuje nieświadomy i niezamierzony proces myślenia), olśnienia (nieoczekiwanie pojawia się u badacza rozwiązanie problemu) i weryfikacji (ocena i precyzja idei)7. Natomiast Arnold Kaufmann,
Michel Fustier i Annick Drevet8 przedstawiają i omawiają tylko trzy fazy
procesu tworzenia i odkrywania. Pierwsza to faza logiczna, w której podmiot formułuje problem, zbiera dane i poszukuje rozwiązania. W kolejnej
fazie, tzw. intuicyjnej, nabiera on dystansu, dojrzewa, a olśnienie prowadzi
do samodzielnego odkrywania, weryfikacji i ostatecznego wykończenia,
czyli do ostatniej fazy krytycznej. Można jednak uznać – za Théodule-Armandem Ribotem9– że głównym mechanizmem procesu i wyobraźni twórczej jest kojarzenie przez podobieństwo, tzn. myślenie przez analogię, które traktujemy jako częściowe podobieństwo jednej wspólnej cechy dwóch
przedmiotów. Stąd też powyższy autor rozróżnia dwa typy tworzenia przez
akademiccy w procesie kształcenia pedagogów u progu reformy systemu edukacji, red.
K. Duraj-Nowakowa, Kraków–Łowicz 1999.
5
Por. E. Nęcka, Proces twórczy i jego ograniczenia, Kraków 1999.
6
Por. G. Wallas, The Art. Of Thought, w: Creativity, red. P.E. Vernon, London 1986.
7
Por. M. Magda, Edukacja od źródeł. Program autorski edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 2000; Z. Pietrasiński, Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, Warszawa 1990.
8
Por. A. Kaufmann, M. Fustier, A. Drevet, Inwentyka. Metody poszukiwania twórczych
rozwiązań, Warszawa 1975.
9
Por. T. Ribot, The Nature of Creative Imagination, „International Monthly” 1900, cz.
I, II.
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analogię, tj. personifikację (przenoszenie cech ludzkich na przedmioty)
i metamorfozę (która, wykorzystując częściowe podobieństwa, przynosi nowe zestawienia i wytwory). W procesie tworzenia wyróżniamy, wg
D.M. Johnsona, dwie klasy operacji. Pierwszą jest wytworzenie rozwiązań
(czyli projektowanie, tworzenie hipotez), po czym następuje druga: ocenianie i weryfikacja. Natomiast Józef Kozielecki wyodrębnia w procesie
twórczym dwa podstawowe układy: generator pomysłów (tj. próbne rozwiązania na podstawie przepływających informacji) i ich ewaluator (czyli
poddawanie ocenie wytworzonych rozwiązań i wybór właściwego)10.
Na podstawie powyższych poglądów uważam, że proces tworzenia jest
ściśle związany z rozwiązywaniem problemów. Należy przy tym zaznaczyć,
że za p r o b l e m uważa się trudności intelektualne, teoretyczne lub praktyczne, których rozwiązanie jest rezultatem własnej aktywności badawczej
jednostki w sytuacjach trudnych (zorganizowanych lub naturalnych)11. Wynika on z rozbieżności między celami a wiedzą podmiotu. Ma on charakter
podmiotowy, aktywizujący i wzbogacający. Rozróżniamy kilka rodzajów
problemów, tj.: poznawcze (czyli decyzyjne i wykonawcze) i realizacyjne,
otwarte i zamknięte, orientacyjne (tzn. poznawcze), decyzyjne i wykonawcze, intelektualne i społeczno-moralne, łańcuchowe (złożone) i jednoogniwowe oraz konwergencyjne i dywergencyjne12. Problem jest trudniejszy od
pytania, musi posiadać elementy wiadome i niewiadome oraz związek zachodzący między nimi, implikuje poszukiwanie (tj. wymaga od naukowca
badawczej postawy), wykorzystuje myślenie produktywne (prowadzące do
nowych treści) i reproduktywne (aktywizujące posiadane informacje) oraz
prowadzi do opanowania wiedzy czynnej i biernej.
Natomiast w ro z w i ą z y w a n i u p r o b l e m ó w rozróżniamy jego
e t a p y. Już John Dewey wyróżnia sześć czynności: odczucie trudności, wykrycie jej i określenie, nasuwanie się rozwiązań, wyprowadzanie wniosków
z przypuszczalnego rozwiązania, eksperymentalne sprawdzanie przypuszczenia13. Powszechną i zbliżoną do powyższej jest struktura rozwiązywania
Por. J. Kozielecki, Koncepcja transgresyjna człowieka, Warszawa 1987.
Por. Z. Pietrasiński, Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, dz. cyt.; C. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 2000; W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003.
12
Por. J. Kozielecki, Koncepcja transgresyjna człowieka, dz. cyt.; J.P. Guilford, Creativity: A Quarter Century of Progress, New York 1975; W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki
ogólnej, dz. cyt.; Z. Pietrasiński, Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, dz. cyt.
13
Por. J. Dewey, Democracy and Education, New York1910.
10
11
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problemów opracowana przez Joya Paula Guilforda14. On również zauważa, że w tym procesie istotne są zdolności dostrzegania nowych problemów,
giętkość i oryginalność myślenia. Do koncepcji Guilforda zbliżone są poglądy Kozieleckiego, który zwraca jeszcze uwagę na zjawisko olśnienia,
polegające na wpadaniu na pomysł w przerwach między etapami myślenia
nad problemem, pojawia się ono w fazie wytwarzania pomysłu. Natomiast
Czesław Kupisiewicz przyjmuje, że w rozwiązywaniu istotne są: stwarzanie sytuacji problemowej, jej analiza połączona z syntezą, sformułowanie
zagadnienia, wysuwanie, uzasadnianie i wybór adekwatnej hipotezy rozwiązania, jej weryfikacja, sprawdzenie i ocena15.
Problemy naukowe są trudnościami wynikającymi z braku ścisłej wiedzy, czyli z pewnej niewiedzy. Ustalając problem naukowy badacz okreś
la i objaśnia obiektywny stan niewiedzy. Istotnym warunkiem uzyskania
przez niego wartościowej wiedzy naukowej jest umiejętne stawianie pytań
i szukanie na nie odpowiedzi. Im trafniejsze i ściślejsze są sformułowane
pytania, tym w większym stopniu uzyskujemy wiedzę twórczą, ścisłą, pewną i użyteczną. Twórcze pomysły formułowania problematyki badawczej
należy czerpać ze szczegółowych problemów tkwiących implicite w nauce.
W ujęciu problemowym twórczości przypisywany jest aktualnie badany proces powstawania problemu. O myśleniu twórczym świadczy rezultat, co wynika z dotychczasowej wiedzy i umiejętności jednostki. Zatem
jest to kryterium jednostkowe, a nie społeczne. Tym samym rozszerza się
krąg osób określonych mianem twórczych, tzn. każdy człowiek jest potencjalnie kreatywny i skazany na tworzenie. Zbigniew Pietrasiński16 rozróżnia podobnie, ale nie tożsamo z powyższym, twórczość obiektywną
(pierwotną) i subiektywną (wtórną). Twórczość obiektywna traktowana
jest wyżej od subiektywnej, co jednocześnie świadczy o przedmiotowym
jej traktowaniu. Ten sam autor zakłada, że twórczość dzieci i dorosłych
jest jednakowo wartościowana, a to świadczy o podmiotowym traktowaniu twórczości17.
Możliwa jest realizacja umiarkowanego podmiotowego rozumienia twórczości, gdy posłużymy się pojęciem c z y n n o ś c i lub d z i a ł a ń
Por. J.P. Guilford, Creativity: A Quarter Century of Progress, dz. cyt.; W. Okoń,
Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, dz. cyt.
15
Por. J.P. Guilford, Creativity: A Quarter Century of Progress, dz. cyt.
16
Por. Z. Pietrasiński, Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, dz. cyt.
17
Por. T. Żuk, Uzdolnienia twórcze a osobowość, dz. cyt.
14
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t w ó r c z y c h, co rzadko pojawia się w literaturze, a oznacza czynności
ludzkie charakteryzujące się nowością wytworu w stosunku do dotychczasowych oraz odpowiedniością tegoż wytworu do wymagań danej sytuacji
czy problemu18.
W rozumieniu węższym warunkiem pojawienia się czynności jako zorganizowanej i ukierunkowanej aktywności naukowca jest zdolność przewidywania sytuacji końcowej, w którą podmiot zamierza przekształcić
sytuację początkową. Badacz jednak jako świadomy podmiot zdaje sobie
sprawę, że potrafi i może tworzyć, podejmując celowe, świadome działania
zmierzające ku powyższemu – zatem jego t w ó r c z o ś ć j e s t z a m i e r z on a. Naukowcy potrafią ingerować w proces tworzenia, oddziaływując na
siebie i inne podmioty, dzięki czemu rosną ich twórcze możliwości, zwiększając szansę uzyskiwania dzieła twórczego. Akt, proces twórczy pojawia
się w wyniku zamierzonego postępowania. Teraz staje się rodzajem aktywności, pewnym sposobem działania, postępowania. Twórczość zamierzona jest zauważalna, poznawalna, celowo wywoływana i traktowana jako
obiektywne zjawisko. Zamierzona twórczość wystąpi wówczas gdy podmiot ma pomysł na twórcze działanie i faktycznie je realizuje w realnym
świecie. Obydwie dyspozycje otwierają szansę na zamierzone wzbogacanie siebie, edukację i zamierzone modyfikowanie uzyskiwanych efektów,
wzbogacając siebie i świat. Zamierzona twórczość przyśpiesza tempo jego
rozwoju i praktyki edukacyjnej oraz wzmaga rozmiary uzyskiwanych efektów, poszerzając ich zakres, moc, stopień i wolność. Działanie twórcze modyfikuje poszczególne składniki i wzbogaca repertuar aktywności. Charakterystyczna jest jego wyższa ekonomiczność od działania standardowego.
Ze względu na kryterium twórczości istotny jest efekt obserwowalny tych
czynności, czyli cechy wytworu procesu tworzenia, a nie są postrzegane
cechy samego procesu tworzenia.
Działanie naukowca twórczego może być zamierzone, celowe lub niezamierzone i niecelowe. Zatem twórczość może być zamierzona i niezamierzona. Działanie twórcze dokonujące się nieświadomie, przypadkowo,
okazjonalnie będziemy nazywać twórczością niezamierzoną. Działanie
standardowe nie zmienia parametrów aktywności zawodowej nauczyciela
i nie wprowadza istotnych zmian do praktyki pedagogicznej. Twórczość
była obiektywnie traktowana jako zjawisko leżące na zewnątrz naukowca.
18

Por. J. Trzebnicki, Z badań nad oryginalnością myślenia, Wrocław 1978.
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3. Dzieło – wskaźniki twórczości
Z twórczością wiąże się nowość wytworu, która ma charakter obiektywny lub subiektywny, różną jakość, ilość i genezę. Jednak nie wszędzie
tam, gdzie jest nowość, jest twórczość. Każda twórczość implikuje nowość,
ale nie każda nowość implikuje twórczość19. To znaczy, że cokolwiek robimy jest podobne, a jednocześnie niepodobne do tego, co już było. Istotny
jest też fakt, że nowość podlega stopniowaniu – czego nie można zmierzyć
jedną standardową jednostką. Wyższy stopień nowości powoduje, że przechodzi ona w twórczość. W twórczości są różne jakościowo rodzaje nowości20. Nowość posiada jakość, której wcześniej nie było, np. obejmuje nowy
kształt, model, metodę. Kolejno nowość osiągnięta przez naukowców twórczych pochodzi z różnych postaw, umysłowości, zdolności i talentów przez
nich przyjętych i reprezentowanych, czyli może być: zamierzona – niezamierzona, impulsywna – kierowana, spontaniczna – metodyczna, przebadana i rozważana. Istotny jest tutaj twórczy naukowiec oraz jego warunki
endo- i egzogenne21. Ostatnią cechą nowego dzieła jest jego skuteczność
teoretyczna – praktyczna, obojętna – wstrząsająca, błaha – przełomowa.
Nowość o wysokim stopniu jakości, skuteczności przechodzi w tworzenie. Dzieło twórcze charakteryzuje się nowatorstwem, doniosłością, funkcjonalnością, cennością, ekonomicznością, sprawnością, przejrzystością
struktur i form.
Kryterium nowości jest słabym kryterium i należy poszukiwać cech odróżniającuch wytwory nowe od twórczych. Wyróżnia się takie cechy jak: oryginalność, nieschematyczne myślenie, siła oddziaływania wytworu na ludzi,
nowe osiągnięcia, zmiany dotyczące dotychczasowego rozumienia świat.
Wszystkie obiektywne i podmiotowe wskaźniki twórczości są w rzeczywistości tylko operacjonalizacją podanych wyżej kryteriów. Podstawowym pierwszym wskaźnikiem czynności twórczej jest to, aby jej
wynik był nowy o dotychczasowym zasobie wiadomości i umiejętności
podmiotu. Jest to jednak cecha niewystarczająca, albowiem nastąpiłaby
powszechność tworzenia wśród ludzi oraz zatarłyby się różnice między
Por. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1975.
Por. tamże.
21
Por. M. Magda-Adamowicz, Obraz twórczych pedagogicznie nauczycieli klas początkowych, dz. cyt.; taż, Twórczość pedagogiczna nauczyciela w kontekście systemowym. Źródła, koncepcja, identyfikacje, dz. cyt.
19

20
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tworzeniem a ekspresją, uczeniem się a swobodnym działaniem. Stąd też
można uznać za twórcze te czynności, których wyniki są dla podmiotu
na tyle nowe, że posiada ona istotną wartość sterującą, tzn. modyfikuje
podstawowe paradygmaty funkcjonowania psychicznego podmiotu. Warunek ten z rozwojowego punktu widzenia nie jest jednoznaczny ponieważ w praktyce trudno jest odróżnić zmiany będące wynikiem własnej
aktywności podmiotu od zmian będących wynikiem dojrzewania neurofizjologicznego organizmu.

4. Twórczość naukowa versus praktyka edukacyjna
Można śmiało powiedzieć, że twórczość naukowa podmiotowa i przedmiotowa, subiektywna i obiektywna, zamierzona i niezamierzona, bezpośrednio i pośrednio modyfikuje praktykę edukacyjną, kształtując postawy
i zachowania uczestników procesu edukacyjnego. Jednak praktyka dostarcza też źródeł dla nauki – co przedstawia poniższa tabela 2.
Tabela 2. Relacje twórczości naukowej z praktyką

ROZWÓJ NAUKOWY→
↓

ODDZIAŁYWANIE→
↓

Nauki pedagogiczne

Wzajemne i zwrotne

Nauki ekonomiczne

Rekonstrukcyjne

Nauki społeczne

Planowe

Nauki techniczne

Rozległe

Nauki historyczne

ZMIANY W SYSTEMIE
EDUKACYJNYM
↓
1. I nstytucji i praktyk
edukacyjnych
2. P
 rocesów i struktur
decyzyjnych
3. M
 echanizmów i struktur
przystosowawczych

itp.

Źródło: opracowanie własne (por. Góralski 1990; Schulz 1994).

Między twórczością naukową a praktyką edukacyjną istnieje obustronne oddziaływanie. Nauka modyfikuje, zmienia oraz rejestruje, opisuje

84

Marzenna Magda-Adamowicz

fakty pedagogiczne i rekonstruuje praktykę. A działalność pedagogiczna prowadzi do zmian w treściach i w metodach tworzenia i poznawania
naukowego. Ta zależność zgodna jest ze współczesnymi tendencjami odnowy edukacji, która wymaga od twórczości w naukach pedagogicznych
aktywnego zaangażowania się w proces edukacyjnych przemian. W tym
podejściu nauka staje się konstytutywnym elementem procesu przemian
rzeczywistości edukacyjnej.
Zatem zmiany społeczne, które mają miejsce na przestrzeni dziejów
oddziaływują w coraz szerszym zakresie świadomie i planowo na rozwój
twórczości naukowej – co przedstawia kolejna tabela.
Tabela 3. Zmiany społeczne stymulatorem twórczości naukowej
Uwarunkowania
społeczne nauki

Reformy społecznokulturowo-socjalne
– czynnikiem
napędowym nauki

1. Proste
oddziaływania
2. Planowa
stymulacja
rozwoju nauki

Rezultaty
twórczości
naukowej

Społeczna
funkcja i rola
nauki

Rozwój nauki
w aspekcie
1. Epistemologicznym
1. Proste
2. Metodologiczoddziaływanie
nym
2. Planowe
3. Fenomenologizastosowanie
cznym
efektów
4. Społecznym
twórczości
i organizacyjnym
naukowej
5. Utylizacyjnym
do zmian

Zmiany
społeczne
i reformatorskie

Źródło: opracowanie własne (por. Góralski 1990; Schulz 1994).

Kierowanie nauką nastąpiło najwcześniej w tych dziedzinach poznania, które decydowały o procesie produkcji materialnej. Podobna sytuacja
pojawiała się w sferze nauk społecznych, a w tym i pedagogicznych. Te
ostatnie wpływają na modyfikacje i innowacje w resorcie edukacji – patrz
tabela 4.
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Tabela 4. Twórczość naukowa w procesie zmian
POTENCJAŁ
NAUKOWY

Proste
oddziaływanie

Zamiany
w resorcie
edukacji

Planowe
zastosowanie
nauki

Reformy
innowacje

SFERY WPŁYWU NAUKI
1.Twórczość naukowa
2. W
 iedza i umiejętności
3. P
 raktyczne działanie
ZAKRES ZASTOSOWANIA
NAUKI:
1. M
 odyfikacja instytucji
i praktyk pedagogicznych
2. D
 oskonalenie struktur
decyzyjnych
3. Z
 miany mechanizmów
i struktur przystosowawczych

Źródło: opracowanie własne (por. Góralski 1990; Schulz 1994).

Proces twórczości naukowej to proces (między innymi) rozwiązywania
problemów zaistniałych w praktyce edukacyjnej, dążący do realizacji stanu
idealnego. Rozwiązywanie problemu twórczego to czynność twórcza, wymagająca myślenia twórczego i prowadząca do wyniku czynności i myślenia. Osiągnięcie tegoż zależy od podmiotowych i pozapodmiotowych czynników. Ludzi można podzielić na uzdolnionych twórczo, tzn. stawiających
sobie problemy twórcze i rozwiązujących je oraz nieuzdolnionych twórczo.

5. Twórczość naukowa w ujęciu holistycznym
Jak wynika z powyższej analizy, twórczość naukowa rozpatrywana
jest jako dzieło (cechy wytworu), proces twórczy, zespół cech osobowości,
co dzieje się w środowisku, a czynniki endogenne i egzogenne na siebie
wzajemnie oddziaływują. Jest to h o l i s t y c z n e u j ę c i e t w ó r c z o ś c i
n a u k o w e j, uwzględniające interakcję jej aspektów, które prowadzą do
wartościowego dzieła22. Taki punkt widzenia przełamuje poznawczy i personalistyczny redukcjonizm wobec twórczości. Analizując twórczość naukową,
badane są zależności (stosunki, sprzężenia) między jego elementami. Można w badaniu twórczości koncentrować uwagę na jej rozwoju, a można też
22
Por. E. Nęcka, Psychologia twórczości, Gdańsk 2001; S. Popek, Człowiek jako istota
twórcza, Lublin 2003; S. Popek, Psychologia twórczości plastycznej, Kraków 2010.
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koncentrować się na zjawisku koordynacji (w przestrzeni i czasie) interakcji
elementów w celu uzyskania efektu synergetycznego. Ujęcie holistyczne w naukach nowożytnych budowano przez kilka wieków: od rozprawy Kartezjusza przez mechanicyzm, neowitalizm do koncepcji organizmu i systemów23.
Badając twórczość naukową, opisujemy jej elementy składowe, uwzględniając ich funkcje w całości. Badane zjawisko może mieć różnorodną
charakterystykę i funkcję. A zatem celem eksplorowania twórczości jako
całości jest opis wewnętrzny i zewnętrzny. Opis zewnętrzny (zwany funkcjonalnym) uwzględnia zachowania się człowieka twórczego, co stanowi
podstawę wzajemnych relacji jednostki z otoczeniem24. Obejmuje zachowania się systemu poprzez wzajemne oddziaływanie na otoczenie. Chodzi
tutaj o wymianę informacji pomiędzy systemem – podmiotem twórczym
i jego otoczeniem oraz o wymianę informacji w obrębie systemu, czemu
służy ujęcie przyczynowe. Opis zaś wewnętrzny (tzw. strukturalny) pozwala scharakteryzować zmienne w czasie, ich wzajemne zależności, jako
wskaźniki wewnętrznej spoistości systemu25. Człowiek twórczy jako system
jest układem podmiotowym, o zharmonizowanej strukturze i właściwościach samoorganizujących się, co oznacza, że pobiera i przetwarza informacje, co zależy od jego cech, procesu, zatem dostosowuje się do środowiska i je przekształca26. Ważnym etapem pracy jest wyróżnienie elementów
wewnętrznych systemu (czyli jego struktury) i ukazanie wzajemnych ich
powiązań, oddziaływań, relacji wewnętrznych. Opis ten uwzględnia cechy
oraz proces rozwiązywania problemów.
W holistycznym ujęciu twórczy naukowiec musi być opisywany w otoczeniu, gdyż kładzie się wówczas nacisk na postrzeganie go wraz z otoczeniem,
czyli ważna jest lokalizacja kontekstu i ustalenie w nim jego pozycji. Jednostka działa w otoczeniu, powodując jego przemiany. Podobnie środowisko oddziałuje na nią, wskutek czego następuje przystosowanie się naukowca do
niego. Źródło przekształceń systemu i jego podsystemów tkwi w nim samym.
Por. K. Duraj-Nowakowa, Pedeutologia systemologiczna od schematu do kreatywności w pedagogice, w: Nauczyciele w cyberkulturze. Między schematem a kreatywnością, red.
M. Magda-Adamowicz, E. Pasterniak-Kobyłecka, Zielona Góra 2017, „Rocznik Lubuski”,
t. 42, cz. 1; K. Duraj-Nowakowa, Nauczyciel kultura–osoba–zawód, Kielce 2000a.
24
Por. K. Duraj-Nowakowa, Planowanie integrowania edukacji wczesnoszkolnej: założenia i scenariusze, Kielce 2001; taż, Systemologiczne inspiracje pedeutologiczne, Kraków
2000b; taż, Teoria systemów a pedagogika, Kraków 1992.
25
Por. tamże.
26
Por. tamże.
23
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A zatem między otoczeniem a podmiotem twórczym istnieje ciągła wymiana
informacji i wzajemne zasilanie, ścisłe interakcje. Holistyczne ujęcie twórczości naukowej pozwala dostrzec wzajemne oddziaływanie składników systemu i podsystemów, co prowadzi do nowej jakości własności tychże obiektów. W tym metodologicznym ujęciu istotą jest całościowy punkt widzenia
z podkreśleniem wewnątrz- i zewnątrzsystemowych obiektów.
Holistyczny dyskurs uświadamia nam, że twórczość naukowa nie jest
tylko zjawiskiem psychologicznym, ale też zjawiskiem kulturowym i społecznym, nie jest atrybutem jednostek, lecz systemu społecznego, ustalającego kryteria twórczości i wzory zachowań twórczych27. Twórczość jest
efektem działania „funkcjonalnego systemu twórczej organizacji”, które
przyjmuje interakcje trojakiego rodzaju: strukturalną (to interakcja prosta,
wyrażająca związek zmiennych), funkcjonalną (czyli interakcja złożona,
przedstawiająca wzajemną zależność) oraz systemową (to transakcja wzajemnych wpływów zmiennych)28.
Zatem twórczość jako system składa się z zespołu elementów stanowiących jego materialną strukturę oraz zespołu czynności składających się na
określoną strukturę jego funkcji. O strukturze twórczości traktowanej holistycznie świadczą powiązania między tymi elementami (czyli podsystemami). Analizując strukturę twórczości, uwzględnia się zbiór i sprzężenia jego
elementów29. Przy oddziaływaniu wzajemnym układów, tworzy się zamknięty łańcuch sprzężeń, a elementy są nierozdzielne. Mamy wówczas do czynienia z interakcją elementów twórczości, czyli systemem. Analiza twórczości
traktowanej holistycznie winna być sprawdzalna, obiektywna i jasno sprecyzowana. Dzięki temu możemy opisać system, obejmując jego treść, istotę
i strukturę oraz funkcjonowanie w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych30.

Zakończenie
Twórczość nie jest zjawiskiem wyjątkowym (tylko dla „wybrańców”)
ani powszednim (nie wszyscy mogą tworzyć naukowo). Twórczość nie
zależy od wieku jednostki, jej zainteresowań. Tylko wyniki czynności
twórczej są ze społecznego punktu widzenia mniej lub bardziej twórcze.
Por. M. Stasiakiewicz, Twórczość i interakcje, Poznań 1999.
Por. tamże.
29
Por. K. Duraj-Nowakowa, Pedeutologia systemologiczna od schematu do kreatywności w pedagogice, dz. cyt.; taż, Nauczyciel kultura–osoba–zawód, dz. cyt.
30
Por. tamże.
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Twórczość naukowa rozumiana podmiotowo i przedmiotowo jest procesem kształtowania się indywidualności jednostki wywołującym znaczne
zmiany społeczne. Twórczość naukowa w sensie podmiotowym jest aktem
indywidualnej samorealizacji jednostki. Twórczość nie jest sama w sobie
stylem ale zbiorem stylów, indywidualnych aktów, modeli rzeczywistości
pozwalających formułować i rozwiązywać problemy31. Twórczość naukowa
jest efektem działania systemu kreatywnego myślenia, działania, zachowania i organizacji pracy, który cały czas jest aktualizowany i wzbogacany
w procesie twórczego rozwiązywania zadań. To osiągnięcia twórczej pracy
naukowej wpływają na zmiany w praktyce edukacyjnej, ale też dostarczają
nowych informacji, problemów naukowej pracy.

SCIENTIFIC WORK AND ITS RELATIONSHIP
WITH EDUCATIONAL PRACTICE IN A HOLISTIC DISCOURSE
Abstrakt
Twórczość naukowa nie jest zjawiskiem wyjątkowym ani powszednim oraz nie
zależy od wieku jednostki. Twórczość naukowa rozumiana podmiotowo i przedmiotowo jest procesem kształtowania się indywidualności jednostki wywołującym znaczne zmiany społeczne. Twórczość naukowa w sensie podmiotowym
jest aktem indywidualnej samorealizacji jednostki. Jest też skutkiem działania
systemu obejmującego twórcze myślenie, działanie, zachowania i organizację
pracy, który cały czas twórca aktualizuje i wzbogaca w procesie twórczego rozwiązywania zadań. Dzieła twórcze naukowe wpływają na zmiany w praktyce
edukacyjnej, ale też ona dostarcza nowych inspiracji dla pracy naukowej.
Słowo kluczowe: twórczość, twórczość naukowa

Abstract
Scientific activity is neither an exceptional or common phenomenon, and it
does not depend on the age of the individual. Scientific work understood subjectively and objectively is the process of shaping the individuality of a person,
resulting in significant social changes. Scientific activity in the subjective sense
is an act of an individual self-fulfillment of a person. It is also the result of the
system involving creative thinking, action, behavior and organization of work,
which the creator constantly updates and enriches in the process of creative
problem solving. Scientific creative works influence changes in educational
practice, but they also provide new inspirations for scientific work.
Keywords: creativity, scientific work.
31

Por. M. Stasiakiewicz, Twórczość i interakcje, dz. cyt.
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Wstęp
We współczesnym świecie zauważa się dwie tendencje kulturowe: tradycjonalizację i detradycjonalizację. Pierwsza z nich polega na czystej polityce
różnicy i sprowadza się do wewnętrznego integrowania się i w konsekwencji fundamentalizowania kultur zagrożonych dekonstrukcją. Druga natomiast związana jest z ich komercjalizacją pod wpływem wmontowywania
w globalny dyskurs rynkowy i sprowadza się do pozoru, że oto mamy do
czynienia z oryginalnymi stylami życia czy też zróżnicowaniem kulturowym, co ma stanowić antidotum na nieznośne kulturowe ujednolicenie
tożsamości. Produktem takich zabiegów staje się więc monowielokulturowość, czyli wielokulturowość traktowana jako szlachetniejsze i subtelniejsze opakowanie dla homogenizowanego produktu1. Jest ona efektem globalnego utowarowienia różnicy kulturowej w ramach systemu światowego
1
Por. M. Lewartowska-Zychowicz, Niezróżnicowana różnica – czyli o tym, jak rynek
buduje monowielokulturowe środowisko wychowawcze i kontroluje rozwój tożsamości, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2013, nr 2, s. 37-40.
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turyzmu oraz w kulturze popularnej, które to na dodatek wzajemnie się
wspierają i dopełniają2. Ponadto można ją dookreślić jako proces wypierania odmienności przez podobieństwa, czyli stopniową homogenizację prowadzącą do ujednolicenia według jakiegoś wspólnego wzorca dotyczącego centrum, którego mniej lub bardziej udaną imitację stanowią peryferie
i półperyferie3.
Tym sposobem dochodzi do tego, że społeczeństwo stąpa dzisiaj po
ziemi niczyjej, pełnej zagrożeń, przed którymi nie zawsze jest w stanie
się obronić, bo pojawia się coraz więcej niepewności, która szerzy się na
wszystkie obszary życia. Przypomina ślepca bez laski lub bez psa przewodnika, obdarzonego w zamian za to wyczuciem, co jest dla niego dobre,
a co przeniesione na dobro ogółu nie może okazać się całkowicie fałszywe. Życie codzienne dotknięte jest kulturową ślepotą – zmysły informują
o normalności tam, gdzie może czyhać niebezpieczeństwo. Dokonuje się
tzw. pełzająca rewolucja, ludzkość zmuszona jest wynajdywać wszystko od
nowa, jednak nie wie, jak, dlaczego, z kim ma to czynić, a z kim kategorycznie nie4.
Owa tradycjonalizacja, a także ligatura masowej produkcji i masowej
konsumpcji ze stylizacją własnego ja oraz społeczeństwa5 stawiają każdego
(obecnego i przyszłego) pedagoga przed wyjątkowymi wyzwaniami i wymagają od niego wielu nowszych umiejętności. W tej sytuacji niebagatelnym zadaniem staje się bowiem interpretacja współczesnej rzeczywistości
w taki sposób, aby interpretacja ta była swoistym narzędziem wychowania6.
(P)obudzenie naukowego, pogłębionego wertykalnie i horyzontalnie
zainteresowania problematyką kompetencji hermeneutycznych studentów
pedagogiki okazuje się więc potrzebne, wręcz uzasadnione a priori. Towarzyszy temu nierozłącznie pytanie o to, w jaki sposób obecna edukacja
akademicka przygotowuje jutrzejszych pedagogów, a w konsekwencji także kiedyś ich przyszłych podopiecznych do radzenia sobie w nieustająco
Por. W.J. Burszta, Świat jako więzienie kultury, Warszawa 2008, s. 70.
Por. A. Radziewicz-Winnicki, Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności,
Warszawa 2008, s. 214.
4
Por. U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Warszawa 2009, s. 26-38.
5
Por. tamże, s. 52.
6
Por. K. Ablewicz, Doświadczenie hermeneutyczne współczesnego pedagoga kultury,
w: Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla edukacji kulturalnej, red. K. Olbrycht, E. Konieczna, J. Skutnik, Toruń 2008, s. 77.
2
3
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dynamicznie zmieniającym się świecie – wolności, wielu kuszących ofert,
propozycji i możliwości, ale równolegle także nieprzejrzystym, zagubionym, pełnym pułapek etycznych i czyhających zewsząd niebezpieczeństw
rozmaitego typu, w świecie znacznego naddatku informacji i wiedzy, ale
coraz częściej pozbawionym mądrości, wartości i sztuki życia.

1. (Nie)zbędne objaśnienia terminologiczne
Problematyka kompetencji hermeneutycznych studentów pedagogiki
jest bardzo złożona z uwagi nie tylko na zasygnalizowane we wstępie przemiany społeczne, lecz także na swoistość pracy pedagogicznej. Czynniki te
wespół powodują, że kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu nauczycielskiego okazują się ciągle niewystarczające, wciąż pozostają w rozwoju. W praktyce wychowania, nauczania i opieki powstaje zaś niezbyt
wiele szans na mechanistyczne stosowanie algorytmów, opieranie się na
własnych doświadczeniach biograficznych, stosowanie wzorów przeniesionych z własnych lat szkolnych czy wykorzystywanie wyników badań akademickich. Bardzo często pojawiają się bowiem sytuacje nieprzewidywalne
i nowe, o których dzisiaj często nawet się nie śniło, nieopisane w podręcznikach, poradnikach i przewodnikach, do których nie ma tej jedynej
lub oczywistej prawidłowej odpowiedzi7. Co gorsza, do tej pory edukacja
wbrew szeroko kolportowanym deklaracjom wciąż jeszcze nie stała się programem wiodącym ku powszechnej szczęśliwości8.
Studia wyższe niewątpliwie powinny sprzyjać nabywaniu kompetencji
przez przyszłych pedagogów. Zgubne jednak jest i niemożliwe do przyjęcia
założenie, że wystarczy tylko przyswojenie przez studentów wiedzy i pozyskanie informacji, by mogli oni w przyszłości skutecznie z nich korzystać
w pracy pedagogicznej. Zbiór informacji bowiem nie jest jeszcze wiedzą,
zbiór wiedzy nie jest jeszcze mądrością, a zbiór mądrości nie musi być prawdą. Mądrość i wiedza nie mieszkają w książkach czy Internecie, tam znajdujemy jedynie informacje, które są nam do czegoś lub z jakiegoś powodu
potrzebne. Mądrość i wiedza ucieleśnione są w człowieku, zdobywane przez
Por. M. Czerepaniak-Walczak, Badanie w działaniu w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, „Przegląd Badań Edukacyjnych” 2014, nr 19 (2), s. 182.
8
Por. M. Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wrocław 2010, s. 207.
7
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osobę uczącą się i przez nią wykorzystywane9. Z podręczników i z komputerów można pozyskać jedynie informacje, które stają się wiedzą tylko wtedy,
kiedy zostaną zinterpretowane, zrozumiane i umieszczone w kontekście10.
W jaki sposób zatem wspierać i kształtować studenta pedagogiki, aby
sta(wa)ł się „mądrym”? W odpowiedzi na to pytanie przede wszystkim pomocne okazuje się scharakteryzowanie człowieka inteligentnego, mądrego
oraz twórczego. Osoba inteligentna dąży do tego, aby maksymalnie wykorzystać istniejącą wiedzę, mądra permanentnie sprawdza wartość swej wiedzy, twórcza zaś stara się od niej uwolnić. Wiedza zatem ma różne zastosowania, a to zależy od tego, co człowiek może, chce i zdoła z nią zrobić11.
Mądrości zaś nieodłącznie towarzyszy kategoria racjonalności (w języku
łacińskim ratio oznacza rozum, rozsądek, myślenie, zastanawianie się, stanowisko, tendencję, sposób zapatrywania się, wiedzę teoretyczną, umiejętność;
w języku polskim racjonalność, innymi słowy, to racja, rozum, rozumność,
racjonalizm12), która sprowadza się organizacji całości, dzięki której można
ją wyodrębnić z innych całości niezależnie od tego, czym by ta całość była,
czy przedmiotem naturalnym, czy przedmiotem kulturowym, procesem poznawczym, czy jego rezultatem. Racjonalność danego przedmiotu oznacza
jego określoność i wewnętrzną niesprzeczność, posiadanie racji tego, że jest,
i tego, że jest tym, a nie innym przedmiotem. Racjonalność jest zawsze własnością czegoś ze względu na coś, jest cechą zorientowaną docelowo. Źródłem
racjonalności jest zawsze rozum13. Pod tym pojęciem kryje się także postawa,
w której nie przyjmuje się niczego bez uzasadnienia, czyli bez dania racji,
lub jest to wartościowanie pewnego typu racji jako lepszych – mających lepszą i większą moc przekonywania, większe znaczenie, bardziej racjonalne.
Racjonalność traktowana jest jako podstawowa właściwość cywilizacji, przy
czym istotą cywilizacji zachodniej (europejskiej i śródziemnomorskiej) jest
9
Por. K. Borawska-Kalbarczyk, Kompetencje komunikacyjne i dydaktyczne nauczyciela w modelu szkoły zarządzającej wiedzą, w: Komunikacja społeczna a zarządzanie we
współczesnej szkole, red. K. Błaszczyk, M. Drzewowski, W.J. Maliszewski, Toruń 2009,
s. 118-119.
10
Por. M. Malewski, Od nauczania do uczenia się, dz. cyt., s. 202.
11
T. Hejnicka-Bezwińska, O zmianach w edukacji. Konteksty, zagrożenia i możliwości.
Konteksty, zagrożenia i możliwości, Bydgoszcz 2000, s. 157.
12
Por. K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1986, s. 419; E. Morawiec,
Wybrane filozoficzne koncepcje rozumu ludzkiego i racjonalności, Warszawa 2014, s. 156.
13
Por. E. Morawiec, Wybrane filozoficzne koncepcje rozumu ludzkiego i racjonalności,
dz. cyt., s. 157-160.
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tzw. panracjonalizm, czyli szczególny, wysokowartościowany stosunek poznawczy człowieka do świata.
Racjonalność myślenia jest niezbędnym warunkiem racjonalnego działania14, które w pedagogice może przyjąć charakter adaptacyjny lub emancypacyjny. Z racjonalnością i działaniem pierwszego typu wiążą się kompetencje techniczne (normatywne, metodyczne i realizacyjne), drugiego
zaś – kompetencje moralne (interpretacyjne – hermeneutyczne, moralne
i komunikacyjne). Do jednych i drugich kompetencji prowadzą dwa rodzaje wiedzy oraz sprawności zdobywanych lub doskonalonych w toku kształcenia w szkole wyższej – wiedzy technicznej i hermeneutyczno-moralnej15.
Wiedza techniczno-analityczna jest przedmiotem sprawczych oddziaływań człowieka, doświadczeniem ukazującym świat rzeczy, świat innych
ludzi i nas samych. Intencją tej wiedzy jest pytanie o możliwość osiągania
ustanawianych przez człowieka celów, a zatem o to, co i jak można sprawić,
aby przeobrazić świat według powziętych celów, w jaki sposób można poszerzyć techniczne panowanie nad nim, jak można go poddać coraz większej kontroli, by był lepiej rozporządzany i służący celom człowieka. Wiedza
hermeneutyczno-moralna stanowi natomiast rodzaj doświadczenia ludzkiego nabytego w praktyce komunikacyjnej, w szeroko pojętym dialogu i dyskusji. Dostarcza ona całościowej wizji świata, człowiek rozumie siebie i świat
jako uporządkowaną całość mającą sens, potrafi odróżnić to, co dla niego
ma moc obowiązującą, od tego, co nie mieści się w zaakceptowanym przez
niego porządku i co według niego jest pozbawione sensu. Wiedza tego typu
daje możliwość określenia reguł stanowienia sensu i dostarcza zasad moralnych ustalających stosunek człowieka do samego siebie oraz do innych ludzi,
a także normuje jego postępowanie. Umożliwia ona dialogowe porozumiewanie się z innymi, dzięki czemu ustawicznie poddawana jest rewizji i krytyce, co sprawia, że jest ona wiedzą żywą, pozostającą w bezustannym ruchu16.
W stosunku do pełniejszego odkrycia tajemnicy (zdefiniowania) kompetencji hermeneutycznych studentów pedagogiki powyższe uwagi nadal mają jednak wydźwięk jedynie sygnalizujący, ale jednak konieczny.
14
Por. T. Hejnicka-Bezwińska, W poszukiwaniu racjonalności polskiej pedagogiki
współczesnej, w: Racjonalność pedagogiki. Materiały z konferencji naukowej, red. T. Hejnicka-Bezwińska, Bydgoszcz 1995, s. 14-17.
15
Por. R. Kwaśnica, Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, t. 2, Warszawa 2004, s. 299-301.
16
Por. tamże, s. 299.
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Podobnie zresztą jak rozważania nad istotą pojęcia kompetencji, które –
warto dodać – są przedmiotem zainteresowań badaczy wielu dyscyplin naukowych, od psychologii, przez socjologię, filozofię, pedagogikę, etnologię,
lingwistykę, po prakseologię i nauki o zarządzaniu.
W przeszłości kompetencje ujmowane były wąsko, oznaczały formalne
wyposażenie pracownika w prawo do załatwiania określonych spraw, podejmowania decyzji, zaciągania w imieniu organizacji zobowiązań, podpisywania umów, reprezentowania na zewnątrz itp. Był więc ktoś, kto był
albo nie był kompetentny. Dopiero z czasem termin ten zaczęto zgłębiać17,
tak że dzisiaj kompetencje jawią się jako harmonijna struktura złożona
z wiedzy, umiejętności, rozumienia, pragnienia, dyspozycji oraz postaw18.
Szerzej zaś kompetencje traktowane są jako adaptatywne, porównawcze, emocjonalne zachowanie oraz społeczne atrybuty zachowania, dopełniane przez ujawnione przekonanie i oczekiwania człowieka dotyczące jego dostępu do atrybutów lub możliwości ich zastosowania w życiu19.
W takim ujęciu oznaczają zdolność do czegoś, która jest zależna zarówno
od znajomości wchodzących w jej skład umiejętności i sprawności, jak i od
przekonania o możliwości posługiwania się tą zdolnością. Można zatem
powiedzieć, że jest to zdolność do posługiwania się wyuczonymi umiejętnościami w celu efektywnego radzenia sobie w otaczającym świecie. Właściwością zaś uświadamianej przez człowieka dyspozycji osiąganej w ciągu
życia przez wyuczenie staje się wtedy to, że jest ona ujawniona, to znaczy
możliwa do zaobserwowania przez innych oraz powtarzana (kompetencją
nie jest bowiem jednorazowy akt olśnienia, natchnienia czy intuicji). Ponadto cechuje ją stałość ponadsytuacyjna, to znaczy możliwe jest włączenie
nowych doświadczeń i informacji do istniejących już struktur20.
Wśród określeń charakteryzujących pojęcie kompetencji znajdują się
też takie, które mówią, że jest to zdolność oraz gotowość do wykonywania
zadań na określonym poziomie. Jest to również wyuczona umiejętność robienia rzeczy dobrze, rozwinięte sprawności niezbędne do radzenia sobie
17
Por. T. Oleksyn, Kompetencje pracowników naukowo-dydaktycznych, w: Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole, dz. cyt., s. 317.
18
Por. M. Czerepaniak-Walczak, Kompetencja, w: Jakość kształcenia w szkolnictwie
wyższym. Słownik tematyczny, red. M. Wójcicka, Warszawa 2001, s. 69.
19
Por. J. Szempruch, Nauczyciel w zmieniającej się szkole. Funkcjonowanie i rozwój zawodowy, Rzeszów 2001, s. 112.
20
Por. M. Czerepaniak-Walczak, Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela,
Toruń 1997, s. 87.
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z problemami. W kontekście edukacji szkolnej różnych szczebli kształcenia
za kompetencje uznaje się natomiast szczególną właściwość, która wyraża
się w demonstrowaniu na wyznaczonym społecznie poziomie umiejętności
adekwatnego zachowania się oraz przyjęciu na siebie odpowiedzialności za
nie21. Termin ten odnosi się ponadto do efektów, czyli rezultatów nauczania
i uczenia się22.
Szczególnym atrybutem kompetencji jest dynamika.
Są one bowiem niczym nurt rzeki, to znaczy zawierają w sobie to, co było
(podmiotowe doświadczenie i dostępna wiedza), to, co jest oraz antycypację. Jest to możliwe dzięki swoistym pętlom, nawrotom myślenia i działania. Tak pojmowana dynamika kompetencji wyraża się zarówno w szansie
rozwoju omawianej sprawności, jak i w kluczowym jej wymiarze, to znaczy
we wskazaniu obszaru aktywności, w którym podmiot może (powinien)
być kompetentny23.

2. Natura kompetencji hermeneutycznych
Do wyłuskania istoty kompetencji hermeneutycznych za wprowadzające można uznać następujące tezy: wyrażają się one zarówno w racjonalnym, refleksyjnym dostosowaniu i kontynuacji, jak i w gotowości do
zmiany, krytycznej ocenie aktualnego stanu oraz odważnym projektowaniu i odpowiedzialnym wprowadzaniu nowości24. Ich specyfika polega na
tym, że nie podlegają kontroli ani przez rynek, ani przez administrację,
wymagają natomiast koleżeńskiej kontroli i samokontroli, której podstawą są wewnętrzne ideały etyki profesji25. W wersji klasycznej teoria profesji trzymała się metod analitycznych, współcześnie natomiast ustawicznie
utożsamia się ją z umiejętnościami specjalistycznymi, a profesjonalizację –
z ekspertyzacją, mimo że w ramach rozwiniętej teorii profesjonalizacji
Por. tamże, s. 89.
Por. K. Denek, Uniwersytet w pespektywie społeczeństwa wiedzy. Nauka i edukacja
w uniwersytecie XXI wieku, Poznań 2001, s. 245.
23
M. Czerepaniak-Walczak, Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, dz.
cyt., s. 88.
24
Por. M. Czerepaniak-Walczak, Kompetencja. Słowo kluczowe czy „wytrych” w edukacji?, „Neodidagmata” XXIV, Poznań 1999, s. 65.
25
Por. U. Oevermann, Theoretische Skizze einer revidierten Theorie professionalisierten Handelns, w: Pädagogische Professionalität. Untersuchungen zum Typus pädagogischen
Handelns, red. A. Combe, W. Helsper, Frankfurt am Main 2016, s. 71.
21

22
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wykazać można, że w niektórych przypadkach ekspertyzacja technokratyczna równa się deprofesjonalizacji26. W zrewolucjonizowanym wariancie teorii profesjonalizacji centralne pojęcia stanowią z kolei: struktura
przypadku/prawa struktury przypadku, kryzys i rutyna, autonomiczne
doświadczenie życiowe, systematyczne tworzenie Nowego, subiektywizm
i obiektywizm27.
Powyższe przesłanki sprowadzają zatem kompetencje hermeneutyczne nie tylko do pojedynczych elementów28, ale do ich układu wertykalno-horyzontalnego. Można je zatem przedstawić jako niesłychanie ważne
refleksyjne, a nie tylko rutynowe zastosowanie wiedzy, oscylowanie między wiedzą, ale często także niewiedzą, przejawiające się świadomością
ambiwalencji w obszarze posiadanej wiedzy oraz świadomością istnienia
paradoksów oraz ambiwalencji życiowych i zawodowych, jednakże przyczyniających się do permanentnego aktualizowania swojej wiedzy pedagogicznej. Kompetencje te powinny prowadzić do pogłębionej umiejętności
i gotowości do autorefleksji, rozumienia siebie jako podmiotu działającego,
umiejętności empatii i empatycznego rozumienia sytuacji Innego. Powinny także w wyższym stopniu sprzyjać podmiotowej koncentracji na osobie
ucznia/wychowanka/podopiecznego i pojmowaniu wychowania i nauczania oraz opieki jako aktywności zwrotnej oraz dialogowi i hermeneutycznemu rozumieniu sytuacji wychowawczej29. Zwięźlej rzecz ujmując, chodzi
tu o o d n i e s i e n i e w i e d z y f a c h o w e j i m e t o d y c z n e j, d o s t ę pn e j j u ż w r ó ż n y c h s f o r m u ł o w a n i a c h, d o s z c z e g ó l n y c h,
a n a w e t w y j ą t k o w y c h s y t u a c j i i l u d z i w n i c h s i ę z n a j d uj ą c y c h o r a z i c h z r o z u m i e n i e30.
Fenomen kompetencji hermeneutycznych należy zatem osadzić na systemowym – dynamicznym, otwartym, elastycznym, koherentnym, ponadaddytywnym – traktowaniu ich istoty oraz elementów. Nie można
bowiem pominąć także gotowej wiedzy – instrumentalnej – na drodze
Por. tamże.
Tamże, s. 77.
28
Por. R. Schwarz, Supervision in der Pflege. Auswirkungen auf das professionelle Handeln Pflegender, Wiesbaden 2009, s. 116.
29
M. Kaliszewska, Kompetencje hermeneutyczne jako komponenty profesjonalnych
kompetencji pedagogów i nauczycieli, w: Edukacja jutra. Aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2015, s. 176.
30
H.-Ch. Koller, Grundbegriffe. Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft.
Eine Einführung, Stuttgart 2006, s. 12.
26
27
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prowadzącej do zrozumienia indywidualnej sytuacji wychowawczej. Zdaje
się to ponadto nie kolidować z tezą, że sam postęp poznawczy nie wystarczy, ale jest konieczny do uzyskania dobrostanu ludzkości. Sama wiedza nie
jest mądrością, ale nie ma mądrości bez wiedzy. Wiedza powinna stać się
mądrością – a tworzy ją połączenie wiedzy i wartości31.
Niezwykle ważne jest to, że wszelkie kompetencje podlegają modelowaniu poprzez doświadczenie, np. prowadzenia samochodu nie można się
nauczyć poprzez czytanie i przyswajanie zasad kodeksu ruchu drogowego
czy poradnika kierowcy. Tak samo pedagogiki i nauk o wychowaniu nie
wystarczy wyuczyć się z podręczników, bo potrzebne są właśnie doświadczenia i działania będące źródłem problemów. Ponadto konieczna jest refleksja poznawcza, ponieważ dzięki niej dokonuje się wytwarzanie rozwiązań problemów oraz ocena ich skuteczności. Niezbędny jest także trening,
znalezione i zaakceptowane rozwiązania muszą bowiem zostać odpowiednio przetrenowane32.
Warunkiem rozwijania kompetencji hermeneutycznych przyszłych pedagogów staje się więc nie tylko słuchanie świata, czujność na wyzwania
i zagrożenia współczesności, ale i gotowość do sprostania im, a to dokonuje się w trakcie optymalizacji w procesie kształcenia w szkole wyższej
ich czynników podmiotowych i pozapodmiotowych – środowiskowych
i organizacyjnych. Jeśli bowiem studenci nie mają wystarczającego potencjału wyniesionego z rodziny lub nie wynika on z ich predyspozycji osobowościowo-temperamentalnych i motywacyjnych, to powinien stać się
przedmiotem szczególnej troski i zabiegów doskonalących. I o ile organizacja oraz programy akademickiego kształcenia pedagogicznego powinny
a priori sprzyjać właśnie tym kompetencjom, to już zasady, formy i metody pracy ze studentami powinny przejść gruntowną rewizję na rzecz np.
nauczania wielostronnego, problemowego, dyskusji i dialogu, partnerstwa
i podmiotowości, jednym słowem – systemowego, czyli wiążącego poznanie z działaniem i uczeniem się wzajemnym33.
31
E. Chmielecka, Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2004, nr 1/23, s. 11.
32
Por. A. Matczak, K. Martowska, Z badań nad uwarunkowaniami kompetencji emocjonalnych, „Studia Psychologica” 2011, nr 11 (1), s. 8.
33
Por. K. Duraj-Nowakowa, Integrowanie edukacji. Źródła, tendencje i teorie, w: Integrowanie komponentów dydaktyki szkoły wyższej i pedeutologii, „Studia Pedagogiczne
Akademii Świętokrzyskiej” 16, Kielce 2006, s. 65-75.
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3. W oczekiwaniu na dobrego nauczyciela – determinanty
kompetencji hermeneutycznych przyszłych pedagogów
Lista czynników determinujących kompetencje hermeneutyczne jest
bardzo obszerna. Ogólnie kompetencje zależne są od wiedzy, umiejętności, otoczenia zewnętrznego, wartości i norm, postaw, motywacji czy
indywidualnych zdolności i cech osobowych34. Można zatem wyróżnić
determinanty podmiotowe, wewnętrzne oraz pozapodmiotowe, środowiskowe i organizacyjne35. Należy jednak podkreślić, że wzorce determinacji kompetencji ukazują, że mają one charakter wrodzony i niezmienny,
a zarazem nabyty i rozwojowy. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest dualizm źródeł kompetencji, nawiązujący do generalnego sporu w naukach
o genezie ludzkich zachowań36, także w pedagogice odzwierciedlony
w postaci konwergujących ze sobą czynników rozwoju i wychowania37.
Bez wątpienia na kształtowanie kompetencji wpływają zarówno środowisko, będące źródłem doświadczenia, jak i cechy indywidualne każdego
człowieka, od których zależy intensywność tych doświadczeń oraz sposobów korzystania z nich38.
Do podmiotowych wyznaczników procesu kształtowania się kompetencji, a tym samym uwarunkowania ich poziomu, należą cechy temperamentu i inteligencja. Jeśli chodzi o temperament, to szczególne znaczenie mają następujące jego cechy: żwawość, perseweratywność, wrażliwość
sensoryczna, reaktywność emocjonalna, wytrzymałość oraz aktywność.
Cechy te decydują o wielkości indywidualnego zapotrzebowania na stymulację i możliwościach przetwarzania jej, a tym samym wpływają na preferencje dotyczące rodzaju sytuacji, w które człowiek się angażuje, i rodzaju
aktywności, jaką podejmuje. W przypadku kształtowania się kompetencji
34
Por. A. Rogozińska-Pawelczyk, Kompetencje w organizacji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2006, nr 199, s. 108.
35
Por. B. Bajcar, Podmiotowe i organizacyjne uwarunkowania kompetencji strategicznych – wrodzone zdolności czy nabyte umiejętności. Studium teoretyczne, „Zeszyty Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie” 2016, z. 97, s. 16–17; M. Kocór, Podmiotowe i pozapodmiotowe uwarunkowania twórczej szkoły i nauczycieli, „Rocznik Komitetu
Nauk Pedagogicznych” 2013, t. 26, s. 103.
36
B. Bajcar, Podmiotowe i organizacyjne uwarunkowania kompetencji strategicznych,
dz. cyt., s. 17.
37
S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2004, s. 185-193.
38
A. Matczak, K. Martowska, Z badań nad uwarunkowaniami kompetencji emocjonalnych, dz. cyt., s. 8.
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hermeneutycznych za szczególnie ważne należy przyjąć okoliczności wymagające kontaktu z innymi ludźmi i towarzyszące im sytuacje zadaniowe.
Odmienności w temperamencie powodują, że ludzie różnią się tendencjami do uczestniczenia w określonych sytuacjach i okolicznościach, których
mogą poszukiwać lub przeciwnie – unikać39.
Druga grupa podmiotowych wyznaczników kompetencji to różne zdolności składające się na inteligencję, które pozwalają na refleksję poznawczą
nad doświadczeniami i ocenę znaczenia informacji i efektywności wcześniej stosowanych i planowanych sposobów zachowania, na przewidywanie
konsekwencji działań oraz możliwości transferu nabytych umiejętności na
nowe sytuacje40.
Predykatory kompetencji hermeneutycznych stanowią jednak nie tylko
cechy temperamentu i inteligencji (zawłaszcza społecznej i emocjonalnej),
są nimi również takie osobowościowe cechy biologicznie zdeterminowane,
jak introwersja, ekstrawersja, neurotyczność, ponadto ugodowość, sumienność i otwartość na doświadczenie. Należy jednak powtórzyć i mieć na
względzie, że cechy osobowościowo-temperamentalne nie określają kompetencji w sposób konieczny i jednoznaczny41.
Określona konfiguracja cech osobowościowych pomaga człowiekowi
rozwijać i utrwalać zachowania określonego typu, niemniej są one modyfikowane przez czynniki środowiskowe42. Wśród czynników środowiskowych na plan pierwszy wysuwa się rodzina, ponieważ jest ona środowiskiem oddziałującym na człowieka najwcześniej i najdłużej, jej wpływ ma
charakter naturalny, wielotorowy, cechuje go silny kontekst emocjonalny
i stosunkowo autonomiczny. Główne sposoby oddziaływania rodziny na
rozwój człowieka (dziecka) to tworzenie przez nią właściwych warunków
aktywności, dostarczanie wzorców, stawianie wymagań oraz przekazywanie wiedzy. Niewątpliwym czynnikiem rozwoju są także postawy rodzicielskie oraz style wychowania w rodzinie. W kontekście uwarunkowań
kompetencji hermeneutycznych ważna jest również taka teza, że znaczenie zasobu doświadczeń rodzinnych szczególnie uwypuklają modele międzypokoleniowe i teorie przywiązania, w świetle których problemy okresu
Tamże, s. 14-15.
Tamże, s. 15.
41
K. Martowska, Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych, Warszawa
2012, s. 60.
42
Por. tamże, s. 60.
39

40
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dzieciństwa związane z rodziną pochodzenia wpływają na funkcjonowanie
człowieka w dorosłości43.
Pozostałe czynniki pozapodmiotowe, środowiskowe, kompetencji hermeneutycznych tkwią w instytucjach edukacyjnych i poza nimi. Poza szkołą ważne znaczenie mają zatem gospodarka, polityka, kultura, mentalność,
tradycja czy nowoczesność, ponadto wpływy innych ludzi (decydentów,
reformatorów oświaty, polityków)44.
Podczas procesu edukacji przyszłych pedagogów szczególną rolę odgrywają jednak uwarunkowania tkwiące w szkole wyższej. Stricte chodzi
o organizację studiowania, plany i programy studiów, atmosferę panującą na uczelni i podczas zajęć, relacje w grupach studenckich, między
studentami a nauczycielami akademickimi, infrastrukturę oraz kodeks
zachowania się (ludzi nauki, do których także pretendują studenci) i zwyczaje oraz obyczaje panujące w szkole wyższej, warsztat pracy naukowej
i zawodowej nauczycieli akademickich, a także warsztat pracy oraz nauki samych studentów45. Kolejne, bardziej szczegółowe conditio sine qua
non obejmują staranne przygotowanie zajęć dydaktycznych, świadomość
i aktywności studentów, systemowość wykładów i ćwiczeń, związek teorii
z praktyką, przystępność i indywidualizację w przekazywaniu wiedzy46,
a także wybór kierunku pracy przez nauczyciela akademickiego, zależny od jego możliwości i inwencji, przewidywanych problemów i potrzeb
oraz progresji grupy47.
Należy podkreślić, że w trakcie edukacji pedagogicznej ważne jest
przejście od akademickiego, dyskursywnego wykładania na rzecz konstruowania „żywej wiedzy”. Jednak nie jest to łatwe, a to dlatego, że treści kształcenia (pojęcia, oryginalne teksty, prawidłowości i technologie
dydaktyczne) występują w formie bezosobowej, a trzeba ją przekształcać w postać osobistej kultury pedagogicznej przyszłego nauczyciela.
Ponadto trzeba mieć ciągle na względzie fakt, że zalążki kompetencji
Por. tamże, s. 71-86.
Por. M. Kocór, Podmiotowe i pozapodmiotowe uwarunkowania twórczej szkoły i nauczycieli, dz. cyt., s. 103.
45
Por. B. Klasińska, Warsztat pracy oraz nauki studentów pedagogiki, Kielce 2017.
46
Por. J. Apanowicz, Podstawowe elementy systemu i procesu kształcenia w szkole wyższej, Gdynia 2000, s. 13.
47
Por. T. Zubrzycka-Maciąg, O potrzebie rozwijania umiejętności społecznych u nauczycieli w ramach kształcenia uniwersyteckiego, w: Kompetentny nauczyciel. Teraźniejszość i przyszłość, red. Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło, Lublin 2007, s. 227.
43

44
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student przynosi ze sobą, ponieważ niejednokrotnie w swoim życiu był
uczestnikiem rozmaitych sytuacji pedagogicznych, w których przeżywał rolę wychowywanego, ale i wychowującego. Doświadczenie życiowe
czy przedrozumienie, wiedza ukryta, aprioryczna, mentalna, stanowi
ogromnie ważną część świata duchowego człowieka. Koniecznie trzeba o tym pamiętać, bo w praktyce akademickiej jeszcze niejeden raz te
wcześniejsze doświadczenia i ich wartość nie są właściwie doceniane, co
ponadto sprzyjać może rozczarowaniu wybranym kierunkiem studiów
i charakterem przyszłej pracy zawodowej48.
Bardzo wskazane jest również przesunięcie, lub jeszcze lepiej – wyważenie akcentu pomiędzy przekazywaniem wiedzy a samodzielnym rozwiązywaniem problemów (pedagogicznych). To z kolei wymaga od uczelni wyższych stworzenia właściwej bazy dla stawania się nauczycielem jako
podmiotem rozumiejącym, uświadamiającym sobie istotę ponowoczesności, jaką jest poznawanie człowieka, nosiciela wartości ogólnoludzkich,
w sytuacji in statu nascendi zdolnym do rozwoju, znajdowania i realizowania życiowych oraz zawodowych sensów. W ten sposób pedagogiczna
edukacja akademicka i modelowanie kompetencji hermeneutycznych powinny obrać kształt od przeduczelnianych doświadczeń studenta poprzez
szerokoprofilowe kształcenie wstępne do kompetencji zawodowych, stawania się inteligentnym, rozumiejącym specjalistą od rozwoju własnego
i przewodzenia procesowi wszechstronnego rozwoju innych ludzi – podopiecznych procesów wychowania i nauczania oraz opieki49.

Zakończenie
W dzisiejszej nauce przeważa rodzaj pychy technokratycznej, opartej na sprawności technicznej. Praca kadry naukowej oraz studentów coraz rzadziej wynika z zainteresowań i pasji poznawczej. Wiedzę i ogólną
wrażliwość próbuje się zastąpić umiejętnością pisania curriculum vitae
i wywierania dobrego wrażenia za pomocą technik public relations, zarządzania i kreowania wizerunku. Coraz mniej dba się o namysł nad
Por. W. Prokopiuk, Orientacja aksjologiczna w kształceniu kandydatów na nauczycieli. Wymiar normatywny i rzeczywisty, w: Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość, red. Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło, Lublin 2007, s. 18-19.
49
Por. tamże.
48
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sobą i światem50. Współczesnej młodzieży studiującej przyszło zatem żyć,
krystalizować własną tożsamość, wyznaczać i realizować strategiczne dla
siebie cele (w tym także edukacyjne i zawodowe) w niezwykle złożonym
czasie, otwartym, a równocześnie nieprzejrzystym oraz zmiennym, dlatego młodzi powinni być gruntownie wykształceni, rozumieć korzenie
i aktualne dylematy różnorodności kulturowej, powinni być tolerancyjni, ale krytyczni i odważni, umiejący elastycznie reagować na zmienność
warunków swojego życia, otwarci na dialog ze swoimi i obcymi, z silnymi charakterami, ze stałymi zasadami, wspartymi na uznanym systemie
wartości uniwersalnych51. I dlatego też tak ważne staje się zauważenie
i podniesienie do należnej rangi w teorii i praktyce akademickiej problemu kształtowania kompetencji hermeneutycznych przyszłych pedagogów.

ON THE NEED AND POSSIBILITY TO MODEL
HERMENEUTICAL COMPETENCES OF
PEDAGOGY STUDENTS – FUTURE PEDAGOGUES
Abstrakt
We współczesnej rzeczywistości społeczno-edukacyjnej coraz częściej zdarzają się sytuacje nieoczekiwane, nieprzewidywalne, jednym słowem – nowe, nieopisane w podręcznikach, poradnikach i przewodnikach, do których nie ma
tej jedynej lub oczywistej odpowiedzi. W ich rozwiązaniu pomocne okazują
się wtedy kompetencje nowszego typu – hermeneutyczne, ponieważ wyrażają się one zarówno w racjonalnym, refleksyjnym dostosowaniu i kontynuacji,
jak i w gotowości do zmiany, krytycznej ocenie aktualnego stanu oraz odważnym projektowaniu i odpowiedzialnym wprowadzaniu nowości. Kompetencje te wiążą się z odpowiedzialnością i zdolnością rozumienia, odczytywania
i kształtowania siebie i świata jako znaczących, ukonstytuowanych przez sensy
całości. Palącym powodem ich lepszego poznania okazuje się ponadto praktyka kształcenia przyszłych pedagogów, w której zdaje się wciąż dominować
zdobywanie kompetencji instrumentalnych.
Słowa kluczowe: studenci pedagogiki, dydaktyka akademicka, kompetencje
hermeneutyczne
Por. J. Domaradzki, Społeczna rola uniwersytetu. Siedlisko rozumu czy szkoła fachowców, w: Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów. Wybrane ujęcia,
red. A. Szerląg, Wrocław 2009, s. 20.
51
Por. A. Szerląg, Oczekiwania wobec absolwenta szkoły wyższej jako podmiotu edukacji, w: Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów, dz. cyt., s. 37.
50
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Abstract
In the contemporary socio-educational reality there are more and more situations which are unexpected and unpredictable, i.e. new, not described in
textbooks, handbooks and guidebooks, to which there is not just one or obvious answer. What turns out to be helpful in solving them are competences of
a newer type, namely hermeneutical competences, as they are expressed both
in rational, reflective adaptation and continuation, and in the readiness for
a change, critical assessment of the current state, as well as brave creation and
responsible introduction of novelties. The competences are related to the responsibility and ability to understand, read out and shape oneself and the world
as the meaningful wholeness, constituted by particular meanings. Moreover,
the burning reason for their better cognition turns out to be the practice of
educating future pedagogues, in which acquiring instrumental competences
seems to prevail.
Keywords: pedagogy students, academic didactics, hermeneutical competences
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Nauczyciel przedszkola jako animator
działań społecznych – możliwości
i ograniczenia (wybrane zagadnienia)

Uzasadnienie potrzeby aktywności społecznej
nauczyciela przedszkola
Praca nauczyciela przedszkola jest obecnie bardzo złożona, co wynika
z wielu uwarunkowań. Wymagania, jakie stawia się nauczycielowi przedszkola, znajdują wyraz w wielości pełnionych przez niego funkcji. Jedną
z nich jest funkcja inspiratora i organizatora współpracy z rodziną i środowiskiem. Ani przedszkole jako instytucja, ani nauczyciel nie mogą funkcjonować w oderwaniu od środowiska, w którym toczy się życie wychowanków i w którym funkcjonuje placówka przedszkolna.
Środowisko rodzinne (opiekuńcze) wyposaża dziecko w podstawy rozwoju, w pierwsze doświadczenia życiowe, które wnosi ono do procesu edukacji w przedszkolu. To w naturalny sposób implikuje potrzebę kontaktów nauczyciela z rodziną. Nauczyciel jest inicjatorem wzajemnych relacji,
w których następuje wymiana informacji o wychowanku, pedagogizacja
rodziców oraz integrowanie środowisk. Dobra współpraca jest jednym
z warunków skutecznej pracy pedagogicznej przedszkola.
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Nauczyciele informują rodziców o realizowanych w przedszkolu zadaniach, wynikających z podstawy programowej. Przekazują też informacje
o postępach dzieci, o trudnościach, o efektach diagnozy. Chodzi o to, by włączyć rodziców w działania na rzecz wspierania rozwoju dzieci. Nauczyciele
zaś zyskują wiedzę na temat środowiska rodzinnego – jego postaw, hierarchii wartości, oczekiwań edukacyjnych, co pomaga w opracowaniu opartej
na zaufaniu relacji między tymi dwoma środowiskami wychowawczymi1.
Drugi krąg działań społecznych stanowi dla przedszkola środowisko –
to, w którym żyje dziecko, i to, w którym funkcjonuje przedszkole. Działania te są podejmowane w ramach współpracy z różnymi instytucjami
wychowującymi i wspomagającymi wychowanie dzieci w środowisku lokalnym. „Instytucjami takimi są: inne przedszkola, szkoły, Kościół, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie specjalistyczne, policja,
sąd, służba zdrowia, ośrodki kulturalno-oświatowe (muzea, biblioteki,
kluby, pracownie artystyczne, świetlice, ośrodki sportowe, teatry, kina,
filharmonie)”2. Nauczyciel przedszkola staje się pośrednikiem między placówką przedszkolną a daną instytucją. I nie chodzi tu tylko o uatrakcyjnienie zajęć (choć i to jest ważne), ale o osiągnięcie wielorakich celów współpracy ukierunkowanych na wspomaganiu rozwoju dziecka i optymalizację
procesu wychowawczo-dydaktycznego.
Wielość i różnorodność instytucji wspomagających wychowanie dzieci
sprawiają, że w środowisku tkwią bogate możliwości oddziaływania, które
nauczyciel – poprzez swoją aktywność – ma szansę wydobyć i skierować na
realizację celów związanych z rozwojem dziecka.

Możliwości podejmowania działań społecznych
przez nauczyciela przedszkola
W toku pracy pedagogicznej nauczyciel przedszkola animuje działania przede wszystkim w środowisku rodzinnym (opiekuńczym) dziecka.
Na tym polu otwierają się dla niego szerokie możliwości. Elementem pracy nauczyciela przedszkola są systematyczne kontakty ze środowiskiem
Por. B. Surma, Uczestnicy (podmioty) procesu edukacyjnego w przedszkolu, w: J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką,
Kraków 2011, s. 179.
2
Por. tamże, s. 183.
1
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rodzinnym. W ich toku przekazuje on rodzicom/opiekunom informacje na
temat rozwoju dziecka, sygnalizuje potrzeby podejmowania różnych działań (np. badań, ćwiczeń logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej), motywując do aktywności na rzecz dobrego rozwoju dziecka. Właściwe relacje,
oparte na dialogu, tworzą korzystny klimat wychowawczy. Ze społecznego
punktu widzenia na uwagę zasługuje fakt, że w toku tych obustronnych
kontaktów dokonuje się pedagogizacja rodziców, a pośrednio – można
rzec, że i pedagogizacja społeczeństwa. Kształtowanie świadomości pedagogicznej, uwrażliwianie na potrzeby dzieci to element kultury pedagogicznej społeczeństwa. I choć w tym obszarze dokonał się postęp w ostatnich
kilkudziesięciu latach, to wciąż jeszcze trzeba potwierdzać wartość dziecka
i dzieciństwa3.
W działaniach na linii nauczyciel–rodzice ważne jest, aby nauczyciel
dostrzegał w rodzicach pierwszych nauczycieli dzieci, którzy mają na celu
wspieranie rozwoju, a rodzice – by uznawali nauczyciela za kompetentnego doradcę i przewodnika dziecka, który wprowadza je w rzeczywistość
i kształtuje umiejętność krytycznego osądu4. Inicjując działania społeczne
wśród rodziców, nauczyciel przedszkola ma możliwość korzystania z wielu
różnorodnych form współpracy. Należą do nich: spotkania rady rodziców
i wychowawców, zajęcia otwarte, wspólna organizacja wycieczek oraz imprez kulturalnych i sportowych, pomoc rodziców w pracach przedszkola,
kontakty indywidualne (konsultacje, rozmowy, kontakty telefoniczne, korespondencyjne, wizyty domowe, prezentacje prac dziecka gromadzonych
w teczkach)5. Dodać tu należy jeszcze: kącik dla rodziców, uroczystości,
festyny i pikniki rodzinne, kącik biblioteczny, gazetkę przedszkolną, spotkania z ekspertami6.
Nauczyciele przedszkoli dysponują wieloma formami współpracy, w które mogą włączać środowisko rodzinne. Takie działania upodmiotawiają
Por. G. Paprotna, Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania funkcjonowania zawodowego nauczycieli przedszkoli, Kraków 2015, s. 58-60.
4
Por. E.I. Laska, Nauczyciel wczesnej edukacji w relacjach z uczniami i ich rodzicami,
w: W kręgu edukacji przedszkolnej i szkolnej, red. P.P. Barczyk, P. Kowolik, Mysłowice 2012,
s. 65.
5
Por. A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa,
Warszawa 2010, s. 104.
6
Por. B. Surma, Uczestnicy (podmioty) procesu edukacyjnego w przedszkolu, w: J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką,
dz. cyt., s. 180-181.
3
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rodziców/opiekunów dzieci, co wpływa na nich motywująco i sprawia, że
z większym zainteresowaniem skupiają się oni na sprawach dotyczących
rozwoju i wychowania dzieci.
W kontaktach z rodzicami nauczyciel przedszkola musi być świadom,
że optymalne wykorzystanie potencjału tkwiącego w różnych formach
współpracy będzie możliwe, jeśli wspólna praca oparta będzie na zasadach
(wskazanych przez Mieczysława Łobockiego): jedności oddziaływań, wielostronnego przepływu informacji, partnerstwa i pozytywnej motywacji7.
Inicjując i prowadząc działania społeczne wraz z rodziną dziecka, nauczyciel przedszkola staje się łącznikiem pomiędzy dwoma środowiskami
życia wychowanka. W nich dziecko w wieku przedszkolnym przeżywa
większość swego czasu na tym etapie rozwoju, praca nauczyciela nie może
się więc zamknąć tylko w murach przedszkola.
Działalność nauczyciela przedszkola wykracza też poza środowisko rodzinne i przedszkolne, wiele zadań podejmuje on bowiem w środowisku
lokalnym. W tym obszarze nawiązuje współpracę z instytucjami zarówno
wychowawczymi, jak i wspomagającymi wychowanie dzieci.
Działania społeczne nauczyciela przedszkola mają walory poznawcze,
wychowawcze, kompensacyjne, profilaktyczne, terapeutyczne. To dzięki
nim dziecko poznaje inne środowiska społeczne, nabywa pożądanych zachowań, korzysta z działań pomocowych, nabywa samodzielności, współuczestniczy w tworzeniu kultury. Dzieci, biorąc udział w różnych uroczystościach i wydarzeniach lokalnych, budują też swoją tożsamość regionalną
i narodową.
Animowanie działań społecznych w środowisku może przebiegać
w różnych formach, do których należą np. wycieczki, konkursy, spotkania,
rady szkoleniowe, kursy, rozmowy, zabawy i gry dydaktyczne, zajęcia profilaktyczne, terapeutyczne, specjalistyczne, porady, konsultacje, warsztaty8.
We wszystkich formach aktywności społecznej nauczyciel przedszkola,
jako osoba odpowiedzialna za jej efekty, ma duże możliwości oddziaływania poprzez swój autorytet pedagogiczny. Chodzi tu o jego zasoby kulturowe, osobowościowe i zawodowe9.
Por. G. Paprotna, Problemy współpracy przedszkola z rodziną w świetle przemian
edukacyjnych, „Nauczyciel i Szkoła” 2000 nr 2, s. 98.
8
Por. B. Surma, Uczestnicy (podmioty) procesu edukacyjnego w przedszkolu, dz. cyt.,
s. 183-187.
9
Por. K. Duraj-Nowakowa, Nauczyciel, kultura – osoba – zawód, Kielce 2000.
7
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Kultura obejmuje wszystko, co w zachowaniu i wyposażeniu członków
społeczeństw stanowi rezultat zbiorowej działalności. […] W mijającym
XX wieku upowszechniła się tendencja do pojmowania kultury przede
wszystkim jako wzorów rozwiązywania problemów i wzorów postępowania charakterystycznych dla danego społeczeństwa10.

Należałoby się tu skupić głównie na kulturze pracy i kulturze pedagogicznej nauczycieli. Kultura pracy oznacza sposób pracy zgodnie z panującym układem wartości i norm. To metody, wzory życia i wzory osobowe
realizowane w pracy. To ogół umiejętności wykonywania pracy, owocujący
dobrej jakości wysoką motywacją pracownika i podnoszeniem przez niego kwalifikacji. Kultura pedagogiczna z kolei to dziedzina kultury, która
szczególnie odnosi się do spraw wychowania i oświaty. Składają się na nią
przekonania i postawy nauczycieli, ich twórczość, piśmiennictwo pedagogiczne, ogół urządzeń wychowawczo-oświatowych oraz stosunek społeczeństwa do kwestii wychowania.
Kultura – również pedagogiczna – wyposaża nauczyciela przedszkola
w wartości, normy, motywy, wzory postępowania, zakorzenia go w tradycji, w dotychczasowym dorobku, stanowi punkt odniesienia dla podejmowanych działań.
W pełnieniu wielu funkcji zawodowych, w tym funkcji animatora
i organizatora działań społecznych, różne komponenty kultury w ogóle i kultury pedagogicznej są aktualizowane i pomagają nauczycielowi
przedszkola w osiąganiu celów zorientowanych na wspieranie rozwoju
dziecka.
Ważny potencjał nauczyciela stanowią jego zasoby osobowościowe.
Osobowość nauczyciela jest dynamiczna, jest czymś, co się staje. Jednocześnie trudno ją zakwalifikować ze względu na złożoność struktury. Ujmując
rzecz bardzo syntetycznie, można rzec, że jest to zespół cech psychicznych,
opisujących podstawowe formy zachowania człowieka; zespół postaw i nastawień wyznaczających to zachowanie; zespół warunków wewnętrznych
wyznaczających sposób regulacji stosunków człowieka ze światem11.
W osobowości nauczyciela przedszkola szczególnie istotne – w kontekście aktywności społecznej – są takie cechy, jak np. zaangażowanie na rzecz
zmian w otoczeniu społecznym, takt pedagogiczny, otwartość na innych,
10
11

Tamże, s. 24.
Por. tamże, s. 99.
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wrażliwość, podmiotowe podejście do uczestników procesu edukacyjnego,
empatia, odpowiedzialność, obowiązkowość, odwaga moralna, ofiarność12.
Nauczyciel przedszkola, uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach
społecznych, oddziałuje swoją osobą. To, jak jest postrzegany, rzutuje na
odbiór inicjatyw, które proponuje różnym środowiskom. Dojrzała i bogata
osobowość jest w tym procesie na pewno czynnikiem warunkującym skuteczność pracy nauczyciela.
Istotną częścią osobowości nauczyciela przedszkola są jego zasoby zawodowe, które można rozpatrywać choćby przez pryzmat kompetencji
zawodowych. Rozumie się przez nie:
[…] zdolność wykonywania czynności w zawodzie w sposób zgodny ze
standardami dla danego zadania zawodowego. W pojęciu tym mieści się
również zdolność dostosowania umiejętności i wiedzy do nowych sytuacji w ramach obszaru zawodowego i poza zasadniczymi zajęciami. Jest to
zatem posiadanie i rozwijanie odpowiednich umiejętności, wiedzy, właściwych postaw i doświadczeń w celu pomyślnego wypełniania funkcji
zawodowych13.

Sabina Guz ujmuje kompetencje nauczyciela przedszkola w trzech
aspektach: emocjonalnym, poznawczym i działaniowym14. Krystyna Żuchelkowska zaś, analizując kompetencje zawodowe nauczyciela przedszkola, wymienia – za Kazimierzem Denkiem – kompetencje: prakseologiczne, komunikacyjne, współdziałania, kreatywne, informatyczne15. To tylko
dwa przykłady ujęcia kompetencji, ale już one pokazują, że nauczyciel
przedszkola musi sprostać wielu wymogom zarówno w zakresie wiedzy
i umiejętności, jak i postaw, cech osobowościowych i dyspozycji. Od poziomu, jaki osiągnął w poszczególnych zakresach, zależy możliwość jego
oddziaływania nie tylko na dzieci, lecz także na środowisko, a więc – zależy pełnienie ważnej misji społecznej, jaką jest kształtowanie właściwego
stosunku do dziecka i dzieciństwa m.in. poprzez budowanie świadomości
Por. G. Paprotna, Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania funkcjonowania zawodowego nauczycieli przedszkoli, dz. cyt., s. 35-42.
13
P. Kowolik, Obszary kompetencji zawodowych współczesnego nauczyciela (zarys teoretyczny), w: Kompetencyjny kontekst warsztatu pracy nauczyciela, red. P.P. Barczyk, G. Paprotna, Mysłowice 2010, s. 147-148.
14
Por. S. Guz, Edukacja przedszkolna w okresie przemian, Warszawa 1996, s. 90-94.
15
Por. K. Żuchelkowska, Kompetencje nauczyciela przedszkola w zmieniającym
się świecie, w: Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci, red. E.I. Laska, Rzeszów 2007,
s. 11-12.
12
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pedagogicznej, opartej na szacunku, zrozumieniu, podmiotowości oraz docenieniu roli tego etapu rozwojowego w całym przebiegu życia człowieka.

Ograniczenia działalności społecznej nauczyciela przedszkola
W swojej aktywności społecznej nauczyciel przedszkola powinien też
być świadom pewnych ograniczeń i trudności. Przede wszystkim jego działalność musi się mieścić w ramach prawnych. Przedszkole jako instytucja
funkcjonuje na podstawie szeregu aktów prawnych, takich jak np. Karta
nauczyciela, Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, statut
przedszkola. Patrząc szerzej, należy tu dodać Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencję o prawach dziecka, Europejską kartę społeczną,
ustawę o pomocy społecznej, ustawę o systemie oświaty, Kodeks rodzinny
i opiekuńczy oraz różnego rodzaju rozporządzenia, głównie Ministra Edukacji Narodowej, ale też Ministra Zdrowia i innych16.
Regulacje prawne nie tylko wyznaczają ramy działalności nauczyciela
przedszkola, ale chronią – zarówno jego, jak i innych uczestników – przed
niepożądanymi konsekwencjami. Nauczyciel oraz przedstawiciele podmiotów środowiska lokalnego powinni więc orientować się w prawnych
uwarunkowaniach swojej aktywności społecznej, co nie jest oczywiście łatwe przy wielości uregulowań oraz ich częstych zmianach, ale nie można
tego aspektu pracy pominąć.
Podkreśla się nieraz, że praca nauczyciela jest złożona, absorbująca,
a często i obciążająca. Składa się na to przede wszystkim ogrom odpowiedzialności, jaką nauczyciel ponosi codziennie przez kilkadziesiąt lat, za
życie, zdrowie i rozwój swoich wychowanków. Poza niewątpliwymi pozytywnymi aspektami działalności pedagogicznej, które przynoszą nauczycielowi satysfakcję, a dzieciom, rodzicom i środowisku wiele korzyści, jego
praca wymaga wiele wysiłku i nakładu czasu. Badania Jacka Pyżalskiego
wskazują na szereg stresorów działających w środowisku pracy nauczyciela.
Nauczyciele zaliczyli do nich: zbyt małe zarobki, za duże obciążenie przeładowanymi programami i planami nauczania, zbyt dużą liczbę uczniów,
niewłaściwe relacje w gronie pedagogicznym, nieradzenie sobie z utrzymaniem dyscypliny i z niewłaściwymi zachowaniami uczniów, obciążenia
16
Por. G. Paprotna, Uwarunkowania i cele edukacji przedszkolnej, „Nauczyciel i Szkoła” 2014, nr 1, s. 21-22.
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wynikające ze współpracy z rodzicami17. Dane te w dużej mierze pokrywają się z wynikami badań, które przeprowadziła Ewa Kumik. Badani przez
autorkę nauczyciele do czynników stresogennych zaliczyli: „niskie zarobki;
niski prestiż zawodu; przeciążenie pracą; nadmierne wymagania przełożonych; stałe kontrole i oceny pracy; warunki pracy; braki w wyposażeniu;
zachowania uczniów; trudne relacje z rodzicami”18. Nauczyciele przedszkoli z kolei jako główne trudności w realizacji własnego rozwoju zawodowego
wskazali: utrudnienia natury biurokratycznej, co skutkuje mniejszą ilością
czasu dla dzieci, konieczność samodzielnego finansowania różnych form
doskonalenia zawodowego, niski prestiż zawodu, niepewność o pracę, wymagania zbyt dużej dyspozycyjności19.
Jeśli do różnego rodzaju obciążeń dodamy jeszcze wypalenie zawodowe,
na które nauczyciele są narażeni, to widać, że czynniki te mogą znacząco
ograniczać motywację do aktywności społecznej. Do symptomów wypalenia zawodowego zalicza się bowiem: wyczerpanie emocjonalne i psychofizyczne, depersonalizację, wycofanie się z kontaktów z podopiecznymi,
traktowanie ich w sposób bezosobowy, niepokój wewnętrzny, pogarszające się relacje z otoczeniem, depresję, obniżoną samoocenę, szczególną aktywność bądź odwrotnie – bierność czy też silne pragnienie dokonywania
zmian20.
Nauczyciel, który podlega silnemu oddziaływaniu różnego rodzaju stresorów, który ma problemy, np. zdrowotne, nie będzie miał motywacji do
podejmowania aktywności społecznej, która wymaga zaangażowania, sił,
czasu i otwartości na innych oraz na środowisko.
Pewne ograniczenia w animowaniu działań społecznych mogą też wynikać ze sposobu pełnienia funkcji zawodowej przez nauczyciela. Henryka Kwiatkowska określa to mianem bycia w roli. Wyróżnia jego trzy
sposoby. Pierwszy to przedmiotowe odgrywanie roli, w którym następuje
Por. J. Pyżalski, Skutki oddziaływania warunków pracy na polskich nauczycieli,
w: Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym
a zaangażowaniem, red. J. Pyżalski, D. Merecz, Kraków 2010, s. 53-75.
18
E. Kumik, Wypalenie zawodowe nauczycieli jako problem pedeutologiczny, w: Kompetencyjny kontekst warsztatu pracy nauczyciela, dz. cyt., s. 237.
19
Por. G. Paprotna, Przemiany wychowania przedszkolnego jako uwarunkowania rozwoju zawodowego nauczyciela, w: Rozwój zawodowy nauczyciela, red. H. Moroz, Kraków
2005, s. 295-297.
20
Por. E. Kumik, Wypalenie zawodowe nauczycieli jako problem pedeutologiczny, dz.
cyt., s. 233-239.
17
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rozgraniczenie siebie jako osoby i jako nauczyciela. Rola jest zbiorem wymogów zewnętrznych, a nauczyciel jest wobec niej lojalny, ma poczucie
spełnienia zawodowych obowiązków, co jest źródłem jego satysfakcji i pewności. Drugi sposób odgrywania roli polega na byciu autonomicznym podmiotem. Zachodzi tu integracja między byciem sobą a byciem nauczycielem. Rola nie jest postrzegana jako narzucona z zewnątrz, nauczyciel się
z nią utożsamia. I trzeci wariant bycia w roli to bezrefleksyjne jej odgrywanie. Nauczyciel postrzega rzeczywistość w nieuporządkowany sposób,
a jego miejsce w zawodzie jest wyznaczone przez to, co daje się zaobserwować i stwierdzić naocznie. Cechą takiego bycia w roli jest pewność w działaniu, co w zestawieniu z bezrefleksyjnością może być niepokojące21.
Dynamiczna rzeczywistość edukacyjna i społeczna wymaga dziś nauczycieli, którzy są autonomicznymi podmiotami. Jako animatorzy działań
społecznych mają szansę osiągnąć najlepsze rezultaty. Takich nauczycieli
jest jednak najmniej, najwięcej bowiem funkcjonuje w wariancie przedmiotowym bycia w roli zawodowej.
Trzeba zaznaczyć, że trudnością w realizacji zadań społecznych mogą
też być sprzeczne oczekiwania różnych podmiotów, co rodzi konflikty
i dylematy w wymiarze aksjologicznym, teleologicznym i wychowawczym.
Podobnie może też być, gdy nauczyciel pełni wiele funkcji. Pojawiające
się między nimi sprzeczności mogą utrudniać skuteczną realizację zadań
społecznych.
Wśród czynników utrudniających animowanie działań społecznych
przez nauczyciela przedszkola można też wskazać przyczyny tkwiące
w braku odpowiednich komponentów gotowości zawodowej. Są to następujące części składowe: motywacyjne (np. cele, zainteresowania, aspiracje
zawodowe, potrzeby, motywy wyboru zawodu), orientacyjno-poznawczo-oceniające (np. ukierunkowania zawodowe, wyobrażenia zadań i ról zawodowych, wiedza na temat ich realizacji, samoocena przygotowania
zawodowego), operacyjno-sprawcze (np. aktualizacja i wykorzystanie
wiadomości, umiejętności, nawyków zawodowych i cech osobowości,
znajomość struktury grupy w procesie kształtowania gotowości), emocjonalno-wolicjonalne (np. dążenia do kształtowania gotowości, umiejętność kierowania wypełnianiem obowiązków zawodowych, zamiłowania
21
Por. J. Łukasik, Między szkołą a domem. Role zawodowe i rodzinne współczesnego
nauczyciela, Kraków 2009, s. 22-23.
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zawodowe), nastawieniowo-wykonawcze (np. odpowiedzialność, sumienność, nastawienia prozawodowe i postawy)22.
O kształtowaniu gotowości zawodowej świadczą zakresy, spójność i wysoki poziom tych komponentów. Wysoki poziom gotowości zawodowej
wpływa na bardziej świadome, celowe i ukierunkowane wykonanie zadań
zawodowych, na samodzielność i skuteczność nauczyciela.
Struktura gotowości zawodowej jest bardzo złożona. Jeśli w którymś
z wymienionych jej komponentów nauczyciel przedszkola nie osiągnie
wysokiego poziomu, może to rzutować na realizację zadań zawodowych,
również tych w zakresie społecznym. A może to być np. brak dostatecznej
świadomości swojej roli zawodowej, również w społeczeństwie, albo brak
odpowiednich motywów działania czy też cech osobowościowych.

Konkluzje
Przedszkole jest instytucją, której nadrzędnym celem jest wspieranie
i ukierunkowywanie rozwoju dziecka. W tym procesie niezbędna jest
współpraca z rodziną oraz różnymi podmiotami środowiska. Jej inicjatorem i organizatorem jest nauczyciel. Ma on w tej kwestii możliwości korzystania z różnorodnych form współpracy, ich efektywność zależy jednak
w dużej mierze od jego kompetencji, poziomu gotowości zawodowej i sposobu pełnienia funkcji.
Przedszkole funkcjonuje w określonych realiach społeczno-gospodarczych. Od nauczyciela wymaga się więc wciąż nowej wiedzy i umiejętności. Pomocne byłoby w związku z tym uwzględnienie problematyki funkcji
społecznej nauczyciela w procesie przygotowania do zawodu oraz w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego.
W relacji z rodziną i środowiskiem nauczyciel przedszkola jest nie tylko
kimś działającym na rzecz dobra dziecka i jego rodziny, lecz także „wizytówką” zawodu nauczycielskiego w społeczeństwie. Przyczynia się swoją postawą
do budowania obrazu tego zawodu. Chodzi więc o to, by był to obraz pozytywny i zachęcający inne podmioty do wspólnej pracy wychowawczej.
Ograniczenia i trudności w działalności społecznej nauczyciela przedszkola mogą być zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Jeśli będą one nadmiernie
22
K. Duraj-Nowakowa, Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów, Kraków
2011, s. 167.
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obciążające, nauczyciel może nie wypełnić skutecznie powierzonych mu zadań. A nie można obecnie już pominąć społecznego obszaru jego działań. Potwierdza to choćby analiza kompetencji współczesnego nauczyciela w zmieniającym się społeczeństwie. Wśród wielu różnych kompetencji wymaganych
od europejskiego pedagoga Ewa Kiełb-Starczewska wymieniła właśnie to, że
powinien on „być animatorem życia społeczno-kulturalnego w regionie”23.
Edukacja przedszkolna, jako pierwszy szczebel edukacji ogólnej, odgrywa fundamentalną rolę w rozwoju człowieka. Przygotowanie nauczyciela
do animowania działań społecznych to przygotowanie go do wydobycia
różnorodnych możliwości zwiększania szans edukacyjnych dzieci, tkwiących w środowisku rodzinnym i lokalnym. W tym kontekście działania
podejmowane w relacji ze środowiskiem są jednocześnie odpowiedzią na
różnorodne potrzeby rozwojowe dzieci w toku edukacji przedszkolnej.
Można więc ocenić ich wartość zarówno z jednostkowej (indywidualnej),
jak i społecznej perspektywy.
Animowanie przez nauczyciela przedszkola działań w rodzinie i środowisku społecznym ma ogromną wartość z jeszcze jednego względu. Otóż
prowadzi do kształtowania w różnych podmiotach społecznych poczucia
odpowiedzialności za rozwój człowieka na najwcześniejszym etapie edukacji. Dziecko na etapie przedszkolnym wymaga ochrony, troski, uwagi,
wsparcia i całe społeczeństwo jest odpowiedzialne za warunki życia, jakie
stwarza się najmłodszym. Wspólne działania przedszkola, rodziny i środowiska pomagają wzajemnie w zrozumieniu tej odpowiedzialności.

KINDERGARTEN TEACHER AS AN ANIMATOR OF SOCIAL
ACTIVITIES – OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS
(SELECTED ISSUES)
Abstrakt
We współczesnej otwartej edukacji animowanie działań społecznych jest
jednym z zadań nauczyciela przedszkola. Wśród licznych funkcji zawodowych, jakie on pełni, jest również funkcja organizatora współpracy z rodziną
i środowiskiem. Realizacja tego zadania wymaga od nauczyciela przedszkola
23
E. Kiełb-Starczewska, Nauczyciel w zmieniającym się społeczeństwie, w: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w dobie przemian, red. M. Chrost, A. Królikowska, Kraków 2014, s. 31.
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wielorakich kompetencji oraz wysokiego poziomu gotowości zawodowej.
Nauczyciel ma możliwość docierania do różnych kręgów społecznych i wykorzystania wielu form współpracy. Musi jednak pamiętać, by jego działania
mieściły się w ramach prawnych i etycznych. Efektywność działań nauczyciela
zależy też od sposobu pełnienia przez niego funkcji zawodowej, od obciążeń
organizacyjnych czy też sytuacji zdrowotnej.
W toku działań społecznych nauczyciel przedszkola pełni ważną misję kształtowania świadomości pedagogicznej społeczeństwa. Ma on możliwości przekazywania i wzmacniania wartości skupionych wokół dziecka i dzieciństwa. Stąd też
ważne jest, aby w toku kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego
uwzględnić kwestie związane z przygotowaniem go do tych ważnych zadań. Ich
waga zaś wynika głównie z tego, że edukacja przedszkolna, jako pierwszy szczebel edukacji ogólnej, odgrywa kluczową rolę w rozwoju człowieka.
Nauczyciel ma szansę wydobyć różnorodne możliwości zwiększania szans edukacyjnych, tkwiących w środowisku rodzinnym i lokalnym.
Słowa kluczowe: nauczyciel, animator, działania społeczne, przedszkole, środowisko

Abstract
In the modern, open education, animating social activities is one of the tasks
of a kindergarten teacher. Among many professional roles he/she plays, there is
also the role of the organizer of cooperation with the family and environment.
The accomplishment of this task requires from a kindergarten teacher both
multiple competencies and a high level of professional readiness. The teacher
has the opportunity to reach different social circles and use many forms of
cooperation. However, the teacher must remember that his/her actions are to
remain within the legal and ethical framework. The effectiveness of the teacher’s performance also depends on his/her professional performance, on the organizational burden and on the health condition.
In the course of social activities, a kindergarten teacher plays an important role
in shaping the pedagogical awareness of the society. He or she has the potential
to transmit and reinforce the values that surround children and childhood.
Thus, in the process of education it is essential to consider further training and
professional development issues which are associated with the preparation of
the teacher for these vital tasks. Their significance arises mainly from the fact
that pre-school education, as the first level of general education, plays a key role
in human development.
The teacher has a chance to bring out a variety of opportunities to increase
educational opportunities inherent in the family and local environment.
Keywords: teacher, animator, social action, kindergarten, environment
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Wpływ więzi nauczyciel–uczeń na nauczanie

Wstęp
Współcześnie, kiedy to szkoła, zaraz obok domu rodzinnego, stała się
przestrzenią, gdzie dziecko przygotowuje się do życia i działania w społeczeństwie, zasadniczą rolę zaczynają odgrywać relacje nauczyciel–uczeń.
To nauczyciel decyduje o atmosferze w klasie i sprawia, że uczniowie mu
ufają, szanują go i chętnie słuchają. Wtedy możemy mówić o indywidualnej więzi nauczyciel–uczeń, dzięki której nauczyciel staje się mentorem,
przewodnikiem na drodze zdobywanej wiedzy. Gdy nauczyciele rozmawiają z uczniami, chcąc poznać ich możliwości i potrzeby, mogą wydobyć
pełny potencjał swoich uczniów.
Dlatego warto zastanowić się, jakie cechy powinien posiadać nauczyciel,
aby zawiązać swoistą więź z uczniami i co za tym idzie – aby jego postawa
miała wpływ na cały proces nauczania.

Komunikacja i dialog drogą do nawiązywania więzi
nauczyciel–uczeń
Więź społeczna to „istotny element łączący grupy i jednostki, element
konstytuujący, który decyduje o spójności grupy. Bez więzi społecznej nie
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ma spójności w grupie”1. Więź rodzi się przez nawiązywanie interakcji
społecznych, która to, najogólniej mówiąc, wyznacza wszelkie formy życia społecznego.
W zawodzie nauczyciela kluczem funkcjonowania dobrej relacji jest
skuteczna komunikacja, ponieważ życiem człowieka niejako rządzi podstawowa umiejętność, bez której nie można się obejść, czyli komunikowanie
jako fundament każdej kultury. Jak pisze Tadeusz Pilch, należy założyć, że
komunikacja jest procesem „porozumiewania się ludzi, którego celem jest
przekazywanie informacji lub zmiana zachowań osoby bądź grupy osób”2.
Ponadto interakcyjny charakter procesu komunikacji sprawia, że staje się
ona istotnym elementem komunikacji społecznej będącej „procesem porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji, polegającym na wymianie
myśli, dzieleniu się wiedzą, ideami i informacjami”3.
W relacjach nauczyciel–uczeń znaczenie ma także pojęcie dialogu. Rozumiany jest on jako proces interakcyjny, oparty na używaniu przez dwa
podmioty słów w zamiarze osiągnięcia zrozumienia tego, co poszczególni
aktorzy myślą i czują. Ma na celu dojście do porozumienia, a więc w pewnej
mierze do wzajemnego zbliżenia swoich punktów widzenia i właściwego
sobie sposobu życia4.
Odpowiedni dialog nauczyciela z uczniem urozmaica proces nauczania.
Stanisław Palka wymienia następujące czynniki warunkujące powstanie dialogu: wzajemna otwartość i szczerość partnerów dialogu, partnerstwo i zaufanie, prawo do podmiotowości partnerów i poszanowanie tego prawa, autonomia partnerów, równość partnerów (symetria stosunku), przyjęcie wymiany
ról nadawcy i odbiorcy, szacunek wobec partnera i cierpliwość, tolerancja,
umiejętności empatyczne partnerów, odpowiedzialność partnerów, wolność
i autonomia poznawcza, przezwyciężanie postawy egoistycznej i inne5.
Dialog między nauczycielem a uczniem kreuje rodzaj uczestnictwa,
obecności i zaangażowania w sprawy wychowanka6. Nauczyciel powinien
traktować ucznia jako osobę w pełni samodzielną i autonomiczną. Szuka
U. Swadźba, B. Pastwa, M. Żak, Praca – więź – integracja, t. 2, Katowice 2015, s. 6.
Cyt. za: E. Musiał, Relacje uczeń–nauczyciel kluczem do udanego nauczania, „Edukacja–Technika–Informatyka” 2016, nr 17, s. 222.
3
Tamże.
4
Por. M. Śnieżyński, Zarys dydaktyki dialogu, Kraków 1997, s. 139.
5
Por. S. Palka, Dialog w dydaktyce ogólnej i praktyce kształcenia, w: Teoria i praktyka
kształcenia w dialogu i perspektywie, red. A. Karpińska, Białystok 2003, s. 483.
6
Por. Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, Kraków 2005, s. 51.
1
2
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w uczniach potencjału i przyczynia się do rozbudzenia i rozwinięcia możliwości, jakie w nich drzemią.
Współpraca nauczyciela z uczniami oparta na dialogu stwarza wychowankom szerokie perspektywy rozwoju. Umożliwia zdobywanie wiedzy
i umiejętności, przyczynia się do lepszego rozumienia siebie i otoczenia.
Pomaga uczniowi w dostrzeżeniu możliwości wywierania wpływu na przebieg procesu uczenia się i jego efekty, co sprzyja kształtowaniu się u niego
poczucia podmiotowości.
Aby komunikacja z uczniami przynosiła oczekiwane efekty, aby dialog pomagał wychodzić z trudnych sytuacji, nauczyciel powinien przede
wszystkim zaakceptować rozmówcę, co tym samym stworzy mu sprzyjające warunki do dalszej komunikacji, dzięki której będzie można dokonywać
konstruktywnych zmian i uczyć się rozwiązywać problemy.

Pożądane cechy nauczyciela
W przestrzeni szkolnej kompetencje komunikacyjne nauczyciela wpływają na jakość procesu edukacyjnego. Każdy nauczyciel powinien rozwijać
swoje umiejętności komunikowania się, by móc skutecznie nauczać i wychowywać. Szkoły, w których uczniowie są przywiązani do swoich nauczycieli i czują, że są przez nich szanowani, mogą pochwalić się lepszymi
wynikami w nauce. Nauczyciele, którzy okazują swoim uczniom troskę, są
znacznie lepiej postrzegani przez wychowanków w porównaniu z pozostałymi pedagogami. Pozytywne relacje interpersonalne dodatnio wpływają również na budowanie spójnej tożsamości młodych ludzi i zdobywanie
przez nich kompetencji społecznych. Nawiązanie pozytywnych więzi pomiędzy nauczycielem a uczniem jest ważne szczególnie dla uczniów, którzy
znajdują się w złej sytuacji emocjonalnej i społeczno-ekonomicznej7.
Warto tu zastanowić się, jakie cechy powinien posiadać nauczyciel, któremu zależy na dobrych relacjach z uczniami i który chce mieć wpływ na
wyniki w nauczaniu.
Przede wszystkim nauczyciel powinien posiadać gruntowną wiedzę
i odznaczać się wysoką kulturą naukową. Dobry nauczyciel w kreatywny sposób przekazuje uczniom wiedzę, kształcąc w nich nawyk samodzielnego uczenia się, a także doskonalenia się w zakresie własnej wiedzy,
7
Por. G.G. Noam, N. Fiore, Relationships across multiple settings: An overview, „New
Directions for Youth Development” 2004, nr 103, s. 9-16.
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nowoczesnych metod nauczania oraz pomocy dydaktycznych. Ponadto
nauczyciel to „życzliwy i kompetentny doradca, animator wielu przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych, osoba o bogatej i dojrzałej osobowości,
wzór i autorytet. Należy dodać, iż we współczesnej szkole pożądany jest
nauczyciel o wysoko rozwiniętych kompetencjach: interpretacyjno-komunikacyjnych, kreatywnych, pragmatycznych, informatycznych oraz
medialnych”8.
Aby nawiązać więź z uczniami, nauczyciel powinien przyjmować następujące postawy:
• Postawę zrównoważoną – nauczyciel dąży do odkrycia istoty problemów ucznia. W miarę możliwości poznaje konkretne problemy wspólnie z uczniem, mimo napotykanych trudności pragnie skutecznie rozwiązać problem.
• Postawę adekwatną – w relacji z uczniem nauczyciel dostosowuje swoje
metody, techniki i narzędzia dydaktyczne do możliwości ucznia i wyjaśnia mu wszystkie wątpliwości.
• Postawę dyskretną – problemy ucznia nauczyciel stara się wyjaśniać
w sposób profesjonalny, w atmosferze zaufania i dyskrecji, w języku
dla niego zrozumiałym. Dowodem dobrej komunikacji są informacje
zwrotne, które uczeń kieruje do nauczyciela.
• Postawę realistyczno-optymistyczną – nauczyciel realnie ocenia problem ucznia oraz jego możliwości, spostrzega osobę wychowanka z wiarą
i optymizmem.
• Postawę empatyczną – dążenie nauczyciela do obiektywizacji z jednoczesnym pozytywnym nastawieniem do ucznia.
• Postawę pokory – mamy tu do czynienia z nauczycielem kompetentnym,
ale równocześnie pokornym – ma on świadomość niedoskonałości swojej wiedzy i stosowanych metod edukacyjnych i wychowawczych9.
Sytuacja, w której uczeń czuje się akceptowany, a jego problemy nie są
obojętne, sprawia, że staje się on bardziej otwarty, dzięki czemu nauczyciel
ma możliwość pełnego wykorzystania potencjału, z jakim uczeń przyszedł
8
J. Szempruch, Nauczyciel, w: Mały leksykon pedagoga szkolnego, red. J. Karbowniczek, Warszawa 2014, s. 181. Zob. K. Duraj-Nowakowa, Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów, Kraków 2011.
9
Por. M.Z. Stepulak, Tajemnica zawodowa w działalności badawczej i praktycznej
psychologów, w: Etyczne dylematy psychologii, red. J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska,
Poznań 2000, s. 124.

Wpływ więzi nauczyciel–uczeń na nauczanie

121

do szkoły10. Kształtowanie pozytywnego klimatu w klasie staje się jedną
z ważniejszych kompetencji nauczyciela. Przyjazna atmosfera w klasie ma
ogromny wpływ na motywację uczniów i postawę wobec uczenia się.

Zakończenie
Budowanie więzi w klasie szkolnej jest bardzo ważne, ponieważ mają
one ogromny wpływ na nauczanie. Osobą inicjującą wszelkie kontakty
z uczniami jest nauczyciel. Budowanie więzi między uczestnikami relacji
interpersonalnych w procesie edukacji i wychowania wymaga czasu, tak
aby obie strony mogły się wzajemnie poznać i zaufać. Czas jest również potrzebny nauczycielowi, aby poznał swoich uczniów, zrozumiał mechanizmy
i przyczyny ich zachowań. Uczniowie powinni czuć w nauczycielu wsparcie, a nawet przyjaciela, ale przy zachowaniu wcześniej ustalonych reguł,
tak aby nauczyciel zachował szacunek i autorytet ze strony wychowanków.

IMPACT OF TEACHER-STUDENT TIES ON TEACHING
Abstrakt
Więź nauczyciel–uczeń odgrywa szczególną rolę w życiu młodego człowieka.
Nauczyciel ma znaczący wpływ na swoich wychowanków – na ich poglądy,
postawy, zachowania, wyznawane wartości. Dobry nauczyciel staje się wzorem
do naśladowania. Wydobywa z uczniów potencjał i zdolności. Motywuje ich
do dalszej pracy i do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na wiele pytań.
Pozytywne relacje nauczyciela z uczniami rzutują na ich dorosłe życie.
Słowa kluczowe: więź, nauczyciel, uczeń, komunikacja, dialog, nauczanie

Abstract
The teacher–student relation plays a special role in the life of a young person.
The teacher has a significant impact on his pupils – their views, attitudes, behaviors, and values. A good teacher becomes a role model. He/she extracts
potential and abilities from them. The teacher motivates students to continue
working and to search for answers to many questions. Positive teacher-student
relations affect the pupils’ adult life.
Keywords: ties, teacher, student, communication, dialogue, teaching

10

Por. M. Rasfeld, S. Breidenbach, Budząca się szkoła, Słupsk 2015.
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Znaczenie inteligencji emocjonalnej
w kształtowaniu interpersonalnych
kompetencji nauczyciela

Wstęp
Termin „inteligencja emocjonalna” w ostatnich dwóch dekadach
zmienił swoje znaczenie i silnie wpisał się w nurt różnych dyscyplin –
między innymi pedagogiki czy też psychologii. Pojawia się coraz częściej
w publicystyce, mediach, pracach popularnonaukowych, poradnikach
czy anonsach o poszukiwaniu pracowników itp. Szczególnego znaczenia
pojęcie to nabiera w przypadku pedagogów czynnie wykonujących swój
zawód – i to nie tylko w aspekcie kompetencji, jakie powinni posiadać, ale
również w kontekście zjawiska nazywanego wypaleniem zawodowym.

1. Inteligencja emocjonalna
Termin, który poprzedzał założenia inteligencji emocjonalnej, to konstrukt „inteligencja społeczna”. Jego wprowadzenie w latach 20. ubiegłego wieku przypisuje się Edwardowi L. Thorndike’owi, który wskazał trzy
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grupy zdolności, stanowiące odrębne typy inteligencji1: inteligencję abstrakcyjną, odpowiadającą terminowi „świat idei”; inteligencję praktyczną,
odpowiadającą za poruszanie się w „świecie rzeczy”, tj. rozwiązywanie
problemów; oraz inteligencję społeczną, umożliwiającą skuteczne funkcjonowanie w świecie społecznym. Niektórzy badacze sadzą, że inteligencja
emocjonalna stanowi część inteligencji społecznej, inni zaś uważają, że zazębiają się one wzajemnie. Terminów tych jednak nie należy traktować jako
tożsame.
Koncepcja autorstwa Joya P. Guilforda2, oparta na jednym z wymiarów
opisu i kategoryzowania zdolności intelektualnych, zakłada podział materiału, na którym przeprowadzane są operacje umysłowe. Pozostałe wymiary natomiast odpowiadają za operacje i ich rodzaj końcowy3.
Prekursorem terminu „inteligencja emocjonalna” był Howard Gardner,
który w swojej teorii „inteligencji wielorakich” wskazał na takie rodzaje
inteligencji, jak: językowa, muzyczna, matematyczno-logiczna, przestrzenna i kinestetyczna, a także inteligencja personalna, warunkująca trafność
samopoznania i umiejętność rozumienia innych ludzi4. Z poszczególnych
typów wysunął dwa główne rodzaje inteligencji: interpersonalną oraz intrapersonalną5. Pierwsza z nich dotyczy „zdolności rozumienia ludzi, postępowania z nimi i kształtowania ich postaw”6. Może być ona połączona
z inteligencją społeczną. Druga natomiast odpowiada za rozróżnianie własnych uczuć, a w konsekwencji poznanie siebie (samowiedzę).
Początkowo inteligencja emocjonalna funkcjonowała bardziej w rozumieniu klinicznym, a zaistniała w literaturze psychologicznej już w latach 60. ubiegłego wieku. Twórcami obecnego znaczenia tego pojęcia są
Peter Salovey i John D. Mayer7. Określili oni inteligencję emocjonalną jako
poznawczą zdolność do przekształcenia informacji emocjonalnych (niesionych przez emocje lub dotyczących emocji), zwłaszcza w kontekście
Por. Z. Plewicka, Inteligencja społeczna – przegląd teorii i pomiarów, „Przegląd Psychologiczny” 1981, nr 24, s. 319-330.
2
Por. J.P. Guilford, Natura inteligencji człowieka, Warszawa 1978.
3
Por. tamże.
4
Por. H. Gardner, Frames of mind. The theory of multiple intelligences, New York 1983.
5
Por. tenże, Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Poznań 2002, s. 48.
6
H. Gardner, M.L. Kornhaber, W.K. Wake, Inteligencja. Wielorakie perspektywy, Warszawa 2001, s. 160.
7
Por. P. Salovey, J.D. Mayer, Emotional intelligence, „Imagination, Cognition and Personality” 1990, nr 8, s. 185-211.
1
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rozpoznawania i regulowania przez człowieka własnych i cudzych emocji
oraz wykorzystywania ich do kierowania myśleniem i działaniem8. Model
zdolnościowy autorstwa Mayera oraz Saloveya definiuje inteligencję emocjonalną jako „umiejętność właściwej percepcji, oceny i wyrażania emocji,
umiejętność dostępu do uczuć, zdolność ich generowania w momentach,
gdy mogą wspomóc myślenie, umiejętność rozumienia emocji i zrozumienie wiedzy emocjonalnej oraz umiejętność regulowania emocji tak, by
wspomagać rozwój emocjonalny i intelektualny”9.
Wyróżnić można dwa rodzaje inteligencji emocjonalnej. Pierwszy odnosi się do emocjonalnej inteligencji poznawczej i działaniowej – dotyczy
bliskich związków między spostrzeganiem i docenianiem emocji (własnych
i cudzych), zdolności rozumienia i analizowania emocji, a także umiejętności wykorzystywania, kontrolowania i regulowania emocji. Potwierdziły to
polskie badania nad Kwestionariuszem inteligencji emocjonalnej autorstwa
Nicoli Schutte10. Polską wersję badań można znaleźć pod nazwą INTE11.
Pierwszy czynnik skupia pozycje kwestionariusza dotyczące głównie efektywności motywacyjnych funkcji emocji (działanie), drugi zaś te dotyczące
łatwości rozpoznawania własnych i cudzych emocji oraz ich rozumienia
(poznawanie).
Drugi rodzaj to emocjonalna inteligencja doświadczeniowa i strategiczna, która odnosi się do struktury inteligencji emocjonalnej oraz czynnika
niższego rzędu. Poza tym występują dwa czynniki odpowiadające za dwie
zdolności – są to zdolności grup pierwszej i drugiej oraz trzeciej i czwartej12. Do dwóch pierwszych włączymy zdolności do spostrzegania i wyrażania emocji oraz do emocjonalnego wspomagania myślenia; dwie następne obejmują zdolności do rozumienia i analizowania emocji oraz do ich
regulowania13. Pierwszy czynnik skupia się na poznaniu emocji – jest to
8
Por. A. Matczak, K.A. Knopp, Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu
człowieka, Warszawa 2013.
9
Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna, red. D.J. Sluyter, Poznań 1999, s. 34.
10
Por. A. Jaworowska, A. Matczak, Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE.
Podręcznik, Warszawa 2008.
11
Por. tamże.
12
Por. M.A. Brackett, J.D. Mayer, R.M. Warner, Emotional intelligence and its relation
to everyday behavior, w: Emotional Intelligence. Key Readings on the Mayer and Salovey
Model, red. J.D. Mayer, New York 2004, s. 223-241.
13
Por. A. Matczak, K.A. Knopp, Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu
człowieka, Warszawa 2013.
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inteligencja doświadczeniowa (experiential). Drugi reprezentuje zdolności
do rozumienia, kontrolowania i regulowania emocji; polega na analizie informacji pochodzących z emocji i ich samych oraz na przełożeniu ich na
inne procesy. Będzie to tzw. inteligencja strategiczna (strategic), która ma
w dużym stopniu charakter metazdolności.
Gardner w swojej teorii zakłada, że inteligencja to zdolność rozwiązywania problemów lub wytwarzania produktów w wyniku ludzkiej działalności, która ma wartość dla danego kręgu kulturowego lub społecznego14.
Każdy pedagog w swojej pracy staje przed różnymi problemami, dlatego
Gardner wskazuje na elementy pomocne przy rozwiązaniu tychże: inteligencję językową, logiczno-matematyczną, przestrzenną, muzyczną, cielesno-kinestetyczną, interpersonalną i intrapersonalną. Ostatecznie sukces
w pracy nauczyciela, jak twierdzi Gardner, jest zależny od poziomu rozwinięcia inteligencji interpersonalnej.
W kontekście rozpoznawania i właściwego odczytywania intencji i stanów emocjonalnych innych ludzi oraz sposobu reagowania na nie istotne
jest pojęcie empatii, wskazywane także podczas nabywania umiejętności komunikacyjnych15. Empatia jest podstawą zachowań altruistycznych
i prospołecznych. Liczne badania potwierdzają, że z empatią wiąże się także wyższy status społeczny w grupie oraz większa ilość bardziej satysfakcjonujących relacji interpersonalnych16.
Istotne znaczenie dla procesu edukacji mają emocje pozytywne, ponieważ w pracy nauczyciela to one decydują o jego celach. Pozytywne emocje oddziałują na dobre nastawienie do sytuacji lub osoby. Ponadto podtrzymują wyższą ocenę własnych możliwości i umożliwiają poszukiwanie
efektywnych i kreatywnych rozwiązań. Literatura przedmiotu wskazuje na
cztery główne emocje, które decydują o naszym działaniu: radość, smutek,
gniew i strach17. To emocje nauczyciela wyrażają jego nastawienie do sytuacji, problemu, przedstawiają jego zaangażowanie, chęć współpracy czy
zaangażowanie do zadań, jakie przed nim stoją.

Por. H. Gardner, Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, dz. cyt., s. 48.
Por. I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000.
16
Por. N. Eisenberg, R.A. Fabes, S. Losoya, Reakcje emocjonalne: ich regulacja, korelaty społeczne i socjalizacja w: Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna, dz. cyt.,
s. 223-287.
17
Por. G. Mietzel, Psychologia kształcenia, Gdańsk 2002, s. 97-98.
14

15
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2. Znaczenie kompetencji interpersonalnych
Przejdźmy teraz do drugiego terminu, jakim są „kompetencje”, czyli
umiejętności, dyspozycje czy dostęp do określonych okoliczności różnych sfer
życia prywatnego i zawodowego człowieka. Gdy mówimy o jednostce, mamy
na myśli wykorzystanie zasobów osobistych oraz środowiskowych w celu
osiągnięcia dobrych wyników rozwojowych. Do owych zasobów osobistych
zaliczymy posługiwanie się emocjami w sytuacji problemowej, obejmującej
relacje międzyludzkie18. W koncepcjach kompetencji często skupiano się na
wymiarze interpretacyjnym (rozumienie świata), komunikacyjnym, etycznym, kreacyjnym oraz pragmatycznym, odnoszącym się do umiejętności19.
Kształtowanie się terminu „kompetencje emocjonalne” nawiązuje do
założeń teorii inteligencji wielorakich, a opiera się na rozpatrywaniu człowieka w kontekście problemów i wyzwań. Człowiek bowiem nieustannie
żyje w zmiennym środowisku socjofizjologicznym i wciąż musi dążyć do
mistrzostwa. Zakres kompetencji emocjonalnych odnosić się więc będzie
do umiejętności i zdolności do angażowania się w zmiany środowiskowe.
Tym samym pedagog kształtuje swoje zdolności do adaptacji postaw, które
mogą mieć charakter wyuczony lub naturalny. W rozumieniu kompetencji
emocjonalnych będą to więc „zdolność lub umiejętność do angażowania
się w zmieniającym się i stwarzającym wyzwania środowisku socjofizjologicznym, w rezultacie wzrostu i osiągania mistrzostwa dla jednostki”20.
Emocje w zawodzie nauczyciela to nieodłączny element jego pracy.
Z jednej strony zmuszają go do bycia otwartym na potrzeby ucznia, z drugiej mogą przyczynić się do nadmiernego zaangażowania emocjonalnego,
stresu oraz wypalenia zawodowego. Ich charakter i rola w procesie edukacyjnym są wieloaspektowe, wskazują one na wiele korzyści z posiadania
rozwiniętej inteligencji emocjonalnej21:
• podnosi kompetencje nauczyciela w zawodzie,
• przyczynia się do wzrostu efektywności zawodowej i poczucia sukcesu
zawodowego,
Por. K. Stachyra, Muzykoterapia i wizualizacja w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych studentów pedagogiki, Lublin 2009.
19
Por. D. Kowalczyk, Kompetencje nauczyciela w reformowanej szkole, w: P. Przybysz,
Edukacja wobec wyzwań różnorodności, Gdynia 2001, s. 333-345.
20
K. Stachyra, Muzykoterapia i wizualizacja w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych
studentów pedagogiki, dz. cyt., s. 10.
21
Por. P. Grabowiec, Znaczenie inteligencji emocjonalnej w pracy nauczyciela, „Edukacja Humanistyczna” 1/2013(28), s. 63.
18
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•
•
•
•
•
•

wspomaga rozwój osobowy nauczyciela,
ułatwia procesy współpracy i komunikowania się,
stymuluje inteligencję emocjonalną u uczniów,
przyczynia się do pogłębienia wiedzy na temat emocji,
stymuluje działania kreatywne,
pozwala podejmować lepsze decyzje w życiu prywatnym
i zawodowym,
• zwiększa odporność na stres,
• zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego.
Do sprawnego funkcjonowania w wysoce zorganizowanym i znormalizowanym społeczeństwie konieczne jest posiadanie kompetencji regulowania emocji. Regulacja – rozumiana jako samoregulacja – stanowi zbiór,
obejmujący m.in. zdolność do tolerowania często nieprzyjemnych stanów
emocjonalnych, powstrzymywania się od prezentacji emocji i zaspokajania
popędów w różnych sytuacjach, a także elastycznego działania i regulacji
napięcia emocjonalnego.
Rola inteligencji emocjonalnej w rozwoju zawodowym opiera się na stymulowaniu, energetyzowaniu i ukierunkowywaniu rozwoju nauczyciela22:
• motywuje do działania, przekraczania ograniczeń,
• stymuluje twórcze myślenie,
• mądre kierowanie emocjami ułatwia rozwiązywanie konfliktów
interpersonalnych,
• ułatwia nawiązywanie współpracy, podnosi skuteczność komunikacji,
a tym samym efektywność pracy pedagogicznej,
• jest parasolem ochronnym przed stresem w sytuacjach trudnych emocjonalnie, a takich nie brakuje w pracy pedagoga,
• reguluje nastrój, łagodzi skutki stresu, przyczyniając się do lepszego
samopoczucia i w efekcie poprawia jakość pracy nauczyciela.

3. Inteligencja emocjonalna a wypalenie zawodowe
Warto też spojrzeć na inteligencję emocjonalną z perspektywy zjawiska
wypalenia zawodowego. Badania z zakresu psychologii stresu udowadniają, że wraz z jego wzrostem postępuje prymitywizacja wykonania zadań
22
Por. I. Przybylska, Inteligencja emocjonalna jako kluczowa kompetencja współczesnego nauczyciela, „Chowanna” 2006, nr 1, s. 92.
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złożonych, brak selektywności i poczucia celu nadrzędnego23. Tym samym
obniżeniu ulega efektywność pracy, a przecież „nauczyciel musi być zdolny do długotrwałego wysiłku, nie mając zewnętrznej akceptacji kierunku
podjętych działań czy uchwytnie widocznych rezultatów”24.
Przyczyny wiążące się z wypaleniem zawodowym stoją zarówno po
stronie podmiotowej – są to cechy osobowości, oczekiwania, kompetencje, motywacja itd., jak i po stronie środowiska pracy – organizacja miejsca pracy, relacje interpersonalne, wymagania25. Nieumiejętność radzenia
sobie ze złymi odczuciami i stresem rodzi stan wypalenia zawodowego.
W tym kontekście należy popatrzeć na cechy funkcjonowania emocjonalnego nauczyciela. Badania wskazują, że bardziej podatni na wypalenie są
pracownicy niekontrolujący swoich emocji, o negatywnych nastrojach, nieradzący sobie ze stresem26.
Praca pedagoga oparta jest na stałym kontakcie z uczniami, rodzicami,
a także ze współpracownikami, dlatego konieczne jest nieustanne dążenie
do doskonalenia cech, które poprawiają działania nauczyciela w środowisku pracy. Potwierdzają to słowa: „Potrzeba nam koncepcji edukacji, która
obejmuje tak fundamentalne i niezbędne umiejętności, jak umiejętność
panowania nad emocjami, rozwiązywania konfliktów i zrywania z uprzedzeniami […] edukacja każdego dziecka w zakresie kompetencji społecznej
i emocjonalnej powinna zostać włączona do programów nauczania”27.

Podsumowanie
Tok rozumowania, szybkość i różnorodność zmian kulturowych i społecznych, a co za tym idzie także oświatowych rodzą przed nauczycielem
wiele nowych zadań. Efektywność wprowadzania reform oświatowych
uzależniona jest od kompetencji i umiejętności pedagogów. W XXI wieku
Por. K. Obuchowski, Kody umysłu i emocje, Łódź 2004, s. 307-308.
H. Kwiatkowska, Ontologia działania pedagogicznego inspiracją kształcenia nauczycieli, w: Problemy współczesnej pedeutologii. Teoria – praktyka – perspektywy, red.
D. Ekiert-Oldroyd, Katowice 2003, s. 86. Zob. K. Duraj-Nowakowa, Pedeutologia: konteksty – dylematy – implikacje, Kraków 2016, s. 44-56.
25
Por. H. Sęk, Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii poznawczej, w: Wypalenie zawodowe: przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, red. H. Sęk, Warszawa 2000.
26
Por. Ch. Masłach, Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej, w: Wypalenie zawodowe: przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, red. H. Sęk, dz. cyt.
27
L. Lantieri, Rozwój inteligencji emocjonalnej Twojego dziecka, Warszawa 2009, s. 163.
23

24
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opracowano wiele koncepcji i wizji zawodu pedagoga, a wszystkie koncentrują się wokół pracy nauczyciela, jego twórczości, otwartości i komunikacji – tak, by sprostał rosnącym oczekiwaniom społecznym w świecie postindustrialnym. Wydaje się, że nigdy w historii tego zawodu nie oczekiwano
tak wiele od pedagogów.
Warto jeszcze zadać pytanie, jakie są przyczyny niewykształtowania
wystarczającego poziomu kompetencji interpersonalnych, inteligencji
emocjonalnej, decydujących o efektywnym funkcjonowaniu w realnym
społeczeństwie oraz pracy pedagoga. Część teoretyków wskazuje na obowiązujący współcześnie model społeczeństwa, którego specyfika wpływa
na proces socjalizacji i charakter relacji społecznych, w tym nadmierny
stres, uzależnienie efektywności działania od pieniądza czy też nadmiernej
mobilności.
Osoby, które są inteligentne emocjonalnie oraz empatyczne, potrafią
lepiej kontrolować i wyrażać emocje, a przez to skuteczniej przekazywać
własne intencje i odczucia innym. Dzięki nim człowiek jest w stanie komunikować swoje potrzeby, myśli, wyrażać własne zdanie.

THE IMPORTANCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE
IN SHAPING THE INTERPERSONAL COMPETENCES
OF THE TEACHER
Abstrakt
Tematyka prezentowanego artykułu skupia się na pojęciu inteligencji emocjonalnej i jej znaczeniu w życiu zawodowym człowieka, zwłaszcza pedagoga.
Wskazana problematyka jest wciąż aktualna naukowo i społeczno-pedagogicznie. Artykuł wyjaśnia, czym są inteligencja emocjonalna oraz kompetencje interpersonalne, a także – na podstawie przeglądu wybranych, dostępnych
w literaturze przedmiotu badań empirycznych – próbuje dać odpowiedź na
pytanie, dlaczego wspomniane zagadnienie jest ważne z perspektywy zawodu
pedagoga. Inteligencja emocjonalna może stanowić źródło sukcesu w relacjach
zarówno w środowisku pracy (szkole), jak i relacjach ze współpracownikami
i rodzicami. Zjawisko inteligencji emocjonalnej ma także znaczenie w kontekście wypalenia zawodowego nauczyciela.
Słowa kluczowe: inteligencja emocjonalna, kompetencje interpersonalne, praca
zawodowa, wypalenie zawodowe pedagoga
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Abstract
The subject of the presented article focuses on the concept of emotional intelligence and its importance in the professional life of a human being, especially
a pedagogue. The indicated issues are still scientifically valid. The article defines what emotional intelligence is and the concept of interpersonal competence, and also, on the basis of a review of selected empirical studies available
in the literature, it presents why the mentioned issue is important from the
perspective of the pedagogue’s profession. It also points out that emotional intelligence can be a source of success in relationships in the work environment
(school) as well as in relations with co-workers and parents. The concept of
emotional intelligence is also important in the context of the teacher’s occupational burnout.
Keywords: emotional intelligence, interpersonal competences, professional work,
burnout of a pedagogue
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Introduction
If we look at multilingualism from a historical perspective, we can find
its roots centuries ago. However, its characteristic feature in the contemporary society is the extent to which it manifests itself. Throughout history,
multilingualism resulted from colonization processes, territorial conquests, or occupation. Jasone Cenoz refers to the example of England, where,
as a result of the Norman Conquest in 1066, English was spoken by most of
the population, Norman French was preferred by the dominant class, while
Latin was used in administration and by the clergy1.
The situation was not specific to England, however: the entire European
continent has always had a lingua franca, albeit not always the same. For
1
J. Cenoz, Defining Multilingualism, “Annual Review of Applied Linguistics” 2013,
No. 33, p. 3.
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example, during the Roman Empire and the Middle Ages, two languages
– Latin and Greek – coexisted, the former in Western, and the latter in
Eastern Europe. Later, in the 17th century, French became the language of
diplomatic relations, while German became the official language during
the times of the Austro-Hungarian Empire. In the Mediterranean area, Italian was used for almost eight centuries as the main language of business
communication. Polish was preferred for a period of time by the Ukrainian, Belarussian, and Lithuanian nobles, while Russian is still spoken – or
at least understood – in the former Soviet bloc states2.
Multilingualism, however, was rather typical of the privileged classes
of societies (the nobles and the bourgeoisie), who used foreign languages
in both domestic and international environments. It manifested itself also in
higher education, but, given the low access of the European population to
education, multilingualism was also limited to the elite3.
A similar situation occurred in the Romanian Principalities in the 18th
century, where, as noted by Alex-Drace Francis: “in Bucharest, Slavonic
is taught in schools dedicated to the church scribes (...). In commercial
activities with Transylvania or with the Balkans, Greek, German or Italian language was used, while the access to administration was conditioned by the knowledge of the Greek language. Given the frequent Russian
military occupations, officials were also required to know Russian language. Turkish language was relatively common among the elite.”4 Alex-Drace Francis also notes that in the 19th century “French had the status
of a more or less official language, and it was used in correspondence
with foreign governments, consular offices, and so on.”5 French continued to be the dominant language in Romania until the first decades of
the 20th century.
The situation, however, has changed in the face of globalization, migration, and the development of technology. Multiculturalism – previously the privilege of the noble class and the bourgeoisie in all European
2
I. Dabasinskiene, L. Cubajevaite, Multilingualism in Europe. Study Guide. A Resource
Book for Students, Kaunas 2013, Vytautas Magnus University, p. 13.
3
Multilingualism in European Language History: The Default Case, in: Aspects of Multilingualism in European Language History, ed. K. Braunmüller, G. Ferraresi, Amsterdam
2003, p. 4.
4
Ibid, p. 116.
5
A.-Drace Francis, Geneza culturii române moderne. Instituțile scrisului și dezvoltarea
identității naționale 1700-1900, translated by M.A. Hazaparu, Polirom, Iași, 2016, p. 63.
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societies – has become a characteristic feature of the contemporary society, in which geographical (frontiers), social (class), and technological
(the Internet has facilitated instant global communication) barriers have
disappeared6.
Multilingualism is so important for the European societies that it
has been included into the agenda of the European Union, whose policy
aims “to protect the linguistic diversity of Europe, and to promote language learning.”7 More specifically, during the Barcelona meeting on 15-16
March 2002, the European Council concluded that, in addition to his or
her mother tongue, every European citizen should be able to speak at least
two foreign languages.8
The European Union motivates the promotion of multilingualism
through two types of arguments. The first refers to the idea of unity in diversity, reflected by the existence of many languages on the European continent, but also to the belief that multilingualism facilitates intercultural
understanding. Much more pronounced, however, are arguments of the
second type – pragmatic and economic ones. According to them, a multilingual person benefits from the increased chances of employment and
international mobility. Thus, multilingualism is an essential element in the
development of multinational companies, for which multilingual staff is
a necessity. On the other hand, there is a linguistic industry, which includes
interpreting, translation, and teaching activities, also using advanced language technologies – that field undergoes one of the fastest developments
among the economic sectors9.
The European Union identifies pre-university and university institutions as the main entities which aim at promoting multilingualism.
The Strategy for European Higher Education in the World was adopted
in 201310. This document seems to underline multilingualism as one of
the priorities, stating that “the knowledge of other European language
L. Aronin, D. Singleton, Multilingualism as a New Linguistic Dispensation, “International Journal of Multilingualism” 2008, No. 5, p. 6.
7
https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_ro (access: 01.08.2017).
8
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf
(access: 01.08.2017).
9
https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_ro (access: 01.08.2017).
10
European Commission, Higher Education in the World, Brussels 2013, http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0499&from=EN (access:
01.08.2017).
6
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broadens career prospects and is, in part, an important element in the
choice of graduates or researchers to stay in Europe after graduation (...).”11
As a member state of the European Union, Romania also considers multilingualism as one of its core priorities. This research project aims to analyse how Romanian higher education institutions promote multilingualism. They can do it in various ways, for example, by diversifying their offer
of foreign languages for undergraduate or post-graduate studies, increasing
the number of study programs taught in a foreign language, and encouraging student and staff academic mobility. Each of these actions requires
serious considerations. Here, we will analyze one of them, namely teaching
of foreign languages in Romanian universities. The hypothesis we aim to
test is that the promotion of multilingualism is influenced by the development and evolution of study programs in the fields of philology and applied
modern languages.

1. Defining multilingualism
Defining multilingualism has always been a challenging task because of
the many perspectives from which this phenomenon could be approached.
Thus, linguists, sociologists, psychologists, and scholars in the field of educational sciences have proposed many definitions, approaching the concept
through their specializations.
As a result, they had to clarify related concepts such as unilingual, bilingual, multilingual, plurilingual. For the sake of simplicity, many researchers only differentiate between the terms unilingual (to define a person
who speaks only one language) and multilingual (to define a person who
speaks two or more languages)12. Most researchers, however, differentiate
also between the terms bilingual and multilingual, bilingualism meaning
the ability to use two languages while multilingualism meaning “the ability
to use three or more languages, either separately or in a certain degree of
code-mixing. Languages are used according to the goals pursued, and the
ability to use them depends on many factors such as the register, profession,
and education.”13
11
12
13

Ibid, p. 14.
M. Saville-Troike, Introducing Second Language Acquisition, Cambridge 2006.
The Oxford Companion to the English Language, ed. T. McArthur, Oxford 1992, p. 673.
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Another distinction related to the definition of multilingualism is that
between individual and societal levels. In the case of the individual level,
both multilingual and plurilingual concepts are used. A multilingual (plurilingual) person is one who can actively (by speaking and writing) or passively (by reading and listening) communicate in at least two languages14.
The social level represents the collective dimension of multilingualism. Its
widespread definition was formulated by the European Commission itself,
according to which multilingualism represents the “ability of companies,
institutions, groups and individuals to use at least two languages on regular
basis in everyday life.”15 Note that this definition also refers to the individual dimension, thereby encompassing both levels of the concept.
This definition is likely the most comprehensive definition of multilingualism, even despite its reduced complexity due to avoiding the concept of
bilingualism – thus we will use it here.

2. Teaching foreign languages in Romanian higher education
institutions: historical background
Information on the history of teaching foreign languages in Romania
comes mainly from studies undertaken by researchers such as Ariadna Camariano-Cioran, Valentina Filip, and Elena Grigoriu. Reflecting on Romanian higher education, Ariadna Camariano-Cioran notes that Greek language and literature was taught “from the first years since the founding of
the Royal Academies.”16 At the end of the 17th century and at the beginning
of the 18th, Greek was the official academic language in South-Eastern Europe, adopted as the main academic language also by the Romanian Royal
Academies. Thus, we should not qualify Greek as the first foreign language
taught in Romanian higher education institutions.

14
W. Li, Research Perspectives on Bilingualism and Multilingualism, in: The Blackwell
Handbook of Research Methods on Bilingualism and Multilingualism, ed. W. Li, M. Moyer,
Oxford 2008, p. 3.
15
European Commission, Final report: High level group on multilingualism, Luxembourg: European Communities, http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/multireport_en.pdf (access: 02.08.2017).
16
A. Camariano-Cioran, Academiile domnești din București și Iași, București 1971,
p. 114.
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It was not Greek, but Latin – the official academic language in Western
Europe – that was the first foreign language introduced into the curriculum. The exact date of the introduction, however, is unknown. Ariadna
Camariano-Cioran found that Latin was first taught in the Royal Academy in Bucharest around 1740. It seems that Latin was introduced in
the curriculum of the Royal Academy in Iași by the prince Constantin
Mavrocordat during his second reign (1741-1743)17.
French and Italian were included in the curriculum for the first time
in 1776 through Ipsilanti’s Charter. Earlier, however, for quite a long time,
these two languages had been taught through private lessons to the members of wealthy families. This phenomenon was reflected, first of all, in the
need to modernize the university curricula, and second, in the potential
to facilitate direct contact with the Enlightenment ideas18. Both Ariadna
Camariano-Cioran19 and Valentina Filip20 asserted the existence of German and Russian in the school curriculum in 1810.
In the next stage, the Higher School of Letters was established in 1863,
facilitating the insertion of Hispanic grammar in the Higher School of
Sciences and of Portuguese grammar in the Higher School of Law21. These
higher education schools were the core of the first three faculties of the
University of Bucharest, founded in 1864, namely the Faculty of Letters
and Philosophy, the Faculty of Law, and the Faculty of Sciences22. At the
Alexandru Ioan Cuza University in Iași, founded in 1860, the linguistic
and literary field was subordinated to the Faculty of Philosophy, one of its
three faculties 23.
The progress of the international academic environment, as well as
the political and cultural situation, prompted the deepening and diversification of the educational offer concerning foreign languages. This led to
establishing specialized departments within the faculties. The first such
department, dedicated to French, was established in 1877 at the Faculty of Letters and Philosophy of the University of Bucharest. The Slavic
Ibid, p. 186.
A. Berciu-Draghicescu, O. Bozgan, O istorie a Universității din București, 1864-2004,
Bucuresti 2004, p.10.
19
A. Camariano-Cioran, Academiile domnești din București și Iași, op. cit., p. 181.
20
V. Filip, Academia domnească din București (1694-1821), București 1994, p. 54.
21
http://litere.ro/prezentare/istoric/ (access: 02.08.2017).
22
Ibid.
23
The other two faculties were the Faculty of Law and the Faculty of Theology.
17
18
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Language Department followed in 1891, the German language chair in
1905, the Italian language department in 1909, and then the Spanish,
Russian, and English chairs in 1930, 1934, and 1936 respectively24. In
1879, the French language chair and, three years later, the German language department were founded at the Faculty of Philosophy and Letters of
Alexandru Ioan Cuza University in Iași. In 1905, the department of Slavic
languages was established, to which the Italian and English language chairs were gradually added (1925)25.
In 1913, a new Romanian educational institution was established, the
Academy of High Commercial and Industrial Studies. From the very
beginning its curriculum included the compulsory study of two foreign
languages. The set of compulsory languages included French, German,
and Italian, while the set of optional languages included English, Russian,
Ancient Greek, Bulgarian, and Serbian26. As a result of the Great Union in
1918, the Faculty of Letters and Philosophy was founded in Cluj in 1919.
Latin and Greek language, and literature chairs constituted the core of
the faculty, but in 1919-1928 it was extended to include French, Italian,
English, and German language and literature chairs, as well as Slavic and
Hungarian departments27.
As we can see, up to the third decade of the 20th century, Romanian
higher education institutions had not taught English language and literature. This was likely due to the political, historical, and cultural contexts of the time. The interest in studying English appeared in the early
20th century, when the society was still divided between Francophiles and
Germanophiles, cherishing the two corresponding languages, which they
regarded as the indicators and symbols of modernization. In this context,
teaching English literature and language awakened the society’s interest
in English language and culture. As a consequence, the field of British
and American studies had been developing rapidly until the process was
abruptly cut short by the establishment of the communist regime28.
http://lls.unibuc.ro/prezentareflls/ (access: 02.08.2017).
A. Loghin, M. Platon, G. Platon, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, București
1972, p. 71.
26
The History of Modern Languages in the Bucharest University of Economic Studies.
A Centennial Perspective, ed. M. Nicolae, R. Constantinescu-Ștefănel, București 2015, p. 76.
27
http://lett.ubbcluj.ro/prezentare/istoric/ (access: 02.08.2017).
28
A.-K. Schneider, Literary Studies in Romania Before and After 1989, “ALEA” 2014,
No. 16/1, pp. 66-67.
24
25
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The communist period resulted in important changes in all aspects of
the country, including higher education and its institutions. Faculties of
letters were affected too, perhaps even more than those of sciences. The
main changes were the reorganization of institutions by introducing or
disbanding certain chairs, replacing the teaching staff, and imposing the
Soviet educational model – biased by the communist ideology – to the
curriculum.
In 1948, the Faculty of Philosophy and Letters of the University of
Bucharest was renamed as the Faculty of Philology. Until 1963, three new
chairs were founded, namely the chairs of Chinese language and literature (in 1956), of Arabic and Turkish language (in 1957), and of Hungarian language (in 1958)29. At the same time, the Faculty of Letters and
Philosophy of Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi became the Faculty of Philology, History and Philosophy in which between 1950-1952
the French and German language and literature chairs were closed. They
were re-established in 1958 and 1962, respectively, alongside with the English Department in 196330. The same changes took place at the Faculty
of Letters and Philosophy in Cluj, which, in 1958, became the Faculty of
Philology31.
Aiming to limit the fields of study, in the late 1950s and early 1960s the
communist regime initiated a new stage of reorganization. The governments’ decisions led to a long series of changes and mergers that ended, in
1990, with the establishment of the Faculty of Letters and the Faculty of
Foreign Languages and Literatures, both having been working ever since.
During this period, new chairs were set up, such as the Hindi language
chair in 1965, the Finnish and Persian language chairs in 1969, the Japanese and Portuguese departments in 1974, and finally the Catalan chair
in 1978, Catalan being the last foreign language introduced into the curriculum before 1990.
From the ideological point of view, the most severe stage of the communist regime started in the 1980s. Again, this affected higher education, especially the humanities field, which became highly controlled and censored
by the communist party. It resulted in many reductions – in student seats,
in the number of teaching hours for certain foreign languages, and in the
29
30
31

http://litere.ro/prezentare/istoric/ (access: 05.08.2017).
Istoria Universității din Iași, Iași, 1985, p. 149.
http://lett.ubbcluj.ro/prezentare/istoric/ (access: 05.08.2017).
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organization of admission exams, which took place only every two years
for Slavic, Oriental, Italian, and Spanish languages32. Throughout the country, departments of Germanic studies were closed, including those at the
universities of Iaşi, Cluj, Timişoara, and Sibiu33. According to Ana Karina
Schneider, departments of English studies were in the same situation: some
were closed, and others faced strict censorship34. These decisions mainly
affected the teaching of British and American culture and literature, whose
translated bibliographic resources were censored 35. Schneider notes that
during the period, quite a few bibliographical sources could be found in
bookstores, so, even if unofficially, they could be accessed36.
The sinuous and sometimes discontinuous path of literary and linguistic studies in Romania has been superposed on the path undertaken
by Romanian higher education institutions, within which these topics
evolved to become an independent field of study, thereby gaining autonomy and scientific legitimacy. A set of possible languages or the related
literature to study, along with their changing classification as either mandatory, optional, or facultative languages in the curriculum over time,
can provide an overview of the modernization process of the Romanian
state, as well as of the evolution of its diplomatic, cultural and economic
relations.

3. Analysis of teaching foreign languages in Romanian higher
education institutions after 1989
The fall of the Romanian communist regime brought major changes
to the higher education system, reformed afterwards according to democratic principles. In the early 1990s, many universities underwent reorganization, changing partially or entirely their denomination or structure.
Other higher education institutions were abolished, but new private or
state universities quickly replaced them.
The opening to the West, which resulted from the fall of the communist
regime, coupled with the acceleration of the globalization process and led
32
33
34
35
36

C. Geambașu, Catedra de limbi și literaturi slave. Scurt istoric. București 2008, pp. 10-11.
http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/istoric/ (access: 05.08.2017).
A.-K. Schneider, Literary Studies in Romania Before and After 1989, op. cit., p. 72.
Ibid.
Ibid.
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to the necessity of introducing new foreign languages into the university
curriculum and to the establishment of new chairs of so-called “exotic or
rare” languages, such as Norwegian, Persian, Hebrew, Korean, and Dutch.
In this section, we will analyse the situation of bachelor and master
degree programs in the field of philology and applied modern languages
at the national level. We aim to analyse the compatibility and continuity ratios between the two levels of study and the extent to which a wide
range of foreign languages is managed to be covered at the national level.
We will start by specifying that 102 accredited higher education institutions operate in Romania37, from which 55 are state universities and 47
are private universities (10 of them with provisional accreditation). Looking into the academic offer of bachelor programs in the field of philology
and applied modern languages, we can notice that 29 universities have
reacted to the demand for specialists in this domain38.
According to Fig. 1, we note that at the national level, students can
choose from 32 foreign languages, including widespread languages, such as
English and French, and others, such as Oriental or Scandinavian ones. English and French bachelor programs are most popular (both being taught at
all 29 universities), followed by German (17 universities), Spanish (11 universities), and Italian (10 universities) programs.
The access to Oriental and Scandinavian languages is very low, with
some languages (Norwegian, Swedish, Finnish, and Hindi) being taught at
only one university in the country. The situation might result from the fact
that many chairs, especially those of Scandinavian language and literature,
have been established relatively recently, thereby lacking enough time to
develop and prepare a sufficient number of specialists. On the other hand,
high competition observed in recent years during admission exams for “exotic/rare” language programs shows the growing interest of young people
in learning these languages, which may result from the growing labor market demand for foreign language specialists.

In the academic year 2016-2017.
This number results from the analysis of the document Status evaluări externe a instituțiilor de învățământ superior și a progamelor de studii de licență, https://
www.edu.ro/statusul-evalu%C4%83rilor-externe-institu%C8%9Biilor-de-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt-superior-%C8%99i-programelor-de-studiu-de
(access: 10.08.2017).
37

38
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Fig 1. The number of Romanian universities offering study programs in foreign
languages

During the academic year 2016/2017, the list of the Ministry of National
Education included 2,691 master’s degree programs from public universities. Private universities offered 374 master’s degree programs. Altogether,
thus, Romanian universities offer 3,065 master’s programs – an impressive
number, which includes 133 programs offered in the field of philology by
public universities and other 5 by private ones.
Below, we analyse the relation between bachelor and master’s programs
in the main foreign languages (English, French, German, Spanish, and Italian) offered in Romanian higher education institutions.
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Fig. 2. Academic offer of the main foreign languages by Romanian higher education institutions: bachelor vs. master’s programs

Fig. 2 shows some level of discontinuity of the educational offer, since
not all bachelor degree programs in the linguistic and literary field are continued with master programs in the same field within the same university.
More institutions offer bachelor programs than the corresponding master’s programs, especially in the case of French and German studies. Such
a lack of opportunities to continue studies in the same institution makes it
difficult for students to specialize. In order to do so, they need to travel to
another university center, which is often impossible for them because of the
lack of money.
In the case of Scandinavian studies, the situation is even more critical, because the two universities that offer them at the undergraduate level
(Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca and the University of Bucharest)
do not offer the corresponding master’s degree programs. In this situation,
students are forced to either change their specialization or search for study
opportunities abroad. The situation could only change with the establishment of the master’s degree programs in Scandinavian languages.
The above analysis highlights the notable evolution and diversification
of the educational offer in the field of foreign languages: currently, at the
national level, 32 foreign languages can be studied. Despite this evolution,
the possibility of studying languages of small international circulation is
still very limited.
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The second problem is represented by the discontinuity of bachelor
programs – many institutions do not continue its bachelor programs with
master’s programs in the same specialization. Both problems hinder the
training of specialists in this area despite the significant demand of the labor market. One solution would be to set up master’s programs to complement the training of bachelor graduates in the same field. Another solution
would be to establish rare-language departments in other universities in
the country.

4. Conclusions
The present research showed us that teaching foreign languages in Romanian higher education institutions has always been a priority. Multilingualism has been promoted since the establishment of the Romanian Royal
Academies. However, the same analysis showed also that the curriculum in
the field of philology and applied modern language has been influenced by
cultural, political, diplomatic, and, later on, economic factors.
The analysis of the evolution and development of teaching of foreign
languages in Romania confirmed our hypothesis. Therefore, we can firmly
assert that the promotion of multilingualism in Romanian higher education institutions has been dependent on the evolution of the curriculum
and of the academic offer in this field.
Despite the visible progress, which led to the diversification of the academic offer, students can choose from 32 foreign languages, but there are
still some problems, related to
• the low accessibility to programs in “rare/exotic” languages, and
• the discontinuity of many bachelor programs, not continued in the
corresponding master’s programs in the same institution.
These problems make it difficult to promote multilingualism in Romanian higher education institutions. To overcome them, the curriculum and
the academic offer in the field of philology and applied modern languages
need reconsideration, in order to become more coherent and continuous.
In the world in which intercultural communication and understanding is
vital, it is necessary to efficiently promote multilingualism.
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PROMOWANIE WIELOJĘZYCZNOŚCI W RUMUŃSKIM
SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO.
STUDIUM PRZYPADKU: NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH
W INSTYTUCJACH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Abstract
In a globalized and interconnected world, multilingualism has become essential for improving intercultural communication and understanding. Its high
importance fits in the agenda of the European Union, which identifies higher
education institutions as one of the main entities promoting multilingualism.
As a consequence, each member state of the European Union became responsible for including this priority into its own agenda. This research aims to
analyse the manner in which multilingualism is promoted within Romanian
higher education institutions. Since multilingualism can be enhanced in various ways, we chose teaching foreign languages in Romanian universities as
a case study. The hypothesis we are trying to test assumes that the promotion
of multilingualism is influenced by the development and evolution of study
programs in the field of philology and applied modern languages.
Keywords: foreign language, higher education, university, Romania, curriculum,
bilingualism

Abstrakt
W zglobalizowanym i połączonym świecie, wielojęzyczność stała się niezbędna dla wzmocnienia komunikacji międzykulturowej i zrozumienia innych. Jej
istotne znaczenie wpisuje się w agendę Unii Europejskiej, która określa instytucje szkolnictwa wyższego jako jeden z głównych podmiotów promujących
wielojęzyczność. W konsekwencji każde państwo członkowskie Unii Europejskiej stało się odpowiedzialne za włączenie tego priorytetu do własnego
programu. Celem tego projektu badawczego jest analiza sposobu promowania
wielojęzyczności w rumuńskich instytucjach szkolnictwa wyższego. Ponieważ
istnieje wiele działań, dzięki którym można poprawić wielojęzyczność, wybraliśmy jako studium przypadku nauczanie języków obcych na rumuńskich
uniwersytetach. Hipoteza, którą staramy się przetestować, zakłada, że na promocję wielojęzyczności duży wpływ ma rozwój i ewolucja programów studiów
z zakresu filologii i stosowanych nowoczesnych języków
Słowa kluczowe: języki obce, szkolnictwo wyższe, uniwersytet, Rumunia, program nauczania, dwujęzyczność
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Cywilizacyjne uwarunkowania życia człowieka
Patrząc na ludzkie dzieje, można zauważyć, że pomimo wszelakich
trudności człowiek zawsze pomagał człowiekowi. Oczywiście różny był
wymiar owej pomocy i ludzkich intencji. Świat dawny był oparty na walce
z naturą, co było zjawiskiem dość pracochłonnym, jednak potrzeba współpracy międzyludzkiej stawała się nieodzowna dla dobra wspólnoty. Mimo
wszystko już od czasów określanych jako industrialne zmienił się cel ludzkiej aktywności. Dawne działania przeciwko naturze zostały zastąpione
w powstającej cywilizacji przedsięwzięciami o charakterze technicznym.
Niepokojący stał się kolejny wyodrębniony cykl cywilizacyjny (postindustrialny), w którym to cel posunięć społecznych – według Daniela Bella –
został ujęty jako „gra między ludźmi”1.
Cywilizacja przemysłowa funkcjonowała nie tylko technologicznie,
ale i w mentalności wielu ludzi, „układając” ich życie, co widoczne jest na
1

D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1998, s. 233.
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przestrzeni pokoleń. Powoli zmieniał się jednak świat życia codziennego
ludzi, sieci powiązań społecznych, stosunki międzyludzkie, linie współpracy i konfliktów, a także religijne, kulturowe i polityczne formy współpracy.
W procesie refleksyjnej nowoczesności instytucje społeczeństwa przemysłowego z wolna traciły swoje historyczne podstawy, stając się wewnętrznie
sprzeczne, konfliktogenne, zależne od „zindywidualizowanych” jednostek.
Ludzie zostali pozbawieni poczucia bezpieczeństwa charakterystycznego
dla społeczeństwa przemysłowego, ale także typowych dla niego standardowych form życia2.
W społeczeństwie, które również podlega historycznym zmianom,
człowiek jest kształtowany w określonym procesie socjalizacyjno-wychowawczym. Wielu autorów wskazuje na brak równowagi między jednostką
a podmiotem oraz między środowiskiem a otoczeniem – w tym szczególnie pomiędzy światem ludzi i stosunków interpersonalnych między
nimi. Na początku XX wieku Max Scheler stwierdził, że nigdy wcześniej w historii człowiek nie był tak bardzo problematyczny dla samego
siebie, jak w obecnych czasach. Burzliwy, a zarazem nieprzewidywalny
rozwój cywilizacji przemysłowej i poprzemysłowej spowodował szybkie
zmiany świadomościowe i materialne, które zachwiały równowagą człowieka. Jego myślenie i działanie nie zostały natomiast dostosowane do
nowego, niezwykle wysokiego poziomu, jaki osiągnął. Człowiek nie zrozumiał, że wraz z zachodzącymi zmianami ważna jest refleksja nad ich
istotą. W czasach natrętnych pokus i ludzkich słabości istotne jest to, by
„racjonalnie myśleć, mądrze kochać i solidnie pracować”3. Być mądrze
wychowywanym i wychowywać samego siebie to obecnie sztuka, której
można i trzeba się uczyć – szczególnie w sytuacji publicznego braku niezmiennych i stałych wartości.
2
Dawniej w kolejnych generacjach warstwa społeczna, sytuacja materialna, zawód,
partner w małżeństwie czy postawa polityczna i religijna były zazwyczaj ze sobą powiązane. Obecnie ów „biograficzny pakiet” rozpada się na pewne części składowe. Na podstawie
np. miejsca pracy lub dochodów często już nie można wnioskować o miejscu zamieszkania, stanie rodziny, wyborach politycznych, uczestnictwie w kulturze. Nadeszły „nowe
i inne” czasy, w których bagaż doświadczeń pokolenia rodziców staje się zdezaktualizowany, a nawet zbędny; zob. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności,
Warszawa 2002.
3
Ks. J. Dziewiecki, Czym jest duchowość?, https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2013/Przewodnik-Katolicki-23-2013/Wiara-i-Kosciol/Czym-jest-duchowosc (dostęp: 12.12.2017).

Animacja społeczno-kulturalna w działaniu

151

Idea ponowoczesności nie ceni sobie wspólnotowości i instytucji państwowych, a kultura postmodernistyczna prezentuje treści szczególnie absorbujące młode pokolenie, które „nie ma czasu” (kultura instant) na roztropne rozważania4. Życie ludzi przebiega w rzeczywistości zmieniającego
się świata i „nowej” sytuacji człowieka, którą określają takie konstrukty,
jak np. społeczeństwo ryzyka (U. Beck), społeczeństwo przemian wartości
(H. Klages), społeczeństwo doznań (G. Schulze) czy technopol (N. Postman). Treści niesione przez przywołane konstrukty są wyzwaniem nie
tylko dla pedagogów, wychowawców, animatorów, ale przede wszystkim
dla rodziców, bowiem są one często włączone w mity i utopie społeczne,
tworzące wizje rzeczywistości, wymieniające to, co „możliwe i dobre, na
to, co rzeczywiste i lepsze od przeszłego”. Współczesny człowiek staje się
projekcją i wypaczoną identyfikacją tożsamości siebie jako siebie w świecie,
w którym trudno odnaleźć człowieka [boga] pośród ruin człowieczeństwa5.
Za Margaret Archer warto wyróżnić także niebezpieczeństwa grożące
człowiekowi ze strony struktur państwa, w tym przewagę grup rządzących
nad społeczeństwem, gdzie fetyszyzowany podział władz staje się fikcją,
a rządcy używają wszelkich środków, nie wyłączając władzy sądowniczej,
do „likwidacji” obywatela inaczej myślącego. Ostatnie stulecie, a może już
i okres dwustu lat, to czas, w którym organizujące się społeczeństwo, a potem rozrastające się państwo, „wysysa” lub rozmywa człowieczeństwo6.
Rozmywane są podstawowe pojęcia, które kiedyś spajały ludzi, budując
struktury społeczne7.
Obecna sytuacja cywilizacyjna jest wielowymiarowa i skomplikowana – może właśnie dlatego rodzą się pomysły zapobieżenia istniejącym oraz
antycypowanym kłopotom społecznym. W latach 60. XX wieku we Francji jednym z takich „uczłowieczonych” projektów stała się animacja, która
4
Zob. Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Kraków 2013.
5
Por. T. Frąckowiak, Funkcje pedagogiki społecznej w społeczeństwie mitu, wolności,
demokracji i inteligentnej cywilizacji. Wybrane kwestie, w: Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństw, red. J. Piekarski, Łódź 2010, s. 52.
6
Archer broni niemodnej dziś tezy o istnieniu nieredukowalnej do społecznych konwencji ról i dyskursu osoby ludzkiej, której jaźń zakotwiczona jest w jej praktycznych
i ucieleśnionych relacjach z otaczającym światem; A. Mrozowski, Wstęp, w: M. Archer,
Człowieczeństwo: problem sprawstwa, Kraków 2013, s. VIII.
7
Warto zwrócić uwagę na takie terminy, jak: cnota, dobro, zło, obowiązek, władza,
sprawiedliwość, pobożność itp.; por. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty: Studium z teorii
moralności, Warszawa 1996.
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zaistniała w różnych kontekstach jako: teatralna, handlowa (ekonomiczna),
czasu wolnego, społeczna, sportowa, religijna, kulturowa lub pedagogiczna8.

Animacja – pomiędzy tchnieniem a inżynierią
Słowo „animacja” było i jest coraz częściej używane w języku (nie tylko)
pedagogicznym. Znaczenia tego pojęcia należy szukać u jego etymologicznych źródeł, to znaczy łacińskiego słowa anima (dusza) i animo (ożywiam),
jak również salus animarum (zbawienie dusz). Grand Larousse9, podając
różne zastosowania terminu animation w wielu dziedzinach, sięga aż do
XIV wieku, wskazując na Raoula de Preslesa, który użył zbliżonej znaczeniowo formy souffle vital (tchnienie życia)10. Wobec tego animacja to ożywienie czegoś, co jest martwe, wypalone, jałowe, potrzebujące zapomnianego tchnienia prawdy, piękna i dobra.
Jak wskazuje Anna Schindler, animacja społeczno-kulturalna rozwija
się jako swoiste antidotum na „bolączki” postindustrialnego społeczeństwa
i jego kultury oraz zmian w jego strukturze. Zanikają tradycyjne formy
życia wspólnotowego, a wraz z nimi dotychczasowe trwałe związki między
ludźmi i układy odniesienia, określające ich tożsamości społeczno-kulturowe. Druga połowa XX wieku to czas centralistycznego, omnipotentnego
państwa z nieodłącznym od niego etatyzmem i biurokratyzmem. „Hiperinstytucje” oraz „hiperorganizacje” polityczne, gospodarcze, kulturalne
i edukacyjne o charakterze autorytarnym wprowadzają monopolistyczne
praktyki regulacji życia11. Dlatego potrzeba animacji społeczno-kulturalnej
Szczegółowych informacji na ten temat można zaczerpnąć z poszczególnych źródeł:
M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna – podstawowe pojęcia i zagadnienia, Warszawa 1993; P. Besnard, Problematyka animacji społeczno-kulturalnej, w: Rozprawy o wychowaniu, red. M. Debesse, t. 2, Warszawa 1988, s. 341-376; O. Czerniawska, Animacja społeczno-kulturalna we Francji. Geneza i rozwój, w: Pedagogika Pracy Kulturalno-Oświatowej, red.
A. Gładysz, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego”, t. 6, nr 621, Katowice 1984, s. 155-169;
Z. Łomny, Animacja kulturalna – istota i funkcje, „Kwartalnik Opolski” 1996, nr 1; Z. Łomny, Animacja kulturalna promocją humanistycznego i tożsamościowego wzbogacenia ludzi, w:
Animacja kulturalna jako problem pedagogiczny, red. J. Gajda, Lublin 1994, s. 52-61.
9
Zob. http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/animation/3590 (dostęp: 12.12.2017).
10
Dieu est le souverain animateur, l’animateur de tous les êtres, Animer c’est mettre la
vie, l’âme – Bóg jest niezależnym animatorem, animatorem wszystkich bytów, Animacja
(tchnie) kładzie życie; zob. R. Toraille, L’Animation pédagogique, Paris 1973, s. 25.
11
Por. A. Schindler, Czym jest animacja społeczno-kulturalna?, w: Konteksty animacji
społeczno-kulturalnej, red. K. Hrycyk, Wrocław 2004, s. 20.
8
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(ASK) pojawiła się w społeczeństwach masowych, gdy zrodziła się chęć powrotu do lokalnych mikroświatów (ojczyzn prywatnych/lokalnych), utraconych w wyniku zmian organizacyjno-technologicznych. Widoczne jest
to zwłaszcza w społeczeństwach obywatelskich, gdzie spontaniczna aktywność rozmaitych grup (partycypacja, mobilizacja społeczna) jest koniecznym warunkiem istnienia demokracji. Sama animacja stała się typem praktyki nakierowanej na ożywienie, pobudzenie, wzmocnienie aktywności
jednostkowej i społecznej, stosowanej przez pracowników instytucji państwowych, samorządowych, społecznych, prywatnych, jak też przez działaczy czy liderów lokalnych, w większości niezinstytucjonalizowanych12.
Animacja ma francuskie korzenie13, ale wątki animacyjne można odnaleźć również w Belgii, Kanadzie oraz w Anglii, Stanach Zjednoczonych, Republice Federalnej Niemiec, Włoszech14 i Austrii. Zakres pracy animacyjnej
w wymienionych krajach był jednak różny – od pracy oświatowej (sztuka),
przez współpracę kulturalną, pracę grupową (szczególnie wśród młodzieży) po pedagogiczną pracę komunikatywną w czasie wolnym15. Same francuskie badania nad animacją wyłoniły kilka tematów badawczych16, wśród
których dominowały jej instytucjonalno-środowiskowe uwarunkowania
i działanie dla społeczności (zbiorowości). Ważna też była refleksja badawcza nad pracą profesjonalnych i nieprofesjonalnych animatorów17.
Animacja społeczna od początku miała charakter adaptacyjny, integracyjny i emancypacyjny, doprowadzający do bezpośredniego uczestnictwa
grup lub zbiorowości w decyzjach społecznych, kulturalnych, politycznych.
W wyniku doświadczeń ustalono określone metody, techniki i środki, które
12
Zob. E. Nycz, Animacja i animator wobec antynomii wychowania we współczesnym
społeczeństwie miejskim, w: Konteksty animacji społeczno-kulturalnej, red. K. Hrycyk, dz.
cyt., s. 49-62; A. Schindler, Czym jest animacja społeczno-kulturalna? w: Konteksty animacji społeczno-kulturalnej, red. K. Hrycyk, dz. cyt., s. 19-36.
13
Zob. M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna – podstawowe pojęcia i zagadnienia, dz. cyt.
14
T. Lewicki, Fenomen animacji. O praktyce i teoriach działalności społecznej, kulturowej i wychowawczej we Włoszech, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1993, nr 3-4.
15
Zob. E. Dąbrowska, Animacja kulturalna w Republice Federalnej Niemiec, w: Pedagogika Pracy Kulturalno-Oświatowej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego”, red.
A. Gładysz, t. 6, Katowice 1984, s. 174.
16
Zob. P. Besnard, Problematyka animacji społeczno-kulturalnej, w: Rozprawy o wychowaniu, dz. cyt., s. 343.
17
Zob. G. Poujol, Kształcenie animatorów, w: Rozprawy o wychowaniu, red. M. Debesse,
t. 2, dz. cyt., s. 378-418; O. Czerniawska, Animacja społeczno-kulturalna we Francji. Geneza
i rozwój, dz. cyt., s. 167; J. Żebrowski, Zawód i osobowość animatorów kultury, Gdańsk 1987.
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następnie były stosowane przez animatorów do społeczno-kulturalnej aktywizacji różnorodnych grup i środowisk. Powstały formy kursowe i szkoły, które przygotowywały do zawodu animatora. Doświadczenia francuskie
były wykorzystywane w innych krajach europejskich (uwzględniając lokalną specyfikę).
Animacyjny charakter mają również metody aktywizujące, stosowane
w Stanach Zjednoczonych (community action, empowerment, community
development), nastawione na pobudzanie rozmaitych społeczności do aktywności w rozwiązywaniu różnych problemów i realizacji różnorodnych,
ustalonych przez wspólnotę celów18. Zmiany w obrębie społeczności winny się
dokonywać wszystkimi siłami i przedsięwzięciami, podjętymi przez samych
mieszkańców. Zjawisko to już wiele lat temu było opisywane w polskiej myśli
pedagogicznej, sugerując przekształcanie środowiska społecznego przy pomocy ludzi należących do konkretnej wspólnoty („zasada pomocy wzajemnej”19).
W Polsce (pre)animacyjny charakter można przypisać tradycji spółdzielczości, samopomocy i samoorganizacji („sami sobie”)20. Częściowo animacyjny charakter mają również zasady pracy socjalnej i kulturalnej Heleny Radlińskiej („przekształcanie środowiska społecznego siłami samego środowiska
w imię ideału”) i organizowanie społeczności lokalnej Aleksandra Kamińskiego21. W odróżnieniu od pracy kulturalno-oświatowej, upowszechniania
kultury, usług kulturalnych i twórczości, w działalności animacyjnej przyjmuje się, że dane środowisko ma własne treści społeczne, religijne i kulturowe. Animacja nastawiona jest na intensyfikację tych treści, aktywizowanie
działań opartych na aktualnych wzorach, rozwój istniejących zainteresowań,
stymulowanie realizacji istniejących celów, zaspokajanie pojawiających się
potrzeb. W odróżnieniu od pedagogiki animacja nie ma właściwie własnych
wzorców zachowań, ponieważ wzorce te mają być kształtowane przez konkretne animowane społeczności. Inaczej niż to jest w przypadku działalności
usługowej, animacja nie zaspokaja określonych potrzeb, a jedynie pobudza
Zob. Z.T. Wierzbicki, Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnej w socjologicznej perspektywie, „Studia Socjologiczne” 1/1973(48), s. 49–65.
19
Por. E. Nycz, Zasada pomocniczości wobec zagrożeń współczesnego człowieka,
w: Społeczności lokalne w sytuacji zagrożenia i kataklizmu, red. E. Nycz, Opole–Kędzierzyn-Koźle 1998, s. 48-56.
20
Por. L. Dyczewski OFMConv, Solidarni swojej społeczności, w: Społeczności lokalne
w sytuacji zagrożenia i kataklizmu, dz. cyt., s. 41-47.
21
Teksty autorskie o pedagogach, zob. Pedagog społeczny. Teoria i praktyka działalności społecznej, red. A. Żukiewicz, Łódź 2017.
18

Animacja społeczno-kulturalna w działaniu

155

jednostki czy społeczności do samodzielnego szukania rozwiązania. Z tego
powodu animacja nie jest twórczością, a jedynie aktywizacją postaw twórczych w dziedzinie społecznej, kulturalnej, religijnej, sportowej, edukacyjnej,
komunikacyjnej lub integracyjnej. W tym znaczeniu animator jedynie stymuluje, pobudza aktywność, co jest swoistą wypadkową roli organizatora,
instruktora, doradcy, promotora czy lidera. W tym znaczeniu animatorem
jest np. wychowawca, który nie dyryguje wychowankiem lub grupą, lecz
umiejętnie pobudza ich własną aktywność, ukierunkowaną na konkretny
cel. Animacja od początku lokowała się wokół idei pedagogicznych22, które
sprowadzały się do uszlachetniania człowieka, znajdującego się pod presją
cywilizacyjno-komercyjnej bylejakości23.
W Polsce po 1990 roku nastąpiła widoczna instytucjonalizacja ruchu
animacyjnego24 i metod kształcenia animatorów25. W polskim systemie
pracy kulturalno-oświatowej do 1990 roku słowo „animacja” było łączone
z teatrem i filmem, a nie z rodzajem pracy z ludźmi. System socjalistyczny
propagował i uskuteczniał kontrolowaną aktywność jednostek i grup. Oddolna aktywność obywatelska była podejrzana i w praktyce niemożliwa bez
kontroli służb specjalnych. Przykładowo można wskazać, że jeden z pierwszych metodycznych tekstów o współpracy osób w ramach grupy i pracy
animatora niebędącego instrumentem władzy był ocenzurowany przez komunistyczne zwierzchnictwo, gdyż odwoływał się do wolności i wartości
niewygodnych, dziś jednak powszechnie przywoływanych26.
22
Pedagogiczne uwarunkowania animacji, zob. Animacja kulturalna jako problem pedagogiczny, dz. cyt.; M. Kopczyńska, Normalizacja: między biernym przystosowaniem i zależnością a aktywnym uczestnictwem i autonomią – o jednym z dylematów pedagoga-animatora,
w: Pedagogika społeczna. Kręgi poszukiwań, red. A. Przecławska, Warszawa 1996; Dylematy
animacji kulturalnej, red. J. Gajda, Lublin 2001; B. Jedlewska, Animacja społeczno-kulturalna
w nurcie współczesnej pedagogiki kultury, „Pedagogika Kultury” 2005, nr 1, s. 177-188, Lublin
2005; D. Jankowski, Pedagogika kultury. Studia i koncepcja, Kraków 2006.
23
Por. Z. Łomny, Aktualne i przyszłościowe wyzwania edukacyjno-kulturowe – wybór
tekstów, Opole 2012.
24
Zob. J. Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji, Toruń 1997; B. Jedlewska,
Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Lublin 1999; J. Grad, U. Kaczmarek, Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiana modelu, Poznań 1999; Animacja
kultury. Doświadczenia i przyszłość, red. G. Godlewski, Warszawa 2002.
25
Zob. Animacja społeczno-kulturalna wobec przemian cywilizacyjnych. Animacja –
animator i jego kształcenie, red. K. Hrycyk, Wrocław 2000; Akademickie kształcenie animatorów i menadżerów kultury w Polsce, red. B. Jedlewska, Lublin 2006.
26
Por. Ch. Maccio, H. Bortnowska, Vademecum animacji, „Znak” 1985, nr 5, (366),
s. 81-112.
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Transformacja systemowa w Polsce wprowadziła praktyczny, oddolny
nurt animacyjny, zrodzony potrzebą pracy w grupach (szczególnie wśród
ludzi młodych) i społecznościach lokalnych (objętych tak pozytywnymi,
jak i negatywnymi efektami transformacji)27. Zmiany współczesnych instytucji i środowisk uwarunkowane są nie tylko rozwojem techniki i przemianami gospodarki, ale także zagadnieniami socjologicznymi, kulturowymi, psychologicznymi i politycznymi. Ludzie do czegoś zawsze dążyli,
łączyli wysiłki osobiste ze zbiorowymi, realizując określone idee i wartości. Naturalnym działaniem człowieka jest kreatywne dążenie do poprawy
i ulepszania elementów rzeczywistości, które ocenia się jako niekorzystne.
Większość zmian podejmowanych jest refleksyjnie i sensownie, ale można
również odnotować zjawiska nieprzewidziane i niezamierzone – są to nieustannie rozpamiętywane doświadczenia jednostek i zbiorowości uwikłanych w historię. „Zmiany społeczne mogą być wywołane przez świadomie
zaplanowane i realizowane z rozmysłem działania ludzkie zarówno jednostkowe, jak i zbiorowe, ale mogą zachodzić samorzutnie, spontanicznie
i niejako bezwiednie”28. Śledząc opisy oddziaływań animacyjnych, można
konstatować, że „animacja to dziejąca się zmiana”29.
Z tego powodu metoda animacji powinna odpowiadać na proste pytania: czy robić?, co robić?, z kim robić?, jak robić w danej sytuacji i uwarunkowaniach środowiskowych? Początkiem animacji jest diagnoza (ocena stanu badań na podstawie uzyskanych informacji) przeradzająca się
w działanie i realizację projektu. Doświadczenia badawcze wskazują, że
potrzeba animacji rodzi się tam, gdzie należy ludzi przysposabiać (adaptować), aktywizować, integrować w ich środowisku życia oraz wspierać,
wspomagać, budować partnerstwo społeczne, jak również dowartościować
zabawą i wczasowaniem30.
27
Zob. Animacja współpracy środowiskowej, red. M. Mendel, Toruń 2002; Animacja
współpracy środowiskowej na wsi, red. M. Mendel, Toruń 2005; Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, red. W. Theiss, Warszawa 2006; Animacja społeczno-kulturalna w mieście. Uwarunkowania – bariery – korzyści, red. E. Nycz, Racibórz 2008.
28
K. Matuszek, Zmiana społeczna, w: Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków
2004, s. 1609.
29
Zob. E. Nycz, Zmiana społeczna. Pomiędzy teoriami a codziennością w animacji,
w: Kultura, animacja, zmiana społeczna, red. K. Nowak-Wolna, E. Nycz, Opole 2013, s. 187-227.
30
Autorskie badania terenowe – zob. E. Nycz, Rola animacji społeczno-kulturalnej
w kształtowaniu aktywności obywatelskiej w kontekście zmian społecznych i kulturowych,
w: Problemy mieszkańców. Dylematy władzy. W poszukiwaniu lokalnego partnerstwa, red.
E. Nycz, Opole 2006; Podmiotowość i tolerancja w społecznościach lokalnych pogranicza
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Animacja powinna umożliwiać dokonywanie zmian w środowisku
poprzez:
• efektywne zdobycie wiedzy o sobie i innych, a także o zjawiskach,
problemach oraz środowisku,
• rozwój umiejętności, kompetencji, sprawności w posługiwaniu się zdobytym doświadczeniem, umiejętnościami i wiedzą,
• zmianę postawy wobec problemu lub idei społecznych,
• zmianę hierarchii wartości, następującą w wyniku włączenia się w życie grupy i społeczności (odkrycie wartości wspólnoty, solidarności,
satysfakcji z pomocy innym),
• zmianę wzorów kulturowych (od postawy biernej po aktywną)31.
Za Józefem Kargulem zmiany w osobowości jednostki32, jakie w toku
działań animacyjnych powinny się pojawić, można przedstawić w sposób
następujący33:
pasywność

aktywność

receptywność

kreatywność

izolacja

afiliacja

egocentryzm

socjocentryzm

schemat działania

innowacyjność działania

stereotypowość myślenia

generatywność myślenia

Ger van Enckewort zwrócił uwagę na to, że zmiana człowieka i zmiany w człowieku są głęboko zakorzenione w europejskiej modernizacji34,
polsko-czeskiego, red. J. Kosowska-Rataj, Opole 2008; E. Nycz, Działalność animatorów
w społecznościach lokalnych, w: Participacia socjalnych pedagogov a inych pomahajucich profesi na prevencii a rieseni socialnopedagogickich javov u deti, mladeze a dospelnych v krajinach
V4 – sucasny stav, problemy a priority, red. J. Hrancova, Banskà Bystrica 2017, s. 245-251.
31
Zmodyfikowane skutki oddziaływań animacyjnych, za: J. Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji, dz. cyt., s. 264-265.
32
Widoczne jest tu pewne nawiązanie do idei tzw. osobowości nowoczesnej, zob. A. Lisińska-Tokarska, E. Nycz, W poszukiwaniu modelu animatora społeczno-kulturalnego u progu XXI
wieku, w: Animacja społeczno-kulturalna wobec przemian cywilizacyjnych…, dz. cyt., s. 59-66.
33
J. Kargul, Animacja społeczno-kulturalna, w: Pedagogika społeczna. Człowiek
w zmieniającym się świecie, red. T. Pilch, Warszawa 1995.
34
Por. M.S. Szczepański, Człowiek nowoczesny – nowoczesny przedsiębiorca. Próba portretu socjologicznego, w: Przedsiębiorcy miasta – przedsiębiorczość w mieście, red.
E. Nycz, Opole–Kędzierzyn-Koźle 1998, s. 21-36.
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dlatego stały się przynajmniej pośrednią ideą dla praktyki animacji społeczno-kulturalnej, zakładając i realizując35:
• budowę wspólnoty (funkcja adaptacyjna), więzi, kształtowanie wartości
i wzorów w nowo powstałych zbiorowościach;
• poszerzanie uczestnictwa i autoekspresji (funkcja partycypacyjna),
budowanie kontaktów i poczucia przynależności oraz koegzystencji
obywatelskiej (np. tożsamości mieszkańca, „zasiedzenia”, zasobów
stanowiących kapitał społeczny);
• dążenie do samostanowienia, samookreślenia i osobistej kontroli
nad środowiskiem oraz panowanie w nim. Celem jest emancypacja
i wyzwolenie z opresywnych warunków życia (nurt upolityczniony,
zideologizowany przez ruchy lewicujące)36. Niekiedy animacja, zwana
„dziką” lub „kontestatorską”, powiązana była z ruchami w obrębie
kultury alternatywnej („autoekspresja”) lub subkultur.
• związanie z tzw. demokracją kulturalną, która ma być środkiem, a nie
celem działań animacyjnych. Celem nie jest oficjalne zdobycie władzy,
a tylko poszerzenie komunikowania społecznego, ekspresji, budowy
nowej mentalności, zarządzania czy zagospodarowania środowiska.
Wiązało się to z ideą stworzenia nowego, lepszego świata, w którym
35
Zob. M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna – podstawowe pojęcia i zagadnienia, dz. cyt., s. 64-67.
36
Kierunek rozpoczęty w latach 70. XX wieku znalazł odzwierciedlenie w tzw. zachodniej rewolucji kulturowej. Wskazywane kolektywne (demokratyczne) procedury
okazały się iluzoryczne w społeczeństwach trzeciej fali (A. Toffler), natomiast widoczny
stał się tzw. nowy indywidualizm jako postawa czynnego kształtowania samego siebie
i własnej tożsamości. Struktury władzy w praktyce go wspierają, występując przeciwko
tradycjonalistycznemu realizmowi grupowemu; zob. A. Giddens, Socjologia, Warszawa
2004, s. 84.
Zygmunt Bauman stwierdza jednak, że w świecie wolności postmodernistycznej
widoczna jest „gra w indywidualność”. Indywidualizacja jest losem człowieka, a nie
wyborem, natomiast niezależność i samowystarczalność jednostki mogą się okazać
kolejnym (cywilizacyjnym) złudzeniem; zob. Płynna nowoczesność, Kraków 2006,
s. 53-54.
Indywidualizm uważany jest również za siłę niszczycielską i efekt zachodniej rewolucji kulturowej (1968 r.). Zauważyć można, że niektóre ponadnarodowe organizacje
pozarządowe, uczestniczące w rewolucji feministycznej i seksualnej, walczą o prawa jednostki do dokonywania wolnych i świadomych wyborów, nastawionych najczęściej na
dążenie do egoistycznego, „dobrego samopoczucia” jednostki; por. M.A. Peeters, Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej, Warszawa 2010, s. 83-84; Dyktatura gender, wyb.
L. Sosnowski, Kraków 2014.
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zasadne są manipulatorskie37 podpowiedzi medialne, uzasadniające
kierunek rozwoju cywilizacyjnego38.
Zatem rozwój, rolę i miejsce animacji – w tym powstanie zawodu
animatora – warunkowały w znaczący sposób problemy i kryzysy
społeczeństwa (po)przemysłowego, rodząc tym samym różnorodne ruchy
i formy aktywności społecznej, które przez rzeczywiste uczestnictwo w życiu
społecznym i kulturalnym dążyły do osiągnięcia autonomii jednostkowej
i grupowej. Animacja ma bezpośredni związek z charakterem współczesnego
społeczeństwa – masowego, anonimowego, wyalienowanego – w którym
jest typem praktyki nakierowanej na ożywienie, pobudzenie, wzmocnienie
aktywności społecznej, stosowanej przez pracowników instytucji
państwowych, samorządowych, społecznych, prywatnych, jak też przez
działaczy nieformalnych.
Praca badawcza i działania środowiskowe39 upoważniają piszącego do
próby sformułowania autorskiej definicji animacji, którą określam jako –
„zachęcanie, wspomaganie, stymulowanie jednostek i grup do samodzielnego decydowania, projektowania i realizowania działań, które same uznają za pożądane i we wzajemnym zaufaniu współdziałają w ich realizacji”.
Pojęcie animacji w tym wypadku kieruje uwagę na sprawy wspólnotowe
i społeczne w działaniach ludzkich w konkretnym czasie i przestrzeni.
W animacji istotne jest zaufanie stanowiące ważny element więziotwórczy,
budowany na wspólnych wartościach40. Jesteśmy w tym wypadku jednym
z elementów terminu – kapitałem społecznym41, co wskazuje na to, że animacja jest złożonym zjawiskiem społeczno-kulturalnym.
Przedmiotem animacji nie jest sama kultura czy życie społeczne,
ale aktywność człowieka w życiu społeczno-kulturalnym42, a jej celem
37
Por. W. Chudy, Społeczeństwo zakłamane. Esej o społeczeństwie i kłamstwie – 1,
Warszawa 2007.
38
Kult medialnej i realnej konsumpcji rodzi ludzi nietwórczych, bez wielkich wymagań i aspiracji, nieskłonnych do altruizmu, poświęceń, ryzyka; zob. B. Barber, Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 1997.
39
Zob. E. Nycz, Działalność Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w latach 1993–2013 (wybrane zagadnienia), „Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie XVI” 2014, s. 11-38.
40
Zob. P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007.
41
Zob. P. Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkich, Kraków
2016.
42
Por. B. Turlejska, Otoczenie – środowisko – kultura: współczesny wymiar animacji
kulturalnej, w: Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka, red. E. Marynowicz-Hetka, Łódź 1998, s. 399-400.

160

Edward Nycz

podstawowym powinno być dotarcie człowieka do świata z góry założonych
wartości. Należy zwrócić uwagę na różnorodność narodowo-regionalną
działań animacyjnych – od nowych (decydujących o odmienności i swoistości
animacji, np. integracja – mobilizacja społeczno-kulturalna, wyzwolenie –
emancypacja, demokracja kulturalna – świadomość obywatelska) po
kontynuowanie i stosowanie tradycyjnych działań społeczno-kulturowych
(edukacja, wychowanie, formacja, katechizacja, upowszechnianie kultury,
organizacja społeczności lokalnej). Aktywność i aktywizacja są jednak
w animacji celem zasadniczym, a charakter pożądanej aktywności nie
jest z góry ustalony, a powinien być określony przez animowane grupy.
To właśnie odróżnia animację od poprzednich typów praktyki, gdzie
pożądana aktywność jest w pewien sposób określona przed rozpoczęciem
działań. Istota animacji polega na kreowaniu podmiotu świadomego (w
relacji „JA i TY” ku „MY”, a nie „JA i TO” – według Martina Bubera43),
autentycznego, aktywnego, odpowiedzialnego i mądrego.

Animator – czyli kto?
Efektywność animacji zależy od kapitałów (zasobów społecznych),
jakimi dysponuje społeczność44. W praktyce mogą to być formy instytucjonalne i organizacyjne oraz zasoby ludzkie (mentalność, kapitał edukacyjny czy kulturowy). Wymienione elementy tworzą „przymuszający
nacisk” naszego zachowania i tworzą fakty społeczne i przedstawienia
zbiorowe. Dla moderatorów życia społecznego ważna staje się identyfikacja kapitałów społecznych, w tym: więzi społecznych, sieci społecznych,
struktur społecznych, komunikacji społecznej, wartości – norm społecznych, współpracy, zaufania, aż po integrację społeczną. Źródła lokalnego kapitału, budującego podmiotowość społeczeństwa, należy dostrzegać w zaangażowaniu animatorów w „cycerońskie uprawianie” lokalnej
tkanki społecznej, a to może być warunkowane regionalnymi tradycjami
społecznikostwa, doświadczeniem współpracy obywatelskiej czy występowaniem lokalnych sił społecznych. Przywołane uwarunkowania mogą
Parafrazując myśl autora, można uznać również, że „animacja to spotkanie”; M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Warszawa 1992, s. 45.
44
Por. A. Bartoszek, Kapitał społeczny – problem aktywizacji zasobów i szansa rozwoju
lokalnego, w: Animacja społeczno-kulturalna w mieście. Uwarunkowania – bariery – korzyści, dz. cyt., s. 27-42.
43
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budować lokalny klimat, wspierający nowoczesną ekonomię społeczną45,
m.in. edukację obywatelską, projekty służące aktywizacji i rewitalizacji
zapóźnienia społeczno-gospodarczego. Jednakże braki przywołanych
zasobów mogą stanowić o marginalizacji społeczności lokalnych w szerszym układzie społecznym.
Działanie animatorów zbieżne jest z klasycznym ujęciem przekształceń lokalnych za pomocą sił społecznych samego środowiska. Według
Heleny Radlińskiej, jeśli jawne i ukryte siły społeczne środowiska wychowawczego zostaną zaktywizowane, staną się czynnikami przewodnimi
w przebudowie i asymilowaniu wartości46. Według Jana Żebrowskiego
animatorem jest osoba, która spontanicznie, bądź z racji pełnionej funkcji, ożywia środowisko, rozbudza pożądanie wiedzy, wpływa na rozwój
różnorodnych zainteresowań, rozumie i docenia wagę nauczania oraz
wychowania w życiu jednostki, a także ma świadomość własnej roli społecznej47. Niezależnie od dziedziny, w której funkcjonuje animator, jego
praca ma niewątpliwie charakter twórczy, jego zadanie polega zawsze
na ożywianiu i pobudzaniu działalności w rozmaitych zakresach życia,
a tym samym w jego rozwoju. Animator to osoba, która dyskretnie inspiruje do podejmowania pożytecznych działań i inicjatyw we wszystkich
obszarach aktywności człowieka. Powinnością animatora nie jest sama
kreacja, lecz stwarzanie warunków, aby inni stawali się twórcami, liderami środowiskowymi lub społecznikami.
Rozbudowaną definicję animatora podaje o. Leon Dyczewski, zwracając szczególną uwagę na postawę empatyczną i intencję pedagogiczną.
Animatorem kultury jest ten, kto dopełnia wiedzę, doświadczenia życiowe oraz przeżycia ludzi, z którymi wchodzi w kontakt; to człowiek,
który rozbudza zainteresowania, ukazuje nowe ideały i wzory życia, prowadzi dialog nad możliwościami i sposobami rozsądnego zaspokajania
nie tylko tych ujawnionych, ale i ukrytych potrzeb kulturalnych. Ponadto
jasno widzi nowe i lepsze życie – kocha te wizje, ale jeszcze bardziej kocha ludzi i akceptuje ich takimi, jakimi są, w nadziei, że mogą być lepsi.
Szanuje każdy przejaw ich dobrej woli, najmniejsze zainteresowania tym,
co nowe i lepsze, wspomaga ich wysiłki, które mają na celu polepszenie
Por. Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kazimierczak, Warszawa 2007.
Por. A. Olubiński, Siły społeczne jako centralna kategoria pedagogiki społecznej,
w: S. Kawula, Studia z pedagogiki społecznej, Olsztyn 1996, s. 91-104.
47
Zob. J. Żebrowski, Zawód i osobowość animatorów kultury, dz. cyt.
45

46
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bytu. Metodą jego pracy nie jest komenderowanie ludźmi, lecz uruchamianie drzemiących w nich sił. Wartość jego działania przejawia się nie
tyle w tym, co sam wymyśli i czyni, ile w tym, co potrafi wydobyć z ludzi,
wśród których pracuje48.
Inny badacz, Edouard Limbos, określa funkcję animatora jako pobudzanie postawy twórczej, ekspresji, poczucia tożsamości49. Ci, którzy
zasadniczą funkcję animacji widzą i rozpatrują w wymiarze duchowym
i cywilizacyjnym, odwołując się do koncepcji personalistycznej, kładą nacisk na etykę. Są przekonani, że w animacji chodzi głównie o odrodzenie
moralne i duchowe w czasach kryzysu50. Potrzeba moralnego odrodzenia człowieka jest współcześnie naglącą koniecznością, dlatego ta funkcja
animatora jest szczególnie ważna.
Funkcje animatora pociągają za sobą – na płaszczyźnie psychologicznej i moralnej – jego zdolności, cechy osobiste i postulowane kwalifikacje etyczne. Zasadnicze zdolności animatora to – według Limbosa – zrozumienie, którego najbardziej subtelną formą jest empatia i nastawienie
nie na odbiór i rejestrację, ale na aktywne wysłuchanie, uwzględniające
wszystkie formy ekspresji, także tych niewerbalnych51.

Potwierdzenie potrzeby animacji
Wolfgang Brezinka stwierdził, że obecnie w Europie mamy do czynienia z kryzysem przekonań, koncepcji wartości, postaw moralnych
wielu jednostek, a jednocześnie z kryzysem społecznych norm i instytucji, które opierają się na akceptacji, posłuszeństwie, gotowości służby ze
strony obywateli. W sektorach kultury, takich jak: religia, światopogląd,
moralność, sztuka, styl życia i wychowanie, panują niepewność oraz nieporządek, przyjmując niekiedy ekstremalne formy anarchii i nihilizmu52.
W diagnozie przywołanego pedagoga widziałbym uzasadnienie pracy
Por. L. Dyczewski OFMConv, Kultura polska w procesie zmiany, Lublin 1993, s. 209.
Zob. E. Limbos, L’Animation des groupes de culture et de loisirs. Connaissance du
probleme et applications pratiques, Paris 1977, s. 9.
50
Por. Z. Łomny, Animacja kulturalna promocją humanistycznego i tożsamościowego
wzbogacenia ludzi, dz. cyt., s. 55-56.
51
Por. E. Limbos, L’Animation des groupes de culture…, dz. cyt., s. 9-11.
52
Por. W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, Kraków
2005, s. 21, 81.
48
49
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animatorów i potrzebę animacji społeczno-kulturalnej we współczesnym
społeczeństwie. Animacja miała być „tchnieniem życia” dla człowieka
nowych czasów. Zapomniano jednak często o życiodajnych wartościach
lokowanych w prawdzie, dobru i pięknie. Demiurdzy XX wieku zamierzyli zmienić człowieka – jakże często wbrew jego wiedzy i woli.
Kazimierz Obuchowski trafnie uznał, iż nadszedł czas, aby zrozumieć,
że świat będzie taki, jacy będą żyjący w nim ludzie. Zawiodły wszelkie
próby odwrócenia tej zależności – próby udowodnienia, że zmieniając
warunki życia ludzi, można stworzyć nowego, lepszego człowieka. Jednakże okazało się, iż każda próba zmiany człowieka, uczyniona z zewnątrz, obraca się przeciwko niemu i przeciwko tym, którzy usiłowali
go zmienić. Aby być człowiekiem, trzeba się nim nieustannie stawać53,
ponieważ to człowiek właśnie jest kluczem do lepszego świata. Ważnym
zadaniem animacji jest doskonalenie się, w tym samowychowanie (samokształcenie), ułatwiające człowiekowi stawanie się54.
Warto zadać sobie pytanie, w czym można widzieć doniosłość animacji
we współczesności. Animacja ewoluuje, zmieniają się jej podstawy, funkcje, treści, ale i zmieniają się ludzie, ku którym jest skierowana. Dzisiaj –
według doświadczenia piszącego – animacja powinna wzmacniać proces rozwiązywania konfliktów w obliczu zmian (wyzwań) edukacyjnych,
kulturalnych, społecznych, religijnych. Nadal powinna być metodą pracy grupowej55 i środowiskowej, prowadzącej do zespołowej aktywności.
Może stać się metodą budującą sieć wzajemnych porozumień, potrzebną
w „zarządzaniu” lokalnym życiem, ustanawiając ład społecznych porozumień między podmiotami lokalnego świata. Animacja jest elementem
realnym w życiu wielu ludzi, zwłaszcza że zawsze ktoś komuś pomagał,
a ktoś inny tej pomocy czy życzliwości oczekiwał. W czasach strukturalnego indywidualizmu i narcystycznym pędzie ku doznaniom i uwielbianiu „siebie” w samotności, niejednego człowieka może dziwić potrzeba
budowy i kompleksja responsywnej wspólnoty komunitariańskiej56.
Por. K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny, Warszawa 1993, s. 39-40
Zob. E. Balcer, Potrzeba samowychowania w budowaniu cywilizacji miłości, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio” 1/2015(21), s. 33-40.
55
Por. J. Szmagalski, Przewodzenie małym grupom. Działania grupowe, Warszawa
1998.
56
Zob. A. Etzioni, Wspólnota responsywna: perspektywa komunitariańska, w: Komunitarianie. Wybór tekstów, wyb. P. Śpiewak, Warszawa 2002, s. 181-203.
53

54
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To, co stało się przez długi czas siłą animacji, może być jej słabym
punktem w perspektywie „długiego trwania”. Już Pierre Besnard ujmował problemy animacji w sytuacjach, gdzie dominuje ideologia i polityka,
zagadnienia instytucjonalne, psychologia i pedagogika oraz zagadnienia
socjologiczne i kulturalne57. Warto pamiętać, że nie ma jednej animacji,
a w literaturze przedmiotu można odnaleźć wskazywane jej rozróżnienia.
Najwcześniej (zauważalna) definiowana była animacja społeczno-kulturalna, animacja czasu wolnego, animacja zajęć pozaszkolnych, animacja
sztuką (kultury), po animacje kreatywno-ekspresyjne. Ostatnie wskazanie koncentruje się w sposób psychologiczny na jednostce i jej miejscu
w społeczeństwie (jest to podejście o charakterze często paranaukowym).
Animacja na poziomie jednostkowym powinna wyzwalać twórcze
siły, tkwiące w człowieku i prowadzić do jego pozytywnej, wewnętrznej
przemiany, sprzyjając odwadze, roztropności, rozwojowi twórczych możliwości wszystkich członków grupy, głównie dlatego, że daje im okazję
do świadomego przyjmowania odpowiedzialności. Właśnie poprzez to
człowiek najszybciej dojrzewa. Należy jednak zdać sobie sprawę, że wielu ludzi łatwo poddaje się pokusie „ucieczki od dojrzałości” (syndrom
Piotrusia Pana i Calineczki). Wolą być bierni i pod kierownictwem innych, niż odpowiedzialni za swoje dokonania. Takie osoby bardzo trudno
utrzymać/zatrzymać w grupie działającej na zasadzie animacji58.
Na zakończenie warto wskazać, kiedy animacja się udaje. Kilka lat
temu na zajęciach z animacji jedna ze studentek – Elwira – stwierdziła
w dyskusji (relacja z pamięci), że „najgłębszym powodem… źródłem animacji, wyjaśnieniem animacji, celem animacji, metodą animacji, cechą
animatora, owocem animacji – …jest MIŁOŚĆ”.
Tyle… czy aż tyle? A może już nie wiemy, o czym mówimy w postmodernistycznym wielogłosie bylejakości i skonsumowania. Można wszakże zauważyć, że gdy rośnie konsumpcja, rozrasta się w nas konsument,
a tym samym kurczy się coraz bardziej Człowiek.

Por. P. Besnard, Problematyka animacji społeczno-kulturalnej, w: Rozprawy o wychowaniu, dz. cyt., s. 108.
58
Współcześnie dominuje pogląd, że to nie jednostka służy wspólnocie, a wspólnota
jest dobrodziejstwem, z którego ma prawo korzystać jednostka. Człowiek jako indywiduum sam ma decydować, jak i dlaczego zaangażuje się w życie społeczne.
57
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SOCIOCULTURAL ANIMATION IN ACTION.
REFLECTIONS OF A PRACTITIONER FROM
THE QUARTER-CENTURY PERSPECTIVE
Abstrakt
Artykuł omawia cywilizacyjny kontekst powstania animacji społeczno-kulturalnej i jej dawne uwarunkowania, wskazując na rozwój jej zadań i funkcji.
Animacja to dziejąca się zmiana w grupach i społecznościach lokalnych, będąca nerwem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Artykuł kończy uzasadnienie jej potrzeby w skomplikowanej sytuacji funkcjonowania człowieka
w zglobalizowanym świecie.
Słowa klucze: animacja społeczno-kulturalna, animator, zmiana

Abstract
The article discusses the civilizational context of the creation of sociocultural
animation and its former determinant, indicating the development of its tasks
and functions. Animation means a change which takes place in groups and
local communities, which is a nerve of democracy and civic society. The article
ends with the justification of its need in a complex situation of human functioning in a globalized world.
Keywords: sociocultural animation, animator, change
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Współpraca młodzieżowych ośrodków
wychowawczych z rodzicami nieletnich
niedostosowanych społecznie
w kontekście salezjańskim
Wstęp
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW) zajmują ważne miejsce
w polskim systemie oświaty. Wychowują one młodzież, która boryka się
z problemem, jakim jest wadliwy proces socjalizacji. W placówkach tych
oprócz strategii edukacyjnych znaczącą rolę odgrywa więc proces resocjalizacji1. Nawet pobieżna analiza zamieszczanych na stronach internetowych MOW koncepcji oddziaływań oraz programów pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie uświadamia nam, że kluczowa jest w nich
współpraca ze środowiskiem rodzinnym: ustalanie z nim formy pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, doradztwo, pośrednictwo, kształtowanie
właściwych postaw rodzicielskich, uzgadnianie wspólnej linii oddziaływań
resocjalizacyjnych. Ta współpraca MOW z rodzicami zmierza zazwyczaj
w kierunku ujednolicenia działań, w ramach których organizuje się zebrania z rodzicami, umożliwia najbliższym odwiedzanie wychowanków,
1
Por. M. Konopczyński, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących,
Kraków 2014, s. 9.
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prowadzi się korespondencję i rozmowy telefoniczne z ich rodzinami oraz
pomaga im w załatwianiu różnych spraw w instytucjach i organizacjach.
Kwerendę biblioteczną na temat współpracy MOW–rodzice przeprowadziłem w dniach 20–23 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Pozwoliła ona stwierdzić, że istnieje niewiele opracowań teoretycznych podejmujących temat współpracy ośrodków wychowawczych z rodzicami osób nieletnich niedostosowanych społecznie.
Brakuje znaczących badań empirycznych, które zgłębiałyby powyższe zagadnienie. Uzasadnia to podjęcie problemu współpracy MOW z rodzinami
w kontekście resocjalizacji osób nieletnich w niniejszym artykule. Część
teoretyczną opracowałem, analizując dostępną literaturę. W części badawczej natomiast zastosowałem analizę jakościową dokumentów pod nazwą
indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET).

1. Rola rodziny w procesie socjalizacji dziecka i nastolatka
Autorzy literatury przedmiotu są zgodni, że rola rodziny w procesie socjalizacji dziecka jest najważniejsza. Nie da się jej zastąpić, a ewentualny
brak socjalizacji może pozostawić głęboki ślad w psychice dziecka2. Człowiek „oczami rodziny” postrzega otaczający go świat: będąc jej częścią, zaczyna zauważać sens własnego życia oraz formułować cele życiowe i sposoby ich osiągnięcia3. Niektórzy badacze dzielą na kilka grup czynniki silnie
oddziałujące na dziecko w rodzinie. Są to:
a) wiedza o systemie wartości;
b) społeczne tło życia rodzinnego (wzajemne stosunki w rodzinie);
c) klimat psychiczny, który ma duże znaczenie dla kształtowania środowiska życia dziecka4.
Atmosfera panująca w rodzinie i komunikacja pomiędzy jej członkami
mają ogromny wpływ na późniejsze funkcjonowanie osoby w społeczeństwie.
2
Por. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2001, s. 229; M. Ryś,
Struktura i funkcjonowanie systemu rodzinnego rodzin dysfunkcyjnych, „Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego” 2003, nr 2, s. 40-41.
3
Por. W. Świątkiewicz, Rodzina jako wartość w tradycji kulturowej Górnego Śląska,
w: Rodzina w województwie katowickim. Opracowania i raporty, red. W. Świątkiewicz, Katowice 1998, s. 9.
4
Por. H. Izdebska, Rodzina i jej funkcja wychowawcza, w: Encyklopedia pedagogiczna,
red. W. Pomykało, Warszawa 1993, s. 698-703.
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Na temat skutków różnych postaw rodzicielskich pisała Maria Ziemska5.
Wyniki jej badań pokazują dobitnie, że postawy rodziców (akceptacja bądź
odrzucenie dziecka, dystans uczuciowy, relacje międzyludzkie) będą decydować o skuteczności socjalizacji jednostki. Dalsze badania potwierdzają z kolei, że niezmiernie istotne dla rozwoju dziecka są kontakty osobiste pomiędzy
rodzicami a potomstwem (konieczne są interakcje społeczne, ukierunkowanie pozytywnych bodźców na dziecko i zaistnienie wzorców osobowych asymilowanych w procesie identyfikacji i naśladownictwa)6.
Jak zauważa Janusz Zieliński, skuteczność wszelkich działań, które
zmierzałyby do resocjalizacji osoby nieletniej, zależy od stopnia jej dojrzałości osobniczej, wykształconej w toku socjalizacji w rodzinie (chodzi tutaj
o dojrzałość duchową i umiejętność racjonalnego modelowania życia)7.
Nad rolą cech osobowości rodziców i ich wpływem na postawy wychowawcze w rodzinie zastanawiali się tacy badacze, jak Brzozowski, Korniluk
i Sitarczyk (za: A. Wojnarska)8. Inni z kolei rozważali znaczenie zmiennych
socjoekonomicznych (struktury rodziny, wykształcenia, poziomu zamożności, miejsca zamieszkania), które determinują umiejętności wychowawcze rodziców oraz możliwość odpowiedniego przystosowania się dzieci9.
Wielu autorom dość oczywisty wydaje się również związek pomiędzy efektywną komunikacją w relacjach rodzice–dzieci a przystosowaniem dzieci
czy nieletnich do życia w społeczeństwie10. Podkreśla się ponadto funkcje
dziedziczenia środowiskowego w procesie socjalizacji dzieci – przy czym
chodzi tu o dziedziczenie patologii społecznej w sytuacji, gdy dzieci wychowują się w rodzinach, których członkowie wchodzą w konflikt z prawem11.
Bronisław Urban twierdzi, że rodzina może znacząco wpływać na proces
kształtowania się osobowości przestępczej osoby nieletniej. Proces ten analizowany jest szczególnie w kontekście społecznej teorii uczenia się, która
Por. M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Warszawa 1975, s. 143-166.
Por. E. Jackowska, Środowisko rodzinne a przystosowanie społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym, Warszawa 1980, s. 30.
7
Por. J. Zieliński, Uspołecznianie młodych przestępców. Wybrane determinanty skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych w grupie młodocianych przestępców, Rzeszów 2012, s. 34-35.
8
Zob. A. Wojnarska, Kompetencje komunikacyjne nieletnich, Lublin 2013, s. 53.
9
Zob. więcej w: K. Pospiszyl, E. Żabczyńska, Psychologia dziecka niedostosowanego
społecznie, Warszawa 1981.
10
Za: A. Wojnarska, Kompetencje komunikacyjne nieletnich, dz. cyt., s. 54-55.
11
Międzyresortowy Zespół ds. Opracowania Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości Dzieci i Młodzieży, Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży, Warszawa 2003, s. 26.
5
6
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podkreśla, że modelując i wzmacniając postawy dziecka, członkowie rodziny bezpośrednio ćwiczą je w przejawach antyspołecznego zachowania12.

2. Współpraca MOW–rodzice w literaturze przedmiotu
Na temat współpracy szkoły i rodziny istnieje dość bogata literatura,
w której uwzględnia się również kwestię współpracy z rodzicami uczniów trudnych13. Trzeba przyznać, że w ciągu ostatnich 20 lat znacznie
wzrosła świadomość rodziców na temat przysługujących im w szkole
praw14. We współpracy szkoły i rodziców dostrzega się przede wszystkim
szansę na zapobieganie zachowaniom agresywnym dzieci i młodzieży15.
Wspomniana współpraca powinna być dwukierunkowa, nie wyklucza
się jednak oddziaływań jednokierunkowych16. Badacze podkreślają, że
w praktyce wzajemną współpracę szkoły czy ośrodka z domem rodzinnym ciągle utrudniają liczne przeszkody i różnego rodzaju bariery. Mimo
to mówimy o dwóch uzupełniających się środowiskach wychowawczych,
a ewentualny brak kontaktów między rodzicami i wychowawcami skutkuje tym, że szkoła lub ośrodek nie mogą optymalnie realizować zadań
wychowawczych, opiekuńczych czy dydaktycznych17. Rodzic ze swojej
12
Zob. więcej w: B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków 2000.
13
Zob. m.in. M. Babiuch, Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?, Warszawa 2002; A. Rowicka, Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2013, nr 1, s. 40-45.
14
Por. B. Bocian, M. Lipińska-Rzeszutek, Współpraca nauczycieli i rodziców sposobem
rozwiązywania sytuacji problemowych uczniów, w: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, red. W. Muszyński, E. Sikora, Toruń 2008, s. 350.
15
Por. J. Borowik, Współpraca nauczycieli i rodziców szansą na zapobieganie zachowaniom agresywnym dzieci i młodzieży, w: Przemoc i agresja w szkole – próby rozwiązania problemu, red. A. Rejzner, Warszawa 2008, s. 257-264. Zob. także realizowane już od
kilkunastu lat zajęcia w ramach programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Są one
przeznaczone głównie dla rodziców pragnących poprawić relacje ze swoimi dziećmi. Jak
zauważają autorzy programu, proponowane w nim metody w znacznej mierze można stosować w pracy wychowawczej z dziećmi bądź nieletnimi niedostosowanymi społecznie –
A. Paszkiewicz, Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie, Warszawa 2015, s. 173-176.
16
Por. M. Łobocki, W trosce o wychowanie w szkole, Kraków 2007, s. 177.
17
Por. H. Cudak, Rola szkoły w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców, w: Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń interpretacji współpracy, red. I. Nowosad, M.J. Szymański, Zielona Góra 2004, s. 47.
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natury jest pierwszym pedagogiem swojego dziecka18 i z pewnością nie
postrzega się go jako „wychowawcy alternatywnego”19.
Współpracę MOW z rodzicami reguluje rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z 2000 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z którym (par. 9 pkt 4) to wychowawca kierujący procesem wychowawczym osoby nieletniej czy dziecka bezpośrednio odpowiada za realizację zadań wynikających z indywidualnego planu pracy oraz
powinien pozostawać w stałym kontakcie z rodziną dziecka20. Do wspomnianej współpracy zobowiązane są też osoby zatrudnione na stanowisku
psychologa lub pedagoga.
Jak zauważają liczni autorzy, większość ośrodków wychowawczych
traktuje współpracę z rodziną wychowanka jako bardzo ważny obszar
działalności. Z drugiej strony, jak zauważa Justyna Siemionow, na poziomie MOW nie wypracowano do tej pory jednolitej koncepcji i strategii
współdziałania21.
Literatura przedmiotu dostarcza ważnych spostrzeżeń na temat współpracy MOW z rodzicami przebywających w nich nieletnich. Siemionow
twierdzi, że nie jest ona łatwa z kilku powodów, takich jak:
a) odległość do domu rodzinnego;
b) nierzadko patologiczna sytuacja w rodzinie wychowanka;
c) niski status materialny rodzin, który skutkuje tym, że rodzice koncentrują się przede wszystkim na zaspokojeniu potrzeb finansowych rodziny;
d) niskie kompetencje edukacyjne rodziców;
e) niestabilność środowiska rodzinnego (zmiana partnerów, separacje,
rozwody, izolacja więzienna jednego z rodziców)22.

18
Zob. więcej w: C. Drążek i in. (wybór i przygot. tekstów), Rodzina w nauczaniu Jana
Pawła II, Kraków 1990.
19
Por. K. Durnaś, Współpraca z rodzicami. Czy jest inna alternatywa wychowawcza dla
edukacji?, w: Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje, t. 2, red. B. Śliwerski, Kraków 2007, s. 221.
20
Zob. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r.
w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, Internetowy System Aktów Prawnych:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000800900 (dostęp: 26.06.2017).
21
Por. J. Siemionow, Praca czy współpraca z rodzicami wychowanków MOW – propozycje rozwiązań, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2014, nr 3, s. 51-56.
22
Por. tenże, Możliwości pracy z rodzinami nieletnich niedostosowanych społecznie
przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, „Probacja” 2012, nr 1,
s. 127-128.
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Badacze wyraźnie zaznaczają przy tym, że umiejętności wychowawców
w kwestii współpracy z rodzicami wychowanków nie wyglądają najlepiej23.
Podkreśla się oprócz tego, że zazwyczaj rola rodziców w procesie resocjalizacji ich dzieci sprowadzana jest do potrzeby wsparcia głównie
materialnego (środki higieny osobistej, ubrania). Część rodziców ujawnia
niewielką chęć współpracy z MOW – jak zauważa się w literaturze, dostarczenie osoby nieletniej do MOW kończy niejako ich współpracę z ośrodkiem. Jest to zazwyczaj odruch wynikający głównie z poczucia wstydu
i porażki rodzicielskiej, rzadziej z braku czasu czy nieobecności rodziców spowodowanej wyjazdami zarobkowymi za granicę. Inne przyczyny
sporadycznych kontaktów rodziców z MOW to odległość dzieląca go od
domu oraz trudności finansowe rodziny uniemożliwiające częste wizyty
i podróże. Badacze zaobserwowali, że w niektórych MOW rezygnuje się
z oferowania rodzicom zajęć z psychoedukacji na rzecz swobodnego kontaktu, dyskusji zogniskowanej wokół werbalizowania oczekiwań i potrzeb
rodziców oraz wymiany wzajemnych doświadczeń w kwestii resocjalizacji
wychowanków. Wskazuje się w związku z tym, że pomoc rodzinie winna
iść w kilku kierunkach, takich jak:
a) oddziaływania psychoedukacyjne (rozmowa z rodzicami na temat resocjalizacji, wychowania, przekazu wartości);
b) kształtowanie właściwych postaw wobec potrzeb psychicznych dzieci
czy nieletnich poprzez stawianie wymagań na właściwym poziomie;
c) pomoc w rozwiązywaniu konkretnych sytuacji wychowawczych (zachęcanie do współpracy z wychowawcami, psychologami, pedagogami)24.
Analizując niektóre programy wychowawcze MOW, można zauważyć,
że współpraca ośrodka z rodziną skupia się głównie na informowaniu rodziców o osiągnięciach szkolnych czy wychowawczych, proponowaniu
uczestnictwa w zajęciach warsztatowych oraz interesowaniu się sytuacją
materialną wychowanków (szczególnie chodzi tu o pomoc w nauce – udostępnianie podręczników, przyborów szkolnych itp.). Nie dostrzega się natomiast prób angażowania rodziców w mechanizmy decyzyjne w ośrodkach (czyli we współdecydowanie o losach wychowanków w sytuacjach
newralgicznych).
Por. S. Śliwa, Wybrane problemy resocjalizacji nieletnich w młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych, Opole 2013, s. 86.
24
Por. R.M. Ilnicka, Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego młodzieży,
Toruń 2008, s. 171-173.
23
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3. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
w MOW Trzciniec
Praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w MOW rozpoczyna się na mocy otrzymania przez dyrektora ośrodka orzeczenia sądu
rodzinnego. Wychowanek po rozmowie z dyrektorem, pedagogiem, psychologiem i po zapoznaniu się z regulaminem funkcjonowania placówki
rozpoczyna proces resocjalizacji przy pomocy przydzielonego mu wychowawcy. Na podstawie wywiadu z wychowankiem, rodzicami lub prawnymi opiekunami oraz po uzyskaniu stosownej dokumentacji opracowuje się
w ciągu pierwszego miesiąca pobytu wychowanka w ośrodku IPET. Programy takie wdrażane są w MOW już od kilku lat. Mają one charakter resocjalizacyjny lub terapeutyczny. Podstawą prawną wdrażania IPET jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku25.
Ponieważ nie ma jednolitego wzoru IPET dla wszystkich MOW (rozporządzenie określa jedynie rodzaj zajęć specjalistycznych oraz ich wymiar),
poszczególne ośrodki realizują programy o rozmaitej strukturze. Do najważniejszych założeń IPET należą natomiast przede wszystkim:
a) odpowiedzialność wychowawcy za opracowanie i realizowanie IPET
z powierzonymi mu wychowankami (konieczna jest jego współpraca z psychologiem, pedagogiem, terapeutą, pracownikiem socjalnym oraz
z nauczycielami przedmiotów, rodzicami lub prawnymi opiekunami);
b) korzystanie przez wychowawcę z różnych źródeł informacji na temat
wychowanka (wywiad z rodzicami, dokumentacja wychowanka itp.);
c) zobowiązanie wychowawcy do opracowania IPET w ciągu 30 dni od
momentu przybycia wychowanka do ośrodka.
W IPET znajdują się wszystkie zamierzenia i plany oddziaływań resocjalizacyjnych przewidziane wobec wychowanków. Oto struktura IPET
w MOW w Trzcińcu (rok szkolny 2013/2014):
Część A. Informacje na temat wychowanka i diagnoza relacyjna:
1) dane osobowe wychowanka;
2) stan zdrowia wychowanka;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r., poz. 532), Internetowy System
Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000532 (dostęp:
29.06.2017).
25
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3) przejawy demoralizacji;
4 przebieg edukacji;
5) sytuacja rodzinna (struktura rodziny, opis relacji, ważne procesy w rodzinie, np. śmierć matki, sytuacja socjalno-bytowa rodziny, style wychowawcze stosowane wobec dziecka w rodzinie);
6) diagnoza relacyjna według J. Strzemiecznego (pozytywna i negatywna).
Część B. Program oddziaływań wychowawczych:
1) relacje z rówieśnikami;
2) relacje z osobami dorosłymi;
3) relacje zadaniowe;
4) stosunek do siebie samego;
5) zdrowie;
6) praca z rodziną;
7) usamodzielnienie.
Część C. Program oddziaływań szkolnych:
1) przebieg nauczania, historia oddziaływań;
2) charakterystyka ucznia;
3) działania edukacyjne usprawniające pracę ucznia;
4) działania terapeutyczne usprawniające pracę szkolną ucznia.
Część D. Ewaluacja IPET (na zakończenie każdego semestru):
1) relacje z rówieśnikami;
2) relacje z osobami dorosłymi;
3) relacje zadaniowe;
4) stosunek do samego siebie;
5) zdrowie;
6) praca z rodziną;
7) usamodzielnienie.
Należy zaznaczyć, że zespół wychowawczy na koniec każdego semestru dokonuje okresowej ewaluacji funkcjonowania wychowanka w MOW,
uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
jaką nieletni otrzymał w ośrodku. Taka procedura jest spójna z teorią,
która podkreśla wagę tendencji rozwojowej (trendu)26. Analizę rozwoju
wychowanka przeprowadza się, obserwując linie trendu zmiany. Wyklucza się dzięki temu nieregularne wahania wynikające z różnych przyczyn
ubocznych i zakłócające przebieg socjalizacji. W tym kontekście istotne
26

Por. M. Sobczyk, Statystyka, Warszawa 2008, s. 33.
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jest przyglądanie się wychowankom przez stosunkowo długi okres, a także
wspomniana już analiza ich trendu rozwojowego.

4. Metodologia badań własnych
W badaniach własnych chciałem zgłębić zagadnienie współpracy MOW
w Trzcińcu z rodziną osoby nieletniej poddanej resocjalizacji. Badania mają
charakter analizy jakościowej. Poddano jej 33 IPET realizowane w MOW
w Trzcińcu w roku szkolnym 2013/2014. W czerwcu 2017 roku zgłębiłem
ich treść pod kątem problemów badawczych podanych poniżej. Badania
były anonimowe. Dobór próbki nastąpił według następującego klucza:
a) spośród ponad 70 programów IPET wybrałem te, które dotyczyły wychowanków przebywających w ośrodku od ponad roku;
b) zanalizowałem programy, w których sygnalizowano znaczące przejawy
demoralizacji wychowanka oraz rozliczne trudności wychowawcze wynikające z przyjętego w rodzinie stylu wychowania.
P r o b l e m b a d a w c z y g ł ó w n y został sformułowany następująco: jak
rysuje się problem współpracy na linii MOW–rodzina osoby nieletniej
w procesie resocjalizacji? Zaproponowałem ponadto c z t e r y p r o b l e m y
s z c z e g ó ł o w e o wysokiej w moim przekonaniu wartości poznawczej:
a) jaki obraz wychowanka i rodziny wyłania się z informacji zawartych we
wstępnym opisie wychowanka (część A)?
b) na jakie trudności w relacjach z rodzicami wskazuje IPET oraz jakie są
najczęściej planowane w IPET działania (metody) i sposoby ich realizacji w pracy z rodzicami?
c) jaki obraz współpracy ośrodka/wychowanka z rodziną rysuje się w końcowej ewaluacji wychowanka (część D)?
d) na ile spójne i merytorycznie poprawne okazują się działania uwzględniające kolejne trzy etapy: wstępną diagnozę dotyczącą wychowanka, zaplanowane działania zmierzające do poprawy jego stosunków z rodzicami
oraz końcowe konstatacje o pracy z rodziną w ewaluacji podsumowującej?

5. Omówienie wyników badań
Z mojej analizy wynika, że z 33 przestudiowanych dokumentów IPET 4
posiadały pewne braki w opisach dotyczących rodziny, które stanowiły mój
główny przedmiot zainteresowania. Niemniej jednak wspomniane mankamenty nie dyskwalifikowały programów z dalszych analiz.
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5.1. Obraz wychowanka i rodziny sporządzony na podstawie IPET
Pierwszą kwestią, która zwróciła moją uwagę podczas gromadzenia informacji, był obraz wychowanka i rodziny wyłaniający się z pozyskiwanych
informacji zamieszczonych w IPET.
Najczęstsze przejawy demoralizacji wychowanków MOW w Trzcińcu
to: wulgarny język, wagary, ucieczki z domu czy z ośrodków, zażywanie
środków psychoaktywnych, spożywanie alkoholu, odrzucanie autorytetów zarówno rodziców, jak i wychowawców. W kilku przypadkach nieletni
odurzali się też prowizorycznie dobranymi substancjami (dezodorantem
itp.). Trzech chłopców przyznało się do tego, że w czasie swojego pobytu
w domu zażywało narkotyki. Sporadycznie zakreślana była również rubryka dotycząca wykorzystywania seksualnego, w której osoba nieletnia może
zadeklarować bycie ofiarą lub świadkiem sytuacji zaistniałej w domu (notabene: w IPET obie te możliwości figurują pod jednym sformułowaniem).
W przypadku trzech IPET zauważyłem, że nieletni mieli problem z myślami samobójczymi oraz z samookaleczeniem. W kilku IPET znajduje się
ponadto adnotacja o kradzieży drobnego mienia. Stałą w zachowaniu wielu
chłopców jest agresja fizyczna oraz werbalna – w trzech IPET odnotowano
grożenie innym nożem.
Gros młodzieży pochodzi z rodzin rozbitych lub zrekonstruowanych.
Konkubinat jest powszechną formą ponownego budowania życia rodzinnego przez rodziców. Z analizowanych IPET wynika, że w kilku przypadkach wychowankowie są pozbawieni jednego z rodziców (z powodu
śmierci, pobytu w więzieniu czy pracy i stałego przebywania za granicą).
W dwóch rodzinach stwierdzono chorobę psychiczną jednego z rodziców.
Czterech wychowanków pochodzi z rodzin zastępczych i wychowywało
się w trudnych warunkach bytowych (wcześniej musieli żebrać o jedzenie).
Nierzadko tacy młodzi ludzie słyszą, że są dziećmi niechcianymi.
Sytuacja socjalno-bytowa rodzin poddanych analizie jest trudna, aczkolwiek w większości przypadków stabilna. Warunki mieszkaniowe
w większości są ciężkie, mieszkania liczą zazwyczaj jeden lub dwa pokoje z kuchnią i łazienką oraz podstawowym wyposażeniem AGD. Połowa
wychowanków sygnalizuje trudności materialne rodziny (konieczność wyjazdów zagranicznych jednego z rodziców, zadłużenie w banku z groźbą
eksmisji, czasowy brak pieniędzy na żywność). Matki samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na niewielkie alimenty (np. około 500 zł na dwoje
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dzieci). Sytuacja materialna kilku rodzin jest całkiem dobra (dom jednorodzinny, oboje rodziców ma stałą pracę i zarabiający w granicach 3 tys. zł).
Wychowankowie przeważnie pochodzą z rodzin robotniczych. Ich rodzice zazwyczaj posiadają wykształcenie zawodowe lub rzadziej średnie.
Trudnią się najczęściej sprzątaniem i budownictwem lub pracują w sektorze handlu i usług.
W rubryce dotyczącej relacji w rodzinie najczęściej zakreślane odpowiedzi to: konflikt z rodzicami, relacje rozluźnione lub praktycznie całkowity
brak kontaktu pomimo przebywania pod tym samym dachem (przy czym
warto odnotować rzecz bardzo znamienną, otóż według kilku IPET relacje
z drugim mężem matki pozytywnie wpływają na nieletniego chłopca: odbudowuje się zaufanie, autorytet, chęć współpracy z dorosłymi). Również
relacje wychowanków z rodzeństwem (szczególnie starszym) bywają konfliktowe. Jeśli chodzi o funkcjonowanie wychowanków w rodzinie, należy
podkreślić, że większość rodziców mówi o utracie autorytetu wychowawczego. Wszelkie próby odbudowania go i usprawnienia metod wychowawczych wywołują bunt nieletnich. W kilku IPET pośród uwag dotyczących
relacji w rodzinie czytamy, że rodzice w sytuacjach trudnych dla swoich
dzieci często przybierają surową postawę. Skutkiem tego nieletni przestają
się przejmować zakazami czy nakazami rodziców. Zazwyczaj w takich sytuacjach rodziny mają też problem z obowiązkiem szkolnym dzieci. Ogólne nastawienie dorastających dzieci w takich rodzinach jest buntownicze –
sprzeciwiają się one wszelkim propozycjom rodziców. Lekceważą również
obowiązki i preferują przyjemne spędzanie czasu oraz hedonistyczne podejście do życia. Nasilone problemy odnotowano przy tym wszędzie tam,
gdzie matka zmieniała często partnerów, a zarazem miejsce zamieszkania.
To sprawiało, że chłopiec był zmuszony zmienić szkołę i środowisko.
Wielu ciekawych przemyśleń dostarcza rubryka poświęcona stylowi wychowania w rodzinie wychowanka – rodziców najczęściej cechuje bezradność wychowawcza. Ponad 80% wychowanków ma do czynienia w domu
ze stylem permisywnym. Równie często sygnalizowany jest styl restrykcyjny – to, jak się okazuje, ma miejsce częściej w przypadku recydywy i piętrzących się problemów z nieletnim w rodzinie. Styl autorytarny pojawia
się natomiast najczęściej w rodzinie zrekonstruowanej, w której ojczym lub
macocha nie radzą sobie z problemami w wychowaniu dorastających dzieci. Odnotowano również istnienie kilku rodzin, w których przeważa styl
wychowania zbyt liberalny.
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5.2. Trudności nieletnich w relacjach z rodzicami oraz
planowane w IPET działania (metody) w pracy z rodzicami
Powtarzającą się najczęściej trudnością na płaszczyźnie rodzina–wychowanek sygnalizowaną w IPET był konflikt rodziców z nieletnim. Sytuacje konfliktowe zachodzą częściej, gdy nieletni ma do czynienia z ojczymem lub kolejnym partnerem matki. Wtedy sugerowanym rozwiązaniem
jest nakłanianie nieletniego do poprawy relacji z osobami dorosłymi (rodzic, opiekun, ojczym, partner).
W wielu programach IPET dostrzega się akcentowanie bezradności matki
wobec pogłębiającej się demoralizacji syna, a co za tym idzie, spadek autorytetu rodzica w życiu nieletniego. Ta bezradność wychowawcza matki staje się
jeszcze bardziej klarowna przy braku ojca (z powodu śmierci czy przedłużonej nieobecności). W tej sytuacji w planowanych działaniach i osiągnięciach
kładzie się nacisk na wypracowanie wspólnego frontu wychowawczego na
linii rodzic–wychowanek–wychowawca. Zdaniem wychowawców ważna jest
w tym kontekście umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Zachęca się, aby matka utrzymywała kontakt z synem oraz informowała wychowawców o kwestiach wynikających z orzeczeń sądu i poznała wymogi wynikające z regulaminu placówki. W planowanych osiągnięciach sugeruje się
również wzmocnienie więzi emocjonalnych pomiędzy matką a synem oraz
wzmocnienie u matki poczucia sprawstwa wychowawczego.
W kilku przypadkach odnotowano, że oboje rodziców nie kontrolowało nieletniego. W działaniach naprawczych sugerowano wtedy nawiązanie
silniejszych relacji z rodzicami głównie przez kontakt telefoniczny. W planowanych działaniach wychowawcy mieli skupiać się na rozmowach z rodzicami na temat znaczenia rodziny w życiu młodego człowieka.
Często powtarzającą się trudnością w relacji rodzina–wychowanek–
ośrodek są rozluźnione relacje z rodziną, osłabione relacje z ojcem (ojczymem) bądź towarzyszące nieletniemu poczucie odrzucenia przez jednego
z rodziców. Zdarzają się też trudności w relacjach nieletni–prawny opiekun
(np. babcia). Zdaniem twórców IPET odbudowanie więzi z ojcem (ojczymem) lub inną osobą, której powierzono opiekę prawną, a także zachęcanie
wychowanka do nawiązania dobrych kontaktów z ojczymem byłoby w tej
sytuacji zadaniem priorytetowym.
Warto odnotować również pewien mankament, który ma bezpośredni
wpływ na proces wychowawczy nieletniego. Chodzi o brak konsekwencji
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wychowawczej jednego z rodziców i towarzyszący temu zjawisku dostrzegalny chłód emocjonalny. Ten problem zauważa się przede wszystkim
u matek, które samotnie wychowują dzieci. Z programów IPET wynika
również, że to właśnie matki mają niższą świadomość i z większym dystansem podchodzą do zagadnienia wpływu procesu korekcyjnego na ogólną
resocjalizację nieletniego. W działaniach planowanych zachęca się matki,
aby dbały o częstszy kontakt z synami oraz były bardziej konsekwentne
w stosowaniu wypracowanych metod wychowawczych.
Trudności nieletnich w relacjach z rodzicami wynikają również z nadużywania alkoholu przez jednego lub oboje rodziców, przy częstych zmianach miejsca pobytu jednego z rodziców. To oznacza przede wszystkim
brak kontroli wychowawczej – szczególnie ze strony ojca – oraz utrudniony
kontakt wychowawcy z rodzicem wychowanka. Jako działania wychodzące
naprzeciw tym trudnościom sugerowane są uczenie się umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz wypracowanie wspólnego frontu
działania na płaszczyźnie wychowawca–rodzic–wychowanek, co mogłoby
zachęcać matki do aktywnego udziału w resocjalizacji syna. Jako formę
współpracy zaleca się utrzymywanie stałego kontaktu z matką i ojcem nieletniego oraz informowanie rodziców o działaniach ośrodka wychowawczego i sądu dla nieletnich. Z nadużywaniem alkoholu przez rodziców wiążą się ponadto konflikty – rodzice nie potrafią współpracować z MOW na
płaszczyźnie wychowawczej. Odnotowałem także jeden przypadek, w którym stwierdzono, że więzi wychowanka z rodziną są powierzchowne i nie
zapewniają nieletniemu poczucia bezpieczeństwa, oparcia i bliskości. Na
domiar złego rodzic jest bierny wobec potrzeb syna i z trudnością potrafi
utrzymać kontakt z nieletnim. W tej sytuacji stawia się na wzmocnienie
w wychowanku poczucia, że może otrzymać wsparcie ze strony swojej rodziny, a zarazem zachęca go do podtrzymywania kontaktów z rodziną i do
postrzegania rodziny jako cennej wartości w życiu człowieka.

5.3. Współpraca na linii ośrodek–wychowanek–rodzina
na podstawie końcowej ewaluacji wychowanka (część D)
Analiza końcowej ewaluacji osiągnięć wychowawczych/resocjalizacyjnych wychowanka dostarcza kilku ważnych informacji.
Po pierwsze: praktycznie większość rodzin utrzymuje stały kontakt
z wychowankiem (telefoniczny, odwiedziny przy okazji świąt czy imprez
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okolicznościowych, takich jak przyjmowanie sakramentów świętych przez
młodzież). Zazwyczaj to matki wychodzą z inicjatywą i starają się utrzymywać stały kontakt z synami w MOW, zaopatrując ich w artykuły pierwszej
potrzeby, nawet jeśli nie wchodzi to w zakres obowiązków rodzica – odnotowałem jeden przypadek, w którym syn, utrzymując telefoniczny kontakt z matką, usiłował nią manipulować, szczególnie w kwestiach związanych z jego nagannym zachowaniem. Z dokumentów wynika, że wtedy
interwencja wyjaśniająca wychowawców ma szczególne znaczenie dla rodzica. W kilku przypadkach zauważyłem zaś, że częste kontakty matki z synem owocują wzrostem jej zaufania do dziecka. Poważnym mankamentem
w działaniach wychowawczych matek jest deklarowany brak konsekwencji w żądaniach stawianych dzieciom. Pomimo tego, że matki ewidentnie
nie radzą sobie z wychowaniem, dostrzega się ich ogromne starania o żywą
relację z synem i nadrobienie braku konsekwencji w egzekwowaniu kierowanych do niego próśb lub poleceń. Postać ojca natomiast w relacjach
z nieletnim pojawia się prawie wyłącznie wtedy, gdy matka nie może fizycznie stawić się w ośrodku (z powodu śmierci, nieobecności w kraju itp.).
Po drugie: wychowankowie chętnie korzystają z urlopów zwyczajnych
lub nagrodowych, aby odwiedzić rodziców w domu rodzinnym. Zdarzają się sporadyczne przypadki nieletnich, którzy nie powracają do ośrodka
w wyznaczonym terminie. Wychowawcy odnotowują, że wielokrotnie urlopowanie okazuje się ryzykowne dla nieletniego z uwagi na negatywny
wpływ zdemoralizowanego środowiska, w którym czasowo on przebywa.
Oprócz tego nieletnim w czasie pobytu w domu zdarza się zażywać środki psychoaktywne. Bardzo często wychowawcy w takiej sytuacji wyrażają bezradność, a ich reakcja odnotowana w IPET ogranicza się do zachęty
i przestrogi, by podopieczny zerwał ze środowiskiem, które destrukcyjnie
wpływa na jego życie. Również gdy opiekunem prawnym jest babcia lub
dziadek, dochodzi do tego, że starsze osoby są bezradne wobec wybryków
wnuków, nie potrafią stawiać im wymagań i sztywnych granic wychowawczych w sytuacjach krańcowych. Stwierdziłem, że także wtedy interwencja
ośrodka wychowawczego ogranicza się do wyrażenia niezadowolenia i zalecenia wychowawcom rozmowy z wychowankiem na temat wagi szacunku do osób starszych. Przełożeni pracujący w MOW i wydający nieletnim
pozwolenia na wyjazd do domu dostrzegają jeszcze inny aspekt pozytywny
takich działań –odwiedziny często są początkiem tworzenia się nowych
prawidłowych relacji nieletniego z konkubentem czy partnerem matki.
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Po trzecie: współpraca ośrodka z rodzicami owocuje większą uwagą
MOW dla sytuacji prawnej nieletniego. Odnotowałem dwa przypadki zmiany opiekuna prawnego nieletniego, do której doszło, gdy opiekun nie wywiązywał się z obowiązków i nie interesował się losami dorastającego chłopca.
Po czwarte: nikła współpraca ośrodka z rodzicami możne wynikać
z tego, że nie wykazują oni większego nią zainteresowania (np. nadużywanie alkoholu sprawia, że są niezdolni do jakiejkolwiek merytorycznej inicjatywy w tym zakresie).

5.4. Spójność i merytoryczność działań na rzecz wychowanka
sygnalizowanych na łamach IPET
Ta część badań wydaje mi się ważna, ponieważ dążę w niej do określenia, na ile spójne i merytoryczne są działania sygnalizowane w IPET, które
uwzględniają trzy ważne etapy: diagnozę sytuacji wychowanka, zaplanowane działania na rzecz poprawy stosunków wychowanek–rodzic, końcowe stwierdzenia zamieszczone w ewaluacji podsumowującej.
Oto najważniejsze spostrzeżenia dokonane na podstawie badań:
1. Końcowe stwierdzenia zawarte w ewaluacji nie zawsze odnoszą się
do osób, z którymi wychowanek był zobowiązany ściślej współpracować.
Przykład: w diagnozie stwierdzono, że nieletni boryka się z konfliktowymi
relacjami z konkubentem matki. W zaleceniach podkreślono, żeby wychowanek próbował naprawiać te zepsute relacje, a w ewaluacji kompletnie pominięto ten szczegół.
2. We współpracy ośrodek–rodzice dostrzeżono pewien mankament.
W sytuacji, gdy wychowanek ma zły kontakt ze środowiskiem czy ulega demoralizacji, proponuje się nieletniemu, aby zerwał z takim środowiskiem.
Tego typu sugestia wydaje się jednak niewystarczająca – wskazane byłoby
raczej wypracowanie z rodzicami, pedagogiem i psychologiem pewnej strategii interwencji na rzecz nieletniego. W przeciwnym wypadku stwierdzenia jak powyżej trącą pobożnym życzeniem, zachętą, którą młody człowiek
niekoniecznie może podjąć.
3. Zdarza się, że ewaluację przeprowadza się bez uwzględnienia wcześniej zdiagnozowanego problemu: trudności obiektywne w relacjach mąż–
żona oraz trudności wychowanka w relacjach z rodzicami odnotowane
w części diagnostycznej nie znajdują punktu odniesienia w części ostatniej.
W planowanych działaniach mało miejsca poświęca się też wskazywaniu
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metod i form realizacji danego przedsięwzięcia. Zdawkowo napomyka się
tylko o niektórych działaniach, takich jak wyczulanie na pogłębienie relacji
matka–syn. W ewaluacjach znajdują się także lakoniczne sugestie odnoszące się np. do wychowanka, których nie obudowano szerszym opisem
strategii i form zaradzenia trudnościom.
4. Dostrzega się kontynuację zaobserwowanych trudności (diagnozy)
w informacjach końcowych zawartych w ewaluacji (przywoływane są konkretne trudności i podaje się efekt – np. w postaci polepszenia się sytuacji
trudnych). Analizując planowane osiągnięcia i działania zawarte w IPET,
można jednak odnieść wrażenie, że ewaluacja i cały proces naprawczy odbył się w pewnym sensie z pominięciem planowania – nie wskazuje się bowiem konkretnych posunięć i planów prowadzących do zaradzenia trudnej
sytuacji.
5. Zdiagnozowanie problemu nie implikuje dobrych działań na etapie
planowania. W sytuacji, gdy dostrzega się np. brak autorytetu rodziców,
w planowanych działaniach nie zamieszcza się niczego, co mogłoby bezpośrednio wpłynąć na zaistniały problem. Nie poszukuje się przyczyn braku
autorytetu, lecz zdawkowo formułuje pewne rozwiązania, jak np. zachęta
do pielęgnowania kontaktów z matką.
6. Lektura IPET pokazuje, na ile przestrzegane są pewne procedury,
chociażby w stosunku do opiekuna prawnego. Dostrzegalne jest podejmowanie przez ośrodek zdecydowanych kroków prawnych, gdy nieletni pozbawiony jest nadzoru prawnego opiekuna. Pozytywne jest też to, że rola
opiekuna może być doceniona na każdym etapie tworzenia IPET, nie zaś
bagatelizowana.
7. W programach IPET można często doszukać się kierowanych do wychowanka wskazówek, aby angażował się w pracę nad sobą, w pewne zadania samowychowawcze. Musi on jednak sam te wytyczne wcielić w życie.
Nie stwarza się zatem rozwiązań quasi-formalnych, które wymuszałyby
niejako na rodzinie wychowanka działania pomagające nieletniemu w wypełnianiu zaleceń. Nieletniemu kreśli się sugestie oraz wskazuje obszary
zaangażowania, a w końcowym rozrachunku ich wykonalność oraz skuteczność zależą w dużej mierze od niego samego. W IPET daje się więc
zauważyć brak mechanizmów wiążących, które obligowałyby rodzinę do
towarzyszenia nieletniemu w podejmowaniu kroków naprawczych i angażowaniu się w pracę samowychowawczą.
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Wnioski
1. Stwierdzenie, że obecna współpraca MOW–rodzice jest niełatwa,
byłoby spłyceniem problemu. Współdziałanie we wspólnym słusznym
celu to nie tylko potrzeba, ale wręcz konieczność w procesie resocjalizacji
nieletnich.
2. Warunki bytowe (materialne) oraz sytuacja rodziców (alkoholizm)
determinują charakter ich współpracy z MOW. W wielu sytuacjach współpraca ta jest utrudniona lub wręcz niemożliwa.
3. We współpracy ośrodka z rodziną wychowawcy podkreślają rolę,
jaką odgrywa ona w życiu dorastającego człowieka. Praktycznie w każdym
IPET wychowawcy zachęcają młodzież do polepszania kontaktów z rodziną. Analiza dostępnej dokumentacji nasuwa jeszcze jeden wniosek: wychowawcy niemal w każdym IPET postulują ujednolicenie działań ośrodka
w kontaktach z rodzinami.
4. Ośrodek stara się wykorzystać potencjał rodziny czy opiekunów, nawet gdy jest on znikomy lub rodzi niespodziewanie nowe problemy wychowawcze (trudności pojawiające się w czasie urlopowania wychowanka, np.
babcia nie stawia wymagań ani granic wnukowi).
Analiza 33 IPET daje dość dokładny obraz wychowanków i ich rodzin.
Zamieszczone informacje ukazują sytuację nieletnich w aspekcie materialno-bytowym oraz w aspekcie trudności wychowawczych i relacji z rodziną.
Przedstawiona diagnoza środowiska rodzinnego oraz trudności nieletnich
wynikających z demoralizacji stwarzają doskonałą szansę, aby współpraca
wychowawców oraz MOW z rodzinami zwalczała konkretne trudności nieletniego i poszerzała pola zaangażowania rodziny w resocjalizację swoich dzieci.

THE COOPERATION OF EDUCATIONAL FACILITIES
FOR YOUTH WITH PARENTS OF SOCIALLY MALADJUSTED
ADOLESCENTS IN THE CONTEXT OF SALESIAN SCHOOLS
Abstrakt
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW) to ważne miejsce dla resocjalizacji osób, których socjalizacja przebiegła w sposób wadliwy. Działającym
w ośrodkach czynnikiem resocjalizacyjnym jest ich współpraca z rodzinami
nieletnich niedostosowanych do życia społecznego. Analiza dostępnej literatury uświadamia, że niewiele jest na rynku wydawniczym pogłębionych
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opracowań teoretycznych i empirycznych wnikających w to zagadnienie.
Celem artykułu jest uzupełnienie tej luki. Artykuł oprócz części teoretycznej opracowanej na podstawie literatury przedmiotu zawiera część badawczą
opracowaną w toku analizy indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET) w salezjańskim MOW w Trzcińcu.
Słowa klucze: młodzieżowy ośrodek wychowawczy, rodzice, współpraca, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, salezjanie, Trzciniec

Abstract
Youth Educational Centers (Polish abbreviation: MOW) are important for the
social rehabilitation of people who have been diagnosed with socialization
problems. In this context, cooperation between the MOWs and the family is an
important factor for rehabilitation. The analysis of available literature makes
us aware of the fact that there are not many books which penetrate the issue
from the theoretical and empirical point of view. Therefore, the aim of this
article is to present the issue of cooperation between the MOWs and families
socially maladjusted young people. Apart from the theoretical part, based on
the analysis of the available literature of the subject, the article also includes
a research section which focuses on the study of Individual Educational and
Therapeutic Programs in the Salesian MOW in Trzciniec.
Keywords: Youth Educational Center, parents, cooperation, Individual Education and Therapeutic Program, Salesians, Trzciniec
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Społeczny kontekst wychowania
w teorii José Ortegi y Gasseta

Wstęp
W kontekście szeroko prowadzonej obecnie debaty w kwestiach dotyczących przemian społeczno-kulturowych i ich wpływu na proces wychowania młodego pokolenia warto przedstawić analizę poglądów José
Ortegi y Gasseta dotyczących tych zagadnień. Hiszpański myśliciel już na
początku XX wieku przedstawił w swoich pracach trafną diagnozę przemian kulturowych, które przyczyniły się do ukształtowania współczesnego
społeczeństwa globalnego. Ortega y Gasset wykazuje dużą intuicję pedagogiczną w poruszanych przez siebie kwestiach dotyczących tak zagadnień
filozoficznych, jak i socjologicznych, co więcej stawia również konkretne
pytania dotyczące rozwiązań instytucjonalnych związanych z procesem
wychowania jako istotnym elementami procesu socjalizacji. Wychowanie
zajmuje ważne miejsce w jego poglądach, ponieważ jest, w jego ocenie, podstawą procesu transformacji kulturowej całego społeczeństwa.
Zdaniem Ortegi y Gasseta wychowanie dokonuje się w kontekście społecznym, ponieważ to jest podstawowe środowisko życia każdego człowieka. W obszarze ludzkiego życia społeczeństwo ma więc oczywistą przewagę,
chociaż ludzkie życie jest przede wszystkim doświadczeniem indywidualnym
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każdej jednostki, to jednak realizowane jest w otoczeniu innych osób, które
stają się częścią jej „okoliczności”1, tak samo jak ona jest częścią „okoliczności” życia innych jednostek 2. Współistnienie jest nieodłączną częścią życia
wszystkich osób, dlatego Ortega y Gasset twierdzi, że społeczeństwo jest
walką dwóch naturalnych sił człowieka: społecznych i indywidualnych3.
Państwo za pomocą władzy kieruje społeczeństwem i to właśnie w tej funkcji rządzącej pragnie Ortega y Gasset zwrócić uwagę na konieczność ingerencji wybranej mniejszości na większość poprzez zarządzanie procesem
wychowania młodego pokolenia. Hiszpański myśliciel zwraca jednocześnie uwagę na to, że żyjąc w społeczeństwie, człowiek jest poddawany przymusowym praktykom, których nie może uniknąć, a jeśli ich nie spełni,
społeczeństwo zastosuje wobec niego represje4. Punktem pojednawczym
między tymi dwoma obszarami ludzkiego życia są relacje międzyosobowe, w ramach których realizuje się proces wychowania. Analiza wybranych
elementów tego procesu będzie stanowić główną problematykę artykułu.

Społeczne uwarunkowania ludzkiego życia
Zdaniem Ortegi y Gasseta teoria na temat tego, czym jest wychowanie stanowi efekt wizji i złożonego postrzegania życia ludzkiego, łącząc
w sobie różne zmienne systemu interpretacyjnego. Według hiszpańskiego
myśliciela wymaga to ustalenia definicji człowieka (życia intelektualnego,
emocjonalnego, woluntarnego itp.), definicji społeczeństwa (prawa, polityki itp.) oraz interakcji pomiędzy tymi zmiennymi i ich wytworami (nauka, kultura, technika itp.)5. Najważniejsze, aby teoria ta legła u podstaw
spójnego procesu dydaktycznego, tak aby od teorii można było przejść do
1
Las circunstancias (tłum. własne). Jest to pojęcie do którego José Ortega y Gasset
odwołuje się wielokrotnie. W tym miejscu naszych rozważań nie będzie ono jednak szerzej
wyjaśniane, ponieważ analizy w kolejnych częściach artykułu ukażą jego istotne elementy
definicyjne.
2
Por. A.H. Honrubia, Élites y masas. Filosofia y politica en la obra de José Ortega
y Gasset, Madrid 2008, s. 61-65.
3
J. Ortega y Gasset, Obras completas, t. 9, Madryt 1983, s. 706. Wszystkie przywołane
w artykule pozycje tego autora zostały zaczerpnięte z publikacji Obras completas w wydaniu Alianza – Revista de Occidente, Madryt 1983.
4
Por. P. Cerazo Galá, José Ortega y Gasset y la razón práctica, Madrid 2011, s. 336-340.
5
Por. A. Dobson, An Introdution to the Politics and Philosophy of José Ortega y Gasset,
Cambridge 2009, s. 163-177.
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praktyki w postaci realizacji pomysłów. Pojęcie „wychowania” nie jest zrozumiałe samo w sobie, jak podkreśla Ortega y Gasset, ponieważ nie ma
charakteru absolutnego, nie jest fundamentem swojego „samoznaczenia”6.
Wychowanie jest procesem zakładającym istnienie podmiotu, który jest
mu poddawany przy uwzględnieniu różnych możliwości w określonym
społeczeństwie7.
Według hiszpańskiego myśliciela podstawowa rzeczywistość człowieka
indywidualnego wyrasta z faktu, że wchodzi on w interakcje ze społeczeństwem8. W tym kontekście wychowanie należy postrzegać zasadniczo jako
rozwój człowieka – przede wszystkim swobodny, poznawczy i emocjonalny – w jego interakcji ze społeczeństwem9. Człowiek jest kształtowany poprzez wchodzenie w interakcje z okolicznościami do tego stopnia, zdaniem
Ortegi y Gasseta, że nie żyje, aby rozumować, ale rozumuje aby żyć10. Te
założenia filozoficzne czynią jego koncepcję ciągle aktualną, a w ich konsekwencji proces wychowania jest możliwy właśnie dlatego, że człowiek
nie „jest”, ale „staje się”, rozwija się, „pływając w morzu okoliczności”, co
zdaniem hiszpańskiego myśliciela dokonuje się z pewnym dramatyzmem
związanym z koniecznością dokonywania wyborów konkretnych działań,
które jednak są obarczone ryzykiem pomyłki11. Wychowanie jest procesem,
dzięki któremu człowiek niedoskonały doskonali się w sposób względny,
urzeczywistniając coś, co było jedynie możliwością. Aby proces ten miał
charakter naukowy, zdaniem Ortegi y Gasseta wymagana jest wiedza pedagogiczna, która wyznacza cel i środki dla jego osiągnięcia12.
Hiszpański myśliciel podkreśla jednak złożoność działań w tym zakresie, ponieważ to, kim człowiek „powinien być”, nie jest koniecznością określoną z góry przez innych. W tym sensie wychowanie stanowi
przede wszystkim „pomoc” z zewnątrz, aby każdy człowiek mógł zostać
Por. tamże, s. 156-161.
Por. M.I. Ferreiro Lavedán, La teoría social de Ortega y Gasset: los usos I, Madrid
2005, s. 110-117.
8
Por. E. Górski, José Ortega y Gasset i kryzys ideologii hiszpańskiej, Wrocław 1982,
s. 113-115.
9
Por. M. Diéguez Muñoz, Ortega y Gasset. La razón vital y la realidad radical, Bloomington 2013, s. 47-59.
10
Por. tamże, s. 68-72.
11
Por. tamże, s. 23-29.
12
Por. D. Leszczyna, José Ortega y Gasset. Dziedzictwo Kanta i neokantyzmu marburskiego, Wrocław 2011, s. 173-183.
6
7
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„wynalazcą” i „producentem” swojego życia w ramach okoliczności, które
go warunkują13. Dlatego wychowanie w ostatecznej instancji jest zawsze samowychowaniem, którego każdy człowiek dokonuje w ramach swojego życia w społeczeństwie. Wychowanie nie jest receptą, ale procesem względnego doskonalenia się we wspólnym życiu z innymi, dlatego też, jak podkreśla
Ortega y Gasset, wychowanie zakłada ciągły proces uczenia się, doświadczania życia, wykorzystywania ułatwień osobistych i społecznych w celu
poprawy wzajemnej interakcji między jednostką a społeczeństwem14.

Wychowanie jako „nauka życia”
W kontekście problematyki wychowania Ortega y Gasset podkreśla
związek pomiędzy młodością a brakiem dojrzałości, przy czym tę ostatnią rozumie przede wszystkim jako posiadanie określonego doświadczenia życia w społeczeństwie15. Dojrzewanie wiąże się dla niego z realizacją
określonego projektu życia każdej jednostki, który realizuje się poprzez
interakcje z innymi. To oznacza niezbędny wysiłek każdego podmiotu zanurzonego w „morzu trudności”16. Zdaniem hiszpańskiego myśliciela nic
tak nie osłabia głębokich pokładów „sił życiowych” jak nadmierna łatwość
podejmowanych działań. Jeśli następuje akceptacja życia przez jednostkę,
to „okoliczności”, w jakich się ono realizuje, stawiają przed nią ciągłe problemy do rozwiązania17. Narzuca się wówczas konieczność dominacji nad
okolicznościami i rozwijania w tym celu własnych sił. Jeżeli nawet otoczenie wspiera, oferując pożądane modele życia i zachowania, to proces wychowania realizuje się w kierunku „z wnętrza na zewnątrz” osoby i dlatego
konieczne jest uczenie się, które przybiera różne formy18.
Ortega y Gasset przyjmuje, że wychowanie jest procesem uczenia się
i jego produktem, dlatego przekracza znacznie działalność prowadzoną
w szkołach czy uczelniach wyższych. Szkoły oferują środki, ale nie wychowują, jeśli każdy z uczniów nie wychowa się sam – jeśli nie podejmie się
Por. J. Marías, Ortega i circunstancia y vocacion, Madrid 1960, s. 408-410.
Por. J. Ortega y Gasset, Obras completas, t. 1, dz. cyt., s. 311-315.
15
Por. tamże, t. 4, s. 327-329.
16
Por. tamże, s. 334-337.
17
K. Polit, Kryzys cywilizacji Zachodu w myśli José Ortegi y Gasseta, Lublin 2005,
s. 53-61.
18
Por. J. Ortega y Gasset, Obras completas, t. 5, dz. cyt., s. 608-612.
13
14
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ukształtowania swojego „osobistego i społecznego kształtu”19. Ten kto się
uczy, jest bohaterem swojego własnego wychowania. W kontekście tego
procesu Ortega y Gasset zwraca uwagę na trzy istotne kwestie, które mają
odniesienie do społecznego uwarunkowania życia jednostki: wiedzę – jako
wspólny przedmiotu wychowania, osobę nauczyciela – jako tego, który
przekazuje wiedzę i osobę ucznia – jako tego, który jest podmiotem procesu wychowania20. Ze względu na główny temat prowadzonych analiz uzasadnione jest szersze omówienie każdego z wymienionych elementów.

Wiedza jako fundament społeczny
W kontekście poszukiwań syntetycznej definicji wiedzy Ortega y Gasset podkreśla, że można ją z pewnym uproszczeniem określić jako to, czego nauczyciel powinien nauczyć, a co uczeń powinien przyswoić, aby żyć
w społeczeństwie. Aby poruszać się sprawnie po dżungli życia, trzeba być
wykształconym, to znaczy zdolnym do przyswajania i zmieniania produktów kultury, sposobów życia, myślenia i zachowania21. Wychowanie musi
koncentrować się na tym, kto się uczy i na jego możliwościach psychologicznych, a nie na wiedzy traktowanej jako absolut bez odniesień do samych zdolności ucznia22. Aby człowiek mógł rosnąć i rozwijać się w zakresie panowania nad swoimi własnymi siłami, instytucje szkolne powinny
oferować mu niezbędne środki i pomoc.
W epoce, w której ilość wiedzy rośnie i wydaje się przytłaczać dzieci
i młodzież, Ortega y Gasset pokazuje opcję skupioną raczej na jakości niż
na ilości. Powszechne wychowanie na odpowiednio wczesnych etapach
powinno oferować: fizyczny obraz świata (fizyka), fundamentalne tematy
życia ludzkiego (biologia), panoramę procesu historycznego rodzaju ludzkiego (historia), strukturę i działanie życia społecznego (socjologia), poznanie wszechświata (filozofia) i naukę matematyki (język symboliczny)23.
W proponowanym schemacie istotne jest, zdaniem hiszpańskiego myśliciela, przede wszystkim zbudowanie solidnych podstaw wiedzy, na których
w trakcie realizacji procesu wychowania z czasem zostaną osadzone kolejne
19
20
21
22
23

Por. tamże, t. 8, s. 403-407.
Por. tamże, t. 4, s. 173-180.
Por. tamże, s. 328-330.
Por. F. Salmeron, La pedagogía de José Ortega y Gasset, „Mensaje” 1946, nr 4, s. 4-9.
Por. J. Ortega y Gasset, Obras completas, t. 6, dz. cyt., s. 266-271.
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elementy. Według Ortegi y Gasseta ukształtowanie właściwych fundamentów wiedzy ma pierwszoplanowe znaczenie dla całości tego procesu, a potem dopiero będzie miejsce na specjalizacje i wiedzę zależną od różnych
funkcji społecznych i wykonywanych zawodów.
Przedmioty nauczania są jedynie konwencjonalnymi ustaleniami, które
służą do tego, aby nauczyć się działać, uwzględniając społeczne determinanty; nauki ścisłe, filozofia i humanistyka mają służyć pomocą, aby rozwiązać problem ze „zrozumieniem życia”; za pomocą moralności należy
rozwiązać dylematy związane z podejmowaniem określonych działań; za
pomocą sztuki natomiast wyrazić najdalszy jego zakątek, to, co wzniosłe24.
Filozofia, bardziej niż systemem skrystalizowanych doktryn, jest dyscypliną intymnego wyzwolenia, która uczy, jak z sukcesem wydobyć własną
i żywą myśl ze wszelkich dogmatycznych więzów. Dlatego, jak pisze Ortega y Gasset, „nie będzie dobrych pedagogów dopóki ci, którzy kształcą się
na nauczycieli, nie przyswoją odrobiny filozofii”25. Nie chodzi jednak o to,
aby z każdego studiującego pedagogikę uczynić filozofa, ale, co podkreśla hiszpański myśliciel, żeby wzbogacić ich przyszły warsztat pracy. O ile
nie należy mylić metody naukowej z metodą dydaktyczną, o tyle jednak
działalność naukowa nie przeciwstawia się instytucjom szkolnym. Jak podkreśla hiszpański myśliciel, szkoła żyje duchem badań i wynikami nauki,
stanowią one „duszę” instytucji szkolnych, choć w sposób szczególny oczywiście są rozwijane na uniwersytetach26. Nauka jest formą myślenia i to ta
forma czyni ze studenta ucznia o duszy naukowo-krytycznej. To ten krytyczny duch zmienia powoli dziecko w skutecznego obywatela, zdolnego
krytykować ziemię ojców i budować ziemię synów27.
Taka krytyczna postawa jest uzasadniona jedynie wtedy, jak stwierdza hiszpański myśliciel, gdy świadomie akceptuje się kryteria: precyzyjne środki lub punkty widzenia, za pomocą których przystępuje się do
obserwacji, analizy, konfrontacji, eksperymentów28. Krytyka właściwa dla
ducha naukowego jest istotą metody uczenia się i wychowywania. Oznacza wewnętrzną dyscyplinę, która umożliwia wątpienie i konfrontowanie
Por. tamże, t. 1, s. 479.
no habra buenos pedagogos mientras no haya un poco de filosofia en quienes se preparan para ser docentes (tłum. własne), tamże, t. 6, s. 266.
26
Por. tamże, t. 7, s. 146-150.
27
Por. tamże, s. 328-330.
28
Por. tamże, t. 9, s. 354-359.
24
25
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przeciwstawnych opinii; oznacza wolność myśli, aby generować odmienne
punkty widzenia i nie obawiać się błędów, o ile potrafi się je wykorzystać
dla dalszego dochodzenia do prawdy29.

Nauczyciel jako „przewodnik”
W kontekście omawianej problematyki Ortega y Gasset zwraca uwagę na
to, że nauczanie i wychowywanie obejmują nie tylko zmienną wiedzy, ale
także tego, kto uczy lub wychowuje pomagając i ułatwiając uczenie – czyli
osobę nauczyciela lub wychowawcy30. W konsekwencji nauczanie i nauczyciel mają sens jedynie w odniesieniu do osoby ucznia, który może i pragnie
się uczyć. To znaczące zastrzeżenie, ponieważ pociąga za sobą pewne istotne
konsekwencje w koncepcji hiszpańskiego myśliciela. Zakłada on, że skoro
uczenie się stanowi proces, którego bohaterem (niezastąpionym i wolnym,
choć uwarunkowanym przez okoliczności) jest uczeń, nauczyciel nie może
narzucać prawdy swojego nauczania31. Prawda ludzka, aby nią być, wymaga
wolności badań nad sobą samym. Nauczyciel wobec tego, bardziej niż wskazywaniem prawdy, zajmuje się ułatwianiem dostępu do niej, aby każdy uczeń
badał ją i odkrywał samodzielnie. Nie pozostawiają wątpliwości jego słowa,
w których stwierdza:
[…] kto chciałby nas nauczyć prawdy, niech jej głośno nie wypowiada: po
prostu niech uczyni do niej aluzję krótkim gestem, gestem, który wszczyna
w powietrzu idealny podłużny ruch, a śledząc go, my sami będziemy mogli
lec u stóp nowej prawdy. Odkryte prawdy, kiedy już je znamy, nabierają
charakteru czegoś użytecznego; nie interesują nas już jako prawdy, ale jako
przydatne recepty. Ta nagła czysta iluminacja, która charakteryzuje prawdę, występuje jedynie w momencie odkrycia. Dlatego jej grecka nazwa,
aletheia (początkowo oznaczająca to samo, co później słowo apocalipsis),
to znaczy odkrycie, rewelacja, a właściwie odsłonięcie, zdjęcie woalu lub
zasłony. Kto chce uczyć nas prawdy, niech sprawi, że odkryjemy ją sami32.
Por. tamże, s. 438-441.
W zależności od tego, czy podkreślimy węższy czy szerszy zakres jego działań –
w pierwszym znaczeniu ma przede wszystkim odniesienie do kształcenia zawodowego,
choć oczywiście nie tylko; w drugim natomiast szerszym znaczeniu, akcentowane są jego
działania znacznie wykraczające poza przygotowanie do konkretnej specjalności zawodowej i stanowią element „nauki życia”.
31
Por. J. Ortega y Gasset, Obras completas, t. 1, dz. cyt., s. 336-339.
32
Quien quiera enseñarnos una verdad que no nos la diga: simplemente que aluda a ella
con un breve gesto, gesto que inicie en el aire una ideal trayectoria, deslizándonos por la cual
29

30
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Ortega y Gasset podkreśla w opisie pożądanych cech nauczyciela przede wszystkim to, że ma on świadomość własnych ograniczeń oraz ograniczeń prezentowanej wiedzy i przedstawia ją w celu ułatwienia uczniowi
nauki krytycznego myślenia. Zdaniem hiszpańskiego myśliciela następuje
tu istotne przeniesienie akcentów, ponieważ nauczyciel nie jest skoncentrowany na tym, czego chciałby nauczyć, ale na tym, czego uczeń może się
nauczyć. Nauczyciel bardziej niż naukę, wykłada konieczność nauki, którą
uczeń powinien samodzielnie odkrywać. Stara się jednak uczyć z punktu
widzenia naukowego i organizuje naukę dydaktycznie pod kątem życia33.
Istotną kwestią, na którą również zwraca uwagę Ortega y Gasset, jest
to, że praca nauczyciela nabiera sensu gdy ułatwia naukę uczniowi. Chodzi
jednak o usuwanie nadmiernych trudności, a nie o nadmiar ułatwień, który eliminowałby wysiłek ucznia w celu rozwiązania lub przeformułowania
problemów. W tym sensie nauczyciel powinien ułatwiać uczniowi wejście
w życie indywidualne i społeczne, w jego problemy, umożliwiając próby autodyscypliny w celu opanowania tych problemów i w celu organizacji jego
własnych możliwości34. Nauka (zasad życia, zasad społeczeństwa itp.) jest
dla nauczyciela przedmiotem i pretekstem jego misji nauczania35. Nauczyciel uczy czegoś (fizyki, historii itp.), ale oczekuje się od niego, że oprócz
posiadania swojej wiedzy, będzie znawcą pedagogii, a w szczególności dydaktyki, że będzie umiał ułatwić przyswajanie wiedzy, mając na uwadze cel
wychowania36.
Przede wszystkim jednak hiszpański myśliciel podkreśla, że nic nie jest
równie niezbędne nauczycielowi jak „swoboda ducha”, czyli swego rodzaju
samodyscyplina intymnej wolności, która uczy go myśleć bez dogmatycznych więzów, świadomość własnych ograniczeń w wiedzy i w działaniu37.
Zamiast podawać rozwiązania, dobry nauczyciel potrafi przedstawiać
lleguemos nosotros mismos hasta los pies de la nueva verdad. Las verdades, una vez sabidas,
adquieren una costra utilitaria; no nos interesan ya como verdades, sino como recetas útiles.
Esa pura iluminación subitánea que caracteriza a la verdad, tiénela ésta sólo en el instante
de su descubrimiento. Por esto su nombre griego, aletheia (significó originariamente lo mismo que después la palabra apocalipsis), es decir, descubrimiento, revelación, propiamente
desvelación, quitar el velo o cubridor. Quien quiera enseñarnos una verdad, que nos sitúe de
modo que la descubramos nosotros (tłum. własne), tamże, t. 1, s. 335.
33
Por. tamże, t. 2, s. 737.
34
Por. tamże, t. 4, s. 266-271.
35
Por. tamże, t. 5, s. 222-229.
36
Por. tamże, t. 12, s. 484-488.
37
Por. tamże, t. 7, s. 191-195.
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problemy stopniowo, potrafi umożliwić analizę przesądów, albowiem proces uczenia się opiera się na tradycji uprzednich wiadomości, które nie
zostały odpowiednio przeanalizowane. Nie narzuca on wymogu uczenia
się – problemy czynią to za niego38. Nie oczekuje też takich samych rozwiązań od wszystkich uczniów. Ortega y Gasset stwierdza w tym kontekście, że nauczyciel jest człowiekiem wykształconym właśnie dlatego, że
potrafi zachować suwerenność w obrębie aktualnej wiedzy, posługiwać się
nią i radzić sobie z jej treściami z twórczą i wewnętrzną dyscypliną, wobec
czego wytwarza kulturę krytyczną i syntetyczną, potrafi być skutecznym
przewodnikiem w sytuacjach praktycznych39. W związku z tym funkcja
nauczyciela wymaga aktywności prowadzonej w dialogu i w miłości, czyli
na rzecz pełnego rozwoju ucznia, umieszczonego zawsze w kontekście historycznym i krytycznym40. Nauczyciel nie powinien oddzielać uczniów od
społeczeństwa, to rzeczywistość bowiem z trudnościami i ułatwieniami,
jakie niesie, jest najlepszą nauczycielką41.

Uczeń jako podmiot działań wychowawczych
Rozważania na temat ucznia w koncepcji Ortegi y Gasseta warto rozpocząć od dwóch istotnych założeń, które ukażą odpowiednią perspektywę teoretyczną prowadzonych rozważań i ukierunkują dalsze analizy w tej
kwestii. Po pierwsze hiszpański myśliciel stwierdza, że uczeń i jego proces uczenia się, stanowią istotę procesu wychowania oraz cel wszystkich
działań instytucji wychowawczych42. Po drugie, zdaniem Ortegi y Gasseta, w związku z zapotrzebowaniem społecznym wychowanie i nauczanie
przybierały często niewłaściwą formę, narzucając instytucjonalnie zakres
wiedzy i umiejętności, które dla uczącego się podmiotu nie były autentyczną potrzebą43. Tę, jakby się mogło wydawać, nieco kontrowersyjną tezę hiszpański myśliciel stara się uzasadnić między innymi przez odwołanie do
Por. tamże, t. 6, s. 389-392.
Por. J. Sánchez-Gey Venegas, Pensamiento educativo en Ortega. José Ortega y Gasset: Misión y educación, w: Wokół José Ortegi y Gasseta, red. M. Jagłowski, Olsztyn 2006,
s. 98-101.
40
Por. J. Ortega y Gasset, Obras completas, t. 5, dz. cyt., s. 557-561.
41
Por. tamże, t. 7, s. 202-209.
42
Por. tamże, t. 4, s. 327-331.
43
Por. tamże, t. 12, s. 23-25.
38
39
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kwestii pobudzenia właściwej motywacji ucznia. Powinno to doprowadzić
do zwiększenia skuteczności nie tylko jego poziomu wiedzy, ale mieć także pozytywny wpływ na cały proces wychowania. Ortega y Gasset pisze
w tym kontekście, że:
[…] typowy uczeń to człowiek, który nie odczuwa bezpośredniej potrzeby
nauki, zainteresowania nią, a mimo to czuje się zmuszony, by się nią zajmować. Już samo to oznacza, że uczenie się oparte jest na powszechnym
fałszerstwie… Jak można próbować wzbudzić w człowieku w pewnym momencie jego życia skuteczną potrzebę przyswojenia wiedzy, którą wcześniej
innym przyszło do głowy wynaleźć? W ten sposób, z czegoś, co było autentyczną i żywotną potrzebą, której pewni ludzie – twórcy nauki – poświęcili
całe życie, czyni się potrzebę martwą i fałszywą. Nie łudźmy się – w tym
stanie ducha nie można przyswoić ludzkiej wiedzy. Dlatego uczenie się jest
czymś konstytutywnie sprzecznym i fałszywym44.

Dalej hiszpański myśliciel podkreśla, że jeśli uczeń nie pragnie się uczyć,
a jest zmuszany do nauki, pod warstwą kultury przyjętej siłą pozostanie
człowiek niewykształcony45. Bez pragnienia edukacji, a przez to wychowania, pogłębia się jedynie rozdźwięk pomiędzy człowiekiem a wytworami
kultury. Pod warstwą kultury narzuconej przez okoliczności, człowiek pozostaje niewykształcony – barbarzyński46. Prawdziwa edukacja i autentyczne wychowanie zaczynają się, zdaniem Ortegi y Gasseta, wówczas, kiedy
uczeń choć w niewielkim stopniu i odpowiednio do etapu rozwoju, na którym się znajduje, zaczyna uświadamiać sobie, że jest „rozbitkiem na morzu
okoliczności”, kiedy zderza się ze sprzecznościami teorii i praktyki oraz
musi stawić czoła problemom47.

44
[…] el hecho es que el estudiante tipo es un hombre que no siente directa necesidad de
la ciencia, preocupación por ella y, sin embargo, se ve forzado a ocuparse de ella. Esto ya significa la falsedad general del estudiar… ¿Quién va a pretender que el hombre sienta efectiva
necesidad en un cierto año de su vida, por tal ciencia que a los hombres anteriores les vino
en gana inventar? Así, de lo que fue una necesidad tan auténtica y vivaz que a ella dedicaron
su vida íntegra unos hombres – los creadores de la ciencia – se hace una necesidad muerta
y un falso hacer. No nos hagamos ilusiones: en ese estado de espíritu no se puede llegar a saber el saber humano. Estudiar es, pues, algo constitutivamente contradictorio y falso (tłum.
własne), tamże, s. 21.
45
Por. tamże, t. 11, s. 441-445.
46
Por. tamże, s. 468-471.
47
Por. E. Górski, Człowiek w filozofii Unamuna i Ortegi y Gasseta, w: Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej, red. E. Górski, Kraków 1982, s. 83-86.

Społeczny kontekst wychowania w teorii José Ortegi y Gasseta

195

Według hiszpańskiego myśliciela edukacja i wychowanie zakładają
rozwój w domenie samych możliwości, ponieważ jednostka znajdująca się
w kryzysie nie wie, co należy robić. Wówczas uczący się musi uaktywnić
wszystkie swoje siły, zainteresowania i pragnienie wiedzy, aby rozwiązać
problem swojej egzystencji48. Nauka nie jest zabawą, jeśli za zabawę uznajemy beztroskie spędzanie czasu; ale nauka może być realizowana przez
zabawę, bo szczególnie dla dzieci zabawa jest ważna i skupiają one na niej
całą uwagę, inteligencję, radość i wszelkie możliwe wysiłki49. Wysiłek i skupiona energia dyscyplinują w naturalny sposób siły psychiczne, o ile są one
systematycznie ćwiczone, i tworzą wówczas osobę o własnych cechach i odpowiedzialności, a proces wychowania przekształca się wówczas w proces
spersonalizowany50. Jednocześnie Ortega y Gasset zwraca uwagę, że nadmiar problemów i ich zbytnia trudność także nie pozwalają się skuteczne
uczyć, jego zdaniem skala problemów i ich zróżnicowanie powinny być
dostosowane do możliwości psychologicznych ucznia, wówczas pojawia się
pragnienie ich pokonania, pokonania siebie i dzięki temu możliwy jest proces nauki i wychowania.
W kontekście omawianych zagadnień hiszpański myśliciel podkreśla
również to, że proces uczenia się nie jest wolny od błędów i porażek, ponieważ błędy są nieodzowną częścią krytycznego poszukiwania i wykorzystywania doświadczeń. Co więcej, stwierdza on, że przyznanie się do błędu jest
istotnym etapem poznawania prawdy. Bez wątpliwości, bez wahań prawda
nie staje się oczywistą. Nauka – będąca procesem, w którym się wychowujemy – zakłada możliwość zakwestionowania słuszności interpretacji dawnych doświadczeń, co umożliwia bardziej skuteczne działanie w przyszłości. Zdaniem Ortegi y Gasseta jest to konsekwencja tego, że wychowanie
jest procesem uczenia się w sytuacji kryzysu, który wymaga doskonalenia
zdolności rozróżniania, kierowania uwagi od wewnątrz51 i myślenia, aby
działać skuteczniej wobec trudności, jakie oferuje świat. Choć wychowanie nie ogranicza się do myślenia, jest ono głównym instrumentem uczenia
i rozwoju własnych możliwości. Myślenie, a wraz z nim uczenie się, oznacza według hiszpańskiego myśliciela:

48
49
50
51

Por. J. Ortega y Gasset, Obras completes, t. 9, dz. cyt., s. 621-622.
Por. tamże, t. 2, s. 298-302.
Por. tamże, t. 4, s. 482-484.
Por. tamże, s. 42-45.
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[…] uporządkowany i zgodny z planem proces umysłowy, w którym dobrowolnie zmagamy się z jakimś problemem i unikamy prostych skojarzeń.
[…] Działalność intelektualna natomiast powoduje, że ćwiczymy prawdziwą aktywność – porównujemy, analizujemy, przypisujemy, dedukujemy,
wyciągamy wnioski, abstrahujemy, klasyfikujemy itp.52

Cytowany autor słusznie podkreśla, że myślenie, podobnie jak wychowanie, nie jest zadaniem mechanicznym, lecz działaniem osoby, która czuje się zagubiona w świecie i usiłuje się w nim zorientować.

Zakończenie
Jak zauważa hiszpański myśliciel jednostka wchodzi w życie społeczne
bez przygotowania i musi nauczyć się wszystkiego, co typowo ludzkie. Ma
to pomóc jej zapanować nad okolicznościami i wykorzystać je dla siebie
i swoich projektów – poczynając od ograniczeń samego bytu cielesnego,
aż po domenę myśli i materii. W procesie uczenia się jak wymyślać i realizować swoje projekty, jak rozwijać potencjał swojego bytu, wszystko
jest jednostce przydatne – począwszy od ciała i umysłu aż po przedmioty
materialne i systemy teoretyczne. Istotne jest, że wszystko to umożliwia
człowiekowi identyfikować się jako osoba, to znaczy być odpowiedzialnym
źródłem własnych czynów i projektów. Każda osoba definiuje się w kontekście rzeczywistości za pomocą swojego projektu życia w społeczeństwie.
W tym procesie najpierw wykształca się osoba i projekt społeczny, a potem
prywatny – jak uzasadnia to Ortega y Gasset – najpierw człowiek przyswaja
modele, potem tworzy już własny.
W ten sposób wychowanie i nauka wypełniają zadanie przygotowania
istoty ludzkiej do samokierowania w życiu społecznym jako podmiot i osoba
z obiektywizmem wśród zmieniających się okoliczności. Kształcenie osoby
oznacza budowanie hierarchii wartości, projektu życia, ostatecznych korzeni
jednoczących osobę i będących fundamentem jej charakteru. Innymi słowami, wychowywać się to stawać się osobą w wymiarze społecznym i indywidualnym, pozostając w ciągłej interakcji.
[…] proceso mental ordenado y conforme a un plan en que perseguimos deliberadamente un problema y evitamos las meras asociaciones. […] En la intelección ejercemos
verdaderas actividades: comparamos, analizamos, atribuimos, colegimos, inferimos, abstraemos, clasificamos, etc. (tłum. własne), tamże, s. 481.
52
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W kontekście opisanych relacji społecznych myśl Ortegi y Gasseta charakteryzuje się dużą aktualnością, ponieważ w dobie szybko zachodzących
procesów globalizacyjnych proponuje on szeroką definicję wychowania
powiązaną zarówno z autonomią jednostki, jak i przemianami społeczno-kulturowymi. Jego zdaniem bowiem wychowanie nie ogranicza się ani
nie koncentruje na samych instytucjach – niezbędnych, ale niewystarczających – ani na nauczaniu (empirycznym lub wysoko technicznym) prowadzonym przez nauczycieli, ani na masowym procesie społeczeństwa i jego
wpływie na poszczególne jednostki, ani tym bardziej na procesie warunkującego wszystko uzależnienia ekonomicznego. Wychowanie, zgodnie z myślą Ortegi y Gasseta, skoncentrowane jest na uczeniu się, jakiego podejmuje
się każda osoba, realizując pragnienie przekształcenia się społecznie i jednostkowo w „wolnego” człowieka współdziałającego ze społeczeństwem.
Pomimo tego, że koncepcja hiszpańskiego myśliciela została wypracowana kilka dekad temu, nie straciła wiele na swojej aktualności, dlatego też
o dorobku naukowym Ortegi y Gasseta nie należy zapominać ale warto do
niego wracać i coraz bardziej go popularyzować, ponieważ stanowi on cenny głos w toczącej się w różnych środowiskach debacie na temat kierunku
obecnych przemian społeczno-kulturowych i powiązanych z nimi pożądanych modeli wychowania.

SOCIAL CONTEXT OF EDUCATION IN THE THEORY
OF JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Abstrakt
Intensywny postęp technologiczny, rozwój nowych mediów oraz inne przejawy procesu globalizacji wpływają determinująco na życie współczesnego człowieka. W konsekwencji pojawiają się nowe oczekiwania, nadzieje, ale również
i niepokoje. Współczesny świat generuje wcześniej nieznane uwarunkowania
interakcji bezpośrednich, tworząc bardziej skomplikowany kontekst społeczny dla procesu wychowania. W związku z dużą dynamiką tych przemian konieczna jest ciągła refleksja nad ich kierunkiem i skutkami.
Artykuł wpisuje się w szeroko prowadzoną obecnie debatę na temat społecznych
uwarunkowań procesu wychowania. Jego głównym celem jest ukazanie poglądów Jose Ortegi y Gasseta, który na początku XX wieku trafnie prognozował
kierunek współczesnych przemian społeczno-kulturowych. Krytyczna analiza
wybranych założeń społecznej teorii Ortegi y Gasseta może stanowić cenną inspirację w dyskusji na temat współczesnych przemian procesu wychowania.
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Słowa kluczowe: życie społeczne, wychowanie, nauczyciel, uczeń, José Ortega
y Gasset

Abstract
The intensive technological progress, the development of new media, and other
manifestations of the globalization process influence the life of a modern man.
As a result, new expectations, hopes, but also anxieties, arise. The contemporary world generates previously unknown determinants of direct interactions,
creating a more complicated social context for the process of upbringing and
education. Due to the high dynamics of these transformations, a constant reflection on their direction and effects proves indispensable.
The present article is a part of a wide debate on social determinants of the
educational process. Its main goal is to demonstrate the views of José Ortega
y Gasset, who, at the beginning of the twentieth century accurately predicted
the direction of contemporary socio-cultural changes. Critical analysis of selected assumptions of the social theory by Ortega y Gasset may become a valuable inspiration in the discussion on contemporary changes in the process of
education.
Keywords: social life, upbringing, teacher, student, José Ortega y Gasset
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Wstęp
Przemiany społeczne i dynamika życia doprowadzają często do zjawiska imigracji. Rozpad więzi społecznych z krajem pochodzenia kojarzy
się zwykle negatywnie, ponieważ może doprowadzić do urazów psychicznych związanych z rozłąką z rodziną, długookresowych skutków stresu,
uszczerbku na zdrowiu1, a nawet do licznych patologii społecznych. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że w krajach, w których pojawia się
wzajemny wpływ wielu kultur, być może rozpad dotychczasowych struktur jest nowym, pozytywnym zjawiskiem. Kreatywność indywidualna
i społeczna imigranta jest jednocześnie animacją społeczno-kulturalną.
Imigranci bardzo często sami animują swoją społeczność.

1
Por. P. Cynamow, Społeczne i ekonomiczne konsekwencje migracji zewnętrznych
mieszkańców obszarów wiejskich, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy
Rolnictwa Światowego” 2010, t. 10(25), zeszyt 1, s. 38.
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Imigranci w Małopolsce
W Małopolsce odnotowujemy jedną z największych liczb imigrantów
w Polsce. Na pierwszym miejscu jest zwykle województwo mazowieckie
(bądź śląskie), a na kolejnym miejscu właśnie małopolskie. Dane te potwierdza Raport na temat imigrantów w Polsce2. Wynika z niego, że:
• głównymi krajami, z których imigranci przybywają do Polski są kraje
byłego ZSRR (Ukraina, Białoruś i Rosja);
• stosunkowo dużą grupą imigrantów w Polsce są obywatele z krajów
rozwiniętych (USA, Niemcy, Francja i Wietnam);
• co trzeci obcokrajowiec mieszkający w Polsce pochodzi z krajów
sąsiednich;
• najwięcej imigrantów przybyło do Polski z Ukrainy (26,6% wszystkich
imigrantów). Dość duża liczba osób przybyła z Białorusi (9,2%) i Chin
(4,2%).
Z danych z Rocznika demograficznego 20163 wynika, że liczba ludności
Polski wynosiła 38 437 239, w tym imigranci z zezwoleniem na pobyt stały to 12 330 osób. Liczba ludność Małopolski wynosiła 3 370 712, w tym
imigranci z zezwoleniem na pobyt stały to 1 531 osób. Więcej imigrantów odnotowano tylko w województwie śląskim – 1 616. Z kolei z danych
z Rocznika demograficznego 2017 4 wynika, że w 2016 roku liczba ludności
Polski wynosiła 38 432 992, w tym imigranci z zezwoleniem na pobyt stały
to 13 475 osób, zatem odnotowano wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Liczba ludność Małopolski wynosiła 3 382 300 osób, w tym imigranci
z zezwoleniem na pobyt stały to 1 401 osób. Większą liczbę imigrantów
odnotowano jedynie w województwie mazowieckim – 2 150. Ponieważ faktem jest coraz liczniejsze przybywanie imigrantów do Polski, należałoby się
przyjrzeć ich funkcjonowaniu społecznemu.
Aby być członkiem jakiegoś społeczeństwa, konieczne jest poczucie
przynależności, a więc musi występować pierwiastek wewnętrzny, związany ze świadomym życiem człowieka, nie tylko obojętnym trwaniem lub
mechanicznym poddawaniem się koniecznościom. Wystarczy żyć w pewnym państwie i być formalnie poddanym jego jurysdykcji, by być członkiem
Raport na temat imigrantów w Polsce, http://hafelekar.at/CD_JIJ/pdf/pdf_pol/raport_projektowy_na_temat_sytaucji_imigrantow_w_polsce.pdf (dostęp: 03.06.2018).
3
Rocznik demograficzny 2016, Warszawa 2016, s. 78, 82, 436, 437.
4
Rocznik demograficzny 2017, Warszawa 2017, s. 78, 82, 438, 439.
2
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tego państwa; nie wystarczy jednak być w obrębie pewnego narodu, by być
członkiem tego narodu. Musi nastąpić poczucie łączności z pewną grupą,
tworzenia z nią całości.
Jak w takiej sytuacji członkiem społeczności mogą stać się osoby, które
reprezentują inne od dominującej na danym terenie kultury, czyli np. imigranci? W jaki sposób np. Niemiec, który zamieszkuje Polskę od trzech lat,
może czuć się członkiem społeczeństwa polskiego? Może to nastąpić wtedy,
gdy zaistnieje u niego poczucie łączności ze społecznością polską. Pojawić
się ono może mimo braku wspólnoty dziejów czy wspólnoty pochodzenia,
ale warunkowane będzie wspólnotą państwa, które zamieszkuje z Polakami. Aby nastąpiło jednak poczucie łączności, konieczna jest integracja ze
społeczeństwem przyjmującym.
W granicach pewnego regionu czy w granicach jednego państwa
mogą żyć różne narody (państwo wielonarodowe) czy grupy etniczne,
przy czym niektóre z nich mogą być w mniejszości (mniejszości narodowe, mniejszości etniczne). Czy jednak samo życie obok siebie będzie
powodowało poprawne funkcjonowanie społeczeństwa wielonarodowego, wielokulturowego? Jerzy Nikitorowicz wskazuje, że wielokulturowość „łączy się z podziałem, reakcją na odmienność, często z obszarem
obcym, zakazanym, niebezpiecznym, niezrozumiałym, dalekim, ale też
z wygnaniem, odrzuceniem, stygmatem, marginalizacją, wykluczeniem,
nacjonalizmem itd.”5. Zatem wielokulturowość to zjawisko niewystarczające do sprawnego i bezproblemowego funkcjonowania jakiegoś społeczeństwa. Potrzebna jest międzykulturowość, którą określimy jako
„interakcje, wzajemne zainteresowanie, tolerancja, uznanie, jest obszarem przenikania i zapożyczania, i jednocześnie obrony i zabezpieczenia
własnych – rdzennych – wartości, obszarem płodnym do odkrywania
i negocjowania, do dialogu i kompromisu, ale też z zakorzenieniem i bliskością, patriotyzmem”6. Stąd w społeczeństwach wielokulturowych należy kłaść szczególny nacisk na edukację międzykulturową oraz inkluzję
imigrantów.

5
J. Nikitorowicz, Próba określenia przedmiotu edukacji międzykulturowej, w: Region –
tożsamość – edukacja, red. J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki, Białystok 2005, s. 19.
6
Tamże.
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Animacja społeczno-kulturalna
Animacja w dosłownym znaczeniu (anima – dusza, animo – tchnąć ducha, ożywić) jest wyrazem odkrywania, wyzwalania inicjatywy twórczej,
nowych pomysłów na życie7. Ważnym założeniem animacji jest wspomaganie, uznające jednak, że indywidualna aktywność człowieka to wartość
autoteliczna.
W kreowaniu środowiska lokalnego w ramach pedagogiki społecznej
można wyróżnić kilka znanych nurtów, tj.: humanistyczno-normatywny,
humanistyczno-techniczny, socjotechniczny i humanistyczno-poznawczy8. Na użytek tego referatu przyjęto podstawowe założenia dwóch ostatnich nurtów. Socjotechniczny nurt cechuje się praktycyzmem. Mówi się
o aktywizacji społeczności lokalnej, modernizacji środowisk wychowawczych i integratywnej strategii kształtowania środowiska wychowawczego.
W ramach np. aktywizacji społeczności lokalnej można skupić się na czterech jej wymiarach, są nimi: proces, metoda, program, a także ruch społeczny. Dopełnieniem informacji o tym, w jaki sposób aktywizować środowisko i na jakich elementach się skupić, by inspirować dane jednostki,
jest nurt humanistyczno-poznawczy, który skupia się przede wszystkim na
badaniu przez działanie, badaniu aktywizującym i badaniu jakościowym9.
Animacja implikuje trzy powiązane ze sobą procesy społeczne:
1) odkrywanie własnej kondycji poprzez kreowanie warunków, w których
wszystkie jednostki i grupy mogłyby „ujawniać się same sobie”, a przez
to identyfikować drzemiące w nich problemy, pragnienia, potrzeby;
2) tworzenie związków (organizowanie stosunków) poprzez formowanie
kontaktów ludzi pomiędzy sobą oraz między twórcami a ich dziełami. Związki te wywodzą się z mechanizmów wzajemnego zrozumienia
i akceptacji;
3) twórczość (kreacja) uwidaczniająca się za sprawą sprzężenia jednostek
i grup z ich otoczeniem ze względu na działania twórcze, inicjatywę,
ekspresję oraz odpowiedzialność10.
7
Por. B. Jedlewska, Animacja społeczno-kulturalna w nurcie współczesnej pedagogiki kultury, „Pedagogika Kultury” 2005, nr 1, s. 173.
8
Por. M. Winiarski, Edukacja środowiskowa – istota, wymiary, aktualne problemy,
w: Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy, red. S. Kawula, Toruń
2005, s. 147.
9
Por. tamże, s. 150-152.
10
Por. J. Żebrowski, Zawód i osobowość animatorów kultury w świetle nowych koncepcji
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Animacja społeczno-kulturalna stanowi drogę inspirowania, pobudzania, która może mieć charakter formalny czy też spontaniczny, nieformalny. Proces ten jest swego rodzaju wspieraniem aktywności skierowanej na
efekty kulturowe. Ważne są przedsięwzięcia na szczeblu mikrospołecznym,
na przykład na terenie Krakowa, które dążą do wyzwalania inicjatyw,
a także wykorzystania potencjałów jednostek i zbiorowości, w omawianym
przypadku potencjałów imigrantów zamieszkujących Kraków. W takich
przedsięwzięciach ważną rolę odgrywa animacja społeczno-kulturalna.
W odniesieniu do imigrantów dobrze jest się nastawić na bogactwo kulturowe i zróżnicowanie. Odrębności kulturowe stają się problemem tylko
wówczas, kiedy nasila się podział na „nas” i „innych”.

Metodologia badań własnych
Badania zostały przeprowadzone w maju 2017 roku. Miały one charakter jakościowy i polegały na przeprowadzeniu 10 wywiadów z imigrantami mieszkającymi w Krakowie, których napotkano podczas różnorodnych
wydarzeń kulturalnych. Grupę badanych stanowili:
• (1) mężczyzna, 38 lat, Marokańczyk, w Krakowie od 4 lat;
• (2) kobieta, 45 lat, Ukrainka, w Krakowie od 3 lat;
• (3) mężczyzna, 21 lat, Białorusin, w Krakowie od 2 lat;
• (4) kobieta, 21 lat, Litwinka, w Krakowie od 2 lat;
• (5) mężczyzna, 35 lat, Turek, w Krakowie od 6 lat;
• (6) mężczyzna, 29 lat, Francuz, w Krakowie od 3 lat;
• (7) mężczyzna, 47 lat, Luksemburczyk, w Krakowie od 4 lat;
• (8) mężczyzna, 36 lat, Anglik, w Krakowie od 9 lat;
• (9) kobieta, 28 lat, Ukrainka, w Krakowie od 1 roku;
• (10) mężczyzna, 41 lat, Brazylijczyk, w Krakowie od 2 lat.
Podczas badań poruszono szereg problemów związanych z funkcjonowaniem imigrantów w Krakowie, jednak w niniejszym artykule skupiono
się jedynie na odpowiedziach na pytania:
• W jakich typach aktywności społecznej brał/ła Pan/Pani udział? Które
z tych aktywności Pan/Pani zainicjował/ła? Do których aktywności
zachęcił Pana/Panią ktoś inny? Kto to był?
wychowania zintegrowanego, Gdańsk 1987, s. 11.
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• Co Pan/Pani sądzi na temat tej aktywności, czy poleciłby/łaby ją Pan/
Pani innym imigrantom w Krakowie?
• Jak Pan/Pani definiuje słowo animacja? Czym jest animacja?
• Czy czuje się Pan/Pani animatorem?
Do badań przyjęto typologię aktywności za Małgorzatą Dzięgielewską11,
która wyróżnia:
• aktywność formalną, polegającą na udzielaniu się w różnych stowarzyszeniach społecznych, w pracach na rzecz lokalnego środowiska,
w polityce, w wolontariacie;
• aktywność nieformalną, polegającą na utrzymywaniu kontaktów z rodziną, z przyjaciółmi, z sąsiadami;
• aktywność samotniczą, którą charakteryzuje rozwijanie własnych
zainteresowań: hobby, oglądanie telewizji, czytanie.
Powyższa typologia została stworzona przez autorkę dla usystematyzowania aktywności osób starszych, jednak podział jest na tyle ogólny, że
można go przenieść na aktywność innych grup, w tym grup imigrantów.
Drugą typologię (wykorzystaną w badaniach do definicji animacji)
stworzył Ger van Enckewort, który wyróżnił cztery koncepcje działań animacyjnych, a więc i cztery odrębne funkcje, które są w nich pełnione. Pośród wyodrębnionych koncepcji znalazły się:
1) koncepcja wspólnotowa – animacja to forma tworzenia wspólnoty,
a przede wszystkim wprowadzania do niej nowych osób (przeciwdziałania ich izolacji);
2) koncepcja partycypacyjna – animacja wzmacnia współdziałanie pomiędzy ludźmi. Miejsca, w których jest ona zapoczątkowywana i rozwijana,
zyskują dużą rangę;
3) koncepcja emancypacyjna – animacja to instrument, za pomocą którego przezwycięża się ograniczenia społeczno-ekonomiczne (skutkujące utrudnieniami w rozwoju oraz marginalizacją jednych społeczności
przy jednoczesnej dominacji innych);
4) koncepcja instrumentalna – animacja stanowi narzędzie w docieraniu
do władzy, a także umożliwia kreowanie demokracji kulturalnej12.
Por. M. Dzięgielewska, Aktywność społeczna i edukacyjna w fazie starości, w: Podstawy gerontologii społecznej, red. B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Warszawa 2006, s. 161-164.
12
Por. B. Jedlewska, Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Lublin 1999,
s. 89-91.
11
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Wyniki badań własnych
Pierwszym przykładem aktywności formalnej wskazanej przez badanych
imigrantów była Wielokulturowa Krakowska Gra Miejska13 (wskazana przez
3 badanych). Organizatorem gry jest Fundacja Wspierania Kultury Języka
Polskiego imienia Mikołaja Reja. Zgodnie z tradycją gra adresowana jest do
mieszkańców Krakowa: Polaków i obcokrajowców, którzy mieszkają tutaj,
pracują, studiują lub akurat są przejazdem. Dzięki specjalnie przygotowanym
zadaniom, pokazuje się uczestnikom to, czego być może nie zobaczyliby sami.
Zapraszane są wielokulturowe i wielojęzyczne zespoły liczące od 2 do 5 osób,
w których przynajmniej jeden członek zespołu musi być obcokrajowcem.
Kolejnym przykładem aktywności formalnej są międzynarodowe spotkania dla cudzoziemców organizowane przez różne firmy. Wskazanym
przez dwie badane osoby był cykl spotkań z serii „How to be a foreigner in
Poland? Talks, Discussions, Legal Advice, Networking & Fun”14 organizowanym przez firmę Sabre, która zaprasza wszystkich cudzoziemców mieszkających i pracujących w Polsce na międzynarodowy Meetup. Na każdym
spotkaniu można wysłuchać historii specjalnych gości, np. Briana Scotta
czy Elsi Adajewa, którzy spędzili wiele lat w Polsce, stali się obywatelami
polskimi i mają wiele wskazówek, które pomogą dostosować się do życia
w Polsce. Spotkania skierowane są do osób, które właśnie przeprowadziły
się do Polski z zagranicy, ale przede wszystkim do grupy zagranicznych
profesjonalistów mieszkających i pracujących w Krakowie. Sabre umożliwia networking, przy okazji uczestnicy poznają się, opowiadają sobie o różnych problemach, nie tylko zawodowych, ale również związanych z życiem
codziennym, nawiązują kontakty, wymieniają się wizytówkami.
Oprócz firm spotkania networkingowe dla cudzoziemców organizują
też różne stowarzyszenia i fundacje. Badani (2 osoby) wymieniali śniadania
networkingowe Collaborate, Kraków!15, których organizatorem jest Ambasada Krakowian. Collaborate, Krakow! powstał w celu łączenia osób aktywnie się udzielających lub chcących się udzielać w Polsce. Grupa rozpoczęła
działalność w ramach projektu „Sąsiedzi 3.0 polsko-ukraińsko-białoruski
13
Zob. Pierwsza krakowska wielokulturowa gra miejska, http://fundacjareja.eu/tag/
pierwsza-krakowska-wielokulturowa-gra-miejska/ (dostęp: 22.06.2018).
14
Zob. International Meetup: How to be a foreigner in Poland?, https://www.facebook.
com/events/1703972579636815 (dostęp: 22.06,2018).
15
Zob. Collaborate, Kraków!, http://www.ambasadakrakowian.pl/collaborate-krakow/ (dostęp: 22.06.2018).

206

Ewa Sowa-Behtane

program dla aktywnych lokalnie” i rozrosła się tworząc społeczność. W kooperacji z Ambasadą Krakowian zespół skupia multikulturową społeczność Krakowa i tworzy platformę, która daje możliwość angażowania się
w rozwiązywanie społecznych i środowiskowych problemów w Krakowie.
Oto niektóre z cyklicznych wydarzeń16:
• Otwarte Śniadania (Community Breakfast) – w celu poznawania się
i dzielenia ciekawymi pomysłami, projektami;
• warsztaty dla międzynarodowej społeczności;
• spotkania z ciekawymi mówcami (przedstawicielami organizacji pozarządowych, aktywistami, artystami);
• oglądanie filmów (zazwyczaj dokumentalnych połączonych z dyskusją);
• konsultacje dla ekspatów.
Połowa badanych wskazała aktywności związane z propagowaniem
własnej kultury, na przykład Dni Arabskie17 (1 badany), Dni Tureckie18
(1 badany), Festiwal Teatru Ukraińskiego19 (2 badanych) oraz Jarmark Francuski w Krakowie20 (1 badany). Imigranci podkreślali, że w jakiś sposób się
angażują w te wydarzenia, często to oni inicjują te działania, a szczególnie
aktywna jest tu grupa studentów różnych uczelni krakowskich. Innym podanym przykładem aktywności jest działalność dziesięcioosobowego chóru ukraińskiego (1 badany).
Udzielanie się i członkostwo w stowarzyszeniach i fundacjach to kolejna
ważna wymieniana aktywność (4 badanych). Wskazano na następujące organizacje pozarządowe: Zustricz. Fundacja polsko-ukraińska21, Towarzystwo
Białoruskie w Krakowie22 oraz Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych23.
Z kolei wymieniane przykłady aktywności nieformalnej to przede
wszystkim spotkania z przyjaciółmi, z rodziną, ze znajomymi (7 badanych).
Zob. tamże.
Zob. Dni Arabskie w Krakowie, https://www.facebook.com/dniarabskie/ (dostęp:
22.06.2018).
18
Zob. Dni Tureckie w Krakowie, http://www.tureckieklimaty.pl/index (dostęp: 22.06.2018).
19
Zob. Festiwal Teatru Ukraińskiego, http://karnet.krakow.pl/26367-krakow-v-festiwal-teatru-ukrainskiego-wschod-zachod (dostęp: 22.06.2018).
20
Zob. Jarmark Francuski w Krakowie, http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/
krakow/a/jarmark-francuski-w-krakowie-zdjecia,12118368/ (dostęp: 22.06.2018).
21
Zob. Zustricz. Fundacja polsko-ukraińska, https://zustricz.pl/pl/ (dostęp: 22.06.2018).
22
Zob. Towarzystwo Białoruskie w Krakowie, http://bazy.ngo.pl/profil/194824/Towarzystwo-Bialoruskie (dostęp: 22.06.2018).
23
Zob. Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych, https://blogsrw.wordpress.com/ (dostęp:
22.01.2018).
16
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Oto przykładowe wypowiedzi imigrantów:
Głównie kawa z kolegami, można siedzieć przy jednej kawie kilka godzin
i gadać niewiadomo o czym (1);
Spotkania z korporacji, bilard, wspólne wyjścia, spotykam się też z towarzystwem innych francuzów, tak spontanicznie, kiedy mamy ochotę (6);
Spotykamy się grupą, by ćwiczyć fitness oraz pływamy na basenie, przy
okazji rozmawiamy o podróżach, zdrowiu, a przede wszystkim jak być
sprawnym. Lubię nasze spotkania (9).
Aktywność nieformalna to również spotkania ze współwyznawcami
swojej religii (2 badanych). Zostały wymienione dwa miejsca: cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie24 i Centrum Muzułmańskie
w Krakowie25.
Aktywność nieformalna to też mecze piłki nożnej z reprezentantami
różnej narodowości, które prowadzone są przy AGH (1 badany):
Piłka nożna, gram w meczach z AGH i oglądam mecze (3).
Jeśli chodzi o przykłady aktywności samotniczej; pojawiały się następujące wypowiedzi:
Lubię podróżować i też zwiedzam Kraków często samotnie (4);
Pielęgnuję ogródek przed domem, podobnie jak nasi sąsiedzi. Sąsiedzi
mówią, że mam najładniejsze kwiaty w ogrodzie (2);
Kolekcjonuję znaczki i łowię ryby. […] Kiedyś lubiłem jeździć na motocyklach, ale tymczasem nie mam żadnego (8).
Większość aktywności formalnych, które były wymieniane przez badanych, została im zaproponowana przez znajomych (3 badanych), pracodawców (2 badanych) bądź znaleźli informacje w Internecie (4 badanych). W przypadku członków organizacji pozarządowych (4 badanych)
oraz osób biorących udział w wydarzeniach związanych z propagowaniem
własnej kultury (5 badanych), wszyscy jednakowo twierdzili, że brali czynny udział w kreowaniu i animowaniu tych wydarzeń. Każda wymieniana
aktywność spotykała się z pozytywną opinią oraz, zdaniem badanych, była
godna polecenia innym imigrantom w Krakowie.
Aktywności nieformalne zawsze były organizowane z udziałem osób
badanych, którzy angażowali się w przygotowanie spotkań i wydarzeń.
Zob. Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, http://www.krakow.
cerkiew.pl/pl/ (dostęp: 22.06.2018).
25
Zob. Centrum Muzułmańskie w Krakowie, http://islam-krakow.pl/ (dostęp:
22.06.2018).
24
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Aktywności samotnicze często były inspirowane propozycjami spędzania
czasu wolnego propagowanego przez znajomych bądź przez media.
Badanych poproszono o zdefiniowanie słowa „animacja”, dając do dyspozycji cztery odpowiedzi. Wyniki badań są następujące:
1) animacja to forma tworzenia wspólnoty, a przede wszystkim wprowadzania do niej nowych osób (przeciwdziałania ich izolacji) – 5 badanych;
2) animacja wzmacnia współdziałanie pomiędzy ludźmi. Miejsca, w których jest ona zapoczątkowywana i rozwijana, zyskują dużą rangę –
1 badany;
3) animacja to instrument, za pomocą którego przezwycięża się ograniczenia społeczno-ekonomiczne (skutkujące utrudnieniami w rozwoju
oraz marginalizacją jednych społeczności przy jednoczesnej dominacji
innych) – 4 badanych;
4) animacja stanowi narzędzie w docieraniu do władzy, a także umożliwia
kreowanie demokracji kulturalnej – 0 badanych.
Stwierdzić zatem można, że zdecydowana większość badanych rozumie
animację jako formę tworzenia wspólnoty oraz instrument do przezwyciężania ograniczeń społeczno-ekonomicznych osób marginalizowanych.
Po zdefiniowaniu animacji zapytano badanych, czy czują się animatorami zgodnie z wybraną przez siebie definicją? Ośmioro z dziesięciu badanych odpowiedziało twierdząco, jedna osoba odpowiedziała, że trudno jej
ocenić i jedna, że nie czuje się animatorem.

Podsumowanie i wnioski
Przykłady aktywności formalnej i nieformalnej wskazują jednoznacznie, że ruch animacji imigrantów w Krakowie ma na celu przede wszystkim
wzmocnienie więzi międzyludzkich, dlatego też imigranci się spotykają,
inicjują różnego rodzaju działania. Imigranci z jednej strony pragną wtopić
się w nowe społeczeństwo, a jednocześnie pielęgnować to, co stanowi o ich
odrębności kulturowej. Badani wykazali bogactwo i różnorodność w zakresie własnej aktywności. Animacja jest tu postrzegana jako stwarzanie
sprzyjających warunków w spontanicznym działaniu. W procesie animacji
rodzi się idea, a jednocześnie jest to sposób jej urzeczywistnienia.
Można odnieść wrażenie, że badane osoby reprezentujące grupy wywodzące się z różnych środowisk kulturowych wtapiając się jakby w polską
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kulturę, jednocześnie mając potrzebę wyodrębnienia i zachowania swego
przywiązania do korzeni, do tego, co im jest bliskie, same się animują. Nawet nie jest potrzebny żaden ruch, ponieważ oni, będąc w „żywiole wielokulturowym”, mają potrzebę być trochę w samotności, we własnych wartościach, i mają potrzebę „wychodzenia”. W związku z tym wybierają sobie
ten czas i to miejsce dla siebie najlepsze, ale można odnieść wrażenie, że oni
sami, dążąc do tego, żeby być w wielu miejscach, jakby samoistnie wywołują ten proces i go rozszerzają. Badani w większości przypadków czują się
animatorami społeczności imigranckiej.

ANIMATION AS A METHOD OF SOCIAL ACTIVATION
OF IMMIGRANTS (STUDY PERFORMED IN CRACOW)
Abstrakt
Animacja społeczno-kulturalna jest to ruch wyzwalający inicjatywę w celu
wykorzystania potencjału jednostek czy grup społecznych. Ponieważ indywidualna aktywność ma wartość autoteliczną, zadaniem animatora jest stworzenie warunków sprzyjających spontanicznym działaniom, a unikanie presji.
W niniejszym artykule zaprezentowane zostało zjawisko animacji społecznej imigrantów. Badania jakościowe zrealizowano z udziałem 10 imigrantów
mieszkających w Krakowie. Wyniki badań wskazują, że aktywność imigrantów przybiera bogate oraz różne formy. Zauważono również, że to sami imigranci są inicjatorami i wolontariuszami na rzecz własnej grupy.
Słowa kluczowe: animacja, animacja społeczno-kulturalna, imigranci, imigranci w Małopolsce, imigranci w Krakowie

Abstract
Socio-cultural animation is an initiative-inducing movement that aims at
exploring the potential of individuals or social groups. Since there is an autotelic value in individual activities, the animator’s task is to avoid pressure
and create good conditions for spontaneous action. Basic qualitative tests were
carried out among immigrants in Poland, with the participation of 10 people.
An excerpt from the qualitative analysis is also presented in the paper and it
concludes with the statement that the activity of immigrants took on many different forms. It was also noticed that immigrants themselves are the initiators
and volunteers working for their own group.
Keywords: animation, socio-cultural animation, immigrants, immigrants in
Lesser Poland, immigrants in Cracow
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Streetworking sposobem na aktywizację
i profilaktykę społeczną dzieci i młodzieży

Wstęp
Współczesne dzieci i młodzież żyją w świecie przesyconym niepewnością, niestałością i samotnością. To sprawia, że są pokoleniem wyjątkowo
narażonym na doświadczanie wielości problemów i kryzysów. Według
Krystyny Szafraniec młodzi ludzi są obecnie
[…] s o c j a l i z o w a n i d o ś w i a t a k o n s u m p c j i, który stał się dla
nich światem obowiązującym, normalnym, zastanym i niemającym zbyt
wielu alternatyw. Żyją oni w przekonaniu, że trzeba „mieć, by być”, a chęć
posiadania rzeczy, korzystania z dóbr materialnych przestały być wskaźnikowe dla orientacji materialistycznej. Liczy się nie tyle chęć posiadania
rzeczy, co filozofia ich używania i związana z nimi ekspresja, symbolika1.

Niestety, osoby dorastające w sytuacjach trudnych rzadko zgłaszają się
po pomoc do instytucji. Wynika to z ich niepełnej wiedzy na temat instytucji pomocowych, poczucia wstydu, lęku w związku z proszeniem o pomoc,
1
K. Szafraniec, Młodość jako wyłaniający się problem i nowa polityczna siła, „NAUKA” 2012, nr 1, s. 106-107.
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ale też z wcześniejszych niewłaściwych relacji z osobami dorosłymi2. Dodatkowym problemem jest też niedostateczny w naszym kraju poziom
opieki środowiskowej, która mogłaby zapobiec umieszczaniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych3. Należy więc szukać nowych sposobów pomocy dziecku i jego rodzinie. Jedną z takich innowacyjnych form
jest streetworking, który może stanowić dużą szansę dla dzieci i młodzieży
doznających trudności i nieotrzymujących właściwego wsparcia. W tekście
tym zaprezentowane zostaną dwie funkcje streetworkingu: aktywizacja
i profilaktyka społeczna.

Streetworking na rzecz dzieci i młodzieży
Streetworking to forma pracy społecznej realizowanej w miejscu przebywania klienta. Głównym jej celem jest
[…] przyczynienie się do tego, by każdy mógł poznać swą niepowtarzalną
wartość i poczuć swój wpływ na własne życie, jak również sprawić, by inni
to dostrzegli. Przeciwdziałając naciskom, które redukują jednostki i zbiorowości do statusu przedmiotu (objawy, piętna, statystyki itp.), streetworkerzy pracują nad tym, by przywrócić pierwszeństwo istocie ludzkiej4.

Kluczowym zadaniem streetworkingu jest nawiązanie „współpracy z osobą potrzebującą pomocy, zbudowanie z nią pozytywnej relacji w celu wzbudzenia zaufania, w konsekwencji prowadząc do rozwiązania konkretnych
problemów i spełnienia jasno zdefiniowanych potrzeb”5. Ta forma pomocy
adresowana jest do osób dorosłych wykluczonych społecznie (osób prostytuujących się, bezdomnych, uzależnionych, samotnych, migrantów itd.), ale
także do dzieci i młodzieży. Wśród tej ostatniej grupy wyróżnić można:
• dzieci wychowywane w rodzinach problemowych, które większość swojego czasu spędzają poza domem. Dzieci te obciążone są wieloma obowiązkami, muszą zastępować rodziców, którzy w niewłaściwy sposób
2
Por. J. Dec, Poradnictwo dla osób z grup marginalizowanych – streetworking, „Studia
Poradoznawcze” 2012, nr 1, s. 139.
3
Por. J. Sokołowska, Streetworking − brakujące ogniwo, „Studia Gdańskie. Wizje
i Rzeczywistość” 2010, t. 7, s. 151.
4
Międzynarodowy przewodnik metodologiczny po streetworkingu na świecie, https://
bit.ly/2Lda34m (dostęp: 12.05.2018), s. 18.
5
M. Dębski, Streetworking jako przejaw prospołeczności, E-przewodnik streetworkingu, https://bit.ly/2JsClDi (dostęp: 12.04.2018).
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wypełniają swoje funkcje rodzicielskie, często też doświadczają negatywnych uczuć, nie wierzą w siebie i nie ufają innym ludziom6. Przytłoczone ilością problemów zaczynają radzić sobie na własny sposób,
szukają rówieśników, którzy je zaakceptują, czasem uciekają w świat
używek lub podejmują inne zachowania ryzykowne;
• dzieci z tzw. dobrych rodzin7 – pozornie dobrze funkcjonujących, jednak
w tych domach rodzice są tak bardzo zapracowani, że nie mają wystarczającej ilości czasu na wychowanie i zaspokajanie potrzeb emocjonalnych
dzieci. Ta grupa dzieci jest o tyle wymagająca, że trudno ich zainteresować ofertą kulturalną, gdyż na co dzień otrzymują od swych rodziców
wiele „atrakcyjnych zajęć” (najnowocześniejsze gry komputerowe, smartfony itd.), które mają im zrekompensować brak bliskości dorosłych;
• dzieci mieszkające w małych miejscowościach i na wsiach, gdzie brakuje
instytucji rozwijających zainteresowania dziecka8. Tu streetworker ma
za zadanie przede wszystkim rozpoznawać zasoby podmiotowe i środowiskowe oraz animować społeczność lokalną.
Tym, co łączy te dzieci to brak właściwej opieki ze strony rodziców i wychowawców. Konsekwencją tego może być ich wczesne wejście w proces
marginalizacji czy stygmatyzacji9. Dlatego streetworkerzy nie ograniczają
swojej pomocy tylko do dzieci i młodzieży, ale także, a może przede wszystkim kierują ją do ich rodziców.
Współpracując z młodymi ludźmi i ich rodzicami streetworker musi
przede wszystkim pamiętać, by nie przejmować ani roli dobrego kolegi, ani
wymagającego nauczyciela. Ma być wychowawcą, który potrafi dostrzec
w dziecku jego wartość i zmotywować je do podejmowania określonej aktywności10. Jego głównym zadaniem jest proponowanie alternatywnych
sposobów spędzania czasu wolnego i tym samym zapobieganie podejmowaniu przez podopiecznych zachowań ryzykownych. Musi rozbudzać
w dziecku jego naturalną ciekawość i chęć do podejmowania bezpiecznej
aktywności. Jednocześnie powinien uczyć samodzielności, odpowiedzialności i eliminować postawy roszczeniowe11. Wymaga to od osoby pełniącej
Por. J. Sokołowska, Streetworking − brakujące ogniwo, dz. cyt., s. 146.
Por. K. Kołbyk, Wychowawca czy dobry wujek? – rola pedagoga ulicy w środowisku
lokalnym, „Przegląd Pedagogiczny” 2013, nr 1, s. 56.
8
Por. tamże, s. 56.
9
Por. J. Sokołowska, Streetworking − brakujące ogniwo, dz. cyt., s. 150.
10
Por. K. Kołbyk, Wychowawca czy dobry wujek…, dz. cyt., s. 52-53.
11
Por. tamże, s. 53.
6
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tę funkcję posiadania określonej wiedzy i umiejętności, streetworker przenika bowiem do środowiska odbiorców pomocy, którzy często nastawieni
są do niego (jak i niemal każdej instytucji pomocowej) dość negatywnie,
a czasem nawet wrogo. Musi posiadać wiedzę o problemach społecznych,
znać język osób, z którymi pracuje, wykazywać się umiejętnościami pomagania, komunikacji, rozwiązywania konfliktów i podejmowania szybkich
decyzji12. W relacji pomocowej streetworker powinien przejawiać podmiotowy stosunek do klienta, co wymaga od niego „obecności i zaangażowania, uczestniczenia w przeżyciach, wysuwania propozycji i mediacji…
Obudzenie chęci do życia i działania jest warunkiem wstępnym do tego, by
młodzi czy dorośli zaczęli cokolwiek robić”13.
Pracując z dziećmi, streetworkerzy stosują określoną metodykę. Zwykle
zaczynają pracę od obserwacji terenu, poznania miejsca, w którym funkcjonuje dziecko i jego rodzina. W ten sposób diagnozują kluczowe problemy i potrzeby podopiecznych. Poza tym początkowa bierna aktywność
streetworkera pozwala klientom na poznanie i zaakceptowanie jego obecności14. Kolejnym krokiem jest nawiązywanie relacji z dziećmi i ich rodzicami. Streetworker zaczyna organizować wyjścia do ciekawych miejsc,
zaprasza dzieci do instytucji, w których są realizowane dla nich zajęcia –
w ten sposób nie tylko odkrywa ich potencjał, ale pozwala im na rozwój
ich zainteresowań. Ostatnim etapem jest motywowanie młodych ludzi do
uczestnictwa w projektach, które są organizowane przy ich współudziale
i aktywności. Dzięki temu dzieci czują, że mają realny wpływ na to, co
dzieje się wokół nich. Podnosi to ich samoocenę, wiarę we własne możliwości i uświadamia, że ich życie może wyglądać zupełnie inaczej. Z czasem
streetworker przekazuje inicjatywę dzieciom – i to one zaczynają przygotowywać projekty na rzecz swojego środowiska – sam jedynie motywuje,
wspiera, lecz nie podejmuje już żadnych działań15.
Por. J. Dec, Poradnictwo dla osób z grup marginalizowanych – streetworking, dz. cyt.,
s. 135; A. Chańko, Streetworking jako forma pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem
społecznym na przykładzie działania białostockiej fundacji „Spe Salvi”, w: Środowiskowy
wymiar niedostosowania. Teorie – badania – praktyka, red. K. Sawicki, K. Konaszewski,
Białystok 2014, s. 92.
13
Międzynarodowy przewodnik metodologiczny po streetworkingu na świecie, dz. cyt.,
s. 18.
14
Por. tamże, s. 23.
15
Por. J. Sokołowska Streetworking − brakujące ogniwo, dz. cyt., s. 151-152; A. Simiot,
K. Oleś, B. Wypychowska, Streetworking – szansą dla dzieci ulicy, „Naukowe Zeszyty
12

Streetworking sposobem na aktywizację i profilaktykę społeczną dzieci i młodzieży

215

W Polsce prowadzi się wiele projektów z dziećmi i młodzieżą z zastosowaniem streetworkingu. Najczęściej są one realizowane przez organizacje
pozarządowe. Poniżej przedstawiam wybrane z nich.
1. Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej (GPAS) to jedna z najstarszych grup działających na rzecz dzieci ulicy. W swojej pracy wykorzystuje
metodę projektów dziecięcych, w których to dzieci planują i realizują wszelkie działania. Pedagodzy nie dysponują żadną placówką, dlatego wszystkie działania prowadzą w terenie16. Grupa ta zaczęła działać na warszawskich ulicach od 1997 roku, formalnie zaś jako stowarzyszenie – od 2001
roku. Członkowie tej grupy na początku wspierani byli przez francuskich
streetworkerów, z czasem opracowali własną metodykę streetworkingu dostosowaną do polskich realiów, skierowaną do dzieci ulicy17. Od 2006 roku
realizowana jest przez GPAS pedagogika podwórkowa. Zatrudnieni wychowawcy animatorzy pojawiają się na różnych osiedlach, proponują aktywne formy spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży. Odbywa
się to zwłaszcza w okresie letnim, kiedy nie wszyscy najmłodsi wyjeżdżają
na wakacje, a wiele placówek jest zamkniętych18. Grupa ta też jako pierwsza
w Europie zaczęła prowadzić Szkołę Mobilną (od 2006 roku). Jest to specjalnie przygotowane narzędzie edukacyjne, które może dotrzeć do niemalże
każdej części miasta i zachęcać dzieci do rozwijania swych zainteresowań19.
Od 2015 roku prowadzą także asystenturę rodziny. Zainicjowali powstanie
Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich oraz podjęli współpracę z międzynarodową siecią streetworkerów Dynamo International20.
2. Program STACJA – powstał w 2003 roku przy Ośrodku Badań i Usług
Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jego głównym założeniem było prowadzenie streetworkingu i uruchomienie Hostelu Interwencyjnego. Hostel powstał rok później i był skierowany do młodych osób (do 22 roku życia), które nie miały schronienia. Funkcjonował
Studenckie” 2010, nr 2; Międzynarodowy przewodnik metodologiczny po streetworkingu na
świecie, dz. cyt., s. 23-25 (dostęp: 12.05.2018).
16
Por. K. Kołbyk, Wychowawca czy dobry wujek…, dz. cyt., s. 53-54.
17
Por. Pedagogika podwórkowa, http://gpaspraga.org.pl/ (dostęp: 12.05.2018).
18
Por. tamże.
19
Jest to tablica na kółkach, która może rozsunąć się do kilku metrów. Poza pisaniem
na niej można też przyczepiać do niej panele edukacyjne z różnymi grami. Dzięki zabawie
dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności, których im często brakuje, http://gpaspraga.org.
pl/szkola-mobilna/ (dostęp: 11.05.2018).
20
Por. GPAS Praga, http://gpaspraga.org.pl/ (dostęp: 12.05.2018).
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do 2008 roku. Jego zamknięcie było spowodowane głównie przyczynami prawno-finansowymi. W jego miejsce pojawił się Klub Alter-Aktiv21.
W nowej placówce proponowano zajęcia dla dzieci poniżej 18. roku życia
z wykorzystaniem metody projektowej. W 2005 roku zarejestrowano Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Program STACJA, a w 2012 roku
zmieniono nazwę na Stowarzyszenie Program STACJA22. Celem tej organizacji jest m.in.:23
• udzielanie pomocy osobom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży) zagrożonym wykluczeniem społecznym,
• edukacja zdrowotna, seksualna, profilaktyka uzależnień,
• poradnictwo i wsparcie społeczne,
• promowanie działań samopomocowych,
• wyrównywanie szans osób i rodzin będących w trudnej sytuacji
życiowej,
• integracja i reintegracja społeczno-zawodowa,
• promocja metod pracy typu outreach,
• współpraca międzyinstytucjonalna.
Główne działania programu to prowadzenie placówek wsparcia dziennego, streetworking, partyworking, networking, realizowanie programów
edukacyjno-profilaktycznych, proponowanie pomocy materialnej (niefinansowej), motywowanie do podejmowania aktywności kulturalnych,
sportowych czy edukacyjnych, organizowanie imprez dla społeczności lokalnej, podejmowanie działalności badawczej, szkoleniowej, przygotowywanie kampanii społecznych24.
3. Program „Rakowicka 10” jest jednym z projektów realizowanych od
2005 roku przez Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL
w Krakowie. Jest on skierowany do dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Specjaliści oferują pomoc młodym ludziom w ich środowisku życia. Główne zadania Programu to:
• prowadzenie streetworkingu z dziećmi i młodzieżą,
• pomoc dla rodzin (asystentura rodzinna),
Więcej na ten temat: https://bit.ly/2NOFcJX (dostęp: 16.05.2018).
Tamże.
23
Por. M. Siuchta, Program STACJA, w: Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. M. Michel, Kraków 2011, s. 80; https://bit.ly/2KU1mwx (dostęp: 16.05.2018).
24
Statut Stowarzyszenia Program STACJA, https://bit.ly/2KU1mwx (dostęp:
16.05.2018).
21

22
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• profilaktyka społeczna (zapobieganie uzależnieniom, przemocy, biedzie, bezrobociu),
• prowadzenie w Centrum Izaaka 5 zajęć o różnej tematyce dla młodych
osób, ich rodzin i innych osób zainteresowanych25.
4. Grupa Animacji Społecznej „REZERWAT”26 – powstała formalnie
w 2008 roku i od tego czasu realizuje projekty na rzecz dzieci i młodzieży,
które większość swojego czasu spędzają na ulicach. Na stronie internetowej
członkowie grupy tak piszą o sobie:
Jesteśmy animatorami walczącymi z uliczną nudą i proponującymi naszym podopiecznym inne, często oryginalne i nowatorskie, formy spędzania wolnego czasu. Zaprzyjaźniamy się z tymi dzieciakami, które
z różnych względów są defaworyzowane przez innych dorosłych obecnych w ich życiu: przez nauczycieli, pedagogów, wychowawców, sąsiadów,
służby porządkowe. […] Często jesteśmy ostatnią deską ratunku dla młodych ludzi, którzy zgubili swoją drogę, popadli w konflikty z prawem, są
zagrożeni sankcjami izolacyjnymi, czy też po prostu nie mają co ze sobą
zrobić ze względu na brak konstruktywnych propozycji lub możliwości
finansowych 27.

Wśród projektów, które były realizowane przez streetworkerów tej Grupy należy wymienić następujące28:
• „Latarnia – pomoc dzieciom na ulicy” – wsparcie dzieci ulicy w organizowaniu czasu wolnego oraz animowanie działań na rzecz społeczności
lokalnej;
• „Brama – pomoc dzieciom ulicy” – kontynuacja powyższego programu,
streetworkerzy pomagali dzieciom odkrywać i rozwijać ich zainteresowania, oferowali zajęcia sportowe, kulturalne, muzyczne, plastyczne,
fotograficzne. Proponowano też poradnictwo dla rodzin oraz akcje społeczne dla mieszkańców;
• „Poznańskie Centrum Streetworkingu” – prowadzenie szkoleń na temat
streetworkingu i podejmowanie działań promujących tę formę pracy;
• Projekt „Fun under control” – prowadzenie partyworkingu na terenie
Poznania.

25
26
27
28

Program Rakowicka 10, https://bit.ly/2L6qOOP (dostęp: 22.05.2018).
http://www.rezerwat.org.pl/ (dostęp: 17.05.2018).
http://www.rezerwat.org.pl/grupa/ (dostęp: 17.05.2018).
http://www.rezerwat.org.pl/grupa/projekty/ (dostęp: 17.05.2018).
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5. Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizacyjnego im. Kazimierza Lisieckiego, powstał w 1988 roku w Warszawie. KKWR przygotował
dwa główne programy: „Wychowawca podwórkowy” i „Przyjaciel dzieci ulicy”29. W pierwszym programie streetworker pełnił rolę pośrednika
między placówką wsparcia dziennego (ogniskiem wychowawczym) a środowiskiem dzieci i młodzieży. Pokazywał, jak można w sposób racjonalny
spędzać czas wolny30. Drugi projekt był kierowany do dzieci, które nie korzystały z pomocy instytucjonalnej. Rolą pedagogów było tu odkrycie, z jakimi problemami zmagają się dzieci, a następnie zaoferowanie określonej
formy wsparcia. Streetworker występował w roli rzecznika praw dzieci i interwenta w sytuacji kryzysowej31. Na podstawie doświadczeń wyniesionych
z tych projektów przygotowano program „Pedagog uliczny” (wychowawca
podwórkowy, pedagog ulicy). Jego idea polega na organizowaniu wspólnych działań przez wychowawcę podwórkowego32 i „pedagoga ulicznego”33
na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Podsumowanie
Przedstawione powyżej projekty pokazują, że streetworking niesie ze
sobą wiele korzyści tak dla społeczeństwa, instytucji, jak i samych odbiorców pomocy i streetworkerów34. Pełni przy tym wiele funkcji, wśród których
ważne miejsce, co zostało zaprezentowane, odgrywa aktywizacja i profilaktyka społeczna. Aktywizacja to wszelka działalność prowadzona w środowisku lokalnym na rzecz poprawy życia i funkcjonowania jej członków.
Por. K. Kołbyk, Wychowawca czy dobry wujek…, dz. cyt., s. 54.
Por. tamże, s. 54.
31
Por. tamże, s. 54-55.
32
„Wychowawca podwórkowy pracuje w środowisku otwartym, w stałym miejscu
spotkań grup młodzieży. Zadania swe realizuje przy pomocy ustrukturalizowanego zespołu, stanowiącego społeczność wychowawczą. Jest łącznikiem pomiędzy ogniskiem
lub inną placówką wsparcia dziennego a podwórkowymi rówieśnikami”; https://bit.
ly/2NfmwSr (dostęp: 10.05.2018).
33
„Pedagog uliczny obejmuje działalnością, stosownie do potrzeb środowiska, rejon ustalony w programie. Pracuje w czasie dostosowanym do faktycznych potrzeb. Czas
i miejsce realizacji programu ustalane są wspólnie z wychowawcą podwórkowym. Organizuje własną pracę samodzielnie i odpowiada za dobór metod i form realizacji zadań. Nie
zastępuje innych osób ani instytucji działających na rzecz utrzymania porządku publicznego, opieki nad dzieckiem, pomocy dzieciom i rodzinie”; tamże.
34
Por. M. Dębski, Streetworking jako przejaw prospołeczności…, dz. cyt.
29

30
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Pozwala ona na uruchamianie zasobów tkwiących w społeczności poprzez
integrację i partycypację społeczną. Z kolei profilaktyka to „wszelka działalność zapobiegająca zjawiskom szkodliwym”35. W literaturze rozróżnia
się profilaktykę negatywną – skoncentrowaną na usuwaniu czynników ryzyka i uświadamianiu konsekwencji podejmowania decyzji – i profilaktykę
pozytywną – polegającą na odkrywaniu i rozwijaniu zasobów człowieka,
podnoszeniu kompetencji wychowawczych rodziców, wzmacnianiu pozarodzinnych źródeł wsparcia36. Istnieje wiele programów i strategii profilaktycznych realizowanych przez streetworkerów. Warunkiem ich skuteczności jest jednak współpraca międzyinstytucjonalna. Zdaniem Małgorzaty
Michel37 współczesny model profilaktyki opiera się głównie na integracji
działań w społeczności lokalnej. Dotyczy to także pracy streetworkerów,
którzy powinni być w stałym kontakcie z innymi specjalistami. Zdaniem
autorki taka systemowa pomoc: „To nic innego jak metoda organizowania
środowiska lokalnego, którego celem jest stworzenie czy też wypracowanie
optymalnego, dostosowanego do różnych warunków modelu pracy w ramach systemu w środowisku otwartym”38.
Obecnie, choć brakuje regulacji prawnych odnoszących się do zawodu streetworkera, to wykorzystanie tej formy pracy z dziećmi i młodzieżą umożliwia Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej, która pozwala na prowadzenie placówek wsparcia
dziennego w formie pracy podwórkowej (art. 24)39. W latach 2014–2015
opracowywane były standardy takiej pracy40. Zespół ekspertów na podstawie dostępnej literatury i doświadczeń organizacji pozarządowych
wykorzystujących w swojej pracy streetworking przygotował model pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą. Co warto podkreślić, wprowadzono w nim trzy formy pracy streetworkera: pedagogikę podwórkową,
Encyklopedia popularna, Warszawa 1993, s. 687.
Por. I. Malorny, Ryzyko uzależnienia młodzieży szkolnej od narkotyków. Strategie profilaktyczne i interwencyjne podejmowane w środowisku lokalnym, Katowice 2016,
s. 57-58.
37
Por. M. Michel, Streetworking – teoretyczne podstawy profilaktyki i resocjalizacji
w środowisku otwartym, w: Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne, dz. cyt., s. 32.
38
Tamże, s. 32.
39
Zob. Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887.
40
Por. Standardy pracy środowiskowej kierowanej do dzieci i młodzieży realizowane
przez: wychowawców podwórkowych, streetworkerów – pedagogów ulicy, streetworkerów
młodzieży w mieście Warszawa, oprac. E. Bielecka, B. Głowacka, W. Gola, A. Orłowski,
T. Szczepański, J. Adamczuk, Warszawa 2015, https://bit.ly/2KYu4wo (dostęp: 24.05.2018).
35

36
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streetworking – pedagogikę ulicy, streetworking skierowany do młodzieży.
Zaproponowano następujące specjalności41:
• wychowawca podwórkowy – pracuje z dziećmi w wieku szkolnym, które
spędzają czas poza domem, rzadko wykazują zachowania ryzykowne
(działania w obszarze profilaktyki uniwersalnej);
• streetworker/pedagog ulicy – pracuje z dziećmi i młodzieżą (7–18
lat), którzy zaczynają podejmować zachowania ryzykowne i są zagrożeni wykluczeniem społecznym (działania w obszarze profilaktyki
selektywnej);
• streetworker młodzieży – pracuje z młodzieżą (15–26 lat) z grup najwyższego ryzyka, niedostosowanych społecznie, uzależnionych, bezdomnych, prostytuujących się (działania w obszarze profilaktyki
wskazującej).
Niezależnie jednak od tego, do której z tych grup jest kierowana pomoc
streetworkerów, ich zadania powinny koncentrować się głównie na pomocy dziecku, a także jego rodzinie i społeczności lokalnej. Dzieci zagubione,
szukające sensu swego życia, opuszczone przez bliskich, zaniedbane, traktowane z obojętnością w środowisku lokalnym, to dzieci rodziców, którzy
też często nie radzą sobie ze swoim życiem i obowiązkami. Do tego środowisko, w którym żyje ta rodzina, nie potrafi lub nie chce dostrzec ich
problemów, a co za tym idzie brakuje wsparcia, a czasem zwykłej życzliwości. Streetworker intensyfikuje więc swoje działania celem zapobiegania
pogłębienia się cierpień najmłodszych i ich odrzucenia społecznego. Dąży
do wydobycia potencjału tkwiącego w członkach tej społeczności, aktywizuje ich, zachęca do wspólnego spędzania czasu wolnego, pomaga rozwijać
zainteresowania, a w razie konieczności interweniuje.
Za podsumowanie niech posłużą słowa Jana Pawła II, który prosił
o szczególne zainteresowanie i pomoc dla dzieci pozbawionych właściwej
opieki rodzicielskiej:
Nie mogę nie wspomnieć w tym miejscu o innej poważnej przeszkodzie,
która utrudnia rozkwit pokoju w naszym społeczeństwie. Mam tu na myśli
dzieci, bardzo wiele dzieci pozbawionych rodzinnego ciepła. Czasem ich
rodzina jest po prostu nieobecna: rodzice, pochłonięci innymi sprawami,
pozostawiają swe dzieci samym sobie. W niektórych przypadkach rodzina
wręcz nie istnieje: wskutek tego tysiące dzieci nie mają innego domu poza
ulicą i nie mogą liczyć na nikogo jak tylko na samych siebie. Niektóre z tych
41

Por. tamże, s. 14-23.
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dzieci ulicy giną śmiercią tragiczną. Inne skłaniane są do zażywania narkotyków, a nawet do handlu nimi i do prostytucji, nierzadko też trafiają
one do organizacji przestępczych. Czyż można nie dostrzegać sytuacji tak
gorszących i tak rozpowszechnionych! Zagrożona jest przecież przyszłość
całego społeczeństwa. Społeczność, która odrzuca dzieci, spycha je na margines lub zmusza do życia w sytuacjach beznadziejnych, nigdy nie zazna
pokoju42.

STREETWORKING AS A WAY TO SOCIALLY ACTIVATE
AND PROTECT CHILDREN AND YOUNG PEOPLE
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie streetworkingu jako alternatywnej
formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest to przykład metody outreach, która
spełnia wiele ważnych funkcji, w tym: edukacyjną, interwencyjną, poradniczą, aktywizacyjną i profilaktyczną. Tekst w całości poświęcony został dwóm
ostatnim wymienionym funkcjom. Przedstawiono w nim także metodykę
pracy streetworkerów z dziećmi i młodzieżą, standardy pracy środowiskowej
oraz wybrane projekty realizowane przez organizacje pozarządowe wykorzystujące tę formę pracy w naszym kraju.
Słowa kluczowe: dzieci, młodzież, streetworking, profilaktyka społeczna, aktywizacja

Abstract
The aim of the article is to present streetworking as an alternative form of work
with children and youth. This is an example of an outreach method, which
performs many important functions including education, intervention, counseling, activation and prevention. The text entirely focuses on the two last mentioned functions. It also presents the methodology of streetworkers’ activities
with children and youth, environmental work standards and selected projects
implemented by non-governmental organizations using this form of work in
our country.
Keywords: children, youth, streetworking, social prevention, activation

42
Jan Paweł II, Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości. Orędzie Papieża Jana Pawła II na
XXVII Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1994, https://bit.ly/2LgshCk (dostęp: 12.05.2018).
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System of Education in Divided Societies:
The Case of Bosnia and Herzegovina
Introduction
Bosnia and Herzegovina is a complex political and social community,
a phenomenon that has direct implications for its educational system. On
its path to the integration into the European Union, the country has undertaken major educational reforms. This paper gives an overview of the
educational system of Bosnia and Herzegovina, particularly referring to its
structure, management, financing, curricula, and quality assurance.

1. Historical and socio-political context
Several political scientists (Kasapović, 2005, 2011, 2017; Iličić, 2015) have
pointed out that Bosnia and Herzegovina is a divided society. As Kasapović
(2005) explains, a divided society is characterised by social (religious and
ethnic) cleveages, i.e. divisions deeply rooted in the past1.
1
M. Kasapović, Bosna i Hercegovina: podijeljeno društvo i nestabilna država (Zagreb:
Politička kultura, 2005).
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As an independent state, Bosnia and Herzegovina was established relatively recently, after the break-up of Yugoslavia at the beginning of 1990s.
Ever since, it has been inhabited by three different ethnic-religious communities, which form the majority of population, and by several different ethnic minorities. As all other post-communist states of the Eastern Europe,
Bosnia and Herzegovina was hit by the third wave of democratization and
had to face the challenging process of developing democracy. In the territory of the former Yugoslavia, this process was slowed down by the issue
of gaining statehood, as well as by the horrible war. Kasapović (2017) emphasized that statehood, as a precondition of successful democratization,
had also been hindered by the multiethnic factor, in comparison to those
unitary states which went through democratization successfully2.
According to the Dayton Peace Agreement, signed in 1995, and its Annex 4 (which is the Constitution of B&H), Bosnia and Herzegovina is a decentralized state consisting of two entities- the Republic of Srpska and the
Federation of Bosnia and Herzegovina and the Brčko District. According
to its Constitution, Bosnia and Herzegovina is the country where the Serbs,
the Croats, and the Bosniaks live together with so-called others (that is,
ethnic minorities). The Federation of Bosnia and Herzegovina is further
divided into ten cantons, all of which have their legislative, executive, and
judicial authorities. Therefore, it can be said that the educational system in
Bosnia and Herzegovina is decentralized as well. Namely, the primary responsibility for the educational policy in Bosnia and Herzegovina lies with
its entities, cantons, and the Brčko District. The Republic of Srpska has the
ministry of education, all the ten cantons in the Federation of Bosnia and
Herzegovina have their own ministries of education, while the Brčko District has the Department of Education.
With the strong commitment of the international community, Bosnia
and Herzegovina implemented an educational reform in 2002. The Peace
Implementation Council, responsible for the implementation of the Dayton
Peace Agreement in Bosnia and Herzegovina, tasked the OSCE mission to
B&H to start the educational reform. Soon, several framework laws in the
area of preschool, primary, secondary, and higher education were passed
at the state level. These framework laws were later on harmonized with the
2
G. O’Donnell, F.C. Schmitter, Tranzicija iz autoritarne vladavine, translated by
I. Gluhak, Zagreb 2006.
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entity, cantonal and Brčko District laws. Although the Framework Law on
Secondary Vocational Education (2008) was passed at the state level, it still
has not been harmonized with the entity, cantonal, and Brčko District laws.
There is still no Framework Law on Adult Education at the state level.
The educational reform introduced compulsory nine-year primary education and the Common Core Curriculum for primary education and general secondary education.
In 2008, at the state level, Strategic directions of the educational development in Bosnia and Herzegovina with the plan of implementation 20082015 were suggested and approved. The directions contained short-, mid-,
and long-term goals along with the details of educational sectors in need
of change. Those strategic directions envisaged, among other things, improving quality management in education, strengthening inspection in education and school autonomy, coordinating the public administration of
education, raising financial sources for education, modernizing teaching
and learning, establishing narrower links between education and the labor
market, encouraging the professional development of educators, introducing external matura (a final exam at the end of secondary education), and
enhancing educational research.

2. Educational system of Bosnia and Herzegovina
This paper focuses on preschool, primary, and secondary levels of the
educational system in Bosnia and Herzegovina. In particular, we will discuss their key characteristics.
Structure and organization of the educational system
The educational system in Bosnia and Herzegovina consists of preschool, primary, secondary, higher3, and adult education.
Preschool education consists of nursery, for children between six months
and three years of age, and kindergarten, for three-year old children and older, up to their enrollment in primary school. According to the Framework
Law on Preschool Education in Bosnia and Herzegovina (2008), preschool
education is compulsory for all children a year before their enrollment in
primary school. The proportion of children attending preschool is still low.
3
Higher education is only superficially mentioned in this paper since Bosnia and
Herzegovina, like most European countries, implemented the Bologna process.
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The Framework Law on Primary and Secondary Education in Bosnia
and Herzegovina, enacted in 2003, turned compulsory eight-year primary
education into nine-year education. Children start school when they are
six years old before the 1st of April of the calendar year. According to the
proper request of their parents, and if competent educational authorities
agree, children can start school a year earlier or later. In some the parts of
the country, however, nine-year primary education starts with a delay.
In 2003, Bosnia and Herzegovina, as a part of the educational reform,
agreed upon the Common Core Curriculum for all primary and general
secondary education programs in Bosnia and Herzegovina. The Common
Core Curriculum was supposed to ensure the adequate mutual harmonization of the curricula as well as their flexibility in the area of specific needs
of a school and its local community (according to the Framework Law on
Primary and Secondary Education in Bosnia and Herzegovina, 2003)4.
At the level of secondary education5, there are several types of schools:
general secondary education schools (grammar schools), vocational secondary schools, secondary arts schools, technical secondary schools, religious
secondary schools, and secondary schools for special needs youth. Secondary education lasts for four years in general and three years in some cases
(vocational secondary education)6.
In Bosnia and Herzegovina, there are both public and private educational institutions at all educational levels.
Management and financing
There is no ministry of education at the state level of Bosnia and Herzegovina – the education policy lies within the jurisdiction of the entities,
cantons, and the Brčko District. In the entity of the Republic of Srpska, the
Ministry of Education of the Government of the Republic of Srpska is responsible for education, while in the entity of the Federation of Bosnia and
Herzegovina, there are ten cantonal ministries of education. In the Brčko
4
A. Lukenda and S. Pavlović, Kulturni pluralizam u nastavnom planu i programu
na hrvatskom jeziku za gimnazije u Bosni i Hercegovini, in: Interkulturalno obrazovanje
i europske vrijendosti, ed. N. Hrvatić, Zagreb-Virovitica 2014, pp. 108-119.
5
Secondary education, particularly the vocational one, was the subject of the educational reform to the least extent.
6
A. Lukenda, S. Pavlović, Erziehungs- und Bildungssystem, w: Europäische Lehrerbildung Annäherung an ein neues Leitbild Berichte aus West-un Südosteuropa, ed. V. Domović, S. Gehrmann, J. Helmchen et al., Münster 2013, pp. 173-177.
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District, the Department of Education is responsible for education. The Federation of B&H also has its own ministry of education, but it serves only
a minor coordinating role. At the state level, the Ministry of Civil Affairs in
the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina bears some responsibility for education.
Education in Bosnia and Herzegovina is financed mainly from public
sources of the entities, cantons, the Brčko District, and their municipalities.
Quality assurance in education
The responsibility for quality assurance in education resides with Pedagogical Institutes and the Agency for preschool, primary, and secondary
education in Bosnia and Herzegovina.

3. Curricula
The official term used in Bosnia and Herzegovina is not curriculum but
instructional plan and program. An instructional plan and program is a list
of prescribed school subjects for each grade, with an expected number of
hours per week and per school year, and a recommended list of topics and/
or instructional units to cover.
Curriculum, on the other hand, consists of a list of aims and goals,
content, teaching methods and explains how to evaluate the teaching and
learning processes. Curricula, whether of schools or of the entire educational system, can be evaluated both externally (most often by assessing the
pupils’ achievements) and internally.
In Bosnia and Herzegovina, reforming the instructional plan and program in primary and secondary education (e.g. beginning the reform,
drafting new documents, as well as discussing current situation) was a really complicated process. Thus, due to the constraints of this paper, we cannot go into details7. We will, thus, confine ourselves to the most significant
features of such a reform.
In the school year of 2003/2004, nine-year long primary education was
introduced in primary schools in the entity of the Republic of Srpska, and
its ministry of education has been continuously changing its instructional
plan and program ever since. The newest instructional plan and program
7
There is not enough space in this paper to give a thorough account of the subjects
and their syllabi in primary and secondary education throughout Bosnia and Herzegovina.
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was enacted in 2014, and its implementation started in the school year of
2014/2015. In the Brčko District, the new instructional plan and program
has been in the process of drafting and implementing since 2006.
In the entity of the Federation of Bosnia and Herzegovina, two new documents appeared in 2004: the Conception of the nine-year long primary education and the Framework instructional plan and program for the nine-year
primary school in the Federation of Bosnia and Herzegovina. Based on them,
new cantonal instructional plans and programs were constructed for nineyear primary schools. In the three cantons with the predominantly Croatian population, as well as in the parts of both the Herzegovina-Neretva
Canton and the Central Bosnia Canton with the Croatian majority, the implementation of the new instructional plan and program in the Croatian
language for nine-year long primary education began in the school year of
2009/2010.
In the predominantly Bosniak cantons in the Federation of Bosnia and
Herzegovina, there is no new instructional plan and program for nine-year
long primary education designed as a single document. The respective ministries of education of those cantons refer to the Framework instructional
plan and program for the nine-year primary school in the Federation of Bosnia and Herzegovina and together with that, but as separate documents,
use the syllabi of the respective school subjects for all nine grades of the
primary education. However, in the parts of both the Herzegovina-Neretva
Canton and in the Central Bosnia canton with the Bosniak majority, a new
instructional plan and program for nine-year long primary education was
developed as a single document, and it was implemented during the school
year of 2014/2015.
In 2009, international organizations (OSCE Mission to B&H; project: Education Quality Assurance financed by the EU) analysed the new instructional plans and programs for nine-year primary education in Bosnia and
Herzegovina, and pointed out that these documents did not include learning
outcomes based on the relevant educational standards. Thus, the Agency for
preschool, primary, and secondary education in Bosnia and Herzegovina, being the relevant authority, started to work on the Common Core Curricula for
both primary and secondary education, which will define learning outcomes;
this process is still underway.
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4. Areas of educational system that need improvement
When discussing the educational system in Bosnia and Herzegovina, we
have detected several areas that need improvement.
Preschool education in Bosnia and Herzegovina should be further developed in terms of its infrastructure and allocated financial resources. Although
compulsory primary education in Bosnia and Herzegovina, according to the
relevant legislation, has been financed from public funds, pupils still have
to pay for their textbooks, which is unacceptable. The quality of vocational
secondary education could be improved by introducing a dual system and
linking it closer to the business sector.
Inclusive education, mostly aimed at pupils with developmental difficulties and special educational needs, still copes with the lack of adequately trained teachers and assistants in inclusive classrooms, as well as individualized
educational programs and plans (IEPP) for single cases (i.e., a pupil and his/
her special needs), not to mention appropriate teaching tools, methodological
approaches, and financial resources.
Considering the recommendations and guidelines of the key European
and international organizations on intercultural education, Bosnia and Herzegovina is only at the beginning of implementing intercultural education8.
Active citizenship education has still been marginalized in Bosnia and
Herzegovina.
Initial education and in-service training of preschool, primary, and secondary school teachers as well as pedagogues and other educators should
be improved and further developed.

5. Instead of a conclusion
Educational authorities should pay attention to the following aspects of
the educational system in Bosnia and Hercegovina: adding learning outcomes and competences to curricula; diversifying secondary education, particularly vocational one, and increasing its quality; developing quality assurance systems in education; improving management, e.g., by delegating
8
A. Lukenda, S. Pavlović, Interkulturni sadržaji u obrazovanju predškolskih odgajatelja, nastavnika razredne nastave i pedagoga u Bosni i Hercegovini, in: Interkulturalne
kompetencije nastavnika i europske vrijednosti, ed. N. Hrvatić, Zagreb 2018, in press.
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authority to lower levels and involving as many relevant actors as possible
in decision-making processes; improving cooperation and coordination;
ensuring sufficient financing; and enhancing better initial education and
in-service training of all people involved in the educational process.
We believe that, in divided societies, constant efforts at all levels of
authority towards improving the quality of education could and should
contribute to the well-being of all segments of the society. Stabback emphasized that “for the good of the country and the future prosperity of its
people, the pendulum in B&H needs to swing, dramatically and quickly,
towards the interest of its children”9. It is high time we all committed ourselves to this vision.

SYSTEM EDUKACYJNY W PODZIELONYCH
SPOŁECZEŃSTWACH: PRZYPADEK BOŚNI I HERCEGOWINY
Abstract
This paper discusses educational systems in divided societies such as Bosnia
and Herzegovina. First, we define and discuss the concept of divided societies,
and then a short account of historical and socio-political contexts of education
in Bosnia and Herzegovina is presented. Further on, we review the levels of the
educational system in Bosnia and Herzegovina, with particular reference to its
structure, management, financing, quality assurance, and curricula. The paper
ends with our recommendations on how to improve certain areas within the
educational system in Bosnia and Herzegovina.
Keywords: education, curriculum, recommendations, school

Abstrakt
Niniejszy artykuł dotyczy systemu edukacji w podzielonych społeczeństwach,
takich jak Bośnia i Hercegowina. Na początku podano definicję pojęcia społeczeństw podzielonych, po czym następuje krótkie omówienie historycznego
i społeczno-politycznego kontekstu edukacji w Bośni i Hercegowinie. W dalszej części przedstawiono przegląd poziomów systemu edukacyjnego w Bośni
i Hercegowinie, ze szczególnym uwzględnieniem jego struktury, zarządzania,
finansowania, zapewnienia jakości i programów nauczania. Kilka porad dotyczących poprawy niektórych obszarów w systemie edukacji w Bośni i Hercegowinie przedstawiono na końcu artykułu.
Słowa kluczowe: edukacja, program nauczania, rekomendacje, nauczanie
9
P. Stabback, Common Curriculum, Core Curriculum or Common Curriculum Standards – Finding a Solution for Bosnia and Herzegovina, “Prospects” 2007, No. 37, p. 465.
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The Necessity of Policymakers’ Intervention
to Address the Influence of Globalization
on Our Environment, Education,
and Especially the Life of Young People

1. Introduction
In this introduction, I refer to the initial statement of the conference
organizers, by mentioning some positive effects, as well as social problems,
resulting from globalization. In fact, the conference organizers stated that
in the contemporary world, the dynamics of life and the changing trends in
the social environment cause social, cultural and economic pressure, and
that adaptation requirements are increasing, as a result of which globalization brings new educational needs. Dealing with the rapid pace of life and
changes requires the individual and the social system to activate the new
cognitive and learning processes. Finding oneself in new realities requires
one to have individual competencies and skills. Growing demand for support and effective counseling in social work, social problem management,
and customer support is a challenge for animation (liveliness, vigor), which
is based on individual, family, environmental and organizational resources.
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Supporting these statements, I would like to refer to the theses of renowned scholars of Comparative Education who argue that we live in a world
that is becoming ‘smaller’ all the time, because the spread of mass communication, and particularly of satellite broadcasting, gives people the access
to the ideas that used to be in isolated cultural places. They also conclude
that frequent interactions between citizens of different countries, which
take place through visits, vacations, and electronic contact, are breaking
down cultural barriers.
In the perspective of globalization, the scholars confirm that the evolving and changing notions of national identity, language, politics and citizenship, are being reviewed at the local, regional, and national levels; that
the ideological barriers that once stood between many of the world’s nations
have dissolved to be replaced by economic imperative towards an internationalized economy. Contemporary levels of economic interdependence are
not exceptional from the point of view of history, because the 19th century
era of the classical gold standard was also a period of economic integration.
The enduring power of national government regulated international economic activity. With the age of the world’s empires, the international economy has become considerably less global in its geographical scope.
Through their daily scientific observation, the scientists have noted that
there are movements accelerated by the amazing and wonderful advances
in telecommunication, such as electronic mail. Then, they acknowledged
that new conceptual theories have evolved to explain the impact of information and communication technology and globalization. Due to such
theories societies may compare and borrow innovations, as well as share
their ideas with others.
Fox et al.1, who are specialists in comparative education, assert that globalization is one of the most powerful forces of bordering and re-bordering.
To these authors, visible aspects of globalization include the current age of
migration, the impacts of human mobility on education, as well as the fear
of globalization itself and the violence of political disruption. Their strong
desire is to gather human beings in a world in which violence might be minimized, a world in which an inevitable interdependency is desirable, and
in which the basis for global political community should be established,
1
C. Fox, Bordering and Re-bordering in Education: Introduction, “Springer Science
Business Media” B.V.2011, pp. 249-50.
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because the forces of globalization influence people’s lives and their ability
to develop their human and social capabilities.
Bray, who puts great emphasis on the process of globalization, estimates that this is a central driving force behind the rapid social, political and
economic changes that are reshaping societies2. He further clarifies that globalization is associated with new patterns of global stratification in which
some states, societies and communities are becoming increasingly enmeshed
in the global order while others are becoming increasingly marginalized. Describing some effects of globalization, the same author assures that globalization diminishes geographical constraints and favors the deterritorialization
of space. After a profound analysis, he compares the current period and the
past one, and he recalls that some decades ago scholars had to rely on printed
word and slow communications through the postal system and other mechanisms. In the same view point, Bray recognizes that with globalization contemporary scholars can access the internet and communicate by email, and
that lower costs of air travels have facilitated face-to-face contact with colleagues and cultures in a way that was unimaginable in the former decades.
To Dietmar, some people confront globalization process as dangerous
and unjust, trying to use education as a means for resistance against globalization3.The reading of this introduction reveals that there is a link between globalization, animation and synergism, which constitutes a circle of
social life. Mutual social reactions and integration have both positive and
negative impacts among people, which is characteristic of human beings.
Therefore, I find it necessary to state the meaning and some definitions of
globalization as given by some scholars.

2. Meaning and definition of globalization
According to Held et al., globalization means widening, deepening and
spreading worldwide interconnectedness in all aspects of contemporary
social life. To these scholars, contemporary globalization is a new era in
which people all around the world are subject to the disciplines of the global
market place. Globalization results in the denationalization of economies
M. Bray, Comparative Education in the Era of Globalization: Evolution, Mission, and
Roles. Comparative Education Research Centre, University of Hong Kong, Pokfulam Road,
Hong Kong 2002, p. 10.
3
W. Dietmar, Mankind or Globalization in Search of a Guiding Concept for Comparative Education, Havana Convention Palace, Havana 2004.
2
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through the establishment of transnational network of production, trade
and finance. In this borderless economy, national governments become
only transmission belts for the global capital or, ultimately, simple intermediate institutions sandwiched between powerful local, regional and global
mechanisms of governance.
Defining globalization, I would like to relate it to the main concepts of
the main topic, which is animation and synergism. Animation is, according
to the conference organizers, a method of activating the social environment
or building social capital on the basis of a social network, as well as a way of
influencing. It aims at raising and educating individuals, groups, environments (through and for culture); triggering (causing) creative potential and
stimulating social forces; integrating, motivating, supporting and encouraging creative action. Animation stimulates individuals to become active.
Because of its goals, it focuses on activities related to formal, informal and
non-formal education, social communication, environmental activation,
social participation and enculturation (which is a lifelong process of growing individuals in culture and acquiring key competences). To the organizers, synergism is a specific “being together” and co-operation that multiplies the interaction of equal factors. The cooperation of entities operates on
the principle of positive feedback, giving greater and better results than if
they would function separately. The synergy of animation activities is therefore an indispensable element of functioning in the postmodern world.
The synergic nature of educational and social activities is a challenge to the
present. The focus of knowledge, and the strengthening and intensification
of the effects of various activities, improves the activity and above all, gives
individuals the sense of subjectivity and the sense of coexistence within
the community. Promoting common work, inspiring others to work, is an
added value for modern social life and it encourages individuals to become
more involved in the process of environmental activation.
The definition of globalization that would meet these statements has
been formulated as follows: “Globalization is a process of interaction and
integration among people, companies and governments of different nations, a process driven by international trade and investment aided by information technology”4. In putting emphasis on this definition, it is argued
4
D. Held, A Globalizing World? Culture, Economics, Politics, Routledge, in association
with the Open University, London–New York 2000.
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that in reconnecting human communities, globalization favors cultural
growth of cross-cultural contacts, creates new categories of consciousness
and identities which embody cultural diffusion, and promotes the desire
to consume and enjoy foreign products, ideas, technologies and practices,
which makes it possible for people to participate in a world culture.
In the same perspective, Robert, Arnove and Carlos define globalization as the intensification of worldwide social relations which link distant
localities in such a way that local situations are shaped by events occurring
many miles away, and vice-versa5. It is confirmed that during such events,
individuals can communicate via satellites and products that can be assembled and disseminated. It is also affirmed that globalization refers to
the expansion of global linkages, the organization of social life on a global
scale, and the growth of global consciousness that facilitates the consolidation of the world society.
The above definitions highlight the existing link between animation, synergism and globalization. In my opinion, globalization has become a source and depository of educational materials. For this reason, I would like,
in the following paragraphs, to demonstrate how everybody learns and
should learn from the achievements of globalization.

3. Globalization and education
The Centre of Study for Policies and Practices in Education (CEPPE,
2013) invites all education stakeholders to consider the international competition in the delivery of knowledge for development, as many countries
struggle about the degree to which their educational systems are preparing their citizens to make a participating contribution to the international development in a world which is being increasingly and continuously
globalized.
Dietmar quotes some people who believe that education must accept
globalization as a powerful fact, and adapt its efforts, so that less developed
nations can be able to compete on the global marked by strengthening their
educational capacities6. Some researchers, such as Bray, have demonstrated
5
R. Arnove, C.A. Torres, Comparative Education: the Dialectic of the Global and the
Local, Lanham, Plymouth 1999.
6
W. Dietmar, Mankind or Globalization in Search of a Guiding Concept for Comparative
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that education may benefit from globalization through improved competitiveness and better access to information, and that education may help to
reduce the digital differences and processes of exclusion7. It has even been
confirmed that education is also deeply affected by the processes associated
with globalization, because the educational world is also becoming ‘smaller’ all the time since we live among determined, well-educated, and strongly motivated competitors who compete internationally in many ways.
With globalization, new sources of information and new technologies to
support learning are emerging; new skills for internet literacy are being
identified for schools and universities. Also, the notion of a national education system and national curriculum is challenged, facilitating the growth
of international schools, remote learning, as well as global enrollment and
recruitment. The author also asserts that globalization has promoted the
spread of northern educational ideas to the south, as well as their more rapid development in the north. The notions of educational decentralization
of the whole school improvement, and of appropriate pedagogies, have also
diffused more rapidly. Moreover, new international institutions have a global influence on education, and the balance of power is shifting for older
institutions.
On the other hand, Hallak stresses that the question of globalization
and education refers to the changes that affect educational systems as a result of globalization; that the question includes the kind of policy reforms
that should be adopted to address the consequences of globalization8. The
author explains that, when referring to the links between globalization and
education, it is about the discussion on the changes in the parts of educational systems that could be exposed to globalization in order to make
it possible for people to adjust to the changing world and adapt their life
accordingly.
In my personal understanding and view, globalization highlights many
things which can be learned through informal education, and from which
we can organize formal education through formulated theories as a result of our own observations. This would be like the case of the renowned
Education., op. cit.
7
M. Bray, Comparative Education in the Era of Globalization: Evolution, Mission, and
Roles. op. cit.
8
J. Hallak, Education and Globalization, International Institute for Educational
Planning, Paris 1999.
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scientists of the antiquity who made discoveries through observation of natural events, leading them to informal education.

4.Consequences of globalization
It has been demonstrated that certain elements of globalization have
enabled some societies to speed up their development process, while in
other countries globalization has engendered exclusion, development of
economic and social differences, aggravation of conflicts between groups
of different identities (fighting for interests), dislocation of societies and
dissipation of commitments to universal solidarity 9.
Fox et al. claim that it has brought structural inequalities that hammer
at the relationships among language, culture, ideology, gender and access to
quality education10. As for the language, for example, the authors stress that
globalization leads to the imposition of colonial languages at the expense
of non-dominant and local languages. Fox et al. are aware that globalization may, by recalling indigenous people, denying indigenous cultural knowledge in state schools, and eliminating indigenous languages by imposing
a gray uniformity on all of humanity, stifle and suppress the creative cultural energies of those who are most knowledgeable and prescient about the
forces of nature11.
Some researchers have even declared that the world is invaded by forces
of globalization, cultural imperialism, and global hegemonies (domination,
control, power, authority, supremacy) that dictate the new economic, political and social regimes of truth. The fact that globalization inhibits indigenous knowledge makes globalization supporters forget that there are
people whose culture may still make a worthy contribution to the world as
the community of different nations.
It is in this disappointing situation that Murray (1999) claims that international and political changes at the end of the twentieth century have
pushed older conventions aside; that both centripetal and centrifugal forces
reshaped the boundaries of the post-communist Eastern Europe as a new
Ibid.
C. Fox, Bordering and Re-bordering in Education: Introduction, “Springer Science
Business Media” B.V.2011, pp. 249-50.
11
Ibid.
9

10
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regional trading bloc in which international trading and political agreements challenged the traditional emphasis on the notion of the nation-state12. The writer shows his concern by stressing that the European Union,
the North American Free Trade Agreement and the Pacific Economic community have spawned educational infrastructure to support internalization
of education, at least within their region.
Similarly, Townsend13 and Drucker14 alarm that today we live in
a complex and rapidly changing world; that only in the recent few decades
the society has completely changed its views on life, fundamental values,
social and political structures. They further claim that individuals faced by
constant stress, pressure, emptiness, and disorientation, are more and more
confused as for finding adjustment strategies in this dynamic, unpredictable and chaotic world of the 21st century.
Bray, in turn, adds that in Africa globalization has caused one of the
greatest economic crises, widening social inequality, rising unemployment
and increasing poverty15. According to the author, the World Bank uses
foreign technical advisers as well as foreign economic interests in determining appropriate policy options for the continent. He believes that the
implications of globalization in Africa should not be viewed narrowly in
economic terms. Bray is convinced that globalization should transform
the entire social formation in order to improve the quality of social life of
the people on a sustainable basis. Therefore, globalization should raise the
African continent from poverty, diseases, and ignorance, as well as from
scientific and technical backwardness.
As it is well known worldwide, the authors confirm that African economies are vulnerable to variety of external shocks because of their structural fragility among others, which is due partly to their higher dependence
on import, unstable export revenues, and rigidities in supply responses.
That is why they are often thrown into crises resulting from the world’s
economy. However, Bray and other supporters of globalization argue that
12
G. Murray, La représentation syndicale: Visage juridique actuel et futur, Les Presses
de l’Université Laval, Québec 1999.
13
T. Townsend, Thinking and Acting Both Locally and Globally: New Issues for Teacher
Education, “Journal of Education for teaching” V 37, 2000, p. 121.
14
P.F. Drucker, The Ecological Vision: Reflections on the American Condition.
Transaction Publishers, New York 1993.
15
M. Bray, Comparative Education in the Era of Globalization: Evolution, Mission, and
Roles. op. cit.
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globalization promises the potential for new levels of cooperation and economic development and a means to solve the problem of poverty.
Robert, Arnove and Torres have further emphasized that the study of
cross-national current interactions is closely linked to nations of global
education and, in many ways, to the analysis of the world’s systems16. For
those attempting to introduce international perspectives in both scholarly
work and teaching at all levels of education, a global set of lenses is absolutely essential. They should study both international education (an area
of studies or descriptive accounts of distinct countries and regions of the
world) and global education (an area of study that emphasizes general values, transactions, actors, mechanisms, procedures and issues). Education
based on values teaches that people around the world have different ways of
viewing the world; ways that are equally valid and related to their life circumstances which they call consciousness perspective. It also recommends
seeking out and building upon people’s common interests. The authors claim that globalization has and will have a highly complex impact. Across
sectors, old opportunities are destroyed, and new ones created. Globalization appears to offer positive opportunities to those with higher levels of
useful knowledge and skills, but to threaten the livelihoods of those who
have the lowest skills and knowledge levels, and those in traditional areas
of skills that are challenged by technical changes.

5. Effects of globalization on the environment
From the political perspective, human rights and democracy have become a global issue. As for human rights, many people act in a disordered
manner, claiming that it is their right. It is in this aspect that weapons are
raised in the name of human rights, and some outsiders, having interests in
different conflicts, support them. Some people demand human rights without even knowing the meaning of the term. It is even worse with democracy: those who claim being part of the political opposition, especially in
Africa, believe that being an opposing leader means to abuse the President
or other authorities of the country, rather than find clear and constructive
solutions for the benefit of the citizens or the public interest. The claims
16
R. Arnove, C.A. Torres, Comparative Education: the Dialectic of the Global and the
Local, op. cit.
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for human rights and democracy have become the reasons of human and
material destruction. When asking some people to explain the meaning of
democracy, we discover that they do not know what it truly is. They just
say: “we are in democracy, and where democracy is contested, arms must
be referred to in order to let democracy prevail”. Then, bullets and bombs
are thrown everywhere; buildings, bridges, forests, gardens, fields, etc., and
human lives are destroyed. Sophisticated weapons used in wars by some
super power countries destroy both human lives and the nature.
In the social environment, the minorities of people are being neglected;
they do not have anything to say because the majority is the one which is
powerful. The culture of the minority is neglected by those of the majority.
Although the westerners are a minority in some countries of Africa and
Asia, it is their cultures which dominate in those regions. This is because
they are the ones who preach globalization; they are the ones who manufacture and sell goods and assets. The goods that are produced usually have
the names of their languages. Today, most of manufactures found on the
local and international markets are those from the west.
However, having quickly discovered this situation, some eastern countries, such as Russia, China, Japan, Korea, India, Saudi Arabia, etc., are trying to encourage their citizens to adopt and adapt various types of education. Today, the eastern world is becoming very well known through their
manufactures, and it is in dynamic economic interaction with many countries of the whole world.
As for languages – the western ones, such as French, English, Spanish,
Portuguese, as well as Kiswahili (used in some Central and Eastern African countries), have dominated the languages of many people in Africa
because some of them are the languages of business and globalization. As
it is known, technology has facilitated the phenomenon of globalization.
However, some thinkers believe that technology will not only dominate the
world, but it will also destroy it. Its negative effect on natural environment
is observed when technology is used without taking into account its dual
aspect (advantages and disadvantages). Thus, one can really use it to destroy. But, even without the intention of destroying, technology itself
destroys. Factories, without the intention of destroying, spread poisonous
gas, causing pollution of air and water. So, globalization has a negative
impact on the environment, despite its good intention to improve human
living conditions.
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6. Policymakers’ intervention
It has been suggested by some scholars that education should encourage
people to live together in the globalized world rather than make it a root of
conflicts, racial discrimination, selfishness and exclusion.
It turns out that those who can conceptualize wars and terrorism are
not illiterate. Education should use informal, non-formal and formal
means to enable people to live together in an honest manner. Education
should teach people how to adjust to the changing world and integrate
with the society. It means that it should discourage young people from
ignoring socially adopted values, and prevent them from following the
wrong paths even if cultural diversity is said to be an important factor of
development.
Human rights and democracy should be taught in a structural manner from secondary to tertiary education to avoid misunderstanding them,
which is a popular phenomenon in African countries. Governments should
also protect languages and cultures of the minorities, so that these cannot
disappear. It should be similar with their knowledge of traditional production. Traditional knowledge should be adapted to the current needs and put
under modern technology while remaining indigenous. It is in this spirit
that the UNESCO Universal Declaration of Cultural Diversity (article 1, 2
and 3) encourages the practice of multilingualism in our societies because
it facilitates cultural diversity which is a source of exchange, innovation
and creativity17. According to the Declaration, multilingualism is a harmonious interaction among people and groups with plural, varied and dynamic cultural identities and their willingness to live together. The Declaration
further stresses that multilingualism includes a wide range of options open
to everyone, and one of the roots of the development understood in terms
of economic growth is the ability to achieve a more satisfactory intellectual,
emotional, moral and spiritual existence.
The above described statements reinforce both animation and synergic
activities since the current globalized era leads people to live multiculturalism and practice ethnic, cultural and racial diversity in our daily lives. This
means that informal education, if well supervised, can be a means to promote the diversity of cultural and linguistic experiences in our respective
17
Universal Declaration on Cultural Diversity. A document for the World Summit on
Sustainable Development, (UNESCO, Johannesburg 26 August to 4 September 2002).
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societies. Therefore, policymakers should control informal education
through which phenomena of negative globalization may freely spread.
Concerned with taking care of the young people, Lee Seunghwan suggests humanist education which shows young people how to survive in the
competitive world. The author reiterates how humanist education directs
attitudes and experiences, teaches to learn, understand and enjoy different
cultures, languages and traditions. According to Seunghwan, fostering the
values of tolerance and mutual understanding has now become more important as so many of our societies struggle with the curse of xenophobia
and racism. The author stresses that humanist education, as a means to
build the common society, must bring individuals together, teaching them
to perceive human beings as equal members of one group.
Globalization makes people confused as its promoters and defenders are
the powerful people in the world, on whom powerless people, especially
in Africa, totally depend. The negative effects are often ignored, because
globalization facilitates the welfare of people of the developing world. But
there is a saying that majority is not always right. This has an impact on
education, because even some teachers do not have time to think about this;
they just enjoy the fruits of technology and forget the rest. However, educators should encourage all people to also exhibit their production making
and their language development so that they could appear on the world
scene of knowledge. Those who are most confused are the young people
who, most of the time, just imitate whatever happens. I can presume that
in the coming fifty years, the world will be full of confused adults if education policymakers continue to apply the “laissez-aller” and “laissez-faire”
approach in the education of children and young people.
In my personal view, globalization is a tool for informal education because people of all social ranks and of all levels of academic ranks learn
informally from what is exposed by the phenomenon of globalization. Everybody learns everything: the best, the worse, evil and sin, morality and
immorality (depending on social cultural backgrounds), are being watched
by all. For adults, it is easy to distinguish the good from bad; but it is very
confusing for children who sometimes find that immorality is normal since
they generally learn from the environment by imitation. As a result, it is
difficult for adolescents to learn what is right, and they often turn to the values that are completely different than those they had been taught as small
children.
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Today, adults complain about the children and the young people for
their disobedience, which may even lead to joining gangs and terrorist organisations. However, who should be blamed when these young people join
terrorist movements? Ljubetic, M. wrote that we consciously teach what we
know, and we unconsciously teach what we are; and he quotes the Bible
which says that the child should be initiated to good manners when he/
she is still very young, so that he/she cannot forget them when he/she becomes adult18. Therefore, policymakers (especially them), parents and other
adults, should examine their responsibilities when letting children to watch
inappropriate and unsuitable events on the media at the age when they are
not yet able to distinguish the good from bad.
As argued above, the notion of immorality and morality depends on the
culture of each society and each community. The danger is that, in most
cases, some leaders who took power in unsuitable way, used to live in societies which rely on their own culture that is not approved by the majority
(e.g. stealing, killing, practice of barbaric behavior, raping one’s daughter
or wife, and alike). These opportunist leaders support, advocate and protect young people who commit scandals; they argue that the rights of those
young people should not be suffocated. That is why teachers should be
obliged to monitor and control what children are unconsciously copying to
avoid their moral destruction, because, despite the presence of the cultural
difference backgrounds, governments have not yet abolished prisons and
their role. If all behaviors were tolerated, prisons would not have been established. We should not prepare our children for prison in their future life.
It also turns out that globalization has a negative influence on children’s school performance. As for exam results, hardly ever – both in case
of primary and tertiary education – students get more than 80% points;
usually they enjoy marks of 50 to 55 %. It is not because these students
are academically weak, or their teachers are incompetent, but it is because the students are being distracted by too many events due to the
phenomenon of globalization to which they are exposed. Sometimes they
are so distracted that they do not have time to revise their notes at home;
sometimes, while in class, many students watch images from their mobile
phones, or write or read SMS on their hand phones when the teacher is
18
M. Ljubetic, New Competences for Pre-school Teacher. A Successful Response to the
Challenges of the 21st Century, “World Journal of Education”, Vol.2 No 1, 2012.
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delivering the teaching. In such conditions, children fail to concentrate as
their attention becomes divided.
In some schools, where school administrators are severe, learners are
not allowed to come to the classroom with mobile phones, and I believe
it should be the school rule everywhere. Policy makers should make this
a national rule at all levels of national education in order to safeguard the
future of the young people. Cho Youngdal, et al. write: “Knowledge, education and learning have become global matters from having been national, regional and international issues. Knowledge brings students, teachers
and scholars together from different nations to learn about and from each
other; through knowledge acquisition, they become active and engaged
participants in an interconnected world. Knowledge moves freely across
the borders”19. It cannot be limited to a specific nation or region like other
productive forces such as land and industry. Therefore, the success in developing the society’s knowledge requires lateral thinking, innovation and the
ability to collaborate with others. This may give the experts in education
from different institutions and regions all around the world the opportunity to meet and exchange knowledge.

Conclusion
Globalization has positive effects in the sense that it enables people to
acquire knowledge, to increase social relationships, to access different cultures, new economic standards, and to open up people’s mind sets. Since
children are the leaders of tomorrow, educational policy makers are requested to find quick solution in order to avoid the worse. Education planners,
wherever they come from, must think seriously about the consequences of
such a phenomenon. Policy makers should intervene by telling the media
and film producers to avoid spreading images that can divert young people
from moral education. They should advice parents not to let children watch
destructive pictures and films at home. Governments should, if aware of
the danger, control every free activity that does not match moral education.
In order to address the impacts and consequences of globalization in the
lives of our societies, education reforms are needed.
19
Y. Cho, The International Alliance of Leading Education Institutes, “Teacher
Education: New Magazine” IV 2008, p. 36.
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With my experience, and observation, I can presume that what has been
explained in this article, responds in one way or another to synergism of
educational and social activities. The article also meets good practices in
environmental animation if what is described in it can be respected by all
stakeholders to address the advantages and disadvantages of the phenomenon of globalization.

KONIECZNOŚĆ PODJĘCIA DZIAŁAŃ PRZEZ DECYDENTÓW
ODNOŚNIE WPŁYWU GLOBALIZACJI
NA NASZE ŚRODOWISKO I WYCHOWANIE,
A W SZCZEGÓLNOŚCI NA ŻYCIE MŁODYCH LUDZI
Abstract
In this article, the author indicates how globalization influences animation
and synergism. Globalization is a powerful phenomenon; its influence must be
properly adjusted so that less developed nations can enjoy technological progress or compete with advanced nations in order to strengthen their capacities
in all the aspects of social life. It is well known that globalization enables people to access new sources of information and new technologies, which supports
learning in all the types and at all the levels of education.
On the other hand, globalization has caused exclusion, increase of economic and social differences, aggravation of conflicts between groups of different
identities, dislocation of societies and dissipation of commitments to universal
solidarity, destruction of languages and the culture of the minorities who do
not benefit from the advantages of globalization; and ir resulted in the fact that
the language and culture of the powerful majority is appreciated worldwide.
The author believes that education should discourage young people from what
does not meet the social values, so that they do not repeat distracting and destructive values, even if cultural diversity is said to be an important cultural
factor.
The author invites educators and policy makers to monitor and control what
children are unconsciously copying, in order to avoid their moral destruction
since ethics has also became a global value. The author further humbly requests
educational policy makers, education planners and politicians to quickly find
a solution in order to avoid the worse before it is too late, as young people are
constantly threatened with moral destruction.
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Abstrakt
W tym artykule autor wskazuje, w jaki sposób globalizacja wpływa na animację i synergizm. Globalizacja jest potężnym zjawiskiem; jej kierunki działań muszą zostać dostosowane, aby mniej rozwinięte narody mogły korzystać
z rozwoju technicznego lub konkurować z krajami rozwiniętymi, aby wzmocnić swoje zdolności we wszystkich aspektach życia społecznego. To, jak wiadomo, globalizacja umożliwia dostęp do nowych źródeł informacji i nowych
technologii w celu wspierania nauki we wszystkich typach i na wszystkich poziomach edukacji. Z drugiej strony, globalizacja spowodowała wykluczenie,
wzrost różnic gospodarczych i społecznych, nasilenie się konfliktów między
grupami o różnej tożsamości, dyslokacji społeczeństw i rozproszenia zobowiązań do powszechnej solidarności, destrukcji języków i kultury mniejszości,
które nie korzystają z zalety globalizacji; na całym świecie doceniany jest język
i kultura większości.
Według autora, edukacja powinna zniechęcać do tego, co nie odpowiada wartościom społecznym, a nie pozwalać młodym na kopiowanie rozpraszających
i niszczących wartości, nawet jeśli różnorodność kulturowa jest uważana za
ważny czynnik kulturowy.
Autor zachęca Pedagogów i decydentów do bezwzględnego monitorowania
i kontrolowania tego, co dzieci nieświadomie kopiują, aby uniknąć ich moralnego zniszczenia, ponieważ etyka stała się również wartością globalną. Autor skromnie prosi twórców polityki edukacyjnej, szkoleniowców i polityków
o znalezienie szybkiego rozwiązania, aby uniknąć gorszych konsekwencji, zanim będzie za późno, ponieważ młodzi ludzie są poddawani moralnej dywersji.
Słowa kluczowe: globalizacja, twórcy polityki, młodzież, różnorodność kulturowa, dywersja moralna, wpływowi ludzie
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Introduction
We based our research project on the fact that a child spends a significant portion of his or her lifetime at school; if we want to achieve the
goal of the educational process, which is, first of all, the child’s overall harmonic development, we must not only take formal education into account,
but we should also respect the particulars of mental development within
the individual’s social context. Naturally, at school it is the teacher who
interacts with children most often. Therefore, in our view of professional
training, we stress the necessity of the ability of teachers to support the
development of not only the child’s intellectual powers but also his or her
individual personal characteristics. We develop the potential for aspiring
teachers to identify themselves with pedagogic values, which include the
ability to view the child as a unique individual human being with specific
needs and certain individual and personal past experiences 1.
1
The study emerged within the framework of the teaching profession in the context
of changing demands placed on education.
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1. The teacher and child in the area of the humanisation
of education
As David Fontana states, we only rarely help individual children to
understand themselves, to be capable of self-acceptance, and to gain the
ability to live desirable and successful lives 2. Teachers need to experience
positive emotions regarding their profession, their pupils, and themselves3.
One of the basic principles of humanistic, personality-developing,
pupil-oriented education is the so-called ‘turn towards the child’, i.e. directing attention to the needs and possibilities of child/pupil/student development4. We primarily focus on the student of pedagogy as the embodiment of these principles, which he or she must learn in the pre-service
training.
In his article, Zdeněk Helus clearly favours a humanistic approach to
education, which is, in a way, the polar opposite of the behaviourist approach5. The humanistic approach understands learning as an inner activity
of pupils in which they fulfil themselves, one which they arrive at gradually,
as long as the teacher facilitates them, provides a supportive environment
for them, and serves as an empathic guide on their way to self-fulfilment.
The teacher’s personality is of crucial importance for his or her pupils. A teacher who identifies internally with both the objective and the sense of the
role of pedagogy (related to professional identity) exemplifies for pupils the
potential for self-fulfilment and satisfaction in life6.
2
D. Fontana, Psychologie ve školní praxi. Příručka pro učitele (Praha: Portál, 2010),
p. 307.
3
Although there has been a great endeavour to humanise formal education since
the 1990s, ever-greater stress has been placed on ‘knowing’ than on ‘being’. For example, C.R. Rogers (1998), Z. Helus (2003, 2010a), V. Spilková (2005, 2011), and S. Koťátková
(2002, 2004) have studied this concept.
4
V. Spilková, Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení. Filozofická východiska
a pedagogické souvislosti, Praha: Asociace waldorfských škol, 2012, p. 44.
5
Z. Helus, Personalizace v pedagogice – nový pohled na starý problém?, “Pedagogika”
2010, 60, No 3-4, pp. 13-26.
6
R. Švaříček expresses the professional identity of pedagogy students very simply in
one of the interpretations of narrative research on the crucial events in the formation of
a teacher’s professional identity, stating that pre-service teachers play the role of university
students rather than the role of pedagogy students training to be teachers. R. Švaříček,
Zlomové události při vytváření profesní identity učitele, “Pedagogika” 2011, SK 2, No 4,
pp. 247-274.
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If we accept one of Fred Korthagen’s statements ‒ that meeting the inner
needs of the students enhances learning efficiency ‒ we encounter a fundamental problem in Czech pre-service teachers’ education. I believe that our
students do not sufficiently identify with the role of a teacher, and that we, as
teachers’ educators, are overly concerned with fulfiling our own needs within
the educational process. Our most important task is to awaken their interest
and show them the way to the achievement of self-understanding in the children/pupils for whom they will serve as facilitators in the learning process7.
Hana Kasíková, who is in agreement with this view, identifies the basic
objectives for teachers’ education in the context of the humanistic approach:
1.	 The main objective of teachers’ education is to help them discover their
individuality, which is related to social and personal development in the
course of their professional training.
2.	 Educating teachers involves the process of growth into the role of a teacher; that is, the task is to stress the motivation associated with the profession. Teachers’ educators should not neglect students’ personalities
and self-fulfilling tendencies; rather, they should nurture the students’
feeling of their own value.
3.	 Teachers’ education is intended to help aspiring teachers to discover
their inner resources, which serve as bases for choosing a way to work
with children that derives from conviction and is not in conflict with
the teacher’s own identity.
4.	 The practical activity in education is a condition for discovering the meaning of a theory through identification with the profession. The aim of
practice also encompasses the acquisition of knowledge and skills and
potential comparison of institutional preparation for reality 8.
I would like to conclude the chapter with the words of Blanka Pravdová,
which serve, in a way, as the climax of the principles described above for creating the basis for the teachers’ profession: ‘One of the conditions for successful
pursuance of the profession is the teacher’s positive professional self-identity’9.
This thought serves as an appropriate transition to the following topic.
7
Cf. F. Korthagen et al., Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání
učitelů, Brno: Paido, 2011.
8
H. Kasíková, Humanistické tendence v učitelském vzdělávání, in: Humanizace
vzdělávání, Praha: PWPA-CS 1991, pp. 99-103.
9
B. Pravdová, Já jako učitelka: profesní sebepojetí studentky učitelství v posledním
ročníku pregraduální přípravy, “Pedagogická orientace” 2013, 23, No 2, p. 189.
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1.1 The teacher striving for self-fulfilment
Apart from the expert knowledge and didactic skills, we are primarily
interested in social skills and teachers’ personality traits. Great attention is
paid to this area, especially in relation to the above-mentioned humanising
tendencies at school. In the following section, I am not going to describe
individual teaching assumptions in detail; rather, I will briefly outline the
chosen personality qualities I consider to be the basic pillars supporting
development of the required pedagogical competence10.
I will begin by recalling the statement that the teacher is of crucial importance for the child; that the teacher’s attitude to the pupil determined
the pupils’ potential for self-fulfilment and satisfaction in life. This is possible on the condition that the teacher is a mature and self-actualised personality. Abraham Harold Maslow presented the following characteristics
of self-actualised personalities, who:
• perceive reality appropriately and embrace the unknown;
• accept themselves and others, flaws included;
• are spontaneous in both thought and behaviour;
• focus on problems, not on themselves;
• have a sense of humour;
• are creative;
• resist social pressure and are inherently unconventional;
• care about mankind;
• appreciate basic human experiences;
• share deep relationships with several others;
• view life objectively11.
These characteristics of mature and well-adapted individuals are not
designed specifically for teachers, but it is apparent that especially those
individuals engaged in professions in which they participate in the development of other (more or less immature) people should strive to acquire
these characteristics.
Certain other theoretical backgrounds are also oriented towards humanism. When we accept humanistic understanding as the basic principle of
Various outlooks exist concerning professional knowledge and skills, e.g. J. Průcha,
Moderní pedagogika, Praha: Portál, 2013, or R. Dytrtová and M. Krhutová, Učitel: příprava
na profesi, Praha: Grada, 2009.
11
A.H. Maslow, Motivation and Personality, New York: Harper & Row, 1970.
10
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the process of educating students and pupils, we encounter the concept of
Carl Ransom Rogers, who mentions three basic skills which may be identified as initial qualities required for the teaching profession, and thus may
serve as the foundation of our experientially-oriented approach to pedagogical guidance. These three qualities are authenticity, acceptance, and
empathy. Their potential is reflected in Rogers’ understanding of school
according to the following principles:
• Pupils are involved in creating the educational programme and teaching derives from their initiatives;
• Experiential learning incorporating personal involvement and a climate of supported group interaction constitutes the basic principle of
learning;
• Self-criticism and self-evaluation on the part of the pupil lead
to independence in thinking, creativity, and the development of
self-confidence;
• A human being has a natural ability to learn, which must be reinforced
along with the pupil’s self-concept;
• The most useful process involved in learning is to learn how to learn,
to be open to experience, and to take partial responsibility for this
process12.
If we require aspiring teachers to be authentic, empathic, and accepting
in their practice, we should guide them in the acquisition of these qualities,
mainly through a personal approach. Korthagen has a message for teachers’
educators: students should feel that their supervisors accept them as individuals, even if the former sometimes fail to meet the latter’s expectations.
The same challenge is present in terms of empathy and authenticity13. Teachers’ educators (as well as workers in other helping professions) sometimes
forget that self-assertion, self-confidence, and self-respect are among the
most important human needs. While these needs cannot be fully satisfied
in the education process, we should certainly not deliberately expose students of pedagogy faculties to long-term frustration.

C.R. Rogers, Způsob bytí. Klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího
zakladatele, Praha: Portál, 1998, pp. 247-248.
13
F. Korthagen et al., Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání
učitelů, p. 123.
12
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2. Experiential education in teachers’ professional training
The concept of personality development as the background for experiential learning derives from the basic principle ‘from myself to others’, i.e.
the individual has to first understand him- or herself to be able to understand others.
It is difficult to strictly define personality and social training, as such
definitions derive from different concepts and schools; nevertheless, Josef
Valenta, among others, has attempted to define them. The primary objectives of personality and social development are:
• the development of self-concept (its components are self-knowledge
and self-evaluation),
• the development of self-regulation,
• the development of learning ability,
• the development of creativity,
• understanding of the principles of mental hygiene and the ability to
apply them in real life,
• problem-solving ability,
• working with values and attitudes,
• the development of communicative abilities,
• orientation towards high-quality relationships, including all relevant
components14.
Of presumed importance in high-quality personality and social training within professional training is the formulation of a strategy based on
clearly stated objectives and structured content filled with particular activities and methods which logically follow one another and make sense.
The suggestion and fulfilment of personality and social training in order
to meet the declared objective and significance should derive from theoretical backgrounds, meet practical requirements, and respect the individual
needs and interests of students15.
Prior to the start of experience-oriented education, it is necessary to understand another supportive, but, at the same time, limiting factor which
is closely associated with psychotherapy. On one hand, it is necessary to
J. Valenta, Didaktika osobnostní a sociální výchovy, Praha: Grada, 2013, p. 17.
B. Lazarová and J. Kolář, Osobnostní příprava studentů pedagogických oborů, in:
Trendy v přípravě pedagogických pracovníků, ed. D. Knotová, L. Hloušková, K. Zavadilová,
Brno: Konvoj, 2007, pp. 170-176.
14

15
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differentiate personality and social training within pre-service education
from classic psychotherapy; on the other hand, experiential education derives from the principles of various psychotherapeutic schools and uses
therapeutic methods and techniques extensively. It is necessary to bear in
mind that personality and social training with experiential elements in the
university environment can in no way replace the psychotherapeutic process in training or in a therapeutic group. The aspiration of this kind, of
course, is only in starting the process of self-knowledge.
In accordance with the opinions of Soňa Koťátková and Vladimíra Spilková, achieving self-reflection and the ability to understand oneself and
developing self-regulation during pre-service education are part of an important impulse to take responsibility for oneself and one’s professional
development16. These authors, similarly to our working group, though several years earlier, used a course in personality and social assumptions at
the outset of teachers’ education which became the background for their
research17.
The Czech academic environment includes different conceptions of
personality and social training of teachers. Masaryk University is one
of the significant institutions whose experts have been working on this
topic for years, both in projects and in common education plans for
pedagogy students18.
Having opened this chapter with Valenta’s definition of the objectives of
personality training, I would like to conclude it with a conception inspired
16
S. Koťátková, Působení na profesní orientaci budoucích učitelů mateřských škol
v souladu s humanistickými principy, “Predškolská výchova”, 2004, vol. 58, No 4, p. 3038; V. Spilková, Rozvoj studentů učitelství profesní identita skrz konstruktivistické přístupy
a sebereflektivní techniky, “Orbis scholae” 2011, vol. 5, No 2, pp. 117-138.
17
The results of this research confirmed that systemic application of specific strategies
of the pedagogical profession (e.g. reflective writing, projective methods, working with
memory and childhood experience, reflection on one’s own life experience in the role of
a teacher) provide valuable opportunities to develop students’ professional identities and
appeal to their teaching concept. Individual findings of the research are very interesting;
some of them will be used to support the interpretation of the research results. V. Spilková,
Rozvoj studentů učitelství profesní identita skrz konstruktivistické přístupy a sebereflektivní
techniky, pp. 117-138.
18
E. g. J. Kolář, Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje, Brno: Masarykova univerzita, 2013; P. Soják, Rozvoj osobnostní kompetence pedagogů – Projekt COPE for
Teens, in: Trendy v přípravě pedagogických pracovníků, ed. D. Knotová, L. Hloušková, and
K. Zavadilová, Brno: Konvoj, 2007, pp. 65-70.

254

Hana Kubíčková

by Stanislav Kratochvíl19. The area of personality development can be expressed by the objectives described below. We tried to meet these objectives
using experiential methods to:
• support maturation and personality development in the sense of realisation of one’s own potential;
• initiate the process of self-knowledge;
• mediate knowledge about interpersonal relationships;
• initiate the development of interpersonal communicative skills as a basis for satisfactory interpersonal relationships as well as professional
appeal;
• develop and support abilities and skills with a focus on pedagogical
practice.

3. Qualitative research: experiential professional training
of teachers
The presented research project was drafted as a pilot study with the
goal of learning whether, and if so, how, methods derived from selected
therapeutic theories (mainly from integrated psychotherapy and transformational systemic therapy) and used in experiential training influence the
development of the observed personality tendencies and social abilities and
skills of students in educational fields. The emphasized qualities include
self-knowledge, self-evaluation, self-regulation, social communication, and
problem-solving, focused on pedagogical practice.
We posed two basic research questions:
• How do participants perceive the applied experiential approach within
the experiential course?
This question focuses on the students’ opinion of this type of education, as well as on how they view changes in their personality and social
development.
• How do the students respond to particular applied experiential methods
and procedures, and how do they approach solving tasks and different
pedagogical situations?

19

Cf. S. Kratochvíl, Skupinová psychoterapie v praxi, Praha: Galén, 2005, p. 15.
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3.1 Research project methodology
The chosen methodology is of qualitative nature. As the data collection
method, we used direct participatory observation and video recording, activity product analyses (diary analyses), and semi-structured interviews with
9 students. Basic analytical tools comprised procedures derived from grounded theory, particularly open coding and data categorisation20. All the three
methods were combined, enabling us to support and justify the obtained data21.
The respondents were second-year students in a bachelor programme
focused on education, chosen based on their interest in participation in
research; the main criterion was the programme of study. Two hundred
and fifty students were repeatedly addressed, of whom 15 signed up for the
course and 12 participated in the first part; however, only 8 students signed
up for the follow-up course, of whom 2 left the course prematurely due to
the lack of time; the remaining 6 students participated in experiential sessions till the end.

3.2 Education progress and contents
Eleven experiential sessions (22 lessons) were held from September to
December 2014. In these sessions we used applied experiential methods focusing on:
• development of self-concept, including all of its components, and
acquisition of insight in the field of attitudes, experience, and reinforcement of positive self-acceptance;
• development of interpersonal communicative skills as the basis for
shared interpersonal relationships and professional work.
Twelve sessions (24 lessons) were held, beginning in February 2015, in
which we focused on the above-mentioned items as well as on:
• development and support of abilities and skills applied to educational
work and pedagogical profession;
• teachers’ training in coping with difficult pedagogical situations and
working with high-risk children.
Cf. A.L. Strauss and J. Corbin, Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky
metody zakotvené teorie, Boskovice: Albert, 1999.
21
R. Švaříček and K. Šeďová, Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, Praha:
Portál, 2014, p. 204.
20
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3.3 Research results
I would like to present the main results of the research project. In individual chapters I shall present categories concerning students’ motivation,
group work, respondents’ reflections on experiential learning, and reflections on future pedagogical practice.
Single chapters follow in logical fashion and are intermingled. The central category is ‘Experiential learning: from myself to others’; all of the
other categories direct the reader to the central chapter.

3.3.1 Motivation and expectation
Each teacher regards motivation as an important precondition for successful teaching. The students’ motivation was an essential factor in our
case as well, exerting an impact on the course of teaching and research22.
One important aspect encouraging students to become involved in the
subject, and, consequently, the research, at the very beginning involved the
output benefits they could acquire.
‘Frankly, we got credits for that…’ (R6).
Credits constituted a common (but not always important) motivation
for all of the girls; however, other individual factors were added to this basic
driving force.
Along with a rather large number of credits, another phenomenon encouraged the students to choose this subject: the effort to avoid difficult tasks
which were the conditions for acquiring a class ticket.
‘…Well, there’s no final test or anything like that, which I appreciate... so
definitely that was the main reason... I was looking for something without
difficult testing or learning or anything like that’ (R5).
The above-mentioned incentives can be ranked among so-called extrinsic motives. I will discuss the so-called intrinsic motives below.23
According to Geoffrey Petty, one of the reasons children want to learn is that ‘things which [they] learn are interesting and awaken [their]
curiosity’.24 This motive is congruent with the incentives of our students.
22
23
24

Cf. G. Petty, Moderní vyučování, Praha: Portál, 2013, p. 40.
Cf. D. Fontana, Psychologie ve školní praxi. Příručka pro učitele, p. 153.
G. Petty, Moderní vyučování, p. 41.
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The name of the subject evokes curiosity and interest in new experiences
and challenges. Later, I will discuss the experience of the lack of it, with
experiential learning. However, it is necessary to mention that, with one exception, none of the students had any previous experience with any similar
class; accordingly, they were interested and curious.
‘To tell the truth, I found the name of the subject interesting... and I was
curious what it would bring to the classes and what I could expect from it’ (R7).
The participation and interest in the lessons was explained by incentives
which directly corresponded with the students’ future profession. Even here,
we can find similarities with Petty, who stated: ‘qualifications which I acquire
via the study are useful to me’.25
‘… And then the title also caught my attention ‒ the teacher’s personality
development ‒ I definitely want to be a good teacher so that’s the reason…’ (R3).
In accordance with these external motivation factors, the respondents’
expectations of the personality development course were not anchored.
Mainly, they concerned the development of particular pedagogical skills.
‘I didn’t expect much of it but I thought that the activities in these classes
would be more of a pedagogical nature, that maybe we would learn some
practical things’ (R3).

3.3.2 From concerns to trust and sharing
Making room for real sharing and trust depends on a favourable social
climate within the group. The stress on social climate is of an overlapping
character in our case, as in experiential sessions we attempted to point out
the necessity of this process not only within our group but also for the future work of the students in our classes.
At the beginning, there was stress and nervousness regarding the unknown. Participation and sharing was very hesitant and uncertain, as participants tried to understand the purpose of the sessions. The initial sessions
were accompanied by curiosity, expectations, getting to know one another,
and testing the established boundaries.
‘I was terribly nervous… (laughing)… that in an unknown, quite big
group of people I was supposed to speak about my characteristics, goals,
and about myself generally…’ (R2).
25

G. Petty, Moderní vyučování, pp. 40-41.
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Group openness was highly valued, according to the students’ diaries
and interviews. The girls positively evaluated the opportunity to present
their personalities and problems to the group; at the same time, they reported that they were stressed about speaking in public and that they did
not trust other people. This uncertainty gradually diminished (see below);
nevertheless two of the girls were unable to overcome this problem and
therefore decided to quit the sessions after the first semester.
Gradual discovery and understanding of the basic principles of group
work led to greater openness and relaxed feelings on the part of the participants. Many factors were involved in the development of a friendly, trusting,
and accepting atmosphere. In this report I will mention those factors which
we considered the most apparent. Firstly, these include the teachers’ attitudes, their openness, authenticity, and humour, which contributed to the
transformation of the original distance and passivity of the group members
into group cohesiveness (see below). The students mentioned words such as
trust, harmony, friendship, and compatibility in relation to the group.
Trust in the group is such an important aspect of its functioning that
it is necessary to highlight it and allot this topic sufficient space. The development of trust depends on mutual relationships among participants,
group size, the organisation of meetings, awareness of and obedience to
rules, and the leadership of the group. Here I mainly mention the factors
cited by our respondents. Group cohesiveness and group work efficiency
developed from mutual trusting relationships between respondents and teachers in the group. Sasha’s testimony below clearly shows the development
of trust and openness in the group during classes.
‘Now the group has become a little smaller, but I don’t think that’s a disadvantage. We had a few people in the group who came only a few times
and I think it kind of distracted the group. So now it is only us, who care
about it and who make a good core. So now it’s smaller, more intimate, closed, and more trusting, I think’ (R6).
In relation to this phenomenon, it is necessary to state the very important role of the teachers in the group. At the group’s development stage (see
below) the teacher was perceived as an indisputable authority from whom
the girls expected clear leadership, instructions and information, and a personal, friendly approach.
In some aspects, the students tended to idealise the teacher and overrate
his or her abilities. Humour was an inseparable and essential part of group
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dynamics in our case. I believe that a sense of humour is a very important
attribute for a teacher26. In the group, humour, mainly in the initial sessions, played an important role in the release of tension, added to the sense
of openness, and, overall, encouraged group cohesion. Humour deepened
relationships and encouraged positive emotions, resulting in better fixation
of new information in experiential learning. Making light of and trivialising situations made it possible to vent negative emotions and to realise that
even serious trauma has its limits. On the other hand, humour was also an
expression of insecurity on the part of the participants; often it was easier
to trivialise the situation than to show real emotions. It was the teachers
who initiated humour in the group, using light or self-directed irony, witty
comments, etc.

3.3.3 Group work specifics
Our understanding of experiential learning derives from group psychotherapy principles the essential elements of which obviously appear here
as well. On the other hand, it is true that this was neither a psychotherapeutic nor a training group. Group work did not achieve the necessary intensity
and therefore many of its aspects remained in the undeveloped initial stage.
I will mention the aspects which were significant for our purpose.
The chapter ‘Group work specifics’ combines all of the topics mentioned
above and below (motivation, atmosphere, description of experiential learning and its benefits). All of these categories are a part of the group work
concept.
After the data analysis (video recordings, interviews, diaries) and the
study of related literature, I came to the conclusion that the sheltering
aspect of the group work, which involves a variety of elements following
one another and faithfully depicts the functioning of our group, is the development of the closed group stage27. Particularly, it is the first stage which
expresses orientation and dependence. In relation to this, it was obvious
26
Cf. K. Šeďová, Žáci se smějí učitelům: Podoby a funkce školního humoru zaměřeného
na učitele, “Pedagogická orientace”, 2012, vol. 2, No 1, pp. 41-65.
27
S. Kratochvíl, Skupinová psychoterapie v praxi, Praha: Galén, 2005; J. Kolář, Práce
s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje, Brno: Masarykova univerzita, 2013;
J. Valenta, Osobnostní a sociální výchova, Kladno: AISIS, 2006; I.D. Yalom, M. Leszcz, Theory and Practice of Group Psychotherapy, New York: Perseus-Basic Books, 2005.
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that the group found itself in the first stage even after the sessions were
over; on the other hand, it managed to progress within this stage. It is apparent from the previous chapter that the participants made a significant
step away from mistrust, insecurity, and reserve towards mutual trust and
sharing. I was able to perceive modest progress in terms of seeking the sense and purpose and clarifying the meaning of experiential learning in the
teaching profession.
The group was dependent on the teacher’s leadership. Participants
expected questions and answers and depended on the teacher’s acceptance. They required clear and structured activities and a clearly defined goal.
Rules and group norms were perceived as essential, but only, as is true for
other elements of group work, in a formal sense. At this stage, participants
were unable to see the real sense of rules; they did not think about them
very much, even though great attention was paid to them at the beginning
of the session. They expected external checks; their self-regulation was very
weak in this aspect. Moreover, when they broke the rules, they did not feel
true remorse, but exhibited the tendency to excuse and rationalise their
behaviour. The girls admitted that when nobody checked on or punished
them, they transgressed the boundaries. Further on in the course of study
the girls realised that respecting the rules (in this case, coming to classes
regularly) ensured group security. Nevertheless, it must be said that in the
second semester attendance was actually monitored.
Another sign of orientation and dependence was that the participants
expected activity from the teachers, not from themselves; they behaved as
if their development depended solely on the teachers’ activity. They did not
really want to take part; judging by their reactions, they felt that any possible change in their attitudes towards all three elements should have come
from outside; they were passive and unwilling to accept responsibility for
their behaviour and actions. In the course of the academic year we were
able to observe some development, especially in self-perception.
The style and content of communication possessed a general character
at this stage. The participants had the tendency to retreat into general subjects. They willingly discussed everyday events in a lively manner; they were
able to dwell on general and marginal topics, especially those concerning
their teachers, for a very long time. On the other hand, when they were
required to solve difficult and painful life situations (e.g. ‘river of life’ technique) they expressed admiration and surprise at the painful experiences
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and openness of some girls, but were anxious and helpless when it came to
offering immediate feedback or expressing support and understanding. If
I then took a step back in the course of this reflection, I reached the stage
necessary for understanding: possession of the ability to concentrate one’s
attention on the speaker and listen more actively. Our respondents were
unable to detach themselves from their own experiences (and, mainly,
needs) and concentrate fully on another participant.
With regard to the stage of the development, it is obvious that the teachers assumed the role of active leaders and initiators in the group 28. This
role was seen in many aspects of group leadership; however, I will now focus
on the significant activity of the teachers, which was to encourage sharing
and activity within the group. The teachers encouraged the students intensely and often, through both asking questions and setting challenges. With
regard to insufficient experience with group work concerning all the above-mentioned elements, the participants were more or less passive (apart from
the initial reflection) and it was necessary to address them directly, as they
did not respond to questions otherwise 29.
Group cohesion is a necessary condition of efficient group work. The
road to cohesion was complicated in our case; I suppose we did not quite
reach the objective. The main obstacles were the students’ initial motivation
and expectations, which had an external character; therefore, initial disharmony arose between the respondents’ personal needs and experiential
learning objectives. The tendency of individual group members to remain
in the so-called comfort zone, i.e. the zone of safety, as well as boredom,
stood in the way of formation of group cohesion30. They were silent when
various problematic life questions were discussed, they did not respond in
depth when problems and conflicts needed to be solved, and they did not
remain calm or perform activities with which they could successfully cope.
On the other hand, the positive relationships and friendly atmosphere in
the group favoured group cohesion. Finally and significantly, those group
techniques and activities which the students enjoyed and found interesting
and which led to positive emotions, proved to be very useful.

Cf. S. Kratochvíl, Skupinová psychoterapie v praxi, p. 27.
Cf. J. Kolář, Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje, p. 219.
30
J. Kirchner, Psychologie prožitku a dobrodružství: pro pedagogiku a psychoterapii,
Brno: Computer Press, 2009, p. 88.
28

29
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3.3.4 Experiential learning, or ‘from myself to others’
The subject of experiential learning was, overall, perceived positively.
The students especially appreciated the great variety of activities, from personality development techniques to drama classes and role-playing. The essential factor here was the personal, open attitude of teachers. The students
also pointed out the group’s cohesion, mutual sharing, and communication
as particular benefits leading to self-development.
‘I definitely benefited from group work and generally from meeting nice
people and teachers …’ (R3).
As for pedagogical solutions, the students showed interest in them, but
only in the context of all of the above-mentioned factors. They had to be constantly encouraged to think and respond. Overall, I evaluate their responses
to problem-solving as passive. A certain degree of rigidity and generalisation
also appeared in their strategies, due to their insufficient experience.
The participants stated, on one hand, that they would not change
anything in the course’s content; on the other, if they were to manage such
class themselves, their priority would be training in communication and
other particular skills in pedagogical situations. The respondents’ opinions
that experiential learning should definitely be included in teachers’ training is also in agreement with the above. The girls agreed that experiential learning makes sense mainly because aspiring teachers are given the
opportunity to know themselves and to learn to regulate their behaviour,
which is essential for any high-quality education activity.
‘Naturally, teachers have to know themselves and have to be able to work
with themselves; only then can they work with others’ (R6).
The respondents, asked if they thought this subject should be a mandatory part of the curriculum, were not consistent in their replies. Their
statements can be divided into three groups:
1.	 Experiential learning should be a compulsory subject;
2.	 Experiential learning should be included in the study plan as an optional subject, since students should not be forced to develop their
personalities;
3.	 Experiential classes would be too demanding in terms of organisation,
and this subject is not a priority in professional training.
Special attention should be given to diaries that represented a therapeutic method, which was new for the students but, at the same time, very
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intense. At first, it was difficult for the students to keep their diaries regularly and to hand them in on the appropriate dates. The content of the diaries was quite general at the beginning, but gradually the reports became
more candid and particular, and dealt with personal experiences.
The students perceived the overlap between experiential learning and
particular activities in which they participated, and stated that they would
like to apply group-work elements in their teaching, e.g. group organisation
and communication, relationship and cohesiveness orientation.
‘First of all, I would use the technique of group work – how we communicated with one another. I would like to work like this with my class one day’ (R9).
I would like to dedicate the conclusion of this chapter to a spontaneous
statement by one participant in relation to the subject ‘Teachers’ personality development’.
‘If I had to sum up the subject … well, I didn’t know what I was going for.
I found many new friends and learned something about myself as well as
what I can do with myself. And I relaxed, just like in therapy, and for the first
time in my life I kept a diary for longer than two days. Well, it’s a pity it’s over
and we won’t see one another in the group any more’ (R2).

3.3.5 ‘First step …’
The preceding chapters dealt with how respondents viewed their personal development and how they responded to particular methods and
procedures. Great attention was also paid to manifestations of their personal growth. Now I would like to present information especially regarding
the respondents’ development of personal qualities as they themselves observed it.
People rarely have the time, or even the inclination, to think about
themselves; hence one of our goals was self-reflection as the first step towards further personality development. Our respondents took the step of
speaking about self-knowledge and realising their value for themselves and
others; they perceived their strong and weak points and achieved a better
understanding of their own reactions.
‘Well, I found out I wasn’t interested in myself at all. Now I know I should
be. And also I realised I’m too anxious when I compare myself with others.
So that’s it…’ (R5).
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Imaginary first impulse for change, as mentioned earlier, is the capacity for self-reflection; hard long-term work on oneself should follow. The
students shared particular procedures which they managed to initiate and
perceive as crucial for themselves and for their lives.
‘I improved my expression of my opinions and acceptance of the opinions
of others. I seem to be more patient, judicious, and consistent with regard to
my school assignments…’ (R3).
Very important progress towards their future profession emerged from
the teachers working in the group, which is a good example method both for
the respondents as well as for the application of particular techniques. I consider this phenomenon to be essential, as it fits the conviction that those who
educate future teachers should approach their students in the same way that
they expect the aspiring teacher to approach their students in turn.
‘I’m glad that my opinion has been confirmed: that a teacher can be friendly and at the same time he/she can be an authority for the students’ (R6).
Our participants let us see their own expectations of themselves in the
role of teachers, as well as their images of an ideal teacher. This emerged
from the interviews and discussion. Especially desired pedagogical competences include authenticity, helpfulness, security, and mutual trust and
respect, but also the ability to maintain boundaries and professional knowledge. All these elements are combined, as they derive from the students’
dispositions and attitudes. The girls were aware of the fact that teachers
must first work on themselves and on their self-concept in order to be secure in the education process.
The students stated that meeting together in the group provided them
with a symbolic stopover and enabled them to delve into themselves in order to learn to think about themselves. An even greater surprise was their
shared amazement regarding the results of experiential learning, i.e. the
potential for changing oneself as a result of the experiential activities.

Conclusion
Before coming to the conclusion of our research project, I would like to
point out a general problem concerning pedagogical research. As stated by
Tomáš Svatoš, the latest research in the Czech Republic documents that,
as opposed to intense interest in beginner and experienced teachers, the
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research carried out on other stages of teachers’ professional development
is very poor, especially as regards pre-service training 31.
To return to our study, elements of experiential leaning certainly have
their place in high-quality pre-service teacher training, as proved by our
research as well. We should bear in mind, when training future teachers,
that the teacher plays a significant role in education and development of young people. Therefore, we believe that beginner teachers must be given the
opportunity to initiate understanding and cultivation of their personality
through experiential activities. Experiential education programmes play
a part in the development of intrapersonal and interpersonal intelligence.
Our group work was influenced by the students’ motivation at the outset; nevertheless the basic driving force behind their motivation was not
a desire for personal growth but rather curiosity and the opportunity to
acquire a large number of credits. However, the teacher at least succeeded
in awaking their interest in group work.
Although our respondents were still unable to fully concentrate on
other group members, or to turn away from their own experiences (and,
especially, needs), their gradual incorporation and understanding of basic
principles of group work led to greater openness and relaxation. A variety
of factors influenced the development of a friendly, trusting, and accepting
atmosphere: first, the teachers’ approach, and their own openness, authenticity, and sense of humour, thanks to which the initial reserve and passivity of group members began to be transformed into group cohesiveness.
This transformation seems essential to me, and it is in accordance with the
basic principle that educators of aspiring teachers should approach their
students in the same way they expect those future teachers to approach
their pupils in turn. In the course of the second semester, the group became
united; this phenomenon was demonstrated in the provision of feedback
and, partly, in the form of emotional support.
In the course of the academic year, we were able to observe a certain
degree of development, especially in self-knowledge and realisation of
our own values, not only for ourselves but also for others, as well as in
the discovery of weak and strong points and better understanding of our
reactions.
31
T. Svatoš, A Student Teacher on the Pathway to Teaching Profession: Reviewing
Research and Proposing a Model, “Pedagogická orientace”, 2013, vol. 23, No 6, pp. 786‒809.
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The urgent message from our students was that teachers must first work
on themselves and on their self-concepts, so that they can be more secure
within the education process. As has been mentioned several times in the
paper, the central point of pre-service teachers’ training is that students of
pedagogy must themselves have a sense of responsibility for their own learning. This statement derives from the social-constructivist concept, which
stresses understanding and being able to use knowledge in problem-solving
in real-life situations, understanding the sense of teaching, and taking over
the approaches and views. The purpose of teachers’ education is to provide
help and support within the individualised gradual process of ‘how to become a teacher’, understood as the active and creative formation of the teaching profession based on the aspirant’s own experience, searching for and
finding oneself in co-operation with one’s teachers and fellow students32.
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Abstract
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highlights the problem of applying approaches to personal and social development in the professional training of educators. In this area, she presents the
results of the research carried out within The Student’s Grant Competition
entitled ‘The Role of Self-Reflection Training in Teachers’ Education Courses’.
Keywords: experience, personality development, professional training, student,
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Abstrakt
Doświadczeniowe uczenie się oferuje przygodę i wiedzę. Autorka w swoim artykule podkreśla problem stosowania podejść do rozwoju osobistego i społecznego
w szkoleniu zawodowym nauczycieli. W tym obszarze przedstawia wyniki badań zrealizowanych w ramach Konkursu Stypendialnego Studenta pod nazwą
„Rola treningu samopoznawczego w kursach edukacyjnych nauczycieli”.
Słowa kluczowe: doświadczenie, rozwój osobowości, trening zawodowy, student, konkurs grantowy ucznia

32
V. Spilková, Rozvoj studentů učitelství profesní identita skrz konstruktivistické
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Thefts at School as a Social
and Educational Problem

Introduction
Risk behaviour of children at school is not only an educational and
formative problem, but it also has biological and genetic determinants. Cultural and social environments in which such behaviour occurs are also important aspects. Thefts at school, which this article is about, are included in
the category of risk behaviour. It is a common phenomenon at school which
affects both the teachers and pupils, and, consequently, parents. Thefts have
always been the kind of behaviour in which somebody deliberately takes
something or some value which does not belong to them. Ban of thefts is
what we can find in the Bible, the Code of Hammurabi, in law acts and
legal norms of most present and past cultures. Each individual looks for
their place in the society, tests its boundaries, thinks about what is acceptable in the society and what is not, and considers how to meet their needs.
Quite a large number of people have some experience with the situations
in which somebody takes something which belongs to somebody else, and
they do not return it. Sometimes it is a single action, mostly in childhood
and during growing up, and sometimes it is a lifestyle – chosen or passed
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on1 by someone else. Thefts at school committed by pupils have their specifics and, in some way, they are different from the thefts defined in the
Criminal Code2. Its prevention and solution will therefore be different from
the legislative solution.
If we want to picture what kind of pupils are the typical thieves in school
environment, it will be difficult. We can ask questions: Are they the ones who
test the boundaries and norms, and, after one trial, they never do it again?
Or are they future delinquents and school environment is the place where
their inevitable offender career starts? What is their family and school background? What possibilities are there in their education and forming if, for
example, their family is partly non-functioning or distressed? What possibilities does social work have in working with these children and their families?
To what extent are the thefts at school hidden and how often are they solved?
We will look more closely at the thefts of pupils from the point of view
of their personal, family and school context in this chapter. We will present the reasons which make pupils steal, based on expert resources and researches. We will also present the most common ways of dealing with thefts
at Czech schools. The last part of this chapter is going to open the question of the need of cooperation of more fields in effective work with these
children. Educative and formative means of working with children within
school are insufficient, as not only the pupil, but usually the whole family or
even the community needs proper psychological services and tools.

What is theft at school?
Defining what is regarded to be theft at school is not easy. Some schools
do not regard stealing schoolmate’s snack a theft, some schools do not consider taking schoolmate’s school supply, without returning it, to be a theft.
Theft as a lifestyle that has been passed on by someone else is mentioned in the Cultural Transmission Theory or the Cultural Deviance Theory. This theory believes delinquency is learned behaviour. Some sub cultural groups have different norms from the
dominant culture norms. Therefore, there is a discrepancy between acceptable norms in
different groups. Cohen (1958), Cloward and Ohlin (1960), Miller (1958) or Wolfgang aand
Ferraculti (1967) studied these norms. In the Czech Republic it is Horváthová (2002) who
studies understanding of the norms in the Romany ethnic group in the field of thefts.
2
I studied this more in my dissertation thesis: B. Richterová, “Social Context of
Thefts at Primary Schools Focused on School and Family Environment: Multi–case Study“
(Ph.D. thesis, Palacky University, Faculty of Education, 2017).
1
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These schools only speak of thefts if higher financial value is in question.
Other schools believe that stealing even smaller things is a theft. When
I did the survey at elementary schools in 2016 and 2017, the prevention
workers, as well as the head teachers, often mentioned that in some cases it
would be better to replace the word theft with taking or losing the thing3.
The synonyms for theft commonly used at schools can be: seizing somebody else´s thing, stealing, borrowing somebody else´s thing and not returning
it, taking a thing and not returning, appropriation etc. According to the use
of the word, we can see different connotations4 and attitudes to what happens. The words thief and theft evoke certain label and the teachers, as well
as pupils, should avoid labelling when dealing with small or single thefts.
Richard Jedlička et al. states that “early labelling theories point out that each
individual acts in certain moments in a not normal and often reprehensible
way”; still, it does not mean that the person is an offender or delinquent5.
Kateřina Vojtíšková states that labelling in school environment can totally
change pupil’s life in school and can make them delinquent although they
would have never repeated the same action 6.
Petr Ondráček gives a brief and wide definition of theft at school; he
states that theft at school can include all the cases in which a pupil takes
something which belongs to somebody else7. In this understanding, all the
above mentioned words can be considered to be synonyms of theft. The
material value of damage is not decisive, unlike in the case of the legislative understanding of theft in the society. An important factor for committing theft is a situational factor – time and opportunity. It is usually
things which are lying around and are not secured that are stolen. The more
valuable and the more interesting the object is, the more tempting it is for
3
B. Richterová, “Social Context of Thefts at Primary Schools Focused on School and
Family Environment: Multi–case Study, 2017“, pp. 245–254.
4
A connotation of a word is an idea or feeling which a word invokes for a person in
addition to its literal or primary meaning. It is commonly understood cultural, ideological
or emotional association that some word or phrase carries. J. Kraus et al., Nový akademický
slovník cizích slov: A - Ž, studentské vydání, Akademia, Praha, 2014, p. 433.
5
R. Jedlička et al., Děti a mládež v obtížných životních situacích. Nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí, Grada, Praha 2004, p. 113.
6
K. Vojtíšková, “Statická dělnická rodina: „někdo taky musí dělat“. Socioweb. Praha:
Sociologický Ústav AV ČR, No 4 (2011), https://www.soc.cas.cz/aktualita/vyslo-nove-cislo-sociowebu-42011 (access: 17.01.2018).
7
P. Ondráček, Františku, přestaň konečně zlobit, nebo… Informace a podněty pro pedagogickou práci s žáky, kteří se chovají při výuce rušivě, ISV, Praha 2003, p. 93.
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the thief. Jan Jandourek supposes that only stealing something of value can
be regarded as theft8. At school, things of minor financial value are often stolen. If a child is deprived of a textbook, a talisman or a pen that they just
need, it is necessary to view the problem from a different than economic perspective9. The definition of theft at school according to Jedlička is also worth
mentioning. He states that stealing something means getting something at
the expense of somebody else or on purpose or in order to harm somebody
else10. Some expert texts state that it is not always theft in its real meaning.
For example, Zdeněk Martínek states that sometimes the child does not fully
realize the wrongdoing and sometimes they are not quite aware of stealing.
He describes a case when a child borrows something and does not return it
or has a compulsive need to have it and own it, and he/she does not realize
the consequences of his/her actions11. We can see such examples of thefts in
primary schools. Later children do realize the wrongness of their actions.
Exceptions are the cases of developmental immaturity, when the pupils are in
the delinquent microclimate or they suffer from kleptomania. With regard to
the developmental stage of the child, we can only speak about theft when the
child is in such a stage that they understand the meaning of ownership and
they are able to accept the norm of behaviour which distinguishes between
the way of behaviour related to their own things and to the things of other
people.

8

p. 67.

J. Jandourek, Sociologie zločinu: Proč lidé vraždí a jezdí načerno, Portál, Praha 2011,

A qualitative research study in Arizona, the USA, analysed thefts at school. Based
on an analysis from a focus group, it was found out that there was a difference in the way
how pupils and school staff viewed thefts. The staff focused on the technical aspect of theft
(responsibility for watching the premises, locking the rooms etc.) more than on the emotional value of the stolen object or emotional aspect of the process for the victim. Pupils
described theft as intervention into their security and personal space. They dealt much
more with their emotions and insecurity. K. Bosworth, L. Ford and D. Hernandaz, “School
Climate Factors Contributing to Student and Faculty Preceptions of Safety“, Select Arizona
Schools. Journal of School Health 81, 4 (2011), p. 194-201.
10
R. Jedlička, “Pedagogická diagnostika, preventivní výchovná činnost a poskytování
poradenských služeb ve škole“, ed. A. Vališová and H. Kasíková. Pedagogika pro učitele,
Grada, Praha 2011, pp. 363-399.
11
Z. Martínek, Agresivita a kriminalita školní mládeže, Grada, publishing a.s., Praha
2009, p. 96.
9
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Reasons for thefts at school
Based on the research that had been carried out at school, we know that
most often children steal school stationery12, further – food, shoes, clothes,
toys – e.g. talismans, money, mobiles, or other electronic devices13. In Great
Britain there were cases of bikes and guns stolen at schools14.
If we looked only in the criminology literature for the reasons why children steal, we would discover that such reasons are only materialistic –
children take what they desire for economic profits. Criminology also states that children are not familiar with the law and their legal awareness is
low. In other words, children do not know that after stealing an object of
certain value, they may face a trial and punishment15. The research carried
out in school environment shows that there are also other reasons for stealing schools. When children steal at schools, they do it in a place where
they know one another and have certain relationships. This means theft is
not only getting certain object but it is stealing from someone they know –
most commonly from their classmate. The reasons are relationships. In the
years 2016 and 2017 there was a survey carried out in the Czech Republic
and the children who stole something said that the reason for stealing was
envy, and the only way in which they could overcome it was by revenge16.
And now we will look into the reasons of thefts at school as described
in specialized pedagogical literature. Based on studying these resources,
figure No 1 was made, which presents compilation of reasons of thefts at
school with the focus on the newest expert resources17.
12
According to the Cardiff School Study in Great Britain, 55% of stolen things were
school stationery, S. Boxford, Schools and the Problem of Crime (Oxfordshire: Taylor&Francis, 2011). In the Czech Republic in the elementary schools of Moravian-Silesian region it was 62,5 %, B. Richterová, “Social Context of Thefts at Primary Schools Focused on
School and Family Environment: Multi–case Study, 2017”, pp. 134–135.
13
Ibid, pp. 134–135.
14
S. Boxford, Schools and the Problem of Crime, Taylor&Francis, Oxfordshire 2011.
15
K. Večerka et al, Mladiství pachatelé na prahu tisíciletí, Office for Criminology and
Social Prevention, Praha 2004.
16
B. Richterová, “Social Context of Thefts at Primary Schools Focused on School and
Family Environment: Multi–case study, 2017“, p. 177.
17
These authors and their published articles speak about thefts in school environment:
- P. Ondráček, Františku, přestaň konečně zlobit, nebo… Informace a podněty pro pedagogickou práci s žáky, kteří se chovají při výuce rušivě.
- Z. Martínek, Agresivita a kriminalita školní mládeže.
- D. Fontana, Psychologie ve školní praxi: Příručka pro učitele. Portál, Praha 2010.
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Fig No. 1 Reasons for thefts at school based on specialized literature18.

The reasons can be divided into four groups: economic, biological, social psychological and other reasons. Economic reasons are situations when
children make up for material things which they miss in life19. David Fontana links the desire to own things which one cannot have with the impact
of advertisement and displayed goods. Here we touch the subject of the
cultural impact of the environment in which children live. Fontana thinks
- I. Špaňhelová, Dítě a rozvod rodičů. Grada, Praha 2010.
- R. Jedlička, “Pedagogická diagnostika, preventivní výchovná činnost a poskytování
poradenských služeb ve škole”, in Pedagogika pro učitele, ed. A. Vališová and H. Kasíková,
Grada, Praha 2011, pp. 363-399.
- Uholyeva, X. and Hoskovcová, Y. “Předivo vztahů po rozvodu”, E- psychologie 8, No
3(2014), pp. 44-53.
- R. Čapek, Odměny a tresty ve školní praxi, Grada Publishing, Praha 2014.
- R. Tyminski, The Psychology of Theft and Loss. Stolen and Fleeced, Routledge Taylor&Francis Group, London and New York 2014.
18
B. Richterová, “Social Context of Thefts at Primary Schools Focused on School and
Family Environment: Multi–case Study, 2017“, p. 21.
19
This problem is discussed in the following works: D. Fontana, Psychologie ve školní praxi: Příručka pro učitele, pp. 238–239; Z. Martínek, Agresivita a kriminalita školní
mládeže, p. 96; P. Ondráček, Františku, přestaň konečně zlobit, nebo… Informace a podněty,
pro pedagogickou práci s žáky, kteří se chovají při výuce rušivě. p. 93.
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that it is more common for the underprivileged children to succumb to
this temptation; it is them who long for things they cannot easily get20. Well
thought-out, targeted and planned theft, the objective of which is profit, is
the most serious kind of theft from the psychological point of view, as it
may result in future development of delinquency. Another economic reason for theft may be the need to steal something and sell it to gain money
for drugs and gambling.
According to the authors, the biological reasons for theft include developmental immaturity, psychiatric or neurobiological problems. Developmental immaturity or mental disorders are the reasons for lowered ability of self-control which is related to longing for something which belongs
to somebody else. Kleptomania or compulsive stealing without the actual
need or plan, are also among psychiatric disorders. This is very rare with
schoolchildren.21 As for the neurobiological disorders, the most common
one is the relationship between ADHD and smaller thefts in school environment22. It is important to state that although ADHD is ranked among
the biological causes, it is the environment and upbringing style which have
a great impact on the extent of the problems and undesirable behaviour.
Social and psychological causes of thefts (see figure 1) can be found both
in the family and in the school environment. Psychological causes are mainly related to personality. The authors Ivona Špaňhelová, Xenie Uholyeva
and Simona Hoskovcová describe the causes coming out from the family
environment; they point out smaller thefts committed by pupils during
their parents’ divorce or in situations when a child has a problem to adopt
to a new family situation (new partner, sibling etc.)23. Another cause of theft
may be the need to feel important, the need for love or acceptation, both
in the family or in the school environment (so-called frustration theft)24.
D. Fontana, Psychologie ve školní praxi: Příručka pro učitele, pp. 238-239.
Z. Slomek, Speciální pedagogika – etopedie: Studijní text. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, 2006, pp. 11-12 says that kleptomania can be
linked to compulsive neurosis, psychotic disorder (when a child has a poor grasp of reality)
or mental handicap. The important information for teachers is that it is not deliberate social norms breaking.
22
Z. Martínek, Agresivita a kriminalita školní mládeže, p. 85.
23
I. Špaňhelová, Dítě a rozvod rodičů a X. Uholyeva and Y. Hoskovcová, “Předivo vztahů po rozvodu”, E- psychologie 8, No. 3(2014), pp. 44-53.
24
Meeting the pupils needs in school environment by frustration thefts is mentioned
in: P. Ondráček, Františku, přestaň konečně zlobit, nebo… Informace a podněty pro pedagogickou práci s žáky, kteří se chovají při výuce rušivě, s. 94, R. Jedlička, “Pedagogická
20
21
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Martínek says that some children have positive feedback from their parents
when they successfully steal something. This experience can be connected
to different family values and their subcultures25. Another reason for theft,
which is connected with family, is insufficient moral education in family.
Children from such families overcome smaller barriers when stealing from
others26.
The situations in which a child wants to get a better position at school or
in a peer group are also ranked among the social causes of thefts. Theft is,
for some groups, a symbol of courage, savoir-faire and fearlessness27. Bullied pupils at school are also often forced by the aggressors to steal money,
cigarettes, sweets, etc28.
Children from wealthy families can also have the tendency to steal at
school as they have the need for excitement or are unable to solve their own
problems in the family29. But it is not only the children from wealthier
families. Theft as an experience can be interesting for children who have
not enough incentives; they experience boredom and have a deeper need
for adventure and danger.30 These personal dispositions comply with low
self-control as a predictor of delinquency in the General Theory of Crime.31
The explanation of the expression “stealing individual (dubious character)” is interesting in the context of thefts at school. Adler sees the background of theft in the child’s impoverishment in some area of their experience.
The child, then, experiences the need to “steal” something back and meet
their needs in some source substitute32. We can see the same premises in
diagnostika, preventivní výchovná činnost a poskytování poradenských služeb ve škole”,
in Pedagogika pro učitele ed. A.Vališová and H. Kasíková, p. 398, L. Ludíková a Z. Kozáková, Z. Základy speciální pedagogiky, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2012,
p. 71.
25
Z. Martínek, Agresivita a kriminalita školní mládeže, p. 96.
26
D. Fontana, Psychologie ve školní praxi: Příručka pro učitele, p. 238.
27
P. Ondráček, Františku, přestaň konečně zlobit, nebo… Informace a podněty pro pedagogickou práci s žáky, kteří se chovají při výuce rušivě, pp. 93–94; Z. Martínek, Agresivita a kriminalita školní mládeže, p. 96; L. Ludíková a Z. Kozáková, Z. Základy speciální
pedagogiky.
28
Z. Martínek, Agresivita a kriminalita školní mládeže, p. 67.
29
D. Fontana, Psychologie ve školní praxi: Příručka pro učitele, pp. 238–239.
30
L. Ludíková a Z. Kozáková, Z. Základy speciální pedagogiky, p. 71.
31
M.R. Gottfredson and T.A. Hirschi, General Theory of Crime, Standford: University
Press, California 1990, p. 297.
32
P. Ondráček, Františku, přestaň konečně zlobit, nebo… Informace a podněty pro pedagogickou práci s žáky, kteří se chovají při výuce rušivě, p. 36.
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Tyminsky’s work which follows the Jung’s analytical school. In the moments of the child’s great self-insecurity and low level of social inclusion,
thefts can occur as both conscious and unconscious goals to punish the
others and take revenge. If the child is inclined to destructive actions, they
shall steal and destroy things33.
Based on the research of social and personal contexts of pupils who steal
in the school environment in the Czech Republic, a regression model was
made, which presents four statistically important variables of these contexts
which can occur with pupils34. These were poor bonding to school, low
self-control, experienced tension in the family, and other risk behaviour,
which is typical of these pupils. Four delinquency theories were created in
connection with this model. We should take them into account if we want
to work with the children who steal at school. The theories are as follows:
1.	 Syndrome of Problem Behaviour 35
2.	 General Theory of Crime36
3.	 Social Bond and Social Control Theory37, primarily focused on the
school environment
4.	 Strain theory38, primarily focused on the family context
According to the Syndrome of Problem Behaviour, the risk factor of the
children behaviour is not only in stealing at school but also in other areas,
such as truancy, fighting, vandalism, self-harm, drinking alcohol and smoking. When children steal at school, there is a high risk that they will also
steal in other places. The Syndrome of Problem Behaviour is closely connected with risky lifestyle, including having delinquent friends. The pupils
with risky lifestyle are more often victims of delinquency and thefts.
For conscious and unconscious punishing of others through theft, see: Dreikurs
a Cassel, 1997 in P. Ondráček, Františku, přestaň konečně zlobit, nebo… Informace a podněty pro pedagogickou práci s žáky, kteří se chovají při výuce rušivě, p. 36, L. Ludíková
a Z. Kozáková, Z. Základy speciální pedagogiky, p. 71; R. Tyminski, The Psychology of Theft
and Loss. Stolen and Fleeced, pp.10–12.
34
B. Richterová, “Social Context of Thefts at Primary Schools Focused on School and
Family Environment: Multi–case Study, 2017”, pp. 143–147.
35
R. Jessor, “Risk Behavior in Adolescence: A Psychosocial Framework for Understanding nad Action,“ Journal of Adolescent Health 12, No. 8 (1991), pp. 597-605, http://
dx.doi.org/10.1016/1054-139X(91)90007-K.
36
M.R. Gottfredson and T.A. Hirschi, General Theory of Crime.
37
T. Hirchi, Causes of Delinquency, University of California Press, California 1969.
38
R. Agnew, “General Strain Theory”, in: Handbook on Crime and Deviance, ed.
M. Krohn and A.J. Lizzote (Dordrecht: Springer, 2009), pp. 169–185.
33
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The General Theory of Crime regards low self-control to be the elementary personality trait which facilitates the tendency to delinquent behaviour. Such people do not think about the consequences of their behaviour;
they act swiftly; they like excitement and adrenaline. Excitement is more
important for them than safety. They like to risk and they do not think about other people. Low self-control is one of the risk factors related to pupils
who steal at school.
The Strain Theory points out the possible loss of positive stimuli in the
family environment where divorce, parents’ quarrels, loss of a close person,
illness or abuse of alcohol occurs. Strain evokes negative attitude to important people, both at school and in the family. In such cases theft may be
a tool that helps children feel better.
Low bond to school is another risk factor in the school environment.
The pupils who do not have close relationships with their schoolmates, do
not have a favourite teacher, who find school boring and do not feel well
there, are among those who are under the risk of stealing. Important elements in the family also include low parental control (parents do not check
their child’s homework, they do not know their child’s friends, and they do
not know where the child is and what he or she is doing).

Solution to the problem of thefts at Czech schools
According to the above mentioned authors, the child who decided to
steal is led to this step by conscious or unconscious inner impulses. How
should such behaviour be punished, and what steps should the school take
when they find out that the child stole something? Before we present a number of possibilities, which are used in practice and described in expert literature as appropriate for working with the pupils and their parents, we are
going to look at an article from the beginning of the 20th century. It says
that a teacher should bear in mind that “a child is not finished or completed
but is under development”, and the teacher should approach the discipline
(including dealing with theft) as the whole process of upbringing, formation and education. He/she should not forget that we should help the child
to form themselves and lead them to the proper goal39. Unlike military dis39
The goal of education and discipline is, according to Uher, the same thing – a harmonic developed personality with moral character. J. Uher, Problém kázně: Časových
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cipline, which the author perceives as outer and heartless, he speaks about
pedagogic discipline, which is flexible, lively and dynamic, and which is
oriented at the child’s inner world40. I would love to use a newer article with
a similar content; unfortunately, new pedagogic and social resources do not
view theft from this point of view. However, it is good to remember that the
child we work with is the child who tests the boundaries, looks for his or
her identity, and needs support and encouragement to find his or her place
in the society. That is why, we have to deal with their problems, including
theft, in an adequate way. Only external measures do not solve this problem, and if they do, they solve it only partially. The teacher should try to
lead the child to adopt values that prevent them from stealing.
How often do the teachers really face thefts at school? Are these rare
situations or do they occur regularly? 14.07% pupils at the age of 11-15 years admitted they stole in Moravian Silesian Region in the Czech Republic in 201741. Similar findings are in Spain; see Rossemary Barbarette at al.
(2010).42 The research shows they are mostly latent actions and the parents
and teachers never learn about them.43
In the above mentioned article, Jan Uher writes that when we reveal
a theft of economic character committed by a pupil at school, we should
try to rectify the material disproportions which can be the reason for stealing44. At this moment, we move from pedagogic (educational) activity
towards social support. The teacher is not able to fight poverty, unemployment or social exclusion in the children’s families alone, without the support of the whole network of institutions.
Uher himself experienced poverty, as he was the sixth child in the family
and he could not afford to study at the university. Although he was a teacher, and not a social worker, he called for the need to tackle the problem
of fighting against poverty, social exclusion and, already at the beginning of
20th century, he wanted to work for the development of equal opportunities
otázek a rozprav pedagogických svazek XXVIII, Dědictví Komenského, Praha 1924, p. 23.
40
Ibid, pp. 25, 26 and 160.
41
A risk theft is a repeated theft or a singular theft connected with three and more
manifestations of risk behaviour of a child at school.
42
R. Barberete et al., Self-report: Studie delikvence mládeže v Anglii a Walesu,
v Nizozemí a ve Španělsku, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha 2010.
43
According to the research of Richterová, nobody learned about 55 out of 60 thefts.
44
J. Uher, Problém kázně: Časových otázek a rozprav pedagogických svazek XXVIII,
pp. 184-207.
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for the education of the children. Uher writes that another important task
of a teachers is to try to improve the pupils’ morals. Education means that
a teacher can use his or her supervision, orders, bans, punishments, lessons,
examples, games and other resources in order to facilitate solidarity45. The
social care and social work system enables teachers to support families both
financially, by social benefits, social scholarships, and social services, e.g.
those provided in community centres for children and the youth.
The up-to-date methodical instruction of the Ministry of Education of the
Czech Republic calls for solving every reported theft at school. This fact is an
important message for both the thief and the victim. The reasons for the thefts
need to be dealt with46. Whatever the motives are, children must be said that
theft is out of order and, in case they commit it, they must face the consequences. At the same time, the child should feel that whatever he or she does, only
the action is judged, and not the child as an individual. Based on such attitude
of teachers, the child learns moral behaviour, sympathy and care for others.
When a theft happens at school, a record must be made, which should
include what was stolen, from whom, when and where the theft happened,
and who are the witnesses47. The description of the stolen thing must be as
precise as possible. The record is important for making the key circumstances of the theft clear. It can also be important for dealing with the parents,
insurance company or the police.
Robert Čapek, as a former teacher and educator, describes what a pupil
expects from the teacher when they tell them about theft. The pupil communicates that he or she trusts the teacher, respects him or her, expects
some action from him or her, expects support, solution and remedy. The
child does not expect a lecture on the topic that expensive things should not
be brought to school, neither do they expect information that a child should
look better after his or her things or leave them in the teacher’s office, which
often happens at schools. Time for giving a lesson will come, but it should
not be the first thing48. Further on, Čapek recommends the below mentioned steps when dealing with thefts at school:
Ibid.
The necessity to deal with the reasons of thefts before the punishment is given is
written in e.g.: D. Fontana, Psychologie ve školní praxi: Příručka pro učitele, p. 238, Čapek,
R. Odměny a tresty ve školní praxi, p. 73.
47
L. Ludíková and Z. Kozáková, Z. Základy speciální pedagogiky, p. 71.
48
R. Čapek, Odměny a tresty ve školní praxi, p. 74.
45

46
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Information gathering should come first – what happened, how, when
etc. If we used police slang, we would call it an investigation.
• If possible, the teacher should secure the place where the theft happened. For example, when the pupils notice that somebody is missing something in the gym’s locker room, and theft had probably happened,
then the doors should be closed and nobody should be let in and out.
For the victim, this is the message that the teacher takes it seriously and
deals with the problem.
• After that, the teacher should make sure that theft really happened, and
exclude the possibility that, for example, the pupil left the thing at home.
The questions that should be asked include: when was the last time you
had it on you, is it possible that you left it at home, has anybody seen it?,
etc.
• The teacher should try to create appropriate atmosphere and involve all
the students into dealing with the theft. Isn’t it a common interest to
find out who stole the thing? Once the pupils understand such a thing
might happen to any of them, they will eagerly cooperate in solving the
theft.
• Next step is searching the room. It can happen that the thing fell out
somewhere and somebody hid it to make fun. This stage is also the opportunity for the thief to return the thing unnoticed. Sometimes the
pupils test the boundaries what is allowed and what is not, and what
will be dealt with, and what shall not. When somebody finds it, he or
she should, under no circumstances, be blamed for stealing it. At this
moment, the pupil who possibly stole the thing can realize it is not right
to steal something, and he/she can use this moment to return it.
• When nobody finds the thing, all the important facts must be gathered.
We can ask who took the keys from the locker room, when they went to
the restroom, who did not do the physical exercise, who saw anything,
etc. We should take into account that it is very difficult to find the thief.
• Čapek also suggests one arguable thing, and that is searching the schoolbags. He supposes that in some cases this step is inevitable. But, he points out, it should never be the teacher who searches the pupils’ personal
things. He states that if the class is on the teacher’s side, it will be possible. In a way, he recommends certain kind of manipulation. He says
to the children: “If you want to prevent the thief from winning, what
if each of you, in turn, showed your bag to Peter? “ Another possibility

280

Bohdana Richterova

is to ask a trustworthy pupil to start. The author says it is important to
inform the pupils that this is not the moment to look for inappropriate
magazines or cigarettes in their bags etc.
• In some cases, observing children’s reactions during the investigation
is enough. The teacher can notice the insecurity of a particular child or
their nervous behaviour. Then, he must take him away out of the class
using some pretext. The teacher should never drive a pupil into a corner
in the interview, but he or she should help the student to find a good
solution of the situation.
• This may be the moment of drawing the lesson for the pupils that things
must be well looked after and it is better to avoid bringing things which
are too expensive or not needed at school49.
So-called paradox punishments, in case of single thefts, are very rare in
the Czech school environment50. The thief is, in some types of alternative
schools, praised for his or her action (Summerhill school is mentioned in
the article). The teachers at such schools suppose that theft means that the
child lacks love and attention and by single theft calls for attention. The
pupils of the founder of the Summerhill school – A.S. Neill describe particular experience with stealing a handbag from a bench near the school. As
it was a small school, the headmaster had an idea who the thief might be.
He chose this pupil to manage the search action. The search group did not
find the handbag. Another girl found it lying in a visible place51. In some
cases thinking over situational factors and trying less traditional approaches might be helpful, sometimes they help to deal with the theft better
than traditional disciplinary procedures.
Bendl also mentions an interesting research of Jurovský who analysed
the memories of the trouble-free pupils of Bratislava schools who were not
punished for a single trespass. This action had a considerable impact on
the pupils in most cases and strengthened their pro social behaviour in
future52. On the other hand, other articles stress the danger of influencing
the class climate and safety feeling when any theft, even the smallest one, is
Čapek, R. Odměny a tresty ve školní praxi, pp. 74-75.
S. Bendl, “Kázeňské metody a prostředky”, Česká škola, 2001. http://www.ceskaskola.cz/2001/06/stanislav-bendl-kazenske-metody.html (access: 15.02.2018).
51
A.S. Neill, Summerhill: Příběh první demokratické školy na světě. (Praha: Peoplecomm, 2013), p. 10.
52
S. Bendl, “Kázeňské metody a prostředky”, Česká škola, 2001. http://www.ceskaskola.cz/2001/06/stanislav-bendl-kazenske-metody.html (access: 17.02.2018).
49

50
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not being dealt with and the teacher does not show interest and courage in
dealing with problem situations53.
If we want to work with any type of risk behaviour in the school environment, it is necessary to think about preventive measures. Although
the reasons for thefts committed by pupils are quite well known, a recommendation for the theft prevention in strengthening the mutual relationships in class and personality development directed at envy, or the need
for adventure and impact of the action on the future is missing in specialized literature. When the teacher succeeds in creating healthy and friendly climate in the class, the children will be able to solve the problems
with one another. In case one of the important incentives for stealing is
envy and revenge, the children should have more possibility to express
their emotions in safe environment. The pupils can also strengthen their
will and self-control in games and different techniques, as self-control is
another key factor related to stealing in the school environment.
The teachers can also affect children emotionally by different stories. In
other words, a preventive measure in case of thefts might be strengthening
the moral awareness of pupils.
In the up-to-date methodical instructions, the head teachers are recommended to incorporate in the school rules the sanctions that the school
might apply when somebody steals something. But, first and foremost, it
is crucial to find out the reason for theft, and only afterwards look for an
adequate punishment.
Theft prevention includes measures to limit the opportunities to steal something. The schools in the Czech Republic comply with these recommendations and a number of schools are monitored by video cameras and equipped with lockers for each pupil. The cameras are constantly monitoring
the school entrance, the corridors, and locker rooms54. The National Crime
Prevention Council calls pupils to participate in patrolling and monitoring
what is going on in their surroundings. In their leaflets, they recommend
the parents to mark all their children’s belongings, including tablets and
mobile phones on which they recommend engraving their names.55 RecomR. Čapek, Odměny a tresty ve školní praxi.
B. Richterová, “Social Context of Thefts at Primary Schools Focused on School and
Family Environment: Multi–case Study”, 2017.
55
“Protecting Teens from Property Theft in Schools: Tips for Adults“, Arlington: National Crime Prevention Council, 2007. http://www.ncpc.org/programs/
53

54
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mendations on what the child should and should not take with them to
school can be found in the school regulations. The preventive information
includes places where the pupils can leave their valuables e.g. before the PE
class. Such measures can limit the number of thefts at schools, at least to
some extent. Apart from applying those measures which exert outer pressure on the risk pupils, the schools should also pay attention to the above
mentioned contexts which occur with pupils who steal at school.

The need for multidisciplinary cooperation
When working with thefts in the school environment, there is a need
for educational measures – teaching norms, saying that crime is an illegal action, working with awards and punishments, practising certain patterns, and upbringing children towards pro-social behaviour. With regard
to the low self-control of the pupils who steal in the school environment, it
is appropriate to facilitate the students’ personal development focused on
strengthening the will and self-control. The relationship of trust between
the teacher and the pupil should be emphasized as well, as the positive atmosphere is necessary in class and at school. Based on the research, we
know that the pupils who steal at school repeatedly have poor bond to the
school they attend.
On the other hand, social work is needed not only with the pupils, but
often with their whole family, their economic background, life in the community, and general support in the educational process. The pupils who
steal at school often experience tension in their families. They say they
experience inappropriate aggression from the people who are the closest
to them; they face alcoholism and other abusive behaviour of their parents.
The key information is that these pupils live a risky lifestyle and they often
have no alternative to such lifestyle. Not only do they risk by stealing, but
they experience other risky activities, such as drinking alcohol, smoking,
taking drugs, performing acts of vandalism, or playing truant. They show
aggression or even self-destructive tendencies; many of them have earlier
sexual experience than their peers.

teens-crime-and-the-community/publications-1/preventing-theft/adult_teen%20property%20theft.pdf (access: 23.01.2018).
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As long as we view theft at school only as a crime which must be punished, we will not be able to efficiently work with this problem. The chance
for a change is only in working with the pupils in the class as whole, and in
the individual support of pupils in the social and educational sphere.

KRADZIEŻE W SZKOLE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY
I WYCHOWAWCZY
Abstract
The paper looks more closely at the thefts at schools of pupils aged 11 to 15
from the point of view of their personal, family and school context. It presents
the reasons which make pupils steal, based on expert resources and researches.
It also presents the most common ways of dealing with thefts at Czech schools.
The paper raises the question of the need of cooperation of more fields in effective work with these children. Educative and formative means of working with
children within school are insufficient, as it is not only the pupil, but usually
the whole family or even other members of the community, need to be provided proper psychological tools and services.
Keywords: thefts at school, social environment, school environment, family, children aged 11 – 15, reasons of thefts, theories of delinquency

Abstrakt
W artykule bliżej przyglądamy się kradzieżom dokonywanym w szkołach
przez uczniów w wieku od 11 do 15 lat z punktu ich osobistego widzenia,
a także rodzinnego i szkolnego kontekstu. Na podstawie eksperckich zasobów
i badań przedstawiono powody, które sprawiają, że uczniowie kradną. Przedstawiono także najczęstsze sposoby radzenia sobie z kradzieżami w czeskich
szkołach. Artykuł otwiera pytanie o potrzebę współpracy na wielu różnych
polach w efektywnej pracy z tymi dziećmi. Wychowawcze i kształtujące sposoby pracy z dziećmi w szkole są niewystarczające, gdyż nie tylko uczeń, ale
zazwyczaj rodzina, a może nawet społeczność, musi być brana pod uwagę
w odniesieniu do świadczenia usług społecznych i psychologicznych oraz dostarczonych narzędzi.
Słowa kluczowe: kradzieże w szkole, środowisko społeczne, środowisko szkolne,
rodzina, dzieci w wieku 11-15 lat, przyczyny kradzieży, teorie przestępczości
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Wprowadzenie – czym jest kapitał społeczny
Pojęcie kapitału społecznego jest używane w naukach społecznych, polityce i ekonomii od ponad wieku, a jego zakres znaczeniowy był przez badaczy przedmiotu definiowany na różne sposoby. Lynda J. Hanifan, która
użyła tego terminu jako pierwsza w 1916 roku, odnosiła go takich cech jak:
„dobra wola, towarzystwo, sympatia i stosunki wzajemne między jednostkami i rodzinami, czyli do tego wszystkiego, co kształtuje wspólnotę”1. Po
dekadach jedynie okazjonalnego zainteresowania tym pojęciem za sprawą Jamesa S. Colemana kapitał społeczny stał się stałym elementem debat
i zakrojonych na wielką skalę badań, m.in. dotyczących edukacji2. Jeden
z najbardziej znanych współczesnych badaczy kapitału społecznego Robert Putnam określa go jako „sieci społeczne i skojarzone z nimi normy
wzajemności” oparte na zasadzie zaufania, które autor nazywa „smarem”
L.J. Hanifan, The Rural School Community Center, „Annals of the American Academy of Political and Social Scence” 1916, nr 67, s. 130, za: R.D. Putnam, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2008,
s. 34,
2
Por. R.D. Putnam, Samotna gra w kręgle…, dz. cyt., s. 35.
1
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życia społecznego i „zasadniczym składnikiem kapitału społecznego”3. Zaufanie, według wzmiankowanego autora, łączy się z normą tzw. wzajemności uogólnionej, której charakter najlepiej ilustruje zdanie: „zrobię to dla
ciebie nie oczekując w zamian niczego określonego, oczekując z dużą dozą
pewności, że ktoś inny zrobi dla mnie coś w przyszłości”4. Piotr Sztompka
opisuje kapitał społeczny podobnie, określając go jako budowaną oddolnie
i dobrowolnie sieć powiązań, w której kluczową rolę odgrywa zaufanie jako
„najcenniejsza odmiana kapitału społecznego”5 i zarazem jego podstawowy wskaźnik6. W tym samym duchu Jacek Strzemieczny nazywa kapitał
społeczny potencjałem „społecznego zaufania, współpracy, samoorganizacji i wzajemnej pomocy obywateli”7. W naukach społecznych można
spotkać się także z innymi sposobami definiowania kapitału społecznego,
w których, tak jak to czyni na przykład Pierre Bourdieu, odnosi się omawiane pojęcie do indywidualnych zasobów. Zasoby te, będące dobrem prywatnym, determinują poziom kapitału kulturowego i pozycji społecznej
jednostek.
W niniejszym opracowaniu, podobnie jak autorzy Diagnozy społecznej – obszernego badania stanu polskiego społeczeństwa – przyjmuję, że
kapitał społeczny to:
[…] sieci społeczne regulowane normami moralnymi lub zwyczajem (a nie,
lub nie tylko, formalnymi zasadami prawa), które wiążą jednostkę ze społeczeństwem w sposób umożliwiający jej współdziałanie z innymi dla dobra wspólnego […]. Jako wskaźniki tak rozumianego kapitału społecznego
można przyjąć uogólnione zaufanie interpersonalne, dobrowolną (niewymuszoną np. charakterem samorządu zawodowego) przynależność do
organizacji i pełnienie w nich funkcji, udział w nieprzymusowych zebraniach publicznych i zabieranie na nich głosu, organizowanie takich zebrań,
dobrowolne działania na rzecz społeczności lokalnej, w tym nieodpłatna
praca na rzecz potrzebujących (wolontariat), udział w wyborach parlamentarnych oraz pozytywny stosunek do demokracji, która tworzy najbardziej
Por. tenże, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych
Włoszech, Kraków 1995, s. 264; tenże, Samotna gra w kręgle…, dz. cyt., s. 38.
4
tenże, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach
Zjednoczonych, dz. cyt., s. 37.
5
P. Sztompka, Zaufanie, Kraków 2007, s. 244.
6
Por. tamże, s. 245.
7
J. Strzemieczny, Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów, Warszawa 2010,
s. 18.
3
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sprzyjające warunki dla rozwoju kapitału społecznego i sama się nim żywi,
stosunek do mniejszości np. seksualnych i generalnie otwartość na innych8.

Opisane powyżej powiązania czy sieci społeczne Putnam określa jako
„sieci obywatelskiego zaangażowania”, które są „zasadniczą formą społecznego kapitału” – im bardziej taka sieć jest rozwinięta, tym większa jest
współpraca obywateli dla wspólnego dobra9. Kapitał społeczny ma wpływ
na wiele aspektów życia społecznego, m.in. na ekonomię: w społeczeństwach
o wysokim stopniu zaufania i rozwiniętym systemie samoorganizacji przeprowadzanie transakcji ekonomicznych na różnych poziomach jest bardziej
efektywne, prostsze i bezpieczniejsze. Ponadto kapitał społeczny wpływa
korzystnie na indywidualne funkcjonowanie psychospołeczne. W społeczeństwach o wysokim poziomie kapitału społecznego dobrostan poszczególnych jednostek jest wyższy niż w zbiorowościach, które cechuje niskie
wzajemne zaufanie, a sieci obywatelskiego zaangażowania są słabo rozwinięte10. Ilustracją tych stwierdzeń są wyniki Diagnozy społecznej z 2015 roku,
potwierdzające ścisły związek pomiędzy kapitałem społecznym a ogólnym
poziomem jakości życia, mierzonym za pomocą takich wskaźników jak: dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny, poziom cywilizacyjny oraz dobrobyt materialny11.

1. Stan kapitału społecznego w Polsce
„Żyjemy w kraju coraz bardziej efektywnych jednostek i niezmiennie
nieefektywnej wspólnoty”12 – w ten sposób poziom kapitału społecznego
podsumował jeden z autorów Diagnozy społecznej, dodając w innym miejscu raportu, że „Polska nie spełnia ani jednego kryterium społeczeństwa
obywatelskiego”13. Jak wspomniano powyżej, społeczeństwo obywatelskie
J. Czapiński, Kapitał społeczny, w: Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia
Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2011, s. 284; www.diagnoza.com/pliki/
raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf (dostęp: 06.04.2017).
9
Por. R.D. Putnam, Demokracja w działaniu…, dz. cyt., s. 269.
10
Por. tenże, Samotna gra w kręgle…, dz. cyt., s. 36.
11
Por. J. Czapiński, Stan społeczeństwa obywatelskiego, w: Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, dz. cyt., s. 361, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf (dostęp: 06.04.2017).
12
Tamże, s. 364.
13
Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, dz. cyt., s. 22, www.diagnoza.
8
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budowane na podstawie kapitału społecznego bazuje na dwóch głównych
filarach: zaufaniu i udziale w życiu społecznym poprzez partycypację
w różnego rodzaju organizacjach i ruchach społecznych. W odniesieniu do
pierwszej z wymienionych wartości (zaufanie) jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc wśród krajów europejskich. W Polsce jedynie 15% osób uważa,
że „większości ludzi można ufać” i mniej więcej tyle samo wierzy w dobre
intencje innych osób14. Jeszcze mniej osób potwierdza aktywność w różnego typu organizacjach (9%); spada także, choć nigdy nie było wysokie,
zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnych15. Antoni Sułek podsumowuje tę sytuację następująco:
Badanie pokazuje, jak mało Polacy mają doświadczeń społecznych i obywatelskich, które gromadzi się poprzez działania w organizacjach, uczestnictwo w oddolnych inicjatywach społecznych, w zebraniach publicznych
czy wolontariacie. Skoro Polacy tak słabo się zrzeszają, rzadko sami podejmują działania na rzecz innych ludzi, organizacji i własnych społeczności,
niechętnie się zbierają, by coś wspólnie postanowić, a potem zrobić, to nie
mają okazji, by się nauczyć zorganizowanego działania społecznego i nabyć
umiejętności potrzebnych do życia w społeczeństwie obywatelskim. Polacy
nie umieją się organizować i skutecznie działać wspólnie, chyba że chodzi o strajk lub protest – przeciw budowie drogi w sąsiedztwie, urządzeniu
w ich gminie wysypiska cudzych śmieci czy budowie w ich miejscowości
hospicjum. Nie umieją, bo się tego nie nauczyli z ich ubogiego doświadczenia. Nie umieją, bo nie działają, a nie działają, bo nie umieją – jest to błędne
koło działań dla społeczności16.

Tymczasem, jak dowodzą badania im bardziej rozwinięty kraj, tym istotniejszy dla dalszego rozwoju staje się kapitał społeczny, a nie ludzki (mierzony na przykład poziomem wykształcenia czy stanu zdrowia). Jak ostrzega
Janusz Czapiński Polska zbliża się niebezpiecznie szybko do momentu, kiedy
inwestowanie w kapitał ludzki nie wystarczy do efektywnego rozwoju. Za
Putnamem twierdzi on, że o ile rozwój kapitału ludzkiego w dużej mierze
jest wspomagany indywidualnie przez członków społeczeństwa, o tyle kapitał społeczny jest długim procesem, w którym kluczową rolę
com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf (dostęp: 06.04.2017).
14
Por. tamże.
15
Por. tamże.
16
A. Sułek, Doświadczenie, działania dla społeczności i kompetencje obywatelskie,
w: Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, dz. cyt., s. 283; www.diagnoza.
com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf (dostęp: 06.04.2017).
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[…] odgrywa to, co dzieje się w przestrzeni publicznej: w polityce, szkole,
w samorządach, na ulicy, w urzędach, a co w dużej mierze zależy od elit,
zwłaszcza od polityków. Trudno znaleźć obecnie przykłady politycznej i –
ogólniej – instytucjonalnej zachęty dla Polaków, poczynając od systemu
oświaty, a na parlamencie kończąc, do większego wzajemnego zaufania
i większej gotowości do współpracy. Sam upływ czasu niczego nie zmieni17.

2. Metoda projektów a kapitał społeczny
Nie tylko Czapiński, ale także inni badacze od lat zwracali uwagę, że
jednym z elementów, które mogą przyczynić się do zwiększenia w naszym
kraju społecznego kapitału, jest edukacja. Postulowano wprowadzenie
w edukacji takich zmian, które wyposażałyby młodych ludzi nie tylko
w wiedzę, ale także kształtowały prospołeczne postawy18. Kwestia konieczności podniesienia poziomu kapitału społecznego pojawiła się w takich
dokumentach rządowych, jak Polska 2030 oraz Strategia rozwoju kapitału społecznego, w których upatruje się możliwych źródeł upowszechnienia
w szkołach metody projektów jako kształtującej obywatelską aktywność,
współpracę i budującej wzajemne zaufanie19. W odpowiedzi na społeczne
zapotrzebowanie w podstawie programowej z 2008 roku, w części odnoszącej się do celów kształcenia ogólnego, ujęto konieczność „kształtowania
u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie”20. Jednocześnie w podstawie programowej
do przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla szkół gimnazjalnych zwrócono uwagę na kształtowanie umiejętności współdziałania w sprawach publicznych, a dla szkół ponadgimnazjalnych – na znajomość i umiejętność
samoorganizacji społecznej oraz kształtowanie postawy tolerancji, obywatelskiego zaangażowania, wrażliwości społecznej, odpowiedzialności,
budowanie poczucia „sprawstwa w życiu społecznym” oraz zaufania do
J. Czapiński, Kapitał społeczny, dz. cyt., s. 292.
Por. A. Pacewicz, A. Waśkiewicz, Komentarz do podstawy programowej przedmiotu
wiedza o społeczeństwie, w: Podstawa programowa z komentarzami, t. 4, Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, Warszawa 2008, s. 112.
19
Por. J. Strzemieczny, Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne…, dz. cyt., s. 18.
20
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. Nr 4, poz. 17, s. 206.
17
18
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innych21. W podstawie programowej znalazł się też wymóg realizacji projektu uczniowskiego jako sposobu na praktyczne zastosowanie wymienionych celów. Ponadto zarówno podstawa programowa, jak i późniejsze rozporządzenie MEN zawierały opis poszczególnych etapów i cech projektów22.
W dokumentach rządowych znalazły się zalecenia dotyczące metody projektów, w której trafnie ujęto fundamentalne cechy tego sposobu pracy, a które
zostały przybliżone polskim nauczycielom i nauczycielkom w wymiarze teoretycznym i praktycznym także przez autorów ze środowisk edukacyjnych23.
Owe cechy, do których odwołuje się większość autorów i które stały się
podstawą opracowania zmiennych i wskaźników dla mojego badania, to podmiotowość i samodzielność ucznia, co łączy się z odmienną od tradycyjnej
rolą nauczyciela; związek projektu ze środowiskiem lokalnym; jego interdyscyplinarność, zespołowość i współpraca osób realizujących projekt oraz procesowość całego przedsięwzięcia polegająca na uznaniu prymatu planowej,
ciągłej pracy projektowej nad efektem końcowym – „produktem” projektu.
W tym zestawieniu szczególnie związek projektu ze środowiskiem lokalnym
oraz konieczność współpracy przy jego realizacji stanowią istotne w świetle
pożądanego wzrostu kapitału społecznego aspekty metody projektów.

3. Cechy metody projektów związane z kapitałem społecznym
w świetle przeprowadzonych badań
Celem przeprowadzonego badania było zebranie doświadczeń uczniów dotyczących zrealizowanych przez nich projektów i wykazanie, w jakim stopniu udział w pracy projektowej miał istotnie cechy owej metody
21
Por. Podstawa programowa z komentarzami, t. 4, Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, dz. cyt., s. 85, 93, 110.
22
Por, tamże, s. 110-111; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23
grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, dz. cyt.
23
Por. K. Chałas Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. W poszukiwaniu strategii edukacyjnych zreformowanej szkoły, Warszawa 2000; D. Gołębniak Uczenie
metodą projektów, Warszawa 2002; J.H. Helm, L.G Katz, Mali badacze. Metoda projektu
w edukacji elementarnej, Warszawa 2003; J. Królikowski, Projekt edukacyjny. Materiały
dla zespołów międzyprzedmiotowych, Warszawa 2001; A. Mikina, B. Zając, Metoda projektów: poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów, Warszawa 2010; J. Strzemieczny, Jak
organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne…, dz. cyt.; M. Szymański, O metodzie projektów. Z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia, Warszawa 2000.
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(podmiotowość i samodzielność ucznia, związek projektu ze środowiskiem
lokalnym, interdyscyplinarność, współpraca osób realizujących projekt,
procesowość). W niniejszym opracowaniu przedstawię wyniki badania dotyczące tych aspektów metody projektu, które bezpośrednio i w największym stopniu łączą się z budowaniem kapitału społecznego, a są to współpraca i związek projektu z lokalnym środowiskiem.
Przeprowadzone za pomocą ankiety badanie objęło 105 uczniów
i uczennic klas pierwszych jednego z liceów ogólnokształcących w mieście
powiatowym w województwie opolskim. Ostatecznie do analizy zakwalifikowano 100 ankiet. Wybór grupy badawczej podyktowany był chęcią
dotarcia do uczniów i uczennic, którzy mają niedawne (pochodzące z gimnazjum) doświadczenia realizacji projektów oraz uczęszczali do zróżnicowanych środowiskowo szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenach
miejskich i wiejskich.
Szeroko pojęta współpraca zarówno pomiędzy osobami realizującymi
projekty, jak i ze środowiskiem lokalnym, stanowi fundamentalną zasadę
omawianej metody24. Jednocześnie to właśnie ten element metody projektów jest kluczowy dla rozwoju kapitału społecznego: „Praca metodą projektu buduje kapitał społeczny, uczy bowiem młodych ludzi pracy zespołowej,
wymaga dzielenia się zadaniami i odpowiedzialnością, uczy samoorganizacji, wzajemnej pomocy i zaufania pomiędzy osobami realizującymi
projekt”25. Jednym z celów mojego badania było zatem sprawdzenie, czy
i w jakim stopniu młodzież mająca za sobą realizację projektów współpracowała ze sobą i środowiskiem lokalnym.
W pierwszej kolejności przeprowadzone badanie wykazało, że nie
wszystkie projekty realizowano zespołowo. Choć stanowiły one zdecydowaną większość (80%, przy zespołach liczących średnio 8 osób), a jedynie
5% uczestników badania realizowało projekty indywidualnie, to pozostałe
15% uczniów i uczennic nie pamięta charakteru realizowanych projektów
w kontekście ich zespołowości lub trudno im jednoznacznie odpowiedzieć,
ponieważ liczebność osób uczestniczących w projekcie zmieniała się. Jednym
24
Por. D. Gołębniak Uczenie metodą projektów, dz. cyt.; J. Strzemieczny, Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne…, dz. cyt.; M. Szymański, O metodzie
projektów. Z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia, dz. cyt.; M. Jąder-Taboł,
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Kraków 2016.
25
J. Strzemieczny, Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne…,
dz. cyt., s. 18.
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z możliwych wyznaczników współpracy są bezpośrednie kontakty uczestników w postaci spotkań projektowych. Jedynie jedna trzecia (32%) badanych osób spotykała się regularnie. Spotkania nieregularne odbywały się
w przypadku 28% badanych. Prawie jedna piąta osób (18%) spotkała się jeden raz. Pozostałe osoby nie pamiętają częstotliwości spotkań bądź nie spotykały się w ogóle. Jednocześnie prawie połowa z tych, którzy spotykali się
regularnie i nieregularnie, nie podała, jak często odbywały się spotkania.
Z odpowiedzi osób, które spotykały się regularnie, wynika, że spotkania odbywały się średnio raz w tygodniu, a ich liczba wahała się od 5 do
kilkudziesięciu w sytuacji, gdy projekt realizowano rok lub dłużej, co miało
miejsce w przypadku 13% przedsięwzięć. Specyfika projektów polega na
tym, aby współpraca poszczególnych osób uczestniczących miała miejsce
nie tylko w szkole, ale także, a może przede wszystkim, poza nią. Zakłada
się, że w ten sposób powstają bardziej różnorodne i szersze sieci powiązań
niż te, które już i tak istnieją, na przykład wynikające z racji przynależności do jednej klasy. Tymczasem wśród osób badanych zdecydowanie przeważały spotkania w czasie zajęć szkolnych (72%), a jedynie 37% badanych
deklarowało, że oprócz spotkań w szkole spotykali się także w czasie pozalekcyjnym. Stosunkowo niewiele osób, biorąc pod uwagę powszechność
używania Internetu przez młodzież, korzystało z tej formy komunikacji
w pracy projektowej e-maile wymieniało między sobą 16% uczestników
projektów, tyle samo używało Facebooka przy ich realizacji.
Współpraca w czasie realizacji projektu może być także mierzona za
pośrednictwem kontaktów ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza z działającymi w jego obrębie organizacjami i instytucjami. Ten typ współpracy
ma szczególne znaczenie w aspekcie kapitału społecznego – to właśnie
szkolne projekty powinny być elementem edukacji obywatelskiej, w której nawiązywanie kontaktów z podmiotami działającymi w środowisku
może zaowocować w przyszłości umiejętnością zaawansowanej i dojrzałej współpracy.
Młodzi ludzie, współpracując z lokalnymi instytucjami, mogliby zacząć
postrzegać je jako część sieci wzajemnych, działających dla wspólnego dobra powiązań, a siebie jako równorzędnych partnerów owej współpracy.
Niestety w grupie badanych przeze mnie osób jedynie w przypadku 6%
projektów miała miejsce współpraca z lokalnym środowiskiem w postaci
wizyt w muzeum, domu kultury i bibliotece. Co znamienne, wśród wymienionych instytucji nie było tych mniej formalnych, na przykład lokalnych
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klubów czy grup działających w środowisku, nie było organizacji pozarządowych: fundacji ani stowarzyszeń, choć dość aktywnie działają one w środowisku, w którym funkcjonują uczniowie.
W ankiecie część pytań odnosząca się do współpracy dotyczyła tego,
w jakim stopniu osoby uczestniczące w projektach postrzegają kwestie
związane z odpowiedzialnością za wspólne przedsięwzięcie, wpływem realizacji projektu na umiejętność współpracy oraz wzajemne zaufanie. W poniższej tabeli znajdują się wyniki przedstawiające średnią uzyskaną z odpowiedzi, dla których zastosowano 5-stopniową skalę Likerta (1 – w żadnym
stopniu, 5 – w bardzo dużym stopniu).
Tabela 1. Wpływ realizacji projektu na wybrane aspekty współpracy w opiniach
respondentów
Wybrane aspekty współpracy w opiniach respondentów

Średnia

Miałam/-em poczucie, że wszystkie osoby w projekcie czują się za
niego odpowiedzialne

3,66

Potrafię znacznie lepiej współpracować z innymi osobami

3,32

Lepiej poznałam/-em osoby z mojej grupy projektowej

3,50

Nabrałam/-em zaufania do poszczególnych osób w grupie projektowej

3,31

Źródło: Badanie własne.

Jak wynika z powyższego zestawienia, najwyższą wartość uzyskały
odpowiedzi związane z poczuciem odpowiedzialności i znajomością osób
w grupie projektowej, co może łączyć się w wielu przypadkach ze sprawną
organizacją działań projektowych. Co do wartości kluczowych dla współpracy, w tym wzrostu zaufania, realizacja projektu w opinii respondentów
nie przyczyniła się znacząco do jego wzrostu.
Nieodłączną cechą wysokiego kapitału społecznego jest znaczący stopień zaangażowania członków lokalnych społeczności w sprawy bezpośrednio ich dotyczące, a co za tym idzie – poczucie indywidualnego sprawstwa
w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Osadzenie w środowisku lokalnym jest, czy też powinno być, również cechą konstytutywną
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szkolnych projektów edukacyjnych, co zostało jasno sformułowane przez
autorów wspomnianej podstawy programowej do przedmiotu wiedza
o społeczeństwie. Znajdujemy w niej zapis, że uczeń: „opracowuje – indywidualnie lub w zespole – projekt uczniowski dotyczący rozwiązania jednego z problemów społeczności szkolnej lub lokalnej i w miarę możliwości go
realizuje (np. jako wolontariusz)”26. W celu sprawdzenia, w jakim stopniu
projekty dotyczyły kwestii lokalnych, w jednym z pytań ankiety uczniowie
zostali zapytani o tematykę realizowanych projektów. Podsumowanie uzyskanych odpowiedzi przedstawia tabela nr 2.
Tabela 2. Odpowiedzi na pytanie dotyczące tematyki realizowanych projektów
Tematyka realizowanych projektów
z podziałem na kategorie

Liczba projektów

Kraje i kultury świata

26

Matematyczne i przyrodnicze

17

Literacko-historyczne

17

Miasto i okolice

15

Zdrowe odżywianie

9

Teatralne

4

Nie pamiętam

12

Źródło: Badanie własne.

Powyższe zestawienie wyraźnie pokazuje, jak bardzo realizowane projekty są oddalone od lokalnej tematyki, a przez to praktycznie nie dają
możliwości podjęcia choćby próby rozwiązania problemów swojego środowiska. Ponad jedna czwarta uczniów i uczennic zajmowała się w czasie
prac projektowych innymi krajami i ich kulturą. W tym zakresie projekty
obejmowały takie szczegółowe zagadnienia jak: „Smaki różnych kultur”
(projekty realizowane w ramach projektu Comenius ze szkołami z innych
krajów), „Znane miejsca na świecie”, „Tajemnice piramid”, „Zamki w Anglii”, „Prezydenci USA”. Drugą najliczniejszą kategorię stanowiły projekty
26
Por. Podstawa programowa z komentarzami, t. 4, Edukacja historyczna i obywatelska
w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, dz. cyt., s. 86.
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matematyczne, przyrodnicze i literacko-historyczne, w których trudno doszukać się nawiązania do spraw lokalnych.
W pierwszej z wymienionych kategorii przykładowe tematy projektów
to: „Podstawy programowania”, „Wpływ czynników na kiełkowanie rzeżuchy”, „Procenty”, „Tłuszcze”, „Białka”, „Figury geometryczne”. W grupie
drugiej: „Moda XX wieku”, „Historia dyscypliny sportu”, „Miłość w literaturze i sztuce”, „Twórczość J. Tuwima”, „Broń II wojny światowej”.
Wydawać by się mogło, że tematyka związana z miastem i jego okolicami, podjęta w 15 projektach, może mieścić w sobie działania związane
z problemami lokalnego środowiska, których rozwiązań młodzież mogłaby
poszukiwać. Analiza pokazała jednakże, że owe projekty albo dotyczyły
kwestii historycznych, albo jedynie odtwarzały istniejący stan rzeczy bez
próby głębszego wniknięcia w aktualne problemy (przykładowe tematy
projektów: „Makieta miasta”, „Tradycje i obyczaje”, „Przewodnik po mieście”, „Śląski dialekt”).
W tej sytuacji nie dziwią odpowiedzi uczniów na pytanie, czy projekt
przyczynił się do rozwiązania konkretnego problemu w ich środowisku.
Ponad trzy czwarte pytanych osób (77%) udzieliło odpowiedzi przeczącej,
a 15% nie pamięta, czy tak się stało. Natomiast pozostałe osoby stwierdziły,
że realizacja projektu miała wkład w rozwiązanie lokalnych problemów.
Pytanie jednak, czy istotnie tak było. Odpowiedź twierdząca budzi wątpliwości, bowiem za owo rozwiązanie pytani uznali na przykład: „problem
złego odżywiania”, „przełamanie blokady językowej”, „poznanie poety Tuwima” oraz „poznanie żołnierzy wyklętych”.

Zakończenie
Jak wspomniano powyżej, wprowadzenie aktywizującej metody nauczania, którą są projekty, miało związek z alarmującym wskaźnikiem
kapitału społecznego. Metoda projektu wydaje się idealnym elementem
zmiany tej niepokojącej sytuacji i naturalnym sprzymierzeńcem w procesie
kształtowania wysokiego kapitału społecznego. Niesie ona bowiem ze sobą
potencjał, którzy może przyczynić się do transformacji relacji społecznych
zmierzającej w kierunku wzrostu poziomu zaufania, współpracy i odpowiedzialności za wspólne dobro.
Przeprowadzone badanie, któremu poddano niewielką próbę badawczą, w żaden sposób nie rości sobie praw do uogólniania jego wyników na
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wszystkich nauczycieli i uczniów realizujących w szkołach projekty edukacyjne. Nie należy zapominać, że wiele szkół realizuje projekty, które
istotnie uczą aktywności, rozwijają pasje, kształtują świadomych obywateli, a zasoby „dobrych praktyk” w tym zakresie są imponujące. Niemniej
jednak uzyskane wyniki mogą stać się inspiracją do opracowania konkretnych wskazówek dla nauczycieli przygotowujących projekty, w szczególności w zakresie tematyki projektów i kształtowania przez nie umiejętności
współpracy. Analiza tematyki projektów skłania do refleksji, że szkoły,
z których pochodzili uczniowie, z rzadka podejmowały zagadnienia lokalne, preferując te kwestie, które dotyczą spraw dość abstrakcyjnych dla przeciętnego ucznia. Projekty, oprócz oddalenia od spraw lokalnych, nie dostarczały w wystarczającym stopniu okazji do współpracy, na przykład poprzez
systematyczne kontakty i pozaszkolne działania, które mogłyby znacząco
wpłynąć na wzrost wzajemnego zaufania. W tej sytuacji w aspekcie praktycznym w odniesieniu do nauczycieli rekomendacje dotyczyć mogą następujących kwestii:
• zwrócenie uwagi na związek tematyki projektu zarówno ze środowiskiem lokalnym, jak i zainteresowaniami dzieci i młodzieży;
• identyfikacja, na przykład metodą burzy mózgów, problemów lokalnego środowiska i zbadanie możliwości ich rozwiązania poprzez projekt
uczniowski;
• nakierowanie uwagi uczniów i uczennic na kwestie problemowe
będące często poza świadomością młodzieży, także z racji ich nieobecności w szkolnych programach (wykluczenie i nierówności społeczne,
dyskryminacja);
• nacisk na kształtowanie, zwłaszcza w fazie wstępnej projektu, umiejętności współpracy w grupie, na przykład poprzez warsztaty integrujące
grupę oraz wzmacniające relacje interpersonalne.
Uzyskane rezultaty skłaniają także do szerszej refleksji dotyczącej
nauczycielskiego działania i promowania przez pedagogów określonego
podejścia do realizacji projektów. Nie należy zapominać, że nauczyciele i nauczycielki są częścią społeczeństwa – tego samego społeczeństwa,
w którym dominują brak zaufania i umiejętności współpracy przy niskim zaangażowaniu na rzecz dobra wspólnego. Trudno w tej sytuacji
oczekiwać, że kadra pedagogiczna w swojej większości będzie świadoma
tego, jak realizować projekty w sposób sprzyjający wzrostowi kapitału
społecznego.
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Jedynym sposobem zmiany sytuacji byłoby wprowadzenie rzeczywistej,
popartej głęboką refleksją pracy metodą projektów już na etapie kształcenia przyszłych nauczycieli. Następnie należałoby zwrócić uwagę na ofertę
dokształcania, w której istotne byłoby ujęcie realizacji projektów nie tylko
w aspekcie ich struktury, jak to najczęściej dzieje się obecnie (etapy realizacji projektu, dokumentacja, sposoby prezentacji), ale i kultury (kształtowanie zaufania, umiejętności interpersonalne służące współpracy).
W przeciwnym razie projekty, zamiast stać się ważnym czynnikiem wzrostu kapitału społecznego, staną się kolejnym zadeklarowanym formalnie,
a zatem niezbyt atrakcyjnym, obowiązkiem. Obowiązkiem, który zamiast
uczyć współpracy, tylko chwilowo ją wymusza; zamiast angażować w sprawy lokalne, oddala od nich na rzecz problemów, na które młodzież nie
może mieć najmniejszego wpływu.
W polskiej rzeczywistości edukacyjnej, gdzie wciąż w niewystarczającym stopniu wykorzystuje się metody aktywizujące, projekty są jednym
z najbardziej wartościowych i godnych polecenia sposobów wpływania
na kształtowanie cech sprzyjających wysokiemu kapitałowi społecznemu.
W tej sytuacji nie możemy sobie pozwolić ani na to, aby projekty były marginalizowane, ani na to, by ich potencjał nie był wykorzystywany. Mam nadzieję, że powyższe rozważania staną się inspiracją, szczególnie w odniesieniu do praktycznej strony realizacji metody projektów, tak aby spełniały
swoją funkcję związaną ze wzrostem kapitału społecznego.

SCHOOL EDUCATIONAL PROJECTS AND SOCIAL CAPITAL
Abstrakt
Prezentowany tekst łączy problematykę szkolnych projektów edukacyjnych
i kapitału społecznego. W pierwszej części opracowania autorka prezentuje
różne definicje kapitału społecznego, nakreślając jednocześnie ramę teoretyczną swoich badań na podstawie ujęcia określającego kapitał społeczny jako
pochodną społecznego zaufania i współpracy z zaangażowaniem na rzecz
działań obywatelskich. Następnie opisuje polski kontekst i alarmujące dane
dotyczące kapitału społecznego, nawiązując do kwestii edukacyjnych. Edukacja bowiem jest postrzegana, m.in. z powodu wprowadzenia obowiązku realizacji projektów edukacyjnych, jako potencjalny czynnik zwiększający kapitał
społeczny. Prezentując rezultaty swojego badania dotyczącego doświadczeń
młodzieży i zrealizowanych przez nią szkolnych projektów, autorka skupia się
na dwóch cechach metody projektów: współpracy oraz związku projektów ze
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środowiskiem lokalnym jako najbardziej znaczących w kontekście kapitału
społecznego. Wnioski z przeprowadzonych badań, świadczące o niedostatecznym wykorzystaniu potencjału współpracy i lokalnego środowiska w realizowanych projektach, łączą się z postulatem autorki dotyczącym dalszych, pogłębionych badań w tym zakresie oraz udoskonaleniem systemu kształcenia
i dokształcania kadry pedagogicznej w kierunku takiej realizacji projektów,
która miałaby istotny wpływ na wzrost kapitału społecznego.
Słowa kluczowe: metoda projektów, kapitał społeczny, współpraca, zaufanie,
środowisko lokalne

Abstract
The text focuses on the connection between school educational projects and
social capital. In the first part of the article, the author presents different definitions of social capital and refers to the one that is related to social cooperation
and trust with civic engagement as the theoretical framework of her research.
Next, the author describes the Polish context and alarming data concerning
social capital, moving to education that is perceived, having introduced obligatory realization of projects in schools, as the remedy for decreasing social capital. Finally, the author presents the results of her own research concentrated
on the students’ experiences concerning realisation of projects. Presenting her
findings, the author focuses on two characteristics of the project method, cooperation and connection with local issues, as the most significant elements
regarding social capital. Concluding on insufficient degree of cooperation and
engagement in local issues, the author calls for further research in this area as
well as improving the system of teacher training so that it prepared teachers to
carry out social-capital-oriented projects.
Keywords: project method, social capital, cooperation, trust, local environment
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Wprowadzenie
Jednoznaczne zdefiniowanie terminu animacja kultury niesie ze sobą
pewną trudność ze względu na mnogość aspektów i różnorodność ujęć,
w świetle których jest on rozpatrywany. Praktyczny charakter animacji, jak
też różnorodne czynniki składające się na jej obraz powodują, że definicja
obejmuje elementy z obszaru: socjologii, etnologii, etnografii, psychologii,
a także sztuki. Samo słowo animacja wywodzi się od łacińskiego anima –
‘dusza’ oraz animo, czyli ‘ożywiać’. W języku angielskim czasownik to animate, który oznacza „dawać życie, inspirować, zachęcać, motywować”1.
1

Dictionary.com, http://dictionary.reference.com/browse/animate?s=t (dostęp: 15.06.2018).
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Zgodnie z definicją Nowego słownika pedagogicznego animację należy rozumieć jako „pobudzenie, zachętę bądź wsparcie jakiejś osoby czy grupy
w pracy nad sobą lub nad rozwiązaniem jakichś zadań”2.
Warto zaznaczyć, że nie istnieje konkretny termin, który można by
przyjąć za datę narodzin tego pojęcia. Pierwsze wzmianki w literaturze
przedmiotu związane z pojęciem animacji kultury datuje się na lata 40.
XX wieku, kiedy we Francji zaczęły pojawiać się prace na temat animateur – człowieka pobudzającego do działania. Rozwój tej dziedziny wiązał się
z faktem rosnącego zainteresowania ideą uczestniczenia w kulturze oraz
promowania aktywności i działań kulturalnych wśród zamożnych klas
społecznych3. Równolegle do wspomnianej grupy, jak podkreśla Wiesław
Żardecki, rozwijała się społeczność osób „kulturowo biernych, niezdolnych
do aktywnego współuczestnictwa w wytwarzaniu rzeczywistych wartości
kulturowych; zdolnych jedynie do inercyjnego przyswojenia wartości wypracowanych przez innych i przystosowanych do odbioru”4.
Z czasem zaczęło się upowszechniać przekonanie, że włączenie elementów kulturowych do życia obywateli skutkować może wzrostem jego jakości, a także ogólnego zadowolenia. W rezultacie popularnym stało się
udostępnianie wytworów kultury szerokiej liczbie odbiorców.
Głównym celem animacji jest pobudzanie i rozwijanie twórczości, umiejętności komunikacji międzyludzkiej, współpracy i aktywnego uczestnictwa w działaniach5. Eduard Limbos w jednej ze swoich książek zaznacza,
że: „animacja polega na tym, aby tchnąć duszę, sens w grupę, zbiorowość,
społeczeństwo i wywołać ożywienie, aktywność. Animacja jest zdecydowanie nastawiona ku przyszłości, ku zmianie osób, grup i struktur. Nie ma
«animatorów» z jednej strony i «animowanych» – z drugiej: animuje się
wspólnie”6.
2
3

s. 53.

W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996, s. 20-21.
Por. B. Jedlewska, Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Lublin 1999,

W. Żardecki, Dylematy przemian animacji kulturalnej w perspektywie historycznej,
w: Dylematy animacji kulturalnej, red. H. Kosienkowska, Lublin 2001, s. 64.
5
Por. K.J. Szmidt, Problemy twórczości pomocy w tworzeniu w teorii działalności
kulturalno-oświatowej i animacji społeczno-kulturalnej, w: Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce: koncepcje, doświadczenia, wyzwania, red. B. Jedlewska, Lublin 2006, s. 87.
6
E. Limbos, L’animation des groupes de culture et de loisirs. Connaissance du problème
et applications pratiques, Paris 1977, cyt. za: M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Warszawa 1993, s. 37.
4
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Warto zatem zwrócić uwagę, by mówiąc o animacji, pamiętać również
o aspektach społecznych oraz kulturalnych. W konsekwencji wielu autorów za bardziej poprawne uważa mówienie o animacji społecznej, kulturalnej, kultury lub animacji społeczno-kulturalnej aniżeli o samej animacji. Wielu z nich w rezultacie używa tych pojęć zamiennie. Józef Kargul
wskazuje jednak na czynniki odróżniające animację kultury od animacji
społeczno-kulturalnej7.
Barbara Jedlewska pod pojęciem animacji kulturalnej rozumie kierunek, formę, proces i metodę działań8. Animacja społeczna jest związana ze
zjawiskiem uczestnictwa oraz wzajemnego aktywizowania przy wykorzystaniu potencjału społecznego oraz kulturowego. W przypadku animacji
społecznej podkreśla się znaczenie obecności animatora wewnątrz środowiska z wyłączeniem jego roli jako głównego mentora9. Tymczasem animację społeczno-kulturalną rozumie się jako:
[…] metodę edukacji kulturalnej. Jest sposobem oddziaływania mającym
na celu wychowanie i kształcenie jednostek, grup i środowisk (społeczności) przez kulturę i do kultury w jej szerokim ujęciu. Polega na stosowaniu serii zabiegów wyzwalających twórcze potencjały, pobudzających
i motywujących do kreatywnych działań, integrujących ludzi między sobą,
a także z otaczającym światem (wytworami kultury, przyrodą), wspomagających rozwój duchowy, autokreację, pobudzających ciekawość poznania
i potrzebę tworzenia kultury (lokalnej, narodowej, globalnej), wspierających i promujących aktywność kulturalną i społeczną10.

Według Kargula animacja społeczno-kulturalna posiada ogromną siłę
pobudzającą i motywacyjną, umożliwiającą dokonywanie przeobrażeń,
zmian o charakterze ekonomicznym, społecznym i kulturalnym, co może
ułatwić harmonijny rozwój na wszystkich płaszczyznach życia11. W jednej
ze swoich prac Aleksander Kobylarek apeluje, aby animacji społeczno-kulturalnej oraz aktywizacji społeczności lokalnych nie utożsamiać ze sobą.
Chociaż „mogą się wydawać określeniami synonimicznymi”, to „jednak
7
Por. J. Kargul, Od upowszechnienia kultury do animacji kulturalnej, Toruń 1997,
s. 104-105.
8
Por. B. Jedlewska, Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, dz. cyt., s. 136-137.
9
Por. J. Klimczak-Ziółek, Animacja społeczna w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia, w: Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, red. S. Pawlas-Czyż,
Toruń 2007, s. 87.
10
B. Jedlewska, Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, dz. cyt., s. 173.
11
Por. J. Kargul, Od upowszechnienia kultury do animacji kulturalnej, dz. cyt., s. 104-105.

302

Kamila Majewska, Wioletta Kwiatkowska, Małgorzata Skibińska

byłoby to zbyt wielkim uproszczeniem, biorąc pod uwagę, że aktywizacja
społeczności lokalnych była zwykle kojarzona z działalnością prospołeczną, natomiast animacja z organizacją amatorskiego ruchu artystycznego
i promowaniem kultury”12.
Zgodnie z uwagami Bogdana Idzikowskiego animacja kultury winna
być zorientowana na aktywność twórczą jednostki, bowiem kultura jest
„nie tyle zbiorem społecznych wytworów, co kulturą indywidualności –
wyemancypowanych i zrewoltowanych podmiotów”13. Dodatkowo, szczególnie wśród przedstawicieli nauk społecznych, podkreśla się, aby działania
podejmowane w ramach animacji kultury kształtowały jednostki ambitne,
zdolne do samowychowania oraz osobistego rozwoju, przygotowane do
wyrażania „własnych poglądów, przekonań i postaw zgodnych z przyjętymi ideałami”14.

1. Modele animacji
W związku z dominującymi czynnikami oraz formami realizacji animację dookreśla się różnymi nazwami. W literaturze przedmiotu (zwłaszcza zagranicznej) wyróżnia się głównie trzy podstawowe modele animacji,
do których można zaliczyć:
• animację kreatywno-ekspresyjną, w ramach której animatorzy zachęcają i pomagają uczestnikom oddać się propagowanym działaniom, na
przykład projektowaniu przedmiotów, tworzeniu muzyki, ruchu lub innej aktywności, mającej na celu sprawienie przyjemności, albo nauce.
Powyższą formę przypisuje się głównie wspólnotom, grupom młodzieżowym, szkołom itp. Obecnie w coraz większym stopniu jest ona wykorzystywana przez osoby zajmujące się edukacją artystyczną;
• animację społeczno-kulturalną, w ramach której animatorzy motywują
społeczności do działań i zarządzają nimi. W powyższym przypadku
12
A. Kobylarek, Animacja społeczno-kulturalna jako metoda aktywizacji środowiska
lokalnego. Techniki animacji, w: Tworzyć, zmieniać, aktywizować… Animacja społeczno-kulturalna jako mobilizowanie potencjału indywidualnego i przeciwdziałanie bezradności
społecznej, red. E. Zierkiewicz, Wrocław 2006, s. 35.
13
B. Idzikowski, Teoria i praktyka animacji kultury w czasach ponowoczesnych, w:
Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki, red. D. Kubinowski, U. Lewartowicz, Lublin 2013, s. 44.
14
M. Dudzikowa, Praca młodzieży nad sobą, Warszawa 1993, s. 11-12.
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animacja stanowi bodziec do pełnego życia na danym obszarze (emocjonalnego, psychicznego i fizycznego). Rezultatem powyższych działań
jest stopniowe, coraz silniejsze angażowanie uczestników do aktywności, co zapewnia wyższy poziom samorealizacji, otwartość, a także scala
grupy społeczne. Animacja społeczno-kulturalna pobudza zarówno indywidualny, jak i grupowy rozwój społeczności lokalnych;
• animację czasu wolnego, która wiąże się z rozwojem dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym. Jest realizowana poprzez podejmowanie
aktywności umysłowej oraz fizycznej m.in. na placach zabaw, w świetlicach, podczas zajęć sportowych. Formę tę można utożsamiać z pracą poprzez zabawę oraz przygodę. Animacja czasu wolnego często
jest praktykowana na terenach hoteli, miejsc wypoczynkowych lub
turystycznych15.
Bez względu na aspekty akcentowane w kontekście animacji ważne
jest jedno – ułatwia ona scalanie społeczności, rozwój jednostek oraz całych zbiorowości, wzmacnia dialog i integrację w grupie. Dzięki niej ludzie
zaczynają dzielić się wiedzą, umiejętnościami i wartościami, ale również
przyswajać i korzystać ze wzajemnych działań. Wynikające z animacji korzyści polegają m.in. „na wspieraniu i pomocy dla istniejących w społeczności lokalnej grup zorganizowanych lub (i) na tworzeniu nowych, które
będą aktywnie współuczestniczyć w życiu społeczności”16.
Warto również podkreślić, że animacja (zwłaszcza jej społeczna forma),
dzięki oddolnym inicjatywom oraz zaangażowaniu grup lokalnych, odgrywa znaczącą rolę w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego, jak
również demokracji17.
Animacja kreatywno-ekspresyjna i czasu wolnego stała się udziałem
dzieci uczestniczących w warsztatach organizowanych przez pracowników
Katedry Dydaktyki i Mediów w Edukacji w ramach Toruńskiego Festiwalu
Nauki i Sztuki (w roku 2017 oraz 2018). Umożliwiła ona recepcję składników kultury i elementów przyrody oraz ich remiksowanie za pomocą
15
Por. M.K. Smith, Animateurs, animation learning and change. The encyclopaedia
of informal education. www.infed.org/mobi/animateurs-animation-learning-and-change
(dostęp: 15.06.2018).
16
P. Łukasiak, P. Rokicka, Zintegrowana animacja społeczna na rzecz dobra wspólnego:
społeczności lokalne a społeczności wirtualne, http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/file/
fm/BiBLiOTEKA/manuale/Zintegrowana_animacja_spoleczna.pdf (dostęp: 15.06.2018).
17
Por. D. Ilczuk, Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, Kraków
2002, s. 27.
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narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w postaci ciekawych
prac o zabarwieniu artystycznym. Całość działań przybrała formę nauki
poprzez zabawę.

2. Przykłady działania animacyjnego dla uczniów
Działanie 1: Całkiem (do)rzeczne historie
Mając na uwadze znaczenie działań edukacyjnych na rzecz środowiska
lokalnego, nauczyciele akademiccy winni czuć się zobowiązani do aktywnego inicjowania i animowania aktywności osób w różnym wieku. Animacja bowiem:
[…] wyzwala twórczą aktywność podmiotu, wydobywa potencjały drzemiące w jednostkach i grupach, wzmacnia postawy kreacji, wspiera zaangażowanie podmiotów w ich samodzielnym tworzeniu indywidualnych i zbiorowych strategii własnego życia, rozwija kreatywność jednostki
i wprowadza ją w proces poszukiwania rozwiązań w warunkach szybko
zachodzących zmian18.

A zatem: co zrobić, aby animacja w edukacji była udana? Autorki niniejszego tekstu sądzą, że niezwykle wartościowa i przydatna może być wypowiedź Krystyny Dachtery:
[…] pobudź do aktywności, wzmocnij moją motywację do wysiłku, stwórz
sprzyjającą, bezpieczną atmosferę, wskaż drogę, daj metody i techniki, wyzwalaj twórcze postawy, zainteresuj i zachęć, nigdy nie zmuszaj, pozwól
uwierzyć w siebie i zobaczyć siebie wśród innych, zagwarantuj różnorodność, bo tylko ona daje poczucie atrakcyjności i przeciwstawia się nudzie,
wyeliminuj rywalizację na rzecz współpracy i współdziałania19.

Z pewnością przedsięwzięcie animacyjne powinno być dobrze przemyślane i zaplanowane, z wyznaczeniem głównych celów edukacyjnych, miejsca, podziałem zadań i obowiązków, zebraniem pomocnych materiałów,
urządzeń, wyborem technik pracy lub decyzji o ich pełnej dowolności.
A. Schindler, Czym jest animacja społeczno-kulturalna?, w: Konteksty animacji społeczno-kulturalnej, red. K. Hrycyk, Wrocław 2004, s. 35.
19
K. Dachtera, W kręgu pedagogiki zabawy, w: Konteksty animacji społeczno-kulturalnej, dz. cyt., s. 123.
18
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W środowisku akademickim wykładowcy pracują na co dzień z osobami dorosłymi, dlatego kontakt z uczniami w młodszym wieku jest sporym
wyzwaniem i zupełnie odmiennym doświadczeniem zawodowym. Okazją
do tego od kilku lat jest Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, w ramach którego organizowane są imprezy edukacyjne dla mieszkańców Torunia i regionu. Aktywny udział w tym przedsięwzięciu, obok lokalnych przedsiębiorstw oraz instytucji wdrażających w swojej pracy osiągnięcia naukowe
lub działania związane ze sztuką, mają pracownicy toruńskich uczelni –
w tym oczywiście Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Tego typu inicjatywy
przyczyniają się do odbudowy znaczenia naukowych działań środowiskowych w świadomości społecznej.
W kwietniu 2017 roku w ramach 17. Toruńskiego Festiwalu Nauki
i Sztuki na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK miały miejsce warsztaty
pt. „Całkiem (do)rzeczne historie – komiks obrazkowy”. Uczestnicy zajęć
poznali ciekawe legendy związane z Wisłą, na przykład: O tym, jak powstała nazwa Toruń, Warkocz królewny Wisły, Legenda o Wiśle. Nauczyli się również tworzyć historyjki obrazkowe w postaci komiksów. Każdy
z uczestników wykonał samodzielnie zadanie, ilustrując wybraną legendę
w internetowej aplikacji Toondoo (http://www.toondoo.com). Uczniowie
w swoich pracach dokonywali swego rodzaju rekonstrukcji, łącząc tradycję ze współczesnością i tym samym utrwalając zdarzenia historyczne oraz
miejsca i postaci (prawdziwe i fantastyczne). To właśnie legendy przybliżają
historię regionu oraz uczą właściwych postaw i zachowań. Przy zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych wprowadzają uczestników w świat fantazji i obcowania równocześnie ze słowem pisanym,
mówionym, a także tekstem i obrazem multimedialnym. Jako zajęcia pozalekcyjne i dobrowolne sprzyjają rozwijaniu nowej wiedzy i umiejętności,
a także potencjału młodych ludzi.
W przygotowanie i realizację tego przedsięwzięcia włączyli się pracownicy Katedry Dydaktyki i Mediów w Edukacji Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Podczas imprezy można było szybko się przekonać,
że praca z uczniami wymaga nie tylko poświęcenia im znacznej uwagi, ale
też pełnego zaangażowania i humoru.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w projektowaniu aktywności poznawczej i społecznej uczących się
przynosi wiele korzyści. W przypadku zrealizowanych warsztatów uczniowie mieli okazję wykazania się własnym zamysłem twórczym w zakresie
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tworzenia postaci, fabuły, dialogów, refleksją nad wybraną legendą. Była
to również okazja do utożsamiania się ze wspólnotą lokalną, miejscem zamieszkania i jego kulturą oraz tradycją. Wielu uczniów w trakcie pracy nad
zadaniami ujawniało swoje pasje, możliwości, sprawności oraz talenty. Nauczyciele szkolni mieli możliwość zupełnie innego spojrzenia na własnych
uczniów, lepszego wzajemnego poznania oraz zainspirowania się do podejmowania podobnych działań i metod pracy.
Ogrom towarzyszących im przeżyć, otwartość i radość twórcza udzieliła się także osobom prowadzącym i nauczycielom szkolnym, którzy czuwali i wspierali poczynania uczniów. Spotkaniu towarzyszyło duże zadowolenie z realizowania własnego pomysłu oraz zaangażowanie w proces
tworzenia. Imprezy proponowane przez pracowników Katedry Dydaktyki
i Mediów w Edukacji WNP UMK cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży z toruńskich szkół, na trwałe wpisując się
w tradycję Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
Działanie 2: W 60 minut dookoła świata
Według Barbary Jedlewskiej istotę animacji stanowi określony sposób
oddziaływania, którego celem jest wychowanie oraz kształcenie jednostek
i społeczności poprzez kulturę i do kultury za pomocą serii zabiegów pobudzających i motywujących do postaw, działań o charakterze rozwojowym
i twórczym, a jednocześnie integrujących ludzi między sobą oraz z otaczającym światem. Integracja, łączność z wytworami kultury i elementami
przyrody winna wspierać i promować rozwój osobisty, a także aktywność
kulturalną i społeczną20.
Wyżej opisany sposób oddziaływania na jednostkę przyświecał autorkom artykułu podczas planowania metodycznego i organizacji zajęć
edukacyjnych w ramach 18. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Celem
postawionym sobie przez organizatorów Festiwalu – Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Urząd Miasta Torunia oraz Towarzystwo Naukowe
w Toruniu – jest popularyzacja nauki a także sztuki wśród mieszkańców
Torunia i regionu21. W dniu 21 kwietnia 2018 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK odbyły się kolejne warsztaty pt. „W 60 minut dookoła
Por. B. Jedlewska, Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, dz. cyt., s. 53.
Strona internetowa Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki: Cele Festiwalu, https://
www.festiwal.torun.pl/festiwal/cele/ (dostęp: 20.04.2018).
20
21
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świata”, w ramach których uczniowie klasy II jednej z toruńskich szkół
podstawowych, pod kierunkiem autorek artykułu, mieli możliwość poznania miejsc niedostępnych z powodu ograniczeń czasoprzestrzeni. Każdy
uczeń odbył wirtualną podróż dookoła świata, poznając za pośrednictwem
kamer internetowych nowe miejsca, odmienne czasy, różnorodne elementy przyrody i kultury. Trasę wycieczki uczniowie planowali samodzielnie,
kierując się własnymi zainteresowaniami. Efektem internetowej wyprawy,
jaką odbyli uczestnicy zajęć, były osobiście tworzone pocztówki i multimedialne dzienniki podróży.
Metodyka opisywanych zajęć opierała się głównie na technikach informacyjno-komunikacyjnych, które Ezequiel Ander-Egg zalicza do jednej
z czterech grup technik animacji społeczno-kulturalnej. Autor dzieli je na
trzy kategorie:
• techniki komunikacji ustnej – w typowej postaci, jak: dyskusja, konferencja, rozmowa, lub szczególnego rodzaju, jak: panel, sympozjum,
„okrągły stół”, seminarium;
• ekspozycje – czyli zdarzenia z udziałem środków wizualnych, stosowane
w celu przekazania jakiegoś przesłania adresowanego do pewnej grupy
osób; ukazujące produkt kulturowy, fakt, zjawisko, problem czy sytuację. Chodzi o wyeksponowanie pewnego fragmentu rzeczywistości, żeby
zwrócić uwagę na jego istnienie lub na istnienie problemu ściśle z nim
związanego;
• techniki masowej komunikacji społecznej – informacje podaje się często
w formie graficznej, z udziałem tekstu. Różnica w stosunku do ekspozycji polega na tym, że adresatami są wszyscy potencjalni odbiorcy. Jest to
rodzaj języka symbolicznego, składającego się ze słów, form, przestrzeni,
koloru. Mogą również występować w formie „pisanej” (z udziałem czasopism, ulotek, grafiki, biuletynów czy plakatów) lub ustnej (z wykorzystaniem taśm magnetofonowych, megafonów, konsultantów), a nie tylko
audiowizualnej22.

Taki wybór technik animacji kulturalnej wydawał się oczywisty ze
względu na naturalną i pozytywną postawę dzieci wobec mediów, która
zwiększa ich zaangażowanie i przyspiesza procesy poznawcze zachodzące
w trakcie podejmowania działań o charakterze edukacyjnym. Warsztaty
zostały podzielone na trzy etapy: eksplorację, interpretację i tworzenie.
22
E. Ander-Egg, Metodología y práctica de la animación sociocultural, Madrid 2000,
za: A. Kobylarek, Animacja społeczno-kulturalna jako metoda aktywizacji środowiska lokalnego. Techniki animacji, w: Tworzyć, zmieniać, aktywizować…, dz. cyt., s. 35-47.
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Eksploracja
W pierwszej części zajęć uczniowie pracowali samodzielnie, dokonując
eksploracji zasobów Internetu – bazując na materiałach wideo dostępnych
za pośrednictwem kamer internetowych – w trzech kategoriach tematycznych: Polska, świat, zwierzęta. Na podstawie wykazu dostępnych kamer internetowych, umożliwiających przekaz online, mali podróżnicy wybierali
miejsca swojej wirtualnej podróży. Obserwowali w nich elementy przyrody ożywionej i nieożywionej oraz różnorodne przejawy ludzkiej kultury
materialnej. Jednocześnie wirtualna podróż była okazją doświadczania
niejednorodnych pór dobowych oraz warunków atmosferycznych, wynikających z różnic związanych z odmiennymi strefami czasowymi i klimatycznymi na świecie.
Interpretacja
Po emocjonującej internetowej wyprawie uczniowie wskazywali kilka
z ich punktu widzenia najciekawszych odwiedzonych miejsc. Kolejnym
zadaniem było sporządzenie multimedialnego dziennika podróży. Korzystając z przygotowanego wcześniej szablonu prezentacji multimedialnej,
uczestnicy wraz z prowadzącymi dokonali podsumowania podróży oraz
interpretacji w zakresie podobieństw i różnic zaobserwowanych miejsc
z ich rodzimym, codziennym otoczeniem. Każdy z podróżników charakteryzował obserwowane miejsce pod kątem elementów przyrody, przejawów kultury, warunków pogodowych oraz pory dnia. Jednocześnie dzieci
starały się zwerbalizować odmienne i wspólne cechy „innych” i „swoich”
miejsc. Podsumowaniem wpisu do dziennika było uzasadnienie wyboru
wskazanej lokalizacji.
Tworzenie
Celem ostatniego etapu warsztatów była aktywizacja postawy twórczej
uczniów z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej. Przyjmując za Janem Zborowskim wąską definicję twórczości, rozumianej jako
„proces przeżyciowo-realizacyjny podporządkowany wytworowi, zaś wytwór powstający w tym procesie jest czymś względnie trwałym, istniejącym
subiektywnie, nowym i wartościowym”23, zaplanowano dla uczestników
23

J. Zborowski, Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, Warszawa 1986, s. 20.
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zajęć zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu kolażu zdjęć
w formie kartki z podróży. Uczniowie nie tylko samodzielnie dokonywali
selekcji miejsc, których ilustracje miały widnieć na kartce, ale również, po
wcześniejszym pokazie, pozyskiwali wybrane kadry ze strumienia wideo
przekazywanego za pomocą kamer internetowych. Każdy kolaż opatrzono autorskim wpisem odnoszącym się do osobistych wrażeń z wirtualnej
podróży. Wszystkie kartki zostały utworzone za pomocą serwisu internetowego Canva (https://www.canva.com).
Warsztaty były okazją do pobudzania ciekawości, rozwijania wyobraźni
i kreatywnego myślenia uczniów, ale miały też dużą wartość dla opiekunki
grupy towarzyszącej klasie w trakcie warsztatów. Podziękowanie nauczycielki jest najlepszym komentarzem i oceną podjętych przez autorki działań na rzecz animacji kulturalnej tej małej społeczności szkolnej:
Chcę w imieniu dzieci, rodziców i własnym podziękować Paniom za warsztaty wzbogacające umiejętności dzieci w stworzeniu prezentacji, kartki.
Nie ukrywam, że jako pedagog wiele wyniosłam z tych warsztatów. To dla
mnie cenne uczyć się od innych. Dzieci były zachwycone, rodzice również,
widząc zachwyt i radość swych pociech. Nikt z obecnych i uczestniczących
w warsztatach nie żałował, że w nich uczestniczył, mimo że to sobota!

Podsumowanie
Opisane przykłady działań animacyjnych zachęcają do wyprowadzenia
określonych zasad mających wpływ na siłę oddziaływania i dotyczących
organizacji tego typu przedsięwzięć:
a) dobrowolność uczestnictwa – wzmacnia motywację i samodzielną
mobilizację do pracy i działania; niewątpliwa zaleta zajęć pozalekcyjnych;
b) otwartość w komunikacji – zachęca do prezentowania i dzielenia się
własnymi pomysłami, poglądami oraz odczuciami. W trakcie zajęć edukacyjnych rozwija się w uczniach chęć i umiejętność wyrażania się w mowie i piśmie oraz interpretacji rozmaitych form wizualnych. Im lepszy jest
z nimi kontakt, tym bardziej stają się otwarci i odważni w prezentowaniu
własnych opinii;
c) współpraca zamiast rywalizacji – działania animacyjne powinny być
oparte na wspólnocie celów i działań uczestników oraz ich wzajemnej życzliwości, co może wzmocnić odpowiedzialność za jakość wykonywanych
prac. W takiej społeczności chętniej się przebywa, współdziała i tworzy;
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d) dowolność wyboru narzędzi i technik pracy – umożliwia swobodę
i wybór sposobu przedstawienia pomysłów i efektów działania oraz osobistego doboru dostępnych materiałów edukacyjnych, dostosowanych do
indywidualnego stylu poznawczego i uczenia się. Większa swoboda wyboru wpływa na wzrost zaangażowania i poczucie odpowiedzialności za
działanie;
e) atrakcyjność działania animacyjnego – co wyraża się poprzez oryginalne treści oraz formy działania animacyjnego motywującego uczestników do aktywności – podejmowanej w pojedynkę lub we współpracy
z innymi uczestnikami społeczności i prowadzącej do większej integracji
i lepszego porozumiewania się;
f) trafne odczytywanie potrzeb i oczekiwań uczestników – warto zaakcentować konieczność refleksji nad potencjałem kulturowym oraz potrzebami osób i społeczności, do których kieruje się działania animacyjne.
W ten sposób buduje się relacje, tworząc poczucie sprawstwa i bycia członkiem wspólnoty. Wiąże się to z koniecznością dostosowania do odbiorców
języka komunikacji czy formy prezentacji materiałów edukacyjnych, a także charakteru podejmowanych działań animacyjnych.
Z pewnością działalność animacyjna jest pracochłonna, jednak daje organizatorom ogromną satysfakcję i radość, a przede wszystkim przyczynia
się do wzbudzenia w młodych ludziach sprawczości i myślenia twórczego,
zaangażowania, a także rozsądnego i wartościowego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wspólnie zrealizowane projekty zachęcają do stawiania sobie kolejnych wyzwań i utwierdzają
w przekonaniu, że dzięki działaniom animacyjnym w edukacji w pełniejszy sposób można wpływać na jednostki i na ich otoczenie.

CULTURAL ANIMATION IN EDUCATIONAL PRACTICE –
SELECTED ACTIVITIES DESIGNED FOR THE PUPILS
OF TORUN PRIMARY SCHOOLS
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest poświęcony zagadnieniu animacji kulturalnej w praktyce edukacyjnej. Autorki tekstu dzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie animacji działań edukacyjnych na rzecz edukacji regionalnej i globalnej
uczniów toruńskich szkół podstawowych – podczas warsztatów realizowanych
w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Aktywną i zaangażowaną
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postawę uczestników zajęć wspomagały technologie informacyjno-komunikacyjne, stanowiące swoisty kanał transmisyjny składników kultury i elementów przyrody. Celem prezentowanego tekstu jest popularyzacja inicjatyw
pobudzających aktywność społeczno-kulturalną i edukacyjną współczesnych
obywateli w obliczu pojawiających się wyzwań cywilizacyjnych.
Słowa kluczowe: animacja, animacja kulturalna, animacja społeczno-kulturalna, technologia informacyjno-komunikacyjna

Abstract
This article is devoted to the issue of cultural animation in educational practice. The authors share their experiences in the field of animation of educational activities for regional and global education of students of primary schools
in Toruń during workshops carried out as part of the Toruń Science and Art
Festival. The active and committed attitude of the participants of classes was
intensified by information and communication technologies constituting
a specific transmission channel of the cultural components and elements of
nature. The aim of the presented text is to popularize initiatives that stimulate
socio-cultural and educational activity of present citizens in the face of emerging challenges of civilization.
Keywords: animation, cultural animation, socio-cultural animation, information and communication technology

Animacja synergiczności działań edukacyjno-prospołecznych
wobec wyzwań współczesności
Redakcja naukowa:
Krystyna Duraj-Nowakowa, Jarosław Charchuła, Ewa Sowa-Behtane
Kraków 2018

Agnieszka Karłowicz

Akademia Ignatianum w Krakowie

Wychowanie według idei rodzicielstwa
bliskości wyzwaniem dla synergii
rodziny i przedszkola

Wprowadzenie
Synergia to pojęcie bardzo szerokie i interdyscyplinarne. Nawiązując do
etymologii tego terminu, należy zwrócić uwagę na jego elementy składowe:
„syn-” oraz „-ergos”, które w języku greckim oznaczają odpowiednio „razem” i „działanie”. Synergia jest więc współpracą, aktywnością wspólną1.
Dla niniejszych rozważań kluczowe jest jej rozumienie na gruncie
pedagogicznym. Według Marcina Genatowskiego synergia jest „dodatkową energią wytworzoną przez dwoje lub więcej ludzi, którzy jednoczą swój potencjał i pomysły w określonych warunkach, mając na celu
wspólne przedsięwzięcie”2. By osiągnąć możliwie najlepsze efekty wychowania, istotna jest synergia środowisk wychowawczych, które definiowane są jako „społecznie kontrolowany i ukierunkowany na realizację
Por. M. Genatowski, Synergia – interdyscyplinarne zjawisko współpracy, w: Odrodzenie człowieczeństwa. Ludzkie transformacje, red. H. Romanowska-Łakomy, Warszawa
2009, s. 184.
2
Tamże, s. 188.
1

314

Agnieszka Karłowicz

celów wychowawczych system bodźców przyrodniczych, kultu
rowych
i społecznych”3. Edmund Trempała podkreśla, że dla właściwego zorganizowania procesu wychowania kluczowe jest współdziałanie pomiędzy
różnymi środowiskami4. Wśród nich wymienić należy, między innymi, rodzinę i przedszkole.
Według Tadeusza Kotarbińskiego „współdziałanie wielu podmiotów
ze względu na określone ich czynności i ze względu na określone ich cele
zachodzi tylko wtedy, jeżeli każdy z tych podmiotów pomaga któremuś innemu podmiotowi z tego samego grona lub jest wspomagany przez jakiś
inny podmiot z tegoż grona”5. Wincenty Okoń podkreśla, że „współpraca
to współdziałanie ze sobą jednostek lub grup ludzi, wykonujących swoje
cząstkowe zadania, aby osiągnąć jakiś wspólny cel; współpraca opiera się
na wzajemnym zaufaniu i lojalności oraz na podporządkowaniu się celowi,
należycie uświadomionemu sobie przez wszystkie jednostki lub grupy”6.
Nie każde wspólne działanie może zatem zostać określone jako współpraca.
Na początku swego istnienia szkolnictwo w dużej mierze podlegało
wpływom z zewnątrz. Sytuacja ta uległa zmianie na przełomie XIX i XX
wieku, kiedy to pojawiły się szkoły alternatywne, stawiające w centrum
oddziaływań edukacyjnych ucznia i jego potrzeby7. Rozwój indywidualności wychowanka, a nie dostosowanie go do społecznych oczekiwań
postulował już Jean-Jacques Rousseau. Musiało jednak minąć wiele lat, by
zmiany w organizacji procesu edukacji stały się znaczące. Idee nowego wychowania obecne są także dzisiaj, ale niestety w wielu placówkach nadal
widoczne są pozostałości światopoglądowe z epok poprzednich. Zamiast
wychowania, dzieci otrzymują w nich pseudowychowanie.
Janusz Tarnowski do pseudowychowania zalicza, między innymi, tresurę, podczas której wychowawca stara się nakłonić do określonego sposobu zachowania, odwołując się do narzędzi behawioralnych (kar i nagród).
Do tresury zaliczyć można także moralizowanie, będące werbalną lub pozawerbalną sugestią zobowiązującą do pożądanych działań. W tej grupie
3
C. Kupisiewicz, Niepowodzenia dydaktyczne. Przyczyny oraz niektóre środki zaradcze,
Warszawa 1965, s. 17.
4
Por. E. Trempała, Szkoła a edukacja równoległa (nieszkolna), Bydgoszcz 1994, s. 199.
5
Za: M. Banasiak, Współpraca rodziny ze szkołą w kontekście reformy edukacyjnej
w Polsce, Toruń 2013, s. 35.
6
W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1987, s. 346.
7
Por. B.D. Gołębniak, Szkoła wspierająca rozwój, w: Pedagogika, red. Z. Kwieciński,
B. Śliwerski, t. 2, Warszawa 2006, s. 99-100.
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Tarnowski wyróżnia również kształtowanie osobowości, ujmowane jako
zewnętrzne formowanie osoby traktowanej w sposób przedmiotowy i bazujące na założeniu, że wyłącznie wychowywany wymaga działań ukierunkowanych na zmianę8. Wobec tego można stwierdzić, że współcześnie
system edukacji zamiast oferować wychowanie czy wsparcie w rozwoju,
zapewnia pseudowychowanie, ponieważ zbyt często odwołuje się do takich
narzędzi, jak kary i nagrody. Wychowawcy natomiast wychodzą z przekonania, że ich rolą jest kształtowanie podopiecznych według znanych założeń i zewnętrznych celów, ustalonych poza dzieckiem.
Trafną metaforę proponuje Jesper Juul, porównując szkołę do fabryki
z czasów industrializacji, kiedy to obowiązkiem pracownika było wykonywanie pracy, a nie samodzielne myślenie. Słowa te odnieść można również
do przedszkoli. Nastawienie na przekazanie gotowej wiedzy, weryfikacja
opanowania zaplanowanego z góry materiału nie rozwija myślenia. Taka
organizacja edukacji nie ma już nawet uzasadnienia w zapotrzebowaniu
na rynku pracy. Pracodawcy wymagają od zatrudnianych kreatywności,
twórczego myślenia i samodzielnych decyzji, a nie bierności i ślepego posłuszeństwa9. Niejednokrotnie zdarza się, że w kreatywnym podejściu do
dziecka nauczyciele są wyprzedzani przez rodziców. Zewnątrzsterowność
całego systemu szkolnictwa nie wpływa pozytywnie na twórcze podejście
nauczycieli do pracy z dziećmi. Wielu z nich zamiast towarzyszyć im na tej
drodze, stawia siebie w centrum, zapominając o tym, co faktycznie powinno być celem wychowania przedszkolnego – rozwój wynikający z potrzeb
i możliwości dziecka. Nie wyrażają zgody na to, co według Karoliny Starego winno być cechą istotową działań pedagogicznych – wydarzeniowość,
zgoda na ryzyko10.
W swoich działaniach pedagodzy starają się współdziałać z rodzicami,
jednak zakres, w jakim możliwa jest współpraca pomiędzy środowiskami wychowawczymi zależy od wielu czynników. Nierzadko zdarza się, że
metody, jakie stosuje nauczyciel przedszkolny, są sprzeczne z przekonaniami rodziców, którzy często dysponują wysokim poziomem wiedzy na
temat możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka i poszukują w fachowej
Por. J. Tarnowski, Jak wychowywać?, Warszawa 1993, s. 12-13.
Por. J. Juul, Kryzys szkoły, Podkowa Leśna 2014, s. 16-17.
10
Por. K. Starego, Ryzyko nieoczekiwanego. W stronę pedagogiki wydarzenia, w: Ryzyko jako warunek rozwoju. Transformatywne aspekty edukacji, red. K. Węc, A. Wierciński,
Toruń 2017, s. 131.
8
9
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literaturze własnej drogi wychowawczej. Są krytyczni wobec otrzymywanych informacji, weryfikują je i oceniają przez pryzmat własnych doświadczeń, przekonań i wartości. Jednak mimo rosnącej świadomości pedagogicznej, współcześnie wielu z nich bez słowa podporządkowuje się zasadom
panującym w przedszkolach, przekazując wzór tak biernej postawy swoim dzieciom. Z drugiej strony są ci, którzy wyrażają swój sprzeciw wobec
aktualnego stanu systemu edukacji i jasno formułują swoje oczekiwania.
Szczególną uwagę należy zwrócić na grupę rodziców wychowujących potomstwo według idei rodzicielstwa bliskości. Koncepcja ta jest oparta na
wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i stanowi całkowite zaprzeczenie – nadal obserwowanych i bardzo często stosowanych w przedszkolach – metod behawioralnych. Sprzeczność w podejściu do celów wychowania i odmienne postrzeganie dziecka stanowi olbrzymie wyzwanie dla
synergii środowiska rodzinnego i przedszkolnego.

Rodzicielstwo bliskości jako przejaw emancypacji
Chcąc osadzić idee rodzicielstwa bliskości na gruncie określonego paradygmatu pedagogicznego, należy odwołać się szczególnie do pedagogiki
emancypacyjnej. Jej założenia wyrażają sprzeciw wobec niemożności człowieka, by był taki, jakim by chciał być. Pedagogika ta stanowi bunt wobec
postulowanej konieczności kształtowania osobowości zewnątrzsterownej,
formowanej według przyjętych założeń. Postuluje wyzwolenie dzieci z kultury dominacji i wychowanie do emancypacji ujmowane jako stwarzanie
warunków, w których jednostka może nabywać i rozwijać cechy osobowości, takie jak: odwaga, otwartość czy asertywność, które sprzyjają osiąganiu
autonomii i wolności11.
Rodzicielstwo bliskości mocno nawiązuje również do nieautorytarnej
pedagogii Thomasa Gordona, która przejawia cechy podejścia humanistycznego. Za nadrzędny cel wychowania uważa on rozwój dziecka, którego jednak nie należy podporządkowywać zewnętrznym ideałom czy wzorom. Rozwój bowiem powinien wynikać z potencjału osobowego12.
Warto wspomnieć, że rodzicielstwo bliskości stanowi formę emancypacji zarówno w odniesieniu do dziecka, jak i w stosunku do jego opiekunów,
11
12

Por. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998, s. 266.
Por. T. Gordon, Wychowanie bez porażek, Warszawa 2002, s. 272.
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którzy – wychowując potomstwo w zgodzie z tymi założeniami – bardzo
często chcą wyzwolić się z zakorzenionych w kulturze i przekazanych przez
ich własnych rodziców wzorców postępowania z dzieckiem, które niewiele
mają wspólnego z postawą szacunku, równym traktowaniem i akceptacją.

Rodzicielstwo bliskości wobec praktyki pedagogicznej
Termin „rodzicielstwo bliskości” został stworzony przez małżeństwo
pediatrów Williama i Marthę Sears. Opierając się na badaniach w zakresie przywiązania, opracowali filary swojej koncepcji, stanowiące narzędzia
wspierające budowanie i utrzymanie więzi. Wśród nich wskazali: bliskość
od pierwszej chwili, karmienie piersią, noszenie dziecka, spanie przy nim,
równowagę i wyznaczanie granic, świadomość, że płacz jest sygnałem oraz
wystrzeganie się trenerów dzieci13. Prekursorzy tego podejścia do wychowania skupili się na okresie niemowlęcym, jednak sformułowane przez
nich założenia, oparte na wrażliwości na potrzeby dziecka i szacunku do
niego, stały się inspiracją dla innych pedagogów i psychologów, którzy spopularyzowali rodzicielstwo bliskości również w odniesieniu do starszych
dzieci. Ze względu na znaczny stopień popularności na gruncie polskim
na szczególną uwagę zasługują tacy propagatorzy tych idei, jak Agnieszka
Stein czy Jesper Juul.
Rodzice opierający swoje działania wychowawcze na założeniach rodzicielstwa bliskości są świadomi znaczenia właściwej więzi dla przyszłego
funkcjonowania ich dziecka w relacjach społecznych. Badania pokazują
bowiem, że więź z opiekunem z okresu niemowlęcego ma wpływ na relacje
w dorosłym życiu – stanowi pewnego rodzaju prototyp dla związków osobowych w latach późniejszych14.
Jak zaznacza Stein, rodzicielstwo bliskości to sposób patrzenia na dzieci
z szacunkiem, w którym istotne jest szukanie równowagi i rozpoczynanie
wszystkiego od własnego rozwoju, ostrożność wobec stereotypów wychowawczych zakorzenionych w naszej kulturze, a także bardziej bycie z dziec
kiem tu i teraz niż kształtowanie go. Autorka określa ten termin również
jako pewien zbiór narzędzi pomocnych w budowaniu relacji, rozumieniu
dziecka i zaspokajaniu jego potrzeb oraz wspieranie go w radzeniu sobie
13
14

Por. W. Sears, M. Sears, Księga rodzicielstwa bliskości, Warszawa 2013, s. 10-15.
Por. M. Plopa, Psychologia rodziny. Teoria i badania, Kraków 2011, s. 98.
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z emocjami. Jednym z elementów tej filozofii jest więc wiara w naturalną
potrzebę rozwoju15. Nie jest ona rezultatem wymagań zewnętrznych i nie
trzeba jej specjalnie rozbudzać, lecz zapewnić odpowiednie warunki16.
Juul podkreśla, że współcześnie system szkolny wywiera na dzieci presję. Wyraża się ona, między innymi, brakiem zaufania do dziecka, a jest
to przecież czynnik wpływający na rozwój poczucia własnej wartości.
Nauczyciele chcą wierzyć, że uczniowie będą robili to, czego się od nich
oczekuje, zamiast ufać, że będą oni podejmowali najlepsze decyzje, na jakie w danej chwili ich stać. Łączy się to nieodzownie z możliwością popełniania błędów, ale nie można dzieciom tego prawa odbierać. Oczekiwania
formułowane wobec nich są formą presji, gdyż starają się one za wszelką
cenę im sprostać i przynosić radość swoim rodzicom oraz nauczycielom.
W przypadku porażki cierpi na tym ich poczucie własnej wartości17.
W celu udzielenia dziecku odpowiedniego wsparcia w rozwoju należy
pamiętać, że właściwa relacja i umiejętność radzenia sobie z emocjami stanowią bazę dla efektywnego uczenia się, a podstawowym narzędziem zdobywania umiejętności jest naśladowanie i trening. Ponadto, dziecko najlepiej wie, czego na danym etapie potrzebuje i czego gotowe jest się nauczyć,
a najlepsze efekty osiąga wówczas, kiedy robi to dla siebie, a nie w odpowiedzi na oczekiwania kogokolwiek18.
Współcześnie zapomina się jednak, że dziecko może się nauczyć czegoś
samo, bez celowo zorganizowanej sytuacji dydaktycznej. Rozwój powinien
wynikać więc z wewnętrznych potrzeb dziecka, ale – by mógł on nastąpić –
musi ono mieć dobrą relację z opiekunem i radzić sobie z emocjami, jakich
doświadcza. Nie można wymagać od niego dojrzałości emocjonalnej, gdyż
jego płaty czołowe dopiero się rozwijają. Nauka radzenia sobie z emocjami to umiejętność, której ćwiczenie możliwe jest tylko z drugą osobą. Jednak, by opanowanie umiejętności kontroli własnych emocji było możliwe,
dorosły powinien akceptować zarówno pozytywne, jak i negatywne stany
emocjonalne dziecka. Bowiem nawet jeśli podopieczny przestaje głośno
wyrażać swoje nieakceptowane przez opiekuna emocje, poziom stresu nie
spada, a nadal rośnie. Stąd też często stosowana w przedszkolach metoda tzw. time-outu, będąca wymuszonym odosobnieniem, daje dziecku
15
16
17
18

Por. A. Stein, Dziecko z bliska, Warszawa 2012, s. 21-22.
Por. tamże, s. 205
Por. J. Juul, Kryzys szkoły, dz. cyt., s. 9.
Por. A. Stein, Dziecko z bliska, dz. cyt., s. 206.
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przekonanie, że akceptacja i bliskość jest zależna od odpowiedniego zachowania. Pozorna skuteczność takiego działania jest spowodowana strachem
dziecka przed izolacją19. Właściwym wsparciem dla niego jest emocjonalna
dostępność opiekuna, będąca gotowością do reagowania na emocje, które
przeżywa i okazywanie zrozumienia jego odczuciom. Chodzi więc nie tylko o fizyczne bycie obok, lecz wrażliwość na potrzeby i sygnały przez nie
wysyłane20. Zgoda na wyrażanie emocji przez dziecko (także tych negatywnych) i bycie przy nim daje mu poczucie, że jest dla kogoś ważne, zostało
wysłuchane, co stanowi inwestycję w rozwój umiejętności samokontroli
w korzystny dla niego sposób.
W rodzicielstwie bliskości nie zawsze chodzi o dawanie dziecku tego,
czego chce. Ważne jest to, co faktycznie jest jego potrzebą. Wyróżnia się
potrzeby fizjologiczne (np. snu, pokarmu), adekwatnej stymulacji, dotyku,
bezpieczeństwa, potrzeby wiążące się z relacją z innymi (bliskości, akceptacji, bycia zauważonym itp.), autonomii i wpływania na otaczający świat,
a także rozwoju, poznawania świata i zabawy. Trzeba więc mieć na uwadze potrzeby, bez zaspokojenia których funkcjonowanie człowieka byłoby
utrudnione lub niemożliwe21. Przekonanie, że w tym podejściu konieczna
jest zgoda na każdy pomysł dziecka jest błędne.
Tymczasem w przedszkolach zapomina się o wielu potrzebach dziecka
lub nieadekwatnie na nie reaguje. Na szczególną uwagę zasługuje potrzeba akceptacji, bycia zauważonym i wpływania na otaczający świat. To ich
postrzeganie na gruncie rodzicielstwa bliskości i praktyki przedszkolnej
najbardziej się różni.
Nauczyciele, rozpoczynając pracę z grupą, formułują zasady i ustalają
nagrody i kary, wynikające z szanowania lub przekraczania postawionych
granic. Na gruncie rodzicielstwa bliskości granice są jednak rozumiane
zupełnie inaczej. Ujmuje się je jako sposób opisania terytorium jednostki,
a nie zewnętrzne ograniczenia. Wychowanie więc nie rozpoczyna się od
zakazów, lecz szanowania i chronienia granic dziecka. Sprzyja to rozpoznawaniu własnej odrębności, rozsądnej troski o samego siebie, współpracy
i rezygnacji z niektórych własnych pragnień dla potrzeb innych, a także
gotowości dziecka do protestu, jeśli poczuje, że jego granice są naruszane. Taki sposób wychowania przyczynia się do zwiększenia świadomości
19
20
21

Por. tamże, s. 165.
Por. tamże, s. 68.
Por. tamże, s. 71-72.

320

Agnieszka Karłowicz

w zakresie możliwości stanowienia o sobie i zabezpiecza przed uległością
i byciem wykorzystywanym dla zaspokajania potrzeb innych. Kolejnym
krokiem jest pokazywanie dziecku swoich własnych granic za pośrednic
twem zrozumiałych komunikatów. Informowanie dziecka o własnych potrzebach jest skuteczniejsze niż formułowanie zakazów22. Rozwija to empatię, ale także asertywność, co nie jest bez znaczenia w latach późniejszych
w przypadku odmowy rówieśnikom, którzy zaczną zachęcać do zachowań
dewiacyjnych. Trafnie pisze o granicach Juul: „Dorośli nadużywają swojej
władzy, kiedy mówią dzieciom i młodym ludziom, jacy oni są lub jacy mają
być. Lekceważą negatywny wpływ, jaki ma to na ich osobistą integralność.
Mówi się dużo o tym, że dzieci potrzebują granic, ale mało kto dostrzega,
że one już mają swoje granice, które należy szanować, jeśli chcemy, żeby
szanowały nasze”23.
Nagrody i kary nie są przejawem szacunku do dziecka. Kara to działanie intencjonalne, ukierunkowane na zniechęcenie go do powtarzania
pewnych zachowań poprzez sprawienie mu przykrości lub pozbawienie
przyjemności. Wielu nauczycieli twierdzi, że nie stosuje kar, a jedynie wyciąga zapowiedziane wcześniej konsekwencje. Jest to paradoks, bo nawet
jeśli o takim działaniu dziecko jest wcześniej uprzedzone, to nadal jest to
kara. Konsekwencji się nie wyciąga, lecz obserwuje. Są one naturalnym następstwem działań – jeśli dziecko nie posprząta, na podłodze będzie bałagan. To właśnie nieporządek jest konsekwencją, a nie minus na tablicy
motywacyjnej czy izolacja na karnym krzesełku24. Kara nie uczy radzenia
sobie w danej sytuacji, lecz pokazuje, że osoba mająca przewagę siły może
ją wykorzystać dla osiągnięcia swoich celów. Ukarane dziecko czuje się niekochane i bezradne. Ponadto dzieci wychowywane w posłuszeństwie nie
radzą sobie dobrze w dorosłym życiu. Nie są gotowe, by wziąć za siebie
odpowiedzialność, lecz oczekują gotowych poleceń, są zewnątrzsterowne25.
W przedszkolach dzieci często karane są za agresję, która w tym wieku
ze względu na niedojrzałość emocjonalną i ograniczone możliwości komunikacji (szczególnie w najmłodszych grupach) stanowi normę. Nadal jest
jednak postrzegana jako tabu, a gdy jedno dziecko uderzy inne, nauczyciel
najczęściej odsyła je na karne krzesło, nie zastanawiając się, jaka potrzeba
22
23
24
25

Por. tamże, s. 108-113.
J. Juul, Kryzys szkoły, dz. cyt., s. 115-116.
Por. A. Stein, Akcja adaptacja, Warszawa 2017, s. 197.
Por. J. Juul, Kryzys szkoły, dz. cyt., s. 129.
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dziecka pozostała niezaspokojona, że zachowało się tak, a nie inaczej. Wymaga, by w odosobnieniu przemyślało ono swoje zachowanie. Nie jest to
jednak możliwe, bo w sytuacji, kiedy dziecko czuje się niezrozumiane i pokrzywdzone (mimo że to ono uderzyło kolegę), nie jest w stanie dostrzec
emocji drugiego człowieka.
Niestosowanie kar może być zrozumiałe dla większości pedagogów,
ale nieodwoływanie się do nagród dla wielu nie jest już takie oczywiste.
Niektórzy psychologowie uważają, że nagrody i pochwały uzależniają,
a dziecko traktuje je jako źródło swej samooceny i poczucia akceptacji.
Nie rozwija to wewnętrznej motywacji, skłonności do bezinteresownego
działania, ogranicza zaangażowanie i chęć ryzyka, ponieważ dziecko boi
się porażki i braku nagrody26. Tymczasem nie potrzebuje ono chwalenia,
a tego, by zostało zauważone, co jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju. Chwalenie nierozerwalnie łączy się z ocenianiem, a to stwarza presję,
by sprostać oczekiwaniom. Ważne, by uwaga była tzw. niewartościująca,
a więc pozbawiona ocen i nastawiona na przekazanie dziecku, że zostało
dostrzeżone. Uwaga wartościująca jest warunkowa, a ocenianie może hamować chęć rozwoju, ponieważ podopieczny ograniczy swą aktywność
tylko do czynności, wobec których jest przekonany, że po ich wykonaniu
otrzyma pochwałę27.
Dziecko ma dużą potrzebę wpływania na otaczający go świat. W wielu
przedszkolach jego aktywność jest jednak ograniczana. Wymaga się koncentracji na rzeczach, które go nie interesują, a także oczekuje się, że mimo
to ukończy swoje działania, a tym samym ogranicza się jego swobodę.

Synergia wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli
Pogodzenie przedstawionych rozbieżności w zakresie podejścia do wychowania, edukacji i samego dziecka na gruncie rodzicielstwa bliskości
i obserwowanej w wielu przedszkolach praktyki pedagogicznej stanowi
duże wyzwanie dla synergii tych dwóch ważnych środowisk wychowawczych. Wielu rodziców, mając świadomość tych diametralnych różnic
i negatywne doświadczenia w zakresie współpracy z przedszkolem, dokonuje jego zmiany, zapisując dziecko do placówki (najczęściej prywatnej),
26
27

Por. A. Stein, Dziecko z bliska, dz. cyt., s. 220.
Por. tamże, s. 99.
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w której metody pracy są zbliżone do ich oczekiwań. Tymczasem, mimo
tych różnic, synergia rodziny i przedszkola jest możliwa. Oczywiste jest,
że nauczyciel nie jest w stanie ofiarować każdemu dziecku tyle uwagi, ile
dostaje ono od rodziców. Grupy przedszkolne są liczne, co skutecznie uniemożliwia tak indywidualne podejście, jak w domu rodzinnym. Są jednak
kwestie, które pedagog może zmienić, by uzasadnione naukowo oczekiwania formułowane przez rodziców wyznających zasadę bliskości zostały
spełnione. Przyczyni się to do większego wsparcia dziecka i zapewni przychylność obu stron, co przełoży się na współpracę tych dwóch środowisk.
Dla synergii rodziców i przedszkola kluczowe jest
[…] wzajemne uznanie siebie jako równoprawnych i równoważnych partnerów zorientowanych na wspólne osiąganie możliwie optymalnych efektów wychowawczych. Współpraca ta sprowadzać ma się do swoistego intencjonalnego procesu społeczno‑pedagogicznego, do tworzenia wspólnej
linii działania, która powstaje w warunkach pełnej egalitarności, dobrowolności, wzajemnego wspomagania się28.

Istotna jest więc właściwa atmosfera, w jakiej przebiegają wspólne działania rodziców i pedagogów.
Ważne jest również zrozumienie zakresu odpowiedzialności. Rodzice
odpowiadają za wspieranie dziecka, gdy coś jest dla niego trudne, za sposób
opieki nad potomkiem, a także za wybór placówki i zrozumiałe dla pedagogów formułowanie oczekiwań wobec nich. Warto jednak pamiętać, że
oczekiwania ma każdy rodzic. Nauczyciele natomiast dzielą się z rodzicem
swoimi spostrzeżeniami i postępują w zgodzie ze swoimi przekonaniami
i wiedzą, biorąc za to odpowiedzialność29. To pedagodzy powinni być inicjatorami współpracy, gdyż w przedszkolu pełnią rolę gospodarzy. Ważne
jest jednak, by żadna ze stron nie rezygnowała z partnerstwa i nie zamykała
się na możliwość zmiany swych opinii pod wpływem rzeczowej argumentacji. Przyniesie to wiele korzyści dla dziecka.
Współpraca ze świadomym rodzicem, który jasno formułuje swoje oczekiwania, nie jest łatwa. Wymaga od pedagoga elastyczności, pewnej pokory i gotowości do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności
D. Zając, Niektóre zasady społeczne we współpracy szkoły i rodziny, w: Pedagogika
rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, red. A.W. Janke,
Toruń 2004, s. 324.
29
Por. A. Stein, Akcja adaptacja, dz. cyt., s. 149-150.
28
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interpersonalnych. Jest ona jednak bardzo istotna dla optymalizacji procesu edukacyjnego i pozwala nauczycielom pogłębić wiedzę o uczniu.
Nauczyciel wychowania przedszkolnego realizuje program i ma wyposażyć dzieci w określone umiejętności ujęte w postawie programowej. Może
starać się uwzględniać zainteresowania dzieci, lecz w tak licznych grupach
nie jest to łatwe. System szkolnictwa w Polsce jest skonstruowany w sposób
nieukierunkowany na jednostkę – by możliwy był rozwój wynikający z naturalnych potrzeb dziecka, konieczne są zmiany u podstaw. Warto jednak
podkreślić, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa
jedynie umiejętności i wiadomości, jakie powinno opanować dziecko na
tym etapie edukacji. Nie stanowi jednak bariery dla tworzenia programów
autorskich i nie ogranicza repertuaru metod i form pracy.
Dla dobra dziecka nauczyciel i rodzice, mimo różnych opinii na temat
edukacji i podejścia do dziecka, nie mogą zamykać się na dialog. Efektywna współpraca będzie możliwa, o ile obie strony wyrażą gotowość do konstruktywnej rozmowy. Ważne jest więc, by rodzice i pedagodzy, kierując się
troską o dziecko, spotykali się i prezentowali swoje poglądy. Wymieniając
się spostrzeżeniami, dyskutując bez wzajemnych oskarżeń, w atmosferze szacunku i życzliwości będą współpracować, a ich wspólne działania przyczynią
się do lepszego wsparcia dziecka na drodze jego życia. Jak zaznacza Alicja
Kozubska: „bezpośrednie kontakty, dialog i wymiana doświadczeń ograniczają wzajemne negatywne nastawienia, nieufność, ujemne skutki stereotypów w postrzeganiu siebie, umożliwiają wyjaśnianie nieporozumień, przez
co przyczyniają się do podniesienia autorytetu rodziców i nauczycieli”30.
Obserwowane przez dziecko relacje między nauczycielami i rodzicami mogą
stać się wzorem do naśladowania. Ponieważ nierzadko jest ono świadkiem
rozmów toczących się między rodzicem a wychowawcą grupy przedszkolnej,
może obserwować różnice ich poglądów, a dostrzegając sposób, w jaki mimo
niezgodności współpracują, nabiera przekonania, że jest to możliwe nawet
wówczas, gdy nie jest się jednomyślnym z drugim człowiekiem.
Zmiana w postrzeganiu dziecka przez nauczyciela nie jest łatwa. Rezygnacja z kar i nagród pozbawia nauczyciela jednego ze skuteczniejszych (w danym
momencie, a nie w perspektywie przyszłego rozwoju dziecka) środków motywowania, pozwalających zachować autorytet. Pedagodzy powinni jednak
30
A. Kozubska, Rodzice w zreformowanej szkole. Mit czy rzeczywistość? w: Pedagogika
rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, red. A.W. Janke,
dz. cyt., s. 314.
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autorytet oparty na funkcji zmienić na osobisty. Najważniejsze nie powinno
być to, że wykonują taki, a nie inny zawód, ale to, jakimi są ludźmi31. Nie
jest to zadanie łatwe, ponieważ wymaga od nauczyciela wysokiego poczucia
własnej wartości, a ponadto zdolności do przeciwstawienia się powszechnie
przyjętej asymetrycznej relacji między dzieckiem a wychowawcą. Stosunki te
winny być oparte na szacunku i poszanowaniu godności obu stron.
Rozumienie potrzeb dziecka i otwartość na nie sprzyjać będzie budowaniu relacji, a to stanowi inwestycję w jego dalszy rozwój. Nauczyciel może
stać się bezpieczną bazą dla ucznia, umożliwiającą mu śmiałą eksplorację
świata, akceptującą jego emocje i pomagającą mu radzić sobie z nimi. To
właśnie taka postawa będzie najlepszym działaniem wspierającym rozwój
i podstawą zdrowych relacji w przyszłości.
Pedagog nie musi działać w sposób identyczny jak rodzic. Dziecko doskonale wie, że mama i tata zachowują się w domu w określony sposób, a nauczyciel w przedszkolu może stosować inne metody. Jednak w kwestiach tak
elementarnych, jak podejście do dziecka jako do równego sobie z poszanowaniem jego praw i potrzeb, pożądane jest, by panowała zgodność, a atmosfera
domu rodzinnego była kontynuowana w tym zakresie w przedszkolu. Jest to
bardzo ważne dla dalszego rozwoju. Rozbieżności w tym zakresie mogą być
przyczyną słabej współpracy środowisk wychowawczych, co będzie olbrzymią stratą dla dziecka.
Obszarem, nad którym wielu nauczycieli może pracować dla lepszego
współdziałania ze środowiskiem rodzinnym uczniów, są umiejętności budowania relacji i właściwej komunikacji. Niestety na studiach kwestie te są
pomijane. O ile w większości przypadków pedagogom nie można odmówić
przygotowania metodycznego i merytorycznego, o tyle w zakresie tych kompetencji społecznych dużo jest do zrobienia. Nie jest jednak tak, że to wyłącznie nauczyciele muszą doskonalić swoje umiejętności. Za jakość współpracy
odpowiadają obie strony, a więc również rodzice, którzy – mając świadomość
tej odpowiedzialności – winni pracować nad sobą. Fakt, że nie zawsze będą
oni zgadzać się z pedagogami, stanowi wyzwanie dla ich własnych granic.
Jest to próba tego, na ile są w stanie zrezygnować z wymagań, które stawiają
wychowawcom, by – zachowując własną integralność – nie naruszać granic
nauczycieli, lecz spotkać się „pośrodku drogi”, kiedy wypracowane stanowiska będą do zaakceptowania dla obu stron i korzystne dla dzieci.
31

Por. J. Juul, Kryzys szkoły, dz. cyt., s. 135.
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Synergiczne działania rodziny i przedszkola, oparte na szacunku do
dziecka i właściwej relacji, zwiększają jego szanse na bycie człowiekiem niezależnym, asertywnym, wolnym, empatycznym oraz odpowiedzialnym za
siebie i innych w dorosłym życiu. Rola doświadczeń wczesnodziecięcych jest
bardzo duża, dlatego ważne jest, by działania tych dwóch środowisk wychowawczych, oparte na dorobku takich dyscyplin naukowych, jak pedagogika czy psychologia, były jak najbardziej zgodne. Oczywiście pewne różnice,
wynikające chociażby z liczebności grupy, z jaką pracuje pedagog, są nie do
uniknięcia. Jednak postawa szacunku, wiedza o relacji i umiejętność jej budowania, akceptacja emocji dziecka i wsparcie w radzeniu sobie z nimi, a także rozwijanie wewnętrznej motywacji zamiast zewnętrznego sterowania to
kwestie, wobec których rodzice i nauczyciele powinni być jednomyślni. Wymaga to naturalnie wysokiej samoświadomości, poczucia własnej wartości,
gotowości do rezygnacji z autorytetu opartego na władzy i wyzwolenia się od
zakorzenionych przekonań na temat wychowania i asymetrycznej relacji nauczyciel–uczeń, ale korzyści, jakie dzięki temu odniesie dziecko w dorosłym
życiu, są warte tego wysiłku. Rodzice powinni dostrzegać ogrom pracy nauczycieli i doceniać zaangażowanie, z jakim oddają się swoim obowiązkom,
jak również wspierać pedagogów na drodze wiodącej ku wspólnemu dla obu
stron celowi, jakim jest optymalny rozwój dziecka.
Mottem w samodoskonaleniu niech staną się słowa Stein, będące
kwintesencją bliskiego podejścia do podopiecznych i pokazujące istotę
świadomości tego, że cele wychowania nie powinny być ograniczane do
teraźniejszości, ale ukierunkowane na zapewnienie dobrego funkcjonowania w dorosłym życiu: „Staraj się spojrzeć głębiej niż tylko na zachowanie
dziecka i jego ewentualną zgodność z zasadami. Ludzie są ważniejsi niż
zasady […]. Nie bój się więc próbować na różne sposoby i popełniać błędy.
Ale zawsze staraj się patrzeć głębiej niż tylko na to, czy dziecko poddało się
i zachowało w pożądany sposób”32.

Podsumowanie
Przedstawione analizy przeprowadzono na gruncie paradygmatu interpretatywnego. W artykule opisano różnice między założeniami rodzicielstwa bliskości a praktyką pedagogiczną w polskich przedszkolach.
32

A. Stein, Dziecko z bliska, dz. cyt., s. 298.
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Rozbieżności te są bardzo duże, co stanowi olbrzymie wyzwanie dla synergii rodziny i przedszkola.
Warto jednak, by obie strony, mimo trudnego zadania, które przed nimi
stoi, starały się współdziałać i wymieniać poglądy w atmosferze szacunku
i życzliwości, a także by starały się pracować nad sobą w celu zapewnienia
dzieciom jak najlepszych warunków rozwoju. Ze względu na realia w zakresie organizacji funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego
w Polsce nie jest możliwe, by podejście charakterystyczne dla rodzicielstwa
bliskości zostało w całości przeniesione do przedszkoli. Aczkolwiek nastawienie do dziecka jako równoprawnego człowieka, postawa szacunku,
otwartość na jego potrzeby, emocjonalna dostępność opiekuna i wysoki
poziom wiedzy na temat relacji to elementy filozofii rodzicielstwa bliskości, które mogą być realizowane także na gruncie instytucjonalnym. Wymaga to wysiłku, ale z pewnością przyniesie wiele korzyści dzieciom, a to
ich optymalny rozwój jest nadrzędnym celem zarówno dla rodziny, jak
i przedszkola.

UPBRINGING ACCORDING TO THE IDEA
OF ATTACHMENT PARENTING AS A CHALLENGE
FOR THE SYNERGY OF THE FAMILY AND KINDERGARTEN
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie założeń idei rodzicielstwa bliskości w odniesieniu do synergii rodziny i przedszkola jako dwóch ważnych środowisk wychowawczych oraz roli współpracy dla właściwego rozwoju dziecka. Obserwowane rozbieżności między koncepcją zapoczątkowaną przez Searsów a praktyką
w polskich placówkach wychowania przedszkolnego stwarzają konieczność
pojmowania synergii jako dużego wyzwania dla obu stron. By ten cel osiągnąć,
zastosowano metodę analizy literatury.
Problem badawczy dotyczy odpowiedzi na pytania, jakie są założenia rodzicielstwa bliskości i w jakim stopniu możliwa jest ich realizacja przez nauczycieli oraz dlaczego stanowi to tak duże wyzwanie?
Synergia środowisk wychowawczych ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji procesów edukacyjnych. Nierzadko jednak zdarza się, że proces ten jest
utrudniony ze względu na znaczące rozbieżności w podejściu do wychowania
i postrzeganie dziecka przez rodziców i nauczycieli. Najbardziej sprzeczne wobec obserwowanej praktyki edukacyjnej są założenia rodzicielstwa bliskości,
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dlatego też współpraca rodziny i przedszkola nie jest zadaniem prostym i wymaga wielu wysiłków, co zostało ukazane w niniejszym artykule.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że współpraca rodziny i przedszkola, mimo występujących różnic, jest bardzo istotna. Mając na uwadze dobro
dziecka, rodzice i nauczyciele powinni w atmosferze życzliwości i szacunku
wymieniać poglądy oraz być otwarci na zmianę i gotowi do pracy nad sobą.
Partnerska relacja z pewnością przyniesie wiele korzyści każdej ze stron, ale
przede wszystkim dziecku.
Słowa kluczowe: rodzicielstwo bliskości, rodzina, przedszkole, synergia, współpraca, wyzwanie

Abstract
The aim of the article is to show the assumptions of the idea of attachment
parenting in relation to the synergy of the family and kindergarten as two important educational environments, and the role of cooperation for the proper
development of the child. The observed discrepancies between the concept initiated by Sears and practice in Polish pre-school educational institutions create
the need to understand synergy as a big challenge for both sides. To achieve
this goal, the method of literature analysis was used.
The research problem concerns the answer to the question: what are the assumptions of attachment parenting and to what extent is their implementation
possible by teachers? Why is it such a big challenge?
The synergy of educational environments is crucial for the optimization of educational processes. It is not rare, however, that this process is difficult due to
the significant discrepancies in the approach to education and the perception
of the child by parents and teachers. The assumptions of attachment parenting
are the most contradictory to the observed educational practice, which is why
cooperation between family and kindergarten is not an easy task and requires
a lot of efforts, as shown in this article.
The analyzes carried out show that the cooperation of the family and kindergarten, despite the differences, is very important and for the child’s good,
parents and teachers should exchange views, be open to change and ready to
work on themselves in the atmosphere of kindness and respect. A partnership
relation will certainly bring many benefits for each, but above all for the child.
Keywords: attachment parenting, family, kindergarten, synergy, cooperation,
challenge
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Ksiądz Wacław Bliziński jako animator życia
społecznego na wsi – przegląd dokonań
„Animator społeczny idzie w gromadzie, jak towarzysz i współpracownik, nigdy nie powinien naśladować dobroczyńcy, zstępującego z wysoka
do maluczkich. Wartość jego pracy mierzy się nie tym, co czyni sam, lecz
tym, co potrafi wydobyć z gromady, wśród której i z którą pracuje”1.
Wacław Bliziński – ksiądz katolicki, żył w latach 1870–1944. Urodził się
w Warszawie 28 lipca 1870 roku jako pierworodne dziecko Mateusza i Magdaleny z Warychowskich. Dziadkowie – Michał i Marianna z Szelkowskich – stracili swój majątek wskutek represji popowstaniowych, a z tego
powodu trzej synowie: Piotr, Mateusz i Józef przenieśli się do Warszawy.
Tu przyszedł na świat i spędził swoje dzieciństwo i młodość Wacław Bliziński oraz jego młodsi bracia: Aleksander i Stanisław. Był bardzo zdolnym
uczniem. Najpierw pobierał nauki na tajnych kompletach u proboszcza ks.
Chmielewskiego. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1879 roku podjął
naukę w III Gimnazjum im. Jana Kazimierza w Warszawie. W 1882 roku
za swoją postawę patriotyczną został relegowany z gimnazjum i odtąd uczył
się indywidualnie pod kierunkiem korepetytorów. W 1887 roku wstąpił do
seminarium duchownego we Włocławku.
1
M. Dudkiewicz, T. Kazimierczak, I. Rybka i in., Animacja lokalna. Jak aktywizować
społeczność wiejską. Z doświadczeń projektu „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków”, Warszawa 2008, s. 6.
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Dowcipny, przedsiębiorczy i odważny – Wacław Bliziński był ulubieńcem kolegów i profesorów. 25 sierpnia 1892 roku, mając zaledwie 22 lata,
otrzymał święcenia diakonalne, a 30 listopada tegoż roku święcenia kapłańskie. Już 8 grudnia 1893 roku obejmuje wikariat w Cieszęcinie w powiecie wieluńskim. Niemal w tym samym czasie otrzymuje nominację na
wikariusza katedry i urzędnika konsystorza generalnego we Włocławku.
To „staje się wielkim doświadczeniem, które miało wpływ na całą późniejszą działalność. Nauczył się biurowości, rozmów z petentami, wykrętnej
polityki z władzami rosyjskimi, pracy z młodzieżą (prefektura w szkole
rzemieślniczej), a przede wszystkim społecznej i narodowej pracy z robotnikami Włocławka”2.
W 1900 roku powierzono mu parafię w Liskowie w dzisiejszym powiecie kaliskim, gdzie miał pełnić obowiązki proboszcza. Na początku nie
był witany owacyjnie, parafianie nie oczekiwali wiele po młodym kapłanie. Lisków był wówczas wsią zaniedbaną gospodarczo i moralnie. Zdaniem Marii Moczydłowskiej, w XIX wieku wieś Lisków była w opłakanym
stanie, panowała tam bieda, a „kradzieże w okolicy mnożyły się z każdym rokiem i Lisków mijano, jako gniazdo złodziejskie, na wzór miejsc
zapowietrzonych”3.
Jego poprzednik na stanowisku proboszcza, ks. Hieronim Romanowicz,
określił mieszkańców słowami: „źli ludzie, nic tu zrobić nie można”4.
Sam ks. Bliziński natomiast tak wspomina swoje pierwsze zetknięcie się
z Liskowem:
Wieś nieustannie wadziła się i procesowała, z okazji serwitutów, z dworem. Posiadających sztukę czytania, i to przeważnie na własnej książeczce
do nabożeństwa, jak to osobiście w pierwszym roku podczas tzw. kolędy
sprawdziłem, było zaledwie 13%. […] jeśli co w sąsiedztwie zginęło, to mawiano: Widać, że tędy liskowiak przechodził […]. Wieś bardzo ubogo się
przedstawiała, bo na 100 lichych chałup jedna tylko była murowana […],
kryta słomą, reszta drewniana, walące się strzechy, bez płotów, a już najgorszą chałupą była jednoklasowa szkoła powszechna na całą parafię, droga wyboista, pełna kałuż, błota5.
2
T. Trzciński, Ksiądz Wacław Bliziński 1870–1944. W 50. rocznicę śmierci. Prelekcje
wygłoszone w kościele w Liskowie w okresie 4 IX – 23 X 1994, maszynopis s. 6.
3
M. Moczydłowska, Wieś Lisków na podstawie wiadomości zebranych na miejscu,
Kalisz 1913, s. 9.
4
A. Chmielińska, Wieś polska Lisków w ziemi kaliskiej, Lisków 1925, s. 33.
5
W. Bliziński, Wspomnienia z mego życia i pracy, Kalisz 2003, s. 31-32.
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W styczniu 1900 roku objęcie parafii – wówczas w zaborze carskim – nie
wskazywało na początek sukcesu. W tej wsi, oddalonej od Kalisza o ok. 30
km, uderzyła przede wszystkim nędza mieszkańców żyjących w skrajnej
biedzie materialnej i duchowej, bez wiary w to, że można coś zmienić.
Ksiądz Bliziński zaczął od kazania na Święto Trzech Króli, gdzie wygłosił
słynne już dziś słowa: „«Przyszedłem Wam przychylić nieba i chleba». I tak
zaczęła się trudna praca, aby te dwa elementy Niebo i Chleb, wieczność
i bytowanie doczesne człowieka, składające się na całość ludzkiego szczęścia i zadowolenia, dać ponad 5300 dusz liczącej rzeszy parafian”6.
W 1. połowie XX wieku Lisków bardzo szybko stał się swoistym fenomenem dzięki inicjatywom proboszcza, a zwłaszcza umiejętnemu stymulowaniu przez niego lokalnej społeczności. Bliziński pokazał, że jest dobrym
gospodarzem i społecznikiem. W jego bogatej i różnorodnej działalności
celem nadrzędnym było dobro drugiego człowieka. Założone przez niego
instytucje posiadały wyszkoloną i znakomicie przygotowaną kadrę specjalistów. Wspólnie z parafianami z zapadłej podkaliskiej wsi uczynił wzorową wieś II Rzeczypospolitej, którą odwiedzały liczne delegacje z kraju
i z zagranicy.

Działalność oświatowa
Wacław Bliziński głęboko wierzył, że „Oświata ludu dokona cudu”7. Do
jego przybycia pod względem działalności oświatowej w Liskowie niewiele się działo. Analfabetyzm sięgał aż 87%. W najgorszej chałupie działała
jednoklasowa szkoła elementarna. Wówczas uczyło się w niej czterdziestu
uczniów, a nauka trwała od listopada do marca. Religii nauczał bezpłatnie wikariusz. Wówczas nie było obowiązku szkolnego, a uczęszczanie do
szkoły zależało od woli rodziców. Po przybyciu do Liskowa Bliziński zorganizował na plebani tajne komplety dla dzieci i dorosłych. Od 1902 roku
wprowadził obowiązek kształcenia dzieci, a warunkiem dopuszczenia do
Pierwszej Komunii Świętej była umiejętność czytania i pisania. Od 1905
roku powstała sieć ochronek – tajnego nauczania na terenie całej parafii.
Już w 1913 roku w siedmiu istniejących ochronkach uczyło się 535 dzieci.
6

s. 43.
7

S. Kęszka, Życie i dzieło ks. prałata Wacława Blizińskiego 1870–1944, Kalisz 2008,
W. Bliziński, Na marginesie mojej spowiedzi, Piwniczna 1939, s. 2.
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W programie nauczania była nauka pacierza, historii z geografią, języka
polskiego (czytanie i pisanie), rachunków, gry i śpiewu, zabaw ruchowych.
Po dziesięciu latach pracy w ochronkach oraz prowadzenia nauczania dorosłych liczba analfabetów z 87% zmniejszyła się do 27% wśród dorosłych,
natomiast wśród młodzieży do 8%.
W odpowiedzi na odezwę Towarzystwa Opieki nad Dziećmi w Warszawie proboszcz zdecydował się zorganizować w Liskowie przytuliska dla 40
dzieci w wieku od 4 do 10 lat – były to ofiary wydarzeń rewolucyjnych z lat
1905–1907 na ziemiach Królestwa Polskiego. Rodziny z terenu parafii podjęły się opieki nad dziećmi i tak w 1906 roku powstało Gniazdo Towarzystwa Opieki nad Dziećmi. W 1911 roku za sprawą liskowskiego proboszcza
uruchomiono jeszcze dodatkowo Ognisko Towarzystwa Gniazd Sierocych.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w związku z wojną polsko-bolszewicką w 1920 roku, do Liskowa przeniesiono tymczasowo z Białegostoku sierociniec, który miał finansowe wsparcie amerykańskiego Czerwonego Krzyża8. Znalazły w nim schronienie sieroty z terenu całej Polski.
Po pomyślnym zakończeniu wojny ks. Bliziński przychylił się do prośby
rządu i Sierociniec św. Wacława pozostał w Liskowie. Większość dzieci
z tej placówki wymagała ciągłej opieki lekarskiej, w związku z czym już we
wrześniu 1920 roku przystąpiono do budowy szpitala. Jeszcze w grudniu
tego samego roku szpital został ukończony dzięki pomocy amerykańskiego
Czerwonego Krzyża.
Kolejnym etapem propagowania w parafii oświaty i szkolnictwa było
otwarcie warsztatów tkackich 25 marca 1905 roku oraz warsztatów zabawkarskich 1 stycznia 1910 roku. Nauka trwała trzy lata. Proboszcz ściągnął
do prowadzenia zajęć specjalnie przygotowanych i doświadczonych instruktorów. Było to możliwe dzięki współpracy ks. Blizińskiego z Towarzystwem Popierania Przemysłu Ludowego, które mieściło się w Warszawie.
Miejscowa ludność, oprócz zawodu, miała zapewnioną pracę i tym samym
godne środki na utrzymanie.
Proboszcz w szczególny sposób dbał o rozwój oświaty rolniczej. Jego
sukcesem było założenie w styczniu 1902 roku kółka rolniczego. Od 1907
roku organizował kursy jedno- i trzymiesięczne dla mężczyzn i kobiet. We
wrześniu tegoż roku uruchomiono stałe kursy mleczarskie. Z uwagi na
duże zainteresowanie wśród parafian ks. Bliziński postanowił utworzyć
8

Por. W. Karczewski, Sieroce gniazdo, Lisków 1931, s. 34-35.
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placówkę, która miałaby wpływ na rozwój gospodarstw chłopskich i tak oto
zrodził się pomysł budowy szkoły rolniczej. Wybudowana w latach 1912–
1913 szkoła rolnicza była wówczas piątą placówką tego typu w Królestwie
Polskim, a pierwszą na wsi polskiej9. Szkoła ta była nowoczesna na owe
czasy i wyposażona m.in. w oświetlenie elektryczne, centralne ogrzewanie,
wodociągi, kanalizację, bardzo dobrze urządzoną mleczarnię i laboratorium mleczarskie, salę wykładową oraz internat dla czterdziestu uczniów.
W 1916 roku z inicjatywy ks. Blizińskiego powstało w Liskowie Gimnazjum im. ks. Piotra Skargi o profilu humanistyczno-klasycznym. Od
1921 roku w tej szkole zaczęło funkcjonować też seminarium nauczycielskie, w którym w 1925 roku naukę pobierało 167 słuchaczy i to nie tylko z okolicznych miejscowości, ale z całego kraju. W seminarium działały
liczne stowarzyszenia: Sodalicja Mariańska, kółko polonistyczne „Żeglarz”
(po roku zmieniono nazwę na „Nowy Żeglarz”), kooperatywa uczniowska „Jedność”, samorząd klasowy ostatniego kursu i drużyna harcerska.
W 1927 roku Ministerstwo Oświaty zdecydowało o usunięciu seminarium
w Liskowie i przeniesieniu go do Słupcy. Po sześciu latach istnienia (jedyna wówczas państwowa średnia placówka oświatowa na wsi) mury tej placówki opuściło ponad sześćdziesięciu wykształconych ludzi, którzy podjęli
pracę na różnych stanowiska w całym kraju.
Ksiądz Bliziński pozyskiwał do współpracy kobiety, angażował je w życie społeczne. Od 1917 roku organizował dla kobiet kursy prowadzenia
gospodarstwa, kroju i szycia, a w 1920 roku uruchomił zawodową szkołę
żeńską. Wykładano w niej język polski, historię, matematykę, geografię,
wiedzę obywatelską i przedmioty zawodowe. W 1923 roku szkoła otrzymała nowy, piękny gmach. Ponadto w styczniu 1923 roku rozpoczęła swoją
działalność szkoła rzemieślniczo-przemysłowa, która była bezpośrednio
związana z Sierocińcem św. Wacława. Zdecydowana większość uczniów
była bowiem wychowankami tej placówki. Do szkoły przyjmowano również (po opłaceniu czesnego) dzieci z Liskowa, a nawet i spoza liskowskiej
parafii, które mogły korzystać z bursy. Uczniowie zdobywali zawód o profilu ślusarsko-mechanicznym – w ciągu trzech lat, lub zabawkarsko-stolarskim – nauka trwała od dwóch do trzech lat.
Kolejną placówką oświatową, która została oddana do użytku w 1925
roku, była nowa siedmioklasowa Szkoła Powszechna im. ks. Piotra Skargi.
9

Por. J. Bartyś, Kółka rolnicze w Królestwie Polskim, Warszawa 1974, s. 184.
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Była ona przygotowana na przyjęcie 500 uczniów. W jedenastu oddziałach
zajęcia prowadziło jedenastu nauczycieli i dwie Siostry Służebniczki ze
Starej Wsi. Ksiądz Bliziński przekazał środki na rozwój biblioteki, zakup
książek do uczniowskiej czytelni, wspomagał Szkolną Kasę Oszczędności,
organizował pomoc w dożywianiu biednych dzieci. W budynku szkoły od
1938 roku odbywały się sobotnio-niedzielne kursy Uniwersytetu Ludowego. W programie były przedmioty teoretyczne i zawodowe, etyka chrześcijańska oraz zajęcia w świetlicy. Słuchacze w czasie pobytu na zajęciach
otrzymywali wyżywienie i nocleg. Zainteresowanie nauką było ogromne.
Ponadto proboszcz od początku swej działalności zabiegał o integrację
środowiska, budowanie relacji, samokształcenie. Wśród najprężniej działających wymienić można: chór i orkiestrę parafialną, teatrzyk wiejski, Koło
Ziemianek, warsztaty tkackie, warsztaty zabawkarskie, Kółko Różańcowe,
Koło Gospodyń Wiejskich, Bractwo Trzeźwości, Klub Inteligencji Liskowskiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej.
Dla celów promocyjnych i wzmocnienia działalności oświatowej na
terenie parafii powołano do życia pismo „Liskowiak” („Liskowianin”),
utworzono czytelnię i zorganizowano dwie wystawy. W pierwszym roku
swojego pobytu w parafii proboszcz opłacił dziesięć egzemplarzy „Gazety Świątecznej” i „Zorzy”, które wędrowały od chałupy do chałupy, a tam
czytano je „na głos”. „Na całą wieś przychodziły dwa egzemplarze «Gazety
Świątecznej» Promyka. Były to jednak dwa światełka jutra na tle czarnej
nocy i te dwa egzemplarze różniły przecież jakoś Lisków od zabitych deskami siół, gdzie nie docierało nic. Te dwie «Gazety» oznaczały paru bezcennych czytelników, a więc chłopów ambitnych, z otwartymi głowami,
niespokojnego umysłu”10. W kolejnych latach zwiększała się liczba egzemplarzy i tytułów.

Praca społeczna
Ksiądz Wacław Bliziński uważał, że duchowieństwo powinno angażować się w pracę na rzecz społeczeństwa, wnikać i inicjować przeobrażenia.
Widział szanse i możliwości zmian, wychowania światłego obywatela na
drodze przeobrażeń społeczno-ekonomicznych. Sam nie pochodził ze wsi.
10
S. Bratkowski, Lisków… Przepraszam, o czym pan mówi?, w: tegoż, Skąd przychodzimy, Warszawa 1993, s. 291.
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Po głowie proboszcza błąkały się różne myśli i projekty, chodził po wsi, coś
sumował, nosił w sobie; jakieś myśli w nim dojrzewały, z którymi się dzielił po cichu przed najbliższymi: księdzem Wtorkiewiczem, wikariuszem
i poczciwym nauczycielem, Lipińskim. Spiskowano w trójkę o rzeczach
ważnych: co mianowicie najpotrzebniejsze we wsi; co może największe korzyści przynieść chłopu? Różne były zdania; stanęło na tym, że najkonieczniejszym jest sklep własny, spółkowy11.

Ksiądz Bliziński rozumiał, że jeden człowiek nie wystarczy, dlatego od
samego początku angażował do współpracy miejscowych gospodarzy, których pomoc w organizowaniu i prowadzeniu spółdzielni wysoce cenił. Już
w 1902 roku zgromadził wokół celu 32 członków, a z ich pomocą otworzył
sklep „Gospodarz – Spółka Rolniczo-Handlowa” (najpierw w sali przeznaczonej do nauki śpiewu na wikariatce) i zawiązał stowarzyszenie, którego
celem była wzajemna pomoc w ulepszaniu gospodarstw rolnych i dostarczanie członkom spółki i innym parafianom dobrego i możliwie taniego
towaru. Sklep był miejscem, gdzie można było się spotkać, dyskutować
i podejmować wspólnie decyzje. 20 lipca 1902 roku powstało „Wzajemne
ubezpieczenie zboża i słomy na wypadek ognia”. Uchwalono krótki statut,
który bardzo precyzyjnie określał zasady wzajemnej pomocy sąsiedzkiej.
Spółka sprowadzała nawozy sztuczne, nasiona, maszyny rolnicze, rasowego stadnika (który miał poprawić rasę bydła), dobre gatunki ziemniaków.
„Tak oto skromny sklep spółdzielczy w zapadłej wsi, w ówczesnych warunkach skrępowania publicznego, przejął na siebie rolę rozsadnika kultury
wśród ludu”12.
27 sierpnia 1908 roku spółka została zalegalizowana jako stowarzyszenie spożywcze, które zapisało się do Związku „Społem”. „Kiedy jednak po
kilku latach spółka nasza rozszerzyła ramy działalności, otwierając własne
piekarnie, stowarzyszenie zbożowe, młyn parowy, cegielnię i spółkę budowlaną, wówczas wystąpiliśmy ze Związku «Społem», a przystąpiliśmy do
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rolniczych w Warszawie”13.
Zespolenie z parafianami, wspólna realizacja celu często były motorem
napędowym wielu poczynań. Bliziński cały czas szukał środków do tego,
by stworzyć jak najlepsze warunki powierzonym mu parafianom. Już na
początku wprowadzania zmian powiedział: „Kapłan powinien przełamać
11
12
13

W. Karczewski, Lisków dzieje jednej wsi polskiej, Lisków 1937, s. 31.
Tamże, s. 39.
Tamże, s. 40-41.
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piętrzące się przed nim trudności i brak zaufania ze strony otoczenia, z którym przyjdzie mu pracować”14.
Uważał, że spółdzielczość jest dobrą drogą do budowania przyszłości
oraz skłaniania społeczności do działania. Potrafił swoim darem mówienia,
zaangażowaniem czy uporem jednoczyć chłopów, ziemiaństwo, inteligencję. Sam rozwijał swą wiedzę, korzystał z doświadczeń zaboru pruskiego,
osiągnięć gospodarzy duńskich i niemieckich. Z jego inicjatywy we współpracy z Towarzystwem Popierania Przemysłu Ludowego w Królestwie Polskim z Warszawy powstała Spółka Tkacka z trzema warsztatami, których
ilość cyklicznie wzrastała. Dało to miejsca pracy, przysporzyło rozgłosu.
Towary spółki prezentowane były na wystawach, wielu innych działaczy
przyjeżdżało do Liskowa, by się uczyć. Po I wojnie warsztaty upadły, jednak sam Bliziński wiedział, że postęp techniczny wymaga innego zaplecza
i innej organizacji produkcji. Uważał, że do zmian i nowej epoki trzeba się
odpowiednio przygotować.
Spółdzielnia „Gospodarz” rozwijała się prężnie. Skupiała mieszkańców, wpływała na podniesienie poziomu ich życia. Stowarzyszenia: Zbożowe, Spożywcze, Budowlane połączone zostały w 1924 roku w jedną
Spółdzielnię Rolniczo-Handlową. Jeszcze większy zasięg swego działania
miała Spółdzielnia Mleczarska. Systematycznie wzrastała liczba członków
i odbiorców w innych miastach. Ksiądz Bliziński, jako lider wprowadzanych zmian w środowisku, podkreślał, że „trudności są po to, by się im nie
poddawać, lecz aby skutecznie ze zdwojoną siłą je pokonywać, dopóty nie
osiągnie się zaplanowanego celu”15.
Najważniejszą i największą instytucją gospodarczo-społeczną była
spółdzielnia kredytowa. Już w 1904 roku na plebani u proboszcza założona została Kasa Drobnego Kredytu, początkowo oparta na wzajemnym
zaufaniu. Dopiero w 1910 roku władze rosyjskie zalegalizowały kasę jako
Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe. Stąd często pozyskiwano
fundusze na inicjatywy oświatowe czy społeczne, budowę dróg, promocję
higieny. Wszystkie te działania pozwalały otworzyć się mieszkańcom na
zmiany. Duszpasterz już w 1910 roku zadbał o to, by przeprowadzić z Kalisza do Liskowa telefon, później w 1917 roku uruchomiona została karetka
konna do Kalisza, a od 1922 roku omnibus. Wynajęty był też przez Spółkę
14
15

S. Kęszka, Życie i dzieło ks. prałata Wacława Blizińskiego 1870–1944, dz. cyt., s. 104.
W. Bliziński, Wspomnienia z mego życia i pracy, dz. cyt., s. 47.
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„Gospodarz”, posłaniec pocztowy, a w 1912 roku została powołana do życia
agencja pocztowa.
Zdaniem księdza Blizińskiego pierwszym głównym warunkiem decydującym o powodzeniu podejmowanych w grupie społecznej działań jest
ofiarność inicjatora lub inicjatorów, drugim jest „wyrobienie ludzi na miejscu”. Wielokrotnie proboszcz podkreślał też wytrwałość w kontynuowaniu
dzieła, upór i mobilizację środowiska. Ksiądz Bliziński poświęcił dużo czasu na propagowanie inicjatyw spółdzielczych wśród duchowieństwa. Organizował spotkania, rekolekcje, wykłady, wierząc głęboko, że rolą kałana
jest również organizacja bytu i rozwój duchowo-ekonomiczny parafian.

Podsumowanie
Podsumowaniem wielu różnorodnych działań zarówno oświatowych,
gospodarczych, społecznych, jak i duszpasterskich było zorganizowanie
przez Blizińskiego dwóch wystaw. W 1925 roku na wystawie „Wieś Polska Lisków” został zaprezentowany dotychczasowy dorobek jego pracy
oraz wspierających go mieszkańców. Wystawa trwała od 18 czerwca do
5 lipca. Protektorat honorowy wystawy objął były premier i minister skarbu Rzeczypospolitej – Władysław Grabski. 29 czerwca wystawę odwiedził
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski. Na wystawie były prezentowane następujące działy: hodowlany, rolniczy, ogrodniczo-pszczelarski, spółdzielczy, oświatowy, opieki społecznej i higieny, etnograficzny i przemysłu ludowego, propagandy, komunikacji, muzyczny
i rozrywek, pożarniczy oraz Ligi Obrony Powietrznej Państwa. Pawilony
z poszczególnymi ekspozycjami zwiedziło przeszło 42 tysiące osób, w tym
371 wycieczek z całego kraju oraz goście zagraniczni międzynarodowego
Kongresu Rolniczego z Danii, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji,
Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. W czerwcu 1937 roku zorganizowano
drugą wystawę „Praca i Kultura Wsi”. Na jej otwarcie przybył do Liskowa
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki i marszałek Edward
Śmigły-Rydz. Ponadto wystawę odwiedził premier RP gen. Felicjan Sławoj
Składkowski i ponad 400 tysięcy osób z kraju i z zagranicy16.
W 1916 roku ks. Bliziński stanął na czele wiecu chłopskiego w Warszawie – był to początek jego działalności politycznej. W 1919 roku w okręgu
16

Por. A. Piątkowski, Wystawa Praca i Kultura Wsi w Liskowie, Warszawa 1937, s. 8.
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wyborczym Kalisz–Turek został posłem na Sejm Ustawodawczy17. Brał aktywny udział w pracach pięciu komisji sejmowych: Ochrony Pracy, Opieki
Społecznej (jako przewodniczący), Skarbowo-Budżetowej, Spółdzielczej
i Zdrowia Publicznego. Zajmował wiele stanowisk związanych z działalnością społeczną i oświatową.
Ksiądz Wacław Bliziński dążył do poprawy bytu swych parafian. Podkreślał: „sam z siebie nie wiele mógłbym dać, lecz wspólnie, w gromadzie
pracując wiele zdołało się uczynić dla wzajemnego dobra”18. Proboszcz
z Liskowa wierzył, że każdy człowiek jest zdolny do działania, wprowadzania zmian. Czasami tylko musi znaleźć się ten, który będzie miał odwagę,
zapał i chęć całą gromadą pokierować; weźmie za czyny odpowiedzialność.
W swym pamiętniku pisał:
[…] zawsze otwarcie przyznawałem, że wolę człowieka czynu, człowieka pracującego z dobrą wiarą, choćby tu i ówdzie pobłądził, niśli mędrkujących
krytyków, podpatrujących z uboczy cudzą pracę, z gotowymi własnymi doskonałymi poglądami na daną rzecz, tylko, że jakoś nie sporo im idzie samo
wcielanie ideału w realne kształty, bo nie ma ochoty. Wyznawałem i do dziś
dnia wyznaję zasadę: Na błędach już to własnych, już to cudzych, tak samo
możemy się uczyć, jak na dobrych przykładach i czerpać z nich wskazówki do
przyszłego postępowania, byleśmy podchodzili do nich ze zdrowym krytycyzmem, analizowali fakty, oglądali je ze wszystkich stron bez uprzedzeń, bez
powierzchownego traktowania przedmiotu. Zresztą ludzi, instytucji, organizacji, nie ma doskonałych na świecie; doskonałym jest Bóg, a reszta ma prawo,
ma obowiązek dążyć do doskonałości, ale czy ją osiąga – to już inna kwestia19.

Ksiądz Wacław Bliziński, jako duszpasterz parafii Lisków, podejmował
się bardzo bogatej i różnorodnej działalności, której celem nadrzędnym
było dobro drugiego człowieka. Wszystko, co robił, starał się wykonać najlepiej jak potrafił i zawsze czynił to dla wspólnego dobra. Wszelkie założone przez niego instytucje posiadały wyszkoloną i znakomicie przygotowaną kadrę specjalistów. Wspólnie z parafianami uczynił z zapadłej wioski
wzorową wieś II Rzeczypospolitej.
Prawdziwe życie społeczne nie istnieje bez osób zainteresowanych,
zgromadzonych wokół wspólnego celu. Jednostki twórcze z cechami
17

s. 587.
18

19

Por. J. Zawidzki, Lisków wzorowa wieś Polska, „Przegląd Katolicki” 1935, nr 36,
W. Bliziński, Wspomnienia z mego życia i pracy, dz. cyt., s. 58-59.
Tenże, Pamiętniki. Wspomnienia z mojego życia i pracy, Piwniczna 1939, s. 2.
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przywódczymi często potrafią nadać grupie kierunek i motywować do
działania. Za takiego właśnie animatora życia społecznego uważać dziś
można księdza Wacława Blizińskiego. Pobudzał on skutecznie parafian do
aktywności, wzmacniał poczucie wspólnotowej identyfikacji i więzi. Dziś
podaje się, że odnajdywanie i uruchamianie sił tkwiących w środowisku,
by mogło się ono rozwijać, to wspólny cel animatorów kultury, pedagogów
społecznych, pracowników socjalnych, liderów lokalnych instytucji, samorządowców, a nawet przedsiębiorców.
Kardynał Stefan Wyszyński podczas uroczystości stulecia urodzin ks.
Blizińskiego w Liskowie w dniu 20 czerwca 1970 roku powiedział:
Ksiądz Wacław powoli, cierpliwie, wytrwale, nie zrażając się przeciwnościami, przełamywał wątpliwości mieszkańców Liskowa i okolicy. Kapłan
wyczuł geniusz ukryty w ludzie polskim i odkrył niezwykłe możliwości,
jeżeli tylko przez pracę potrafi się tymi wrodzonymi wartościami pokierować […]. Poza tym potrafił ks. Wacław odnaleźć takich właśnie ludzi i znalazł ich. Może na początku nie rozumieli go, ale mu zawierzyli i zaufali. Bo
mówił do nich kapłan katolicki, który kierował się nie interesem własnym,
ale miłością ludu i słowami Chrystusa: „Żal mi tego ludu”20.

Myślę, że można dziś, patrząc z perspektywy czasu, nazwać Blizińskiego animatorem społeczności lokalnej. Podejmował wiele inicjatyw prowadzących do podniesienia warunków życia parafian, często wykazywał
się emocjonalnym zaangażowaniem, brakiem troski o własną wygodę czy
dobrobyt. Z uporem zabiegał o rozwój partnerskich relacji w środowisku
poprzez budowanie koalicji, komunikację pomiędzy potencjalnymi partnerami społecznymi, poznawanie lokalnych mieszkańców, historii, problemów itp. Jego dokonania to efekty pracy, u której podstaw znalazły się zasoby oraz umiejętności podtrzymywania zaangażowania i motywowania
innych, a także tworzenia sieci, zarządzania informacją i promocją.
Podsumowując rozważania na temat dokonań księdza Blizińskiego,
warto dodać, że można mu przypisać wiele funkcji oraz umiejętności, jakimi i dziś powinien cechować się animator społeczny. Potrafił on zarządzać,
poruszać umysły, serca, ale i ożywić dusze, poszerzyć sferę wrażliwości,
otwarcia na zmianę. Żył w czasach dość szczególnych, borykał się z represjami carskimi, zagrożeniem wojennym, biedą i zacofaniem. Przy pomocy
20
S. Wyszyński, Boży twórca wzorowej wsi polskiej, „Kronika Diecezji Włocławskiej”
1980, nr 9-11, s. 244-245.
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różnych stowarzyszeń, organizacji, kół zachęcał chłopów do aktywności na
rzecz lokalnego rozwoju. Po kilku latach Lisków stał się symbolem polskiej
odrodzonej i nowoczesnej wsi. Wiele z jego dokonań nakierowanych na
likwidację zacofania techniczno-edukacyjnego znalazło naśladowców.
Obecnie środowiska również potrzebują animatorów, którzy właściwie
pokierują zmianą, zachęcą do działania. Pomocne mogą być słowa księdza
Wacława Blizińskiego, który zauważył, że:
[…] każdy człowiek […] przy dobrych chęciach i wysiłkach, może wiele
dobrego zdziałać i to w każdych okolicznościach. Powiem więcej, człowiek
może więcej zrobić niż myśli, niż początkowo zamierza, bo projekty, potrzeby, zamiary jedne drugie wywołują. Należy tylko z uporem do pracy
podchodzić, niczym się nie zrażając. […] Nieomal z roku na rok powstawały myśli, projekty, które naprzód w sobie, a następnie w czyn zmieniałem,
wtajemniczając bliższych i szukając sprzymierzeńców w pracy. Świat ani
ludzie nie są tak źli, jak często ludzie zgorzkniali, zgryźliwi o sobie tylko
myślący […]21.

Sam Bliziński podał, że – aby odnieść sukces w pracy społecznej – należy wykazać się ofiarnością i poświęceniem, „wyrobić ludzi na miejscu”,
wykluczyć z pracy społecznej politykę, tworzyć związki, wzmacniać zaangażowanie kobiet i najważniejsze – mieć wytrwałość.

FATHER WACŁAW BLIZIŃSKI AS THE CULTURAL
MANAGER OF SOCIAL LIFE IN RURAL AREAS –
OVERVIEW OF HIS ACHIEVEMENTS
Abstrakt
W artykule poruszone zostały zagadnienia dotyczące działalności księdza
Wacława Blizińskiego na rzecz społeczności lokalnej, głównie wsi Lisków.
Jako duszpasterz parafii budował komunikację społeczną, wpływał na efektywniejsze zaspokojenie aspiracji zarówno jednostek, jak i grup społecznych,
co umożliwiało przystosowanie się ich do rozmaitych zmian (kulturalnych,
socjalnych, technicznych, ekonomicznych). Wspólnie z parafianami stworzył
wzorcowy model nowoczesnej wsi polskiej początku XX wieku, według którego Lisków stał się symbolem postępu. Prezentowany artykuł poświęcony jest
osobie animatora, jego roli w procesie animacji. Stanowi próbę przedstawienia
zasadniczych aspektów pracy społecznej księdza Wacława Blizińskiego.
21

W. Bliziński, Wspomnienia z mego życia i pracy, dz. cyt., s. 13.
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Słowa kluczowe: Ks. Wacław Bliziński, Lisków, animator społeczny, oświata,
spółdzielczość, wzorowa wieś

Abstract
This article overviews the activities of Father Wacław Bliziński carried out for
the benefit of the local community, mainly the village of Lisków. As the parish
priest, he was building social communication and improving the effectiveness
of satisfying both personal and social needs, which made it possible for the
local people to adapt to various changes (cultural, social, technological, economical ones). Together with his parishioners, he created the exemplary model
of modern Polish village of the early 20th century, and Lisków became a symbol of progress. This article is dedicated to the figure of cultural manager and
his role in the management process. It is an attempt to present fundamental
aspects of Father Wacław Bliziński’s social efforts.
Keywords: Wacław Blizinski, Liskow, cultural manager, education, cooperation,
exemplary village
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O potrzebie badań i aktywizacji emerytowanych
funkcjonariuszek służby więziennej
Wykonywanie zawodu funkcjonariusza służby więziennej wymaga dużej determinacji oraz codziennego zmagania się z wieloma wyzwaniami.
Funkcjonariusze permanentnie borykają się z zagrożeniem wynikającym
z ich zawodu oraz nadmiarem obowiązków. Praca pod ogromną presją oraz
w pełnej dyspozycyjności przekłada się na funkcjonowanie w sztywnym
schemacie dnia codziennego.
Zakończenie pracy zawodowej, a tym samym przejście na emeryturę
wiąże się z reorganizacją życia osobistego. Zmiany dotyczyć mogą m.in. zawężenia kontaktów z byłymi współpracownikami. Kontakty ze znajomymi
z poza środowiska zawodowego również mogą ulec pogorszeniu. Spowodowane może być to tym, że oni również odeszli na emeryturę i poświęcili
się swoim pasjom, zainteresowaniom lub obowiązkom rodzinnym oraz domowym. Osoby przechodzące na emeryturę często muszą zmierzyć się ze
zmianami w pełnieniu ról rodzicielskich. Wywołane jest to dorastaniem
dzieci, które zakładają swoje rodziny1. Zachodzące zmiany oraz ustanie
1
Por. J. Lesiewicz, K. Konopa, Kierunki i zakresy działań podejmowanych przez służby
społeczne na rzecz dojrzałych pracowników: rekomendacje, w: Dojrzały pracownik na rynku
pracy: Perspektywa rozwojowa i perspektywa pracowników służb społecznych (raport z badań), red. E. Rzechowska Lublin 2010, s. 45-46; https://www.efs.20072013.gov.pl/Analizy
RaportyPodsumowania/baza_projektow_badawczych_efs/Documents/raport_e_book.pdf
(dostęp: 22.09.2017).
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aktywność zawodowej może być bardzo stresogennym doświadczeniem
dla emerytów. Skutkiem tego może być poczucie obniżonej własnej wartości oraz poczucie, że jest się zbędnym. W celu zmniejszenia ryzyka niekorzystnych skutków należy przywrócić ciągłość dotychczasowej aktywności.
Celem opracowania jest ukazanie obszarów aktywizacji byłych funkcjonariuszek służby więziennej. Aktywizacja emerytowanych funkcjonariuszek służby więziennej jest kwestią fundamentalną. Kobiety pełniąc ten
zawód wykonują misję społeczną. Wielu badaczy zauważa jak duży wpływ
mają one na swoich podopiecznych. Robert Poklek i Anna Leśniak-Jarecka
odwołują się do pracy Henryka Machela2, w której przytaczane są badania
E. Szocky3. Badania te ukazały, jak ważne jest zatrudnianie kobiet w kanadyjskich męskich więzieniach. Szocky w swoich badaniach uwzględnił
następujące aspekty, t.j. umiejętność komunikacyjna, postawa obronna,
zagadnienia prywatności, zdolność fizyczna, percepcja więźniów. Analiza przeprowadzonych badań wskazuje, że kobiety przejawiają spokój oraz
relaks w kontakcie z osadzonym. Osoby przebywające w izolacji penitencjarnej szybciej oraz lepiej wypełniają zadania przekazane przez funkcjonariuszki. Badania wskazują, że funkcjonariuszki lepiej wyciszają oraz
uspokajają osadzonych, którzy przejawiają zdenerwowanie. Opinia funkcjonariuszy (mężczyzn) na temat zdolności fizycznych wskazuje, że to mężczyźni posiadają większy potencjał względem płci przeciwnej. Autor badań
wskazuje, że funkcjonariuszki w momencie wykazania się umiejętnościami
komunikacyjnymi, czyli np. gdy istnieje potrzeba wyciszenia osadzonego,
potrafią powstrzymać sytuację, która zmusza do użycia siły. Funkcjonariusze twierdzą, że kobiety nie posiadają postawy obronnej. W badaniach
natomiast wykazano, że to funkcjonariusze płci męskiej mogą mieć obawy
przed agresją skierowaną w ich kierunku przez więźniów. Osadzeni pozytywnie postrzegają funkcjonariuszki służby więziennej. Z badań wywnioskowano, że zarówno kobiety pełniące funkcję psychologa, jak i wychowawcy mają ograniczoną przydatność w zakładach karnych dla mężczyzn4.
Odnosząc się do ograniczenia, jakie autor zaznacza, można stwierdzić, że
2
Por. H. Machel, Psychospołeczne uwarunkowania pracy resocjalizacyjnej personelu
więziennego, Gdańsk 2001.
3
Por. R. Poklek, A. Leśniak-Jarecka, Rola kobiety funkcjonariusza Służby Więziennej
w Zakładzie Karnym dla mężczyzn w opinii studentek i funkcjonariuszek, w: R.M. Kalina,
P. Łapiński, Kobieta jako funkcjonariusz bezpieczeństwa publicznego, Kalisz 2008, s. 73-75.
4
Por. tamże.
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przejawiać się to może wyłącznie mniejszą siłą fizyczną kobiet względem
mężczyzn, co powiązane jest z kobiecością5.
Warto zauważyć, że w ostatnich latach w Polsce kobiety coraz chętniej decydują się na wstąpienie w szeregi służby więziennej6. Związane jest to z dokonanymi zmianami mentalności. Kobiety uważane są za tak samo dobrych
pracowników jak mężczyźni. Na podstawie statystyk można zaobserwować
coroczny wzrost zatrudnionych funkcjonariuszek służby więziennej. Efektem tego jest wzmożone zainteresowanie daną problematyką. Poniższa tabela przedstawia zatrudnienie funkcjonariuszek w latach 2006–2016.
Tabela 1. Zatrudnienie funkcjonariuszek Służby Więziennej w latach 2006–2016
Data zatrudnienia
funkcjonariuszy

Liczba zatrudnionych
funkcjonariuszy ogółem

Liczba zatrudnionych
kobiet funkcjonariuszek

31.12.2006

24 437

3 679

31.12.2007

25 735

4 030

31.12.2008

26 942

4 374

31.12.2009

27 549

4 481

31.12.2010

27 562

4 559

31.12.2011

27 566

4 648

31.12.2012

27 567

4 793

31.12.2013

27 571

4 883

31.12.2014

29 404

6 040

31.12.2015

29 404

6 041

31.12.2016

29 306

6 148

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznej informacji statystycznej Służby Więziennej7.
5
Por. H. Karaszewska, M. Muskała, Kobiety w służbie więziennej, „Resocjalizacja Polska” 2012, nr 3, s. 82.
6
Por. J. Kitliński, Kobiety w Służbie Więziennej, http://www.sw.gov.pl/pl/aktu
alnosci/aktualnosci-sluzby-wieziennej/news,20,kobiety-w-sluzbie-wieziennej.html (dostęp: 1.10.2016).
7
Statystyka Roczna, http://www.sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna (dostęp: 20.09.2017).
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Systematyczny wzrost zatrudnianych kobiet w służbie więziennej widoczny jest w przedstawionych statystykach. Po przemianach dotyczących
wieku emerytalnego (55 lat) oraz wysługi lat (25 lat) w służbie więziennej
w najbliższych latach będzie można zaobserwować systematyczny wzrost
emerytowanych funkcjonariuszek. Efektem tego powinno być stworzenie
optymalnej oferty aktywizacji dla funkcjonariuszek. Zaproponowana oferta powinna wykorzystać potencjał, wiedzę oraz doświadczenie emerytowanych funkcjonariuszek służby więziennej w celu podjęcia aktywności
umożliwiających rozwój osobisty.
Każde działanie jest aktywnością, które umożliwia zaadaptowanie się
do nowej rzeczywistości8. Zdaniem Małgorzaty Kaczmarczyk oraz Elżbiety
Trafiałek „aktywność jest zdolnością do intensywnego działania; jest to
energia, która stwarza szansę na kontaktowanie i porozumiewanie się z innymi ludźmi, co ma szczególne znaczenie w wieku starszym”9.
Przyczyną braku aktywności mogą być pojawiające się ograniczenia
w trakcie przejścia na emeryturę funkcjonariuszek służby więziennej. Aktywność emerytowanych funkcjonariuszy według Krzysztofa Dziedzica jest
utrudniona ze względu na zagrożenie wykluczeniem społecznym, rozumianym jako pozbawienie uczestnictwa w społeczeństwie. Dziedzic przeprowadził badania wśród 50 emerytowanych funkcjonariuszy służby więziennej.
Badania dotyczyły jakości życia emerytowanych funkcjonariuszy. Wyniki
wskazują, że 60% ankietowanych zauważa negatywny wpływ przejścia na
emeryturę względem aktywności. Ankietowani zwracali uwagę na trudności z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości. Badane osoby miały poczucie, że są niepotrzebne, bezwartościowe oraz zapomniane przez swoich byłych współpracowników. Osoby po przejściu na emeryturę nie były w stanie
zorganizować sobie wolnego czasu. Ponad połowa osób za przyczynę małej
aktywności uważa swój słaby stan zdrowia, który przyczynia się do niemożności uprawiania sportu oraz innych form aktywnego wypoczynku, a nawet
do ograniczenia kontaktów towarzyskich. Badani (60%) zwrócili uwagę, że
mała aktywność po przejściu na emeryturę ma niekorzystny wpływ na ich
przystosowanie do nowej rzeczywistości. Autor badań podkreśla, że moment
Por. I. Mandrzejewska-Smól, Aktywność edukacyjna jako główny wyznacznik aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób w okresie późnej dorosłości, „Przegląd Pedagogiczny”, 2014, nr 2, s. 201-202.
9
M. Kaczmarczyk, E. Trafiałek, Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na
pomyśle starzenie, „Gerontologia Polska”, 2007, t. 15, nr 4, s. 116.
8

O potrzebie badań i aktywizacji emerytowanych funkcjonariuszek służby więziennej

347

przejścia na emeryturę w większości przypadków przejawia się negatywnym
wpływem na jakość życia rodzinnego. Emerytowani funkcjonariusze zwrócili uwagę, że czas wolny, jaki mogą wykorzystać ze swoim partnerem ma pozytywny wpływ na ich jakość życia. W przypadku funkcjonariuszy moment
przejścia na emeryturę często pojawia się jeszcze w dość młodym wieku, co
może być przyczyną wielu niekorzystnych konsekwencji. Gdy emerytowani funkcjonariusze posiadają partnera, który jest czynny zawodowo, może
to być źródłem wzajemnie negatywnych odczuć. Osoby badane twierdzą, że
taki czynnik obniża jakość ich życia rodzinnego10.
Aktywność człowieka jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania społecznego oraz psychicznego. Piotr Kociszewski przyjmuje definicję
aktywności względem osób starszych w różnokierunkowym znaczeniu odnoszącym się do czynnego udziału osób starszych w wymiarze intelektualnym, zawodowym, kulturalnym, rodzinnym oraz społecznym. Teoria aktywności zaznacza, że to, jak osoba starsza widzi siebie, zależy od pełnionej
roli oraz zadań jakimi jest zaabsorbowana. Pomyślność w wieku starszym
jest wynikiem zdolności ciągłego aktywnego życia i pozytywnych stosunków z innymi ludźmi. Przyjmując teorię aktywności, możemy twierdzić, że
jest ona podstawą działań skierowanych do osób starszych, które chcą aktywnie pożytkować czas wolny11. Za Małgorzatą Dzięgielewską12 możemy
wymienić trzy typy aktywności. Aktywność formalna, polega na udziale
w stowarzyszeniach społecznych, wolontariacie, pracach na rzecz środowiska lokalnego oraz polityce. Aktywność nieformalna, polega na zachowaniu kontaktów zarówno z rodziną, sąsiadami, jak i przyjaciółmi. Aktywność samotnicza cechuje się rozwojem na rzecz własnych zainteresowań,
czytania, oglądania telewizji13.
Jedną z propozycji aktywności edukacyjnej, z której korzystają funkcjonariuszki, jest Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW). Iwona Mandrzejewska-Smól zauważa, że aktywność edukacyjna silnie stymuluje starsze osoby do
aktywowania możliwości adaptacyjnych względem zachodzących zmian
10
Por. K. Dziedzic, Jakość życia emerytowanych funkcjonariuszy Służby Więziennej,
„Gospodarka Rynek Edukacja” 2016, vol.17, nr 4, s. 49-55.
11
Por. P. Kociszewski, Turystyka seniorów jako istotny czynnik aktywizacji osób starszych, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula” 2016, t. 46, nr 1, s. 217-237.
12
Por. M. Dzięgielewska, Aktywność społeczna i edukacja w fazie starości. w: Podstawy
gerontologii społecznej, red. B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Warszawa
2006, s. 160-164.
13
Por. tamże, s. 160-164.
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w życiu. Wskazuje, że celem edukacji osób starszych jest ich jak najdłuższe
samodzielne funkcjonowanie oraz aktywizowanie się poprzez udział w życiu
społecznym14. Kaczmarczyk i Trafiałek15 zwracają uwagę, że UTW prowadzi
nie tylko aktywizację edukacyjną, ale również społeczną, kulturalną i opiekuńczą. Osoby starsze mają tam możliwość spotkania się w gronie rówieśniczym, w którym mogą wymienić się swoimi doświadczeniami16. Uniwersytet
Trzeciego Wieku daje możliwość kształtowania w uczestnikach umiejętności
samooceny i samoświadomości, co wpływa na zaakceptowanie siebie oraz
podniesienie własnej wartości seniora. Uniwersytet wspomaga integrację
środowiska oraz umożliwia rozwijanie własnych zainteresowań17.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w latach 90. XX wieku przyjęła
koncepcję aktywnego starzenia się. Koncepcja ta miała na celu stworzenie
nowego podejścia do całego toku starzenia się oraz starości i ukształtowania
wizerunku starszej osoby. Koncepcja aktywnego starzenia się jest rozumiana jako proces wyznaczający najlepsze rozwiązanie względem możliwości
zdrowotnych osób starszych oraz ich współudziału w codziennym życiu,
celem lepszej jego jakości18. Anita Richert-Kaźmierska oraz Marcin Forkiewicz zwracają uwagę na edukację, która jest jedną z podstaw aktywnego
starzenia się. Człowiek z wykształceniem, który w trakcie całego swojego
życia się rozwija, nie ma problemu z przystosowaniem się do zmian w podeszłym wieku. Osoby te sporadycznie mogą być dotknięte wykluczeniem
społecznym. Uczestnictwo w inicjatywach edukacyjnych osób w starszym
wieku może pełnić funkcję psychoterapeutyczną. W konsekwencji możliwe
jest utrzymanie sprawności intelektualnej19.
Emerytowane funkcjonariuszki jako jedną z form aktywności wybierają
wolontariat. Kaczmarczyk i Trafiałek20 wolontariat rozumieją jako „działanie na rzecz ludzi potrzebujących”21. Działanie to przynosi korzyści zarówno
14
Por. I. Mandrzejewska-Smól, Aktywność edukacyjna jako główny wyznacznik aktywnego uczestnictwa…, dz. cyt., s. 204.
15
Por. M. Kaczmarczyk, E. Trafiałek, Aktywizacja osób w starszym wieku…, dz. cyt., s. 117.
16
Por. tamże.
17
Por. M. Posłuszna, Aktywność rodzinna i społeczna osób starszych, „Nowiny Lekarskie” 2012, 81 (1), s. 77.
18
Por. A. Richert-Kaźmierska, M. Forkiewicz, Kształcenie osób starszych w koncepcji
aktywnego starzenia się, s. 128; https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_
uploads/13_A.Richert-Kazmierska_M.Forkiewicz_Ksztalcenie....pdf (dostęp: 17.12.2017).
19
Por. tamże, s. 130.
20
Por. M. Kaczmarczyk, E. Trafiałek, Aktywizacja osób w starszym wieku…, dz. cyt., s. 117.
21
Tamże.
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osobom potrzebującym, jak i niosącym pomoc. Osoby starsze mogą dalej
czuć się użyteczne oraz mieć dużo satysfakcji z wykonywanych działań. Wolontariusze w starszym wieku pomagają w hospicjach, szpitalach oraz schroniskach. Czynności, jakie wykonują wolontariusze to m.in. czytanie książek,
zakupy, zabieranie swoich podopiecznych na spacery, do teatru oraz na wystawy. Wolontariat jest to działanie, w którym udziela się pomocy osobom jej
potrzebującym. Może być krótkoterminowy lub bezterminowy, czyli regularny np. praca w ośrodkach z dziećmi lub w świetlicach środowiskowych22.
Wolontariat to bardzo odpowiedzialna rola społeczna, która nie należy do
łatwych. Zobowiązuje do wysiłku, którego celem jest pomoc drugiemu człowiekowi. Od wolontariuszy wymaga się cierpliwości, dyscypliny emocjonalnej, determinacji, wytrzymałości oraz wyrozumiałości23. Przez lata pracy
funkcjonariuszki nabywają dokładnie takich cech w pracy zawodowej, które
mogą przyczyniać się do prawidłowego pełnienia roli wolontariusza. Praca
wolontariusza niesie ze sobą wiele korzyści. Agata Chabior wskazuje, że osoby
w starszym wieku, które są wolontariuszami przejawiają większą wolę życia
oraz zdrowie psychiczne24. Stanisława Steuden twierdzi, że udział w wolontariacie przyczynia się m.in. do większego zadowolenia z życia oraz z wykonanych przez siebie działań, obniżenia poziomu stresu, wydłużenia życia25.
Istnieje realna potrzeba uzmysłowienia emerytowanym funkcjonariuszkom
jak dużo jeszcze mogą zrobić społecznie poprzez bycie wolontariuszem. Społeczeństwu należy uświadomić, jak wiele dobrego mogą zrobić funkcjonariuszki dla nich.
Formą aktywności jaką wybierają emerytowane funkcjonariuszki służby
więziennej jest członkostwo w Krajowym Związku Emerytów i Rencistów
Służby Więziennej (KZEiRSW). Aktywność tę można zaliczyć do modelu aktywnego starzenia się, do którego zaklasyfikowane są organizacje, w których
członkami są emeryci z określonych grup zawodowych26. Krajowy Związek
Por. tamże.
Por. M. Górecki, Wolontariat, w: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy
socjalnej, red., D. Lalak, T. Pilch, Warszawa 1999 s. 335.
24
Por. T. Różański, Wolontariat osób starszych jako forma aktywności w czasie wolnym, „Kwartalnik Szkice humanistyczne”, tom XVI, nr 3 (vol. 40), Olsztyn 2016, s. 149, za:
A. Chabior, Wolontariat ludzi starszych, „Gerontologia Społeczna” 2007, nr 1, s. 79
25
Por. T. Różański, Wolontariat osób starszych jako forma aktywności w czasie wolnym, „Kwartalnik Szkice humanistyczne”, t. 26, nr 3 (vol. 40), Olsztyn 2016, s. 149, za
S. Steuden, Psychologia starzenia się i starości, Warszawa 2011, s. 98-99.
26
Por. F. Pazderski, P. Sobiesiak-Penszko, Wolontariat osób dojrzałych w Polsce
22
23
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Emerytów i Rencistów Służby Więziennej prowadzi aktywizację członków
na wielu płaszczyznach m.in. kulturalnej, społecznej oraz rekreacyjnej.
KZEiRSW prowadzi integrację środowiska więziennego ze środowiskiem
akademickim. Organizuje liczne spotkania tematyczne, wycieczki krajowe
i zagraniczne, badania profilaktyczno-lekarskie dla emerytowanych funkcjonariuszy i ich rodzin. Organizowane są turnieje oraz zawody sportowe, które
integrują zarówno emerytowanych funkcjonariuszy, jak i funkcjonariuszy
czynnych zawodowo. Ta integracja społeczna daje funkcjonariuszom możliwość przebywania w środowisku, w jakim uczestniczyli przez ostatnie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat życia. Dzięki temu zyskują poczucie ciągłości
relacji z osobami o tych samych zainteresowaniach oraz pasjach27.
Emerytowane funkcjonariuszki odczuwają potrzebę aktywizowania się
zawodowo. Według Jana Szczepańskiego „praca to zespół czynności prowadzących do zaspokojenia ludzkich potrzeb, posiadających społeczną doniosłość i zapewniających jednostkom i grupom, które ją wykonują określoną
pozycję w społeczeństwie”28. Jednym z najważniejszych czynników, które
przyczyniają się do podjęcia pracy zawodowej w ramach aktywności, jakie
wymienia Mandrzejewska-Smól jest stan zdrowia. W przypadku dobrego
stanu zdrowia osoba chętnie rozpocznie aktywność zawodową. Wsparcie
rodziny również ma bardzo duży wpływ na aktywność zawodową starszej
osoby. Aktywność ta zależy od kontaktów oraz relacji panujących w rodzinie. Innym czynnikiem mogą być warunki bytowe, które często wymuszają aktywność zawodową. Płeć w starszym wieku również jest kluczowa
w podjęciu aktywności zawodowej w przypadku kobiet, które podejmują
ją częściej. Kolejnym czynnikiem jest poziom wykształcenia, im wyższy
tym osobą chętniej podejmuje aktywność zawodową. Miejsce zamieszkania, które jest jednym z elementów aktywności zawodowej ma wpływ na
oferty pracy29.
Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, czerwiec 2012, s. 16-17,
http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/pozytek/PO%20FIO/Wolontariat_
osob_dojrzalych-ekspertyzawww.pdf (dostęp: 17.12.2017).
27
Por. Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, http://www.kzeirsw.pl/main.php?func=topic&topic_id=2 (dostęp: 10.09.2017).
28
R. Poklek, Motywacja osiągnięć funkcjonariuszy Służby Więziennej, Kalisz 2015, s. 13,
za: J. Szczepański, Uwagi o przedmiocie i zadaniach socjologii pracy, Warszawa 1961, s. 171.
29
Por. I. Mandrzejewska-Smól, Aktywizacja zawodowa seniorów, w: Wokół podstawowych zagadnień pedagogiki pracy, red. R. Gerlach, R. Tomaszewska-Lipiec, Bydgoszcz 2017,
s. 467-468.
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W literaturze można zauważyć, że emerytowani funkcjonariusze służby więziennej mogą znaleźć pracę przeważnie w firmach ochroniarskich,
zakładach ubezpieczeń oraz założyć własną działalność gospodarczą.
Funkcjonariuszki w poszukiwaniu pracy oraz aktywizowaniu się przez
nią, są kreatywne oraz elastyczne. Zdobyte doświadczenie zawodowe oraz
ukształtowanie wielu cech charakteru pozwala im wykonywać wiele zawodów. Na podstawie wywiadu z Członkami Krajowego Związku Emerytów
i Rencistów Służby Więziennej uzyskałam informację, że funkcjonariuszki,
poza wyżej wymienionymi zawodami, podejmują pracę jako przedstawiciele handlowi. Pracują w komisjach rewizyjnych, rozpoczynają pracę za
granicą, opiekując się osobami starszymi. Podejmują się pracy zawodowej
w różnych dziedzinach.
Emerytura powinna być momentem efektywnego wykorzystania czasu
wolnego. Czasu, którego brakuje w przypadku wykonywania pracy zawodowej w służbie więziennej. Inicjowanie oraz pobudzanie do działania osób
w starszym wieku odgrywa kluczową rolę dla ich prawidłowego funkcjonowania zarówno w życiu społecznym, jak i rodzinnym. Funkcjonariuszki
służby więziennej są kobietami pełniącymi bardzo ważną funkcję w społeczeństwie. Umożliwiają nam obywatelom bezpieczne funkcjonowanie
w społeczeństwie. Praca w służbie więziennej wymaga od nich wielu poświęceń. W czasie kiedy mają być w pełni dyspozycyjne, zostają matkami oraz żonami. Czas, jaki udaje im się wygospodarować po pracy często
nie jest wystarczający aby utrzymać bardzo dobre relacje z najbliższymi.
Obciążenie zawodowe, jakimi są permanentny stres oraz dynamiczność
w pracy, nadmiar obowiązków, wpływa na funkcjonowanie kobiet w trakcie emerytury. Czas zakończenia pracy zawodowej powinien być momentem poprawienia, nawiązania lub utrzymania relacji interpersonalnych,
rozwojem nowych zainteresowań i pasji oraz wykorzystaniem już zdobytego doświadczenia.
Należy wykorzystać potencjał emerytowanych funkcjonariuszek oraz
zaproponować konkretną ofertę aktywizacji zawodowej, z której mogłyby
skorzystać. Funkcjonariuszki z wykształceniem pedagogicznym mogłyby
rozpocząć pracę w szkole specjalnej, zakładzie poprawczym lub zostać kuratorem społecznym.
Podejmowanie wszystkich możliwych działań aktywizujących funkcjonariuszki przyczyni się do zminimalizowania zagrożenia wykluczeniem
społecznym, które często przejawia się w tej grupie zawodowej. Podjęte
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działania dotyczące aktywizacji powinny mieć charakter synergiczny. Tylko wspólna praca osób z różnych dziedzin umożliwi uzyskanie efektów
pełnej aktywności emerytowanych funkcjonariuszek. Kluczowe jest inicjowanie badań, których jest znikoma ilość, w celu efektywniejszego aktywizowania emerytowanych funkcjonariuszek.

ON THE NEED FOR EXAMINATION AND ACTIVATION
OF RETIRED FEMALE PRISON OFFICERS
Abstrakt
Zakończenie pracy zawodowej funkcjonariuszek służby więziennej wiąże się
z reorganizacją życia osobistego. Przejście na emeryturę prowadzi do zmiany
aktywności w wielu obszarach życia. Celem pracy jest ukazanie obszarów aktywizacji byłych funkcjonariuszek służby więziennej. Wykorzystanie potencjału, wiedzy oraz doświadczenia emerytowanych funkcjonariuszek służby
więziennej może prowadzić do ich aktywizacji zawodowej, rodzinnej, społecznej oraz edukacyjnej. Działania podejmowane na rzecz aktywizacji mają
zapobiec zagrożeniu wykluczeniem społecznym jakie występuje w tej grupie
zawodowej. Podejmowane działania na rzecz aktywizacji dla uzyskania pełnej
aktywności powinny mieć charakter synergiczny.
Słowa kluczowe: aktywizacja, Służba Więzienna, funkcjonariuszki, praca zawodowa, emerytura

Abstract
The end of the professional work of Prison Service officers involves the reorganization of their personal life. Retirement leads to a change in activity in many
areas of life. The aim of the work is to show the areas of activation of former
Prison Guard officers. The use of the potential, knowledge and experience of
retired Prison Guard officers can lead to their professional, family, social and
educational activation. Activities undertaken for activation are to prevent the
threat of social exclusion that occurs in this professional group. Activation
measures taken to achieve full activity should be synergistic.
Keywords: activation, Prison Service, officers, professional work, retirement

Animacja synergiczności działań edukacyjno-prospołecznych
wobec wyzwań współczesności
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Synergia jako podstawowy czynnik
w tworzeniu wysokiej jakości
działań hipoterapeutycznych

Wprowadzenie
Synergizm oznacza współpracę i współdziałanie. Patrząc jednak na zjawisko synergii poprzez pryzmat humanistyczny i wychodząc poza ramy
bazowej definicji, nie można pominąć jednego ważnego aspektu tej relacji,
wartości dodanej, której efektem jest współdziałanie różnych podmiotów,
przejawiające się w występowaniu dodatkowej jakości. Rezultat tych działań jest zatem większy niż suma ich poszczególnych składników1. Wobec
tego synergia stanowi pojęcie znacznie szersze niż współdziałanie.
Jako suma indywidualnych doświadczeń i osobowości danych podmiotów, synergia nadaje dodatkowy wymiar danej relacji. W organizacji
i przebiegu hipoterapii relacja terapeutyczna pomiędzy pacjentem, terapeutą i koniem jest jednym z najważniejszych elementów doświadczenia.
1
Por. A. Walulik, Pedagodzy – młodzi badacze w przestrzeni podmiotowości, partycypacji i synergii, w: M. Ciechowska, M. Szymańska, Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, cz. I, Kraków 2017, s. 13.
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Współzależność ta jest tworzona i podtrzymywana przez cały czas trwania
procesu terapeutycznego. Daje poczucie bezpieczeństwa i motywację do
zaangażowania się. Istotną zmienną jest tutaj współpraca pomiędzy pacjentem, koniem i hipoterapeutą. Dzięki tej synergii możliwe jest tworzenie
wysokiej jakości oddziaływań hipoterapeutycznych. Wartość dodaną tej
relacji stanowi z pewnością poprawa zdrowia i funkcjonowania psychospołecznego pacjenta.
Synergizm w hipoterapii należy rozpatrywać również w szerszej perspektywie. W związku z faktem, że hipoterapia stanowi obecnie wysoko
rozwiniętą formę terapii, w proces pracy z pacjentem na koniu bądź przy
koniu, zaangażowany jest zespół specjalistów różnych specjalności. Są to,
poza hipoterapeutami, m.in. fizjoterapeuci, pedagodzy, terapeuci zajęciowi,
logopedzi czy psycholodzy i lekarze, którzy współpracują ściśle w tworzeniu programu terapeutycznego, w zależności od specyfiki problemu pacjenta2. Współpraca ta rozrasta się dalej, obejmując różne jednostki i instytucje,
których działania są niezbędne do organizacji hipoterapii.

Synergia – wartość dodana w tworzeniu zespołów
hipoterapeutycznych
Definicja zawarta w słowniku wyrazów obcych podkreśla, że synergia
to współdziałanie, które generuje się pomiędzy różnymi czynnikami, a ich
funkcjonowanie jest skuteczniejsze niż suma ich oddzielnych czynności3.
Pojedyncza osoba ma do dyspozycji tylko swoją własną wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Grupa, jako zespół pojedynczych jej uczestników,
tworzy rodzaj energii, który nazywa się synergią4. Wzajemne postępowanie
i współpraca, które cechują działanie grupy, wyraża się poprzez dopełnianie się wzajemne jej członków, które ma w planie dążenie do wyznaczonego
celu. Podstawy takich wspólnych działań należy szukać w komplementarnym współdziałaniu i urzeczywistnianiu różnorodnych zadań, wspólnym
pokonywaniu trudności czy rozstrzyganiu problemów5.
2
Por. Terapeutyczna jazda konna II. Strategie rehabilitacji, red. B. Teichmann Engel,
Kraków 2004, s. 93.
3
Por. Słownik wyrazów obcych, red. E. Sobol, Warszawa 1995, s. 1063.
4
Por. C.K. Olster, Grupy, Poznań 2002, s. 193.
5
Por. D. Opozda, Synergia rodziny i szkoły – niektóre konteksty teoretyczne i praktyka,
„Horyzonty Wychowania” 2017, 16(38), s. 30.

Synergia jako podstawowy czynnik w tworzeniu wysokiej jakości działań hipoterapeutycznych

355

Na tworzenie skutecznie działającego zespołu ma wpływ wiele czynników.
Za wyniki danego przedsięwzięcia odpowiada między innymi efektywność
pracy poszczególnych członków danej grupy, ich starania, zaangażowanie,
umiejętności i wiedza. Dobrze dobrany zespół specjalistów, którzy nastawieni
są na wspólny cel, zwiększa szansę powodzenia danego projektu. W wyniku
połączenia efektów pracy poszczególnych osób zaangażowanych w zadanie,
powstaje efekt zespołowy, który jest większy niż suma pracy jego odrębnych
jednostek. Mówi się wówczas o efekcie, gdzie uzyskuje się tzw. wartość dodaną, która przejawia się między innymi w większej wydajności danego zespołu.
Synergizm występuje, gdy współpraca poszczególnych elementów jest zharmonizowana i zsynchronizowana. W związku z tym, że występuje w korelacji
wielu czynników, łatwo można ją również zakłócić i powstrzymać6.
Nie w każdej grupie pojawi się efekt synergii, natomiast te zespoły, które potrafią tak kierować wzajemnymi oddziaływaniami, aby funkcjonować na najwyższym poziomie, osiągają największy sukces, gdyż wynik tej
współpracy daje efekt większy niż suma pracy jej jednostek7.
W działaniach hipoterapeutycznych niezwykle ważne jest ścisłe współdziałanie specjalistów, którzy tworzą profesjonalny zespół. Standardy dla
specjalistycznych zabiegów hipoterapii określają skład zespołu, którego zadaniem jest przeprowadzenie bezpiecznych i efektywnych działań, których
podmiotem jest dany pacjent. O powodzeniu prowadzonej hipoterapii nie
decyduje zatem praca tylko jednej osoby z koniem. Dobrze zaplanowana
i przeprowadzona terapia realizowana jest we współpracy zespołu specjalistów, którzy są w stałym porozumieniu ze sobą na rzecz działań podejmowanych z pacjentem. Do zespołu terapeutycznego powinien należeć:
• lekarz, który diagnozuje, a także zaleca wprowadzenie hipoterapii, kierując się znajomością wskazań i przeciwwskazań do tego rodzaju formy
usprawniania. Jego zadaniem jest również stały nadzór nad prowadzoną terapią i korygowanie realizowanej metody,
• fizjoterapeuta – realizujący inne metody rehabilitacyjne,
• hipoterapeuta – odpowiedzialny za opracowanie indywidualnego programu terapii oraz jej przebieg. Do jego zadań należy również dobór
i przygotowanie odpowiedniego konia, oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim podmiotom biorącym udział w hipoterapii,
6
Por. A. Walulik, Pedagodzy – młodzi badacze w przestrzeni podmiotowości, partycypacji i synergii, dz. cyt., s. 13.
7
Por. C.K. Olster, Grupy, Poznań 2002, s. 193.
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•

pomocnik – wolontariusz prowadzący konia, osoba która powinna
mieć doświadczenie i pewność w kontaktach z koniem. Jego obecność
i działanie jest niezbędne do prowadzenia zajęć8.
Jest to podstawowy skład zespołu, natomiast w szerokim zespole hipoterapeutycznym uczestniczą dodatkowo:
• psycholog,
• pedagog (pedagog specjalny),
• logopeda,
• inni specjaliści oraz rodzina pacjenta9.
Specjaliści tworzą interdyscyplinarną grupę, w której poza profesjonalizmem, każdy członek posiada umiejętność współpracy, dobrego komunikowania się i otwartości. W przebiegu procesu terapii i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, niezwykle ważnym czynnikiem pracy jest kooperacja
i zaufanie w zespole terapeutycznym. Członkowie tego zespołu podejmują
różne działania realizując wspólny cel, jakim jest najlepsze wsparcie osoby
biorącej udział w terapii. Różnorodny profil specjalności poszczególnych
członków grupy terapeutycznej pozwala na szersze spojrzenie na sytuację
życiową i potrzeby pacjenta10. Hipoterapia jest szczególnym rodzajem terapii, ponieważ w zespole podmiotem jest także koń, który występuje w roli
współterapeuty. Dzięki temu jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda
usprawniania, która stanowi specyficzny rodzaj terapii.

Relacja terapeutyczna w triadzie; koń–terapeuta–pacjent
Według Kanonów Polskiej Hipoterapii, które zostały opracowane
przez specjalistów działających przy Polskim Towarzystwie Hipoterapeutycznym, hipoterapia to „ukierunkowane działanie terapeutyczne mające
służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach: fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego”11. W leczeniu osób z różnymi zaburzeniami, hipoterapia jest metodą wspierającą oraz
Por. J. Bojarczuk, Hipoterapia. Wskazania, metody, ćwiczenia, Warszawa 2018, s. 12.
Por. http://www.fundacja-hipoterapia.pl (dostęp: 24.02.2018).
10
Por. M. Wolan-Nowakowska, Znaczenie współpracy specjalistów w kompleksowej
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” 2013, 11, s. 73.
11
http://www.pthip.org.pl/ (dostęp: 16.02.2018).
8
9
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uzupełniającą główny kierunek ich terapii. Koń jest nierozłącznym elementem tych zajęć oraz buforem pomiędzy światem wewnętrznym i zewnętrznym człowieka.
Hipoterapia, poza ogromną rolą w usprawnianiu fizjoterapeutycznym,
ma duży wpływ na poprawę funkcjonowania w zakresie komunikacji, kontaktów społecznych z otaczającym światem oraz na inne nieprawidłowości
wynikające z różnych zaburzeń. Terapia przy udziale konia stymuluje procesy percepcyjne i sensoryczne.
Oddziaływanie terapeutyczne podczas zajęć hipoterapii odbywa się
poprzez ciągły dialog prowadzony w triadzie, jaka tworzy się pomiędzy
terapeutą, koniem oraz pacjentem i wymaga ich ścisłej współpracy podczas rehabilitacji. Według Christine Heipertz-Hengst, koń jest w tej relacji łącznikiem pomiędzy pacjentem a terapeutą. Stanowi bufor pomiędzy
światem zewnętrznym i wewnętrznym pacjenta12. Natomiast hipoterapeuta
jest przewodnikiem w interakcji ze zwierzęciem13. Jego zadaniem jest pomoc w nawiązaniu pierwszego kontaktu, poprzez prowadzenie ręki dziecka
w pierwszym dotyku konia oraz aktywne współdziałanie w trakcie terapii.
Osoba hipoterapeuty zapewnia poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Dzięki pomocy terapeuty, pacjent ma przekonanie, że może mieć kontrolę nad
koniem14. Obcowanie z końmi staje się zatem szansą na nawiązanie porozumienia – poprzez interakcję ze zwierzęciem – między pacjentem a terapeutą oraz światem zewnętrznym.
Dobra relacja terapeutyczna jest kluczowym elementem skuteczności
terapii. Przejawia się ona w szczególnym związku podmiotów nastawionych na wspólny cel. Jest to więź między koniem, pełniącym rolę współterapeuty, hipoterapeutą oraz pacjentem, która kształtuje się przez objawiane
postawy i emocje15.
Generowanie wartości dodanej w hipoterapii dotyczy także synergii zespołu specjalistów różnych dziedzin, których współpraca, przy tworzeniu
odpowiedniego programu terapeutycznego dla danego pacjenta, wpływa
na wytworzenie relacji hipoterapeutycznej sprzyjającej poprawie zdrowia
12

s. 18.

Por. C. Heipertz-Hengst, Jazda konna dla osób niepełnosprawnych, Warszawa 1997.

Por. A. Raczkowska, Koń – wspaniały terapeuta, „Koń Polski” 7/09, s. 4
Por. I. Zając, M. Grabara, J. Pucher, Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2002, nr 11 (418), s. 8.
15
Por. J. Łojek, A. Strumińska, A. Łojek, Hipoterapia – człowiek i koń w relacji terapeutycznej, „Przegląd Hodowlany” nr 11/2011.
13
14
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poszczególnych osób. W zespole hipoterapeutycznym pracują – poza hipoterapeutą – fizjoterapeuci, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, lekarze czy
wreszcie wolontariusze, którzy prowadzą konia podczas zajęć. Sporządzane
przez nich specjalistyczne metody terapeutyczne są opracowane w ten sposób, aby bazując na możliwościach pacjenta, zwiększać jego potencjał rozwojowy oraz usprawniać go w jak największym dążeniu do samodzielnego
zaspokajania swoich potrzeb życiowych16. Wskazane jest, by hipoterapeuta
współpracował ściśle z zespołem specjalistów, którzy obejmują opieką pacjenta uczestniczącego w zajęciach. Dzięki tej współpracy możliwe jest opracowanie metod terapii indywidualnie dostosowanej do stanu pacjenta17.
Wybór odpowiedniego konia do hipoterapii stanowi istotny element pracy terapeutycznej. Przy selekcji koni należy kierować się dwoma najważniejszymi kryteriami, jakimi są: eksterier, czyli budowa zewnętrzna konia oraz
interier, czyli charakter i temperament zwierzęcia18. Warto również zaznaczyć, że niezwykle ważną rolę odgrywa doświadczenie i umiejętności hipoterapeuty w pracy z koniem. Wiedza teoretyczna oraz znajomość behawioru
konia pozwala na wybór i odpowiednie wyszkolenie zwierzęcia do pracy.
Wygląd zewnętrzny i budowa ciała konia do hipoterapii muszą spełniać
pewne warunki. W zajęciach wykorzystuje się najczęściej wałachy, sporadycznie klacze, różnych ras (najczęściej prymitywnych). Optymalny wzrost konia
powinien umożliwiać asekurowanie pacjenta i ułatwiać efektywniejszą pomoc
w wykonywaniu różnorodnych ćwiczeń. Ponadto powinien być dostosowany
do wzrostu i masy pacjenta. Poza tym powinien charakteryzować się rytmicznym, sprężystym i staranny chodem19. Według Kanonów Polskiej Hipoterapii
optymalne parametry konia do terapii przedstawiają się następująco:
• płeć: wałach,
• wiek: powyżej 5 lat,
• odpowiednio przygotowany do pracy hipoterapeutycznej,
• wysokość umożliwiająca bezpieczną asekurację, dobrany do indywidualnych potrzeb pacjenta,
16
Por. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, red. A. Strumińska, Warszawa 2003, s. 16.
17
Por. J. Bojarczuk, Hipoterapia. Wskazania, metody, ćwiczenia, Warszawa 2018, s. 54.
18
Por. K. Strojek i in., Zastosowanie hipoterapii w postępowaniu usprawniającym,
„Journal of Education, Health and Sport” 2016, 6, s. 24-34
19
Por. D. Wieczorek, K. Ciołek, J.E. Sitek, W. Zaręba: Hipotest – próba wystandaryzowanej przydatności konia do zajęć hipoterapeutycznych, „Annales Academiae Medicae
Gedanensis” 2012, 42 s. 29-39.
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• chód rytmiczny, elastyczny, sprężysty i wydajny,
• wzorzec pokroju: ramy prostokątne, proporcjonalna głowa, prosta
i umięśniona szyja, dobrze wykształcony, szeroki kłąb, kłoda podłużno-owalna, prosty i dobrze umięśniony grzbiet, długa i ukośna łopatka,
zad silnie umięśniony, prawidłowa budowa i postawa kończyn20.
Ponadto należy pamiętać, że tylko odpowiednie przygotowanie konia
do pracy sprawia, że pacjenci nawiązują i pozostają z nim w kontakcie. Psychika zwierzęcia jest niewątpliwie najbardziej istotna. Ważne, aby koń był
przyjazny w stosunku do człowieka, łagodny, cierpliwy i chętny do współpracy. Koń do hipoterapii nie może być płochliwy, ani zbyt gwałtowny czy
wręcz przeciwnie – leniwy i ociężały. Pojętny i godny zaufania, o zrównoważonym charakterze koń, będzie miał ogromne znaczenie w zapewnieniu
najwyższego poziomu bezpieczeństwa pacjenta21.
Hipoterapia jako jedna z metod rehabilitacji, obok jeździectwa pedagogicznego (które ma za zadanie wychowywanie oraz naukę), rekreacyjnej
jazdy konnej (działającej przez zabawę) czy sportu jeździeckiego osób niepełnosprawnych, wpływa na te osoby nadając specyficzny ton procesowi leczenia i rehabilitacji przy udziale konia22. Stosowanie specjalistycznych metod terapeutycznych, umożliwia kontynuację ćwiczeń i pracy prowadzonej
w szkole, domu i podczas zajęć terapii indywidualnej. Hipoterapia włącza
się w działania rehabilitacyjne czy rewalidacyjne, podnosząc ich efektywność i gwarantuje jeden wspólny cel wszystkich działań terapeutycznych23.
Wszechstronne oddziaływanie terapeutyczne konia na pacjenta, polega na komunikowaniu się człowieka i zwierzęcia przez ruch i za jego pośrednictwem. Odbywa się to poprzez przenoszenie aktywności na pacjenta
w trakcie jazdy stępem. Interaktywność między ruchem konia i pacjenta
polega na tym, że koń szukając harmonii z osobą jadącą na nim, próbuje
wywołać stan, gdzie jeździec poddaje się tym ruchom i jednocześnie jest
w stanie utrzymać ciało w równowadze. Jak zauważa Ingrid Strauß, koń
z doświadczeniem terapeutycznym potrafi dostosować swój ruch w stępie
do możliwości pacjenta24 .
Por. http://www.pthip.org.pl/ (dostęp: 17.02.2018).
Por. I. Strauß, Hipoterapia. Fizjoterapia na koniu i przy koniu, Kraków 2012, s. 46.
22
Por. K. Grzebieluch, Rewalidacyjna wartość hipoterapii wobec osób niepełnosprawnych, w: Kościół w służbie osób niepełnosprawnych, red. W. Kubiak, Kraków 2003, s. 67.
23
Por. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, red. A. Strumińska, dz. cyt., s. 17.
24
Por. I. Strauß, Hipoterapia. Fizjoterapia na koniu i przy koniu, Kraków 2012, s. 42.
20
21
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Holistyczne oddziaływanie hipoterapii
Paleontolodzy badający naścienne rysunki znajdujące się we francuskich jaskiniach Pech Merle mówią o tym, że prezentowane tam sylwetki
koni, mogą świadczyć o przypisywanej im magicznej mocy, która wpływa na zapobieganie chorobom u człowieka, a także daje ludziom energię
życiową25.
Leczniczy wpływ jazdy konnej znany był już w starożytności. W IV wieku przed naszą erą Hipokrates pisał o pozytywnym jej wpływie – jako formie ćwiczeń uniwersalnych – na leczenie niektórych schorzeń człowieka26.
Przez lata – jak zauważa Barbara Teichmann Engel – koń odegrał ogromną rolę w życiu i pracy człowieka. Poprzez ruchową współpracę, fizyczną
i psychiczną łączność, ludzie dostrzegli nowe aspekty tej relacji. Początkowo postrzegano hipoterapię tylko jako rehabilitację ruchową przy udziale
konia, z czasem dostrzeżono także inne aspekty tej metody terapii, które
oddziaływały na różne sfery rozwoju człowieka27.
Obecnie dostrzega się uniwersalność hipoterapii, która wynika z faktu, że poza oddziaływaniem ruchowym, jednocześnie działa ona w innych
sferach funkcjonowania człowieka: emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej. Kanony Hipoterapii Polskiej wyodrębniają cztery sfery życia oraz
określają cel, jaki ma w nich spełniać ta forma terapii.
Zgodnie z koncepcją hipoterapii przyjmuje się, że koń poruszający się
stępem, przekazuje jeźdźcowi wzorzec chodu człowieka, który jest odbierany wszystkimi zmysłami przez osobę jadącą na jego grzbiecie. Ponadto koń
transmituje wielowymiarowy rytm drgań, które rozchodzą się w różnych
kierunkach i płaszczyznach28. Ewenementem jest tutaj fakt, że istnieje możliwość nauki chodzenia – bez chodzenia. Tak swoistej aktywizacji ruchowej
nie da się osiągnąć w żadnej z tradycyjnych form gimnastyki leczniczej29.
Zakres tych działań przedstawia poniższa tabela:

Por. A, Forman, S. Niederwieser, Lecznicza moc zwierząt, Warszawa 2002, s. 12-15
Por. H. Bartyzel-Lechforowicz, J. Chrystyna, P. Bąk, Mały słownik fizjoterapeuty,
Zamość 2009, s. 35
27
Por. Terapeutyczna jazda konna II. Strategie rehabilitacji, red. B. Teichmann Engel,
Kraków 2004, s. 356.
28
Por. Podstawy fizjoterapii, red. J. Nowotny, cz. III, Kraków 2005, s. 218.
29
Por. I. Strauβ, Hipoterapia. Neurofizjologiczna gimnastyka lecznicza na koniu, Kraków 1996, s. 27.
25

26
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Tabela 1. Strefy oddziaływania hipoterapii30.
Lp.

STREFA
FUNKCJONOWANIA

ODDZIAŁYWANIE

1.

Strefa fizyczna

• poprawa ogólnej sprawności,
• normalizowanie napięcia mięśniowego,
• odzwierciedlanie prawidłowego wzorca
chodu,
• poprawa koordynacji, równowagi i poczucia
rytmu,
• usprawnianie orientacji w schemacie ciała,

2.

Sfera emocjonalno-motywacyjna

•
•
•
•

3.

Strefa poznawcza

• stymulowanie odbioru wrażeń zmysłami,
• stymulowanie rozwoju percepcji słuchowej
i wzrokowej,
• rozwijanie koncentracji uwagi, pamięci,
logicznego myślenia,
• rozwój mowy,
• nabywanie nowych umiejętności,

4.

Strefa społeczna

• nawiązywanie i rozwijanie pozytywnych
relacji społecznych,
• aktywizacja społeczna

zwiększenie motywacji,
akceptacja procesu terapeutycznego,
zwiększenie poczucia własnej wartości,
zmiany w zakresie zaburzeń emocjonalnych,

W związku ze zróżnicowaniem pacjentów – uczestników hipoterapii,
wyodrębniono rozmaite działania w obrębie tej formy terapii:
• fizjoterapia na koniu – gimnastyka lecznicza, przejawiająca się poprzez
indywidualnie dobrane ćwiczenia na koniu poruszającym się stępem.
Trójwymiarowy ruch konia stanowi wzorzec ruchu człowieka podczas
chodzenia. Ćwiczenia na koniu poprawiają m.in. koordynację ruchu,
poczucie równowagi, wspierają rozwój prawidłowej orientacji w schemacie ciała i orientacji w przestrzeni;
• psychopedagogiczna jazda konna – zajęcia indywidualne z pacjentem z upośledzeniem umysłowym, trudnościami emocjonalnymi lub
30

Por. http://www.pthip.org.pl (dostęp: 18.02.2018).
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zaburzeniami w obrębie sfery psychicznej. W tego typu zajęciach akcentuje się psychodydaktyczny wymiar terapii31;
• terapia z koniem – bazująca na wytworzeniu relacji ze zwierzęciem poprzez sam kontakt z nim, podczas zaistniałej sytuacji terapeutycznej.
Poprzez nawiązanie relacji ze zwierzęciem, wspierany jest proces komunikacji pacjenta ze światem zewnętrznym32;
• jazda konna osób niepełnosprawnych (rekreacja i sport) – dająca sposobność do nauki podstaw jeździectwa, a w wielu przypadkach również
wejścia na wyższy poziom – włącznie z przygotowaniem do zawodów
jeździeckich33.
Sportową jazdę konną osób niepełnosprawnych nazywa się parajeździectwem. Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne w opracowanych Kanonach Hipoterapii orzeka, że aktywność ta nie stanowi części hipoterapii, ale
równocześnie dostrzega ścisły związek jazdy konnej z hipoterapią34. Należy jednak zwrócić uwagę na szczególne znaczenie sportu konnego w życiu
osób niepełnosprawnych. Ważną postacią, od której mówi się o początku
parajeździectwa jest duńska zawodniczka dyscypliny ujeżdżenia, Liz Hartel, która w 1952 roku, podczas Igrzysk Olimpijskich w Helsinkach zdobyła
srebrny medal olimpijski. Wydarzenie to nie byłoby niczym niezwykłym,
gdyby nie fakt, że cierpiała ona na chorobę Hainego-Medina i w początkowych spotkaniach z koniem, mogła jeździć zaledwie stępem, będąc przewieszona przez konia w poprzek jego grzbietu. Wydarzenie to dało impuls
do powstania pierwszych ośrodków terapeutycznych. Liz udało się dzięki
jeździe konnej odzyskać sprawność w większości partii ciała35.

Synergizm we współdziałaniu instytucji organizujących hipoterapię
Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne w zakresie Kanonów określa,
kto może być organizatorem zajęć terapeutycznych z hipoterapii. Wśród
wymienionych realizatorów znajdują się:
31
Por. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, red. A. Strumińska, dz. cyt., s. 19.
32
Por. J. Bojarczuk, Hipoterapia. Wskazania, metody, ćwiczenia, Warszawa 2018, s. 11.
33
Por. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, dz. cyt. s. 19.
34
Por. http://www.pthip.org.pl (dostęp: 28.02.2018).
35
Por. Informator Parajeździecki, Stowarzyszenie Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych
Hippoland, Warszawa 2003.
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• ośrodki hipoterapeutyczne – zwłaszcza te, które posiadają patronat
PTHip,
• turnusy rehabilitacyjne organizowane przez wiarygodny podmiot,
• ośrodki dysponujące zespołem hipoterapeutycznym lub
hipoterapeutą36.
Dzięki współpracy pomiędzy tymi podmiotami możliwe jest zorganizowanie wysokiej jakości działań terapeutycznych z udziałem konia
lub na koniu. Poszczególne ośrodki spełniają określone role, ale tylko
dzięki współpracy możliwe jest wypracowanie wartości dodanej tych
zabiegów.
Ośrodki, nad którymi patronat sprawuje Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne, zapewniają wysoką jakość zabiegów hipoterapeutycznych, prowadzonych zgodnie z Kanonami Polskiej Hipoterapii. Standard ośrodków
patronackich, zaplecze treningowo-terapeutyczne oraz wyspecjalizowany
zespół hipoterapeutyczny, współpracujący z wolontariatem – zapewniają
wysoki poziom oferowanych usług terapeutycznych37. Zajęcia hipoterapeutyczne mogą prowadzić również inne ośrodki, które zapewnią prowadzenie
zajęć przez wykwalifikowany zespół lub certyfikowanego hipoterapeutę.
Turnusy rehabilitacyjne to forma aktywnego wypoczynku połączonego z rehabilitacją, które skierowane są dla osób posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności. Celem ich jest poprawa funkcjonowania psychofizycznego pacjenta, rozwijanie kompetencji społecznych oraz zainteresowań. W ramach turnusów może być realizowana hipoterapia. Kwestie
związane z turnusami rehabilitacyjnymi reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r., Nr 27, poz. 721 ze zm.), a także Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694)38.
W ramach tych dokumentów określona jest także możliwość i zasady dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON. Niezwykle
istotną rolę we współpracy w tym zakresie odgrywają Powiatowe Centra
Por. http://www.pthip.org.pl (dostęp: 28.02.2018).
Por. tamże.
38
Por. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 27, poz. 721 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów
rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694).
36
37
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Pomocy Rodzinie, które między innymi realizują wypłaty dofinansowania
do turnusu czy zajęć hipoterapeutycznych.
Istotną rolę we współpracy, która generuje wartość dodaną, spełnia jeszcze jeden podmiot – Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne. Jako organ,
który zrzesza, monitoruje i koordynuje działalność poszczególnych ośrodków, hipoterapeutów, hodowców, pedagogów, rehabilitantów, lekarzy, psychologów oraz wszystkich pozostałych członków zespołów hipoterapeutycznych, PTHip scala funkcjonowanie instytucji oraz osób, które upatrują
w rozwoju hipoterapii jeden ze sposobów skutecznej pomocy pacjentom
niepełnosprawnym oraz dotkniętym chorobami.
Poszczególne oddziały Towarzystwa realizują zadania statutowe, w ramach których prowadzą również kursy, szkolenia, warsztaty dla hipoterapeutów, lekarzy, pedagogów, przedstawicieli organizacji pozarządowych
i samorządowych. Do ich zadań należy także prowadzenie konsultacji
dla nowo powstających ośrodków hipoterapeutycznych, które ubiegają się
o patronat PTHip. Dodatkowo prowadzona jest także działalność wydawnicza. W ramach funkcjonowania Towarzystwa wydawane jest regularnie
czasopismo „Przegląd Hipoterapeutyczny”, broszury, informatory a także
pozycje książkowe dotyczące hipoterapii39.
Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne prowadzi również działalność
na rzecz rozwoju i wsparcia jeździectwa osób niepełnosprawnych w ramach Olimpiad Specjalnych, gdzie zawodnicy mogą rywalizować w różnych konkurencjach jeździeckich na poszczególnych poziomach umiejętności. W 2015 roku w Olimpiadach Specjalnych jazdę konną trenowało 438
zawodników niepełnosprawnych40.

Podsumowanie
Synergizm oznacza współpracę, która przejawia się w występowaniu
wartości dodanej. Oznacza to, że efekt działań jest większy niż suma poszczególnych ich składników.
W Hipoterapii synergia nadaje dodatkowy wymiar w relacji, jaka tworzy się pomiędzy pacjentem, koniem i hipoterapeutą. Kluczowym elementem skuteczności terapii jest dobra relacja terapeutyczna, jaka przejawia się
39
40

Por. http://www.pthip.org.pl (dostęp: 28.02.2018).
Por. http://www.olimpiadyspecjalne.pl (dostęp: 12.02.2018).
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w szczególnym związku jej podmiotów, które nastawione są na wspólny
cel. Oddziaływanie terapeutyczne podczas zajęć hipoterapii odbywa się
poprzez ciągły dialog prowadzony w triadzie, w której koń przyjmuje rolę
współterapeuty i jest łącznikiem pomiędzy światem zewnętrznym a wewnętrznymi odczuciami pacjenta.
Dzięki wielopostaciowym układom pomiędzy koniem i jeźdźcem,
jeźdźcem i terapeutą, jeźdźcem i innymi osobami, powstaje specyficzna
struktura społeczna, która oferuje możliwości integracji społecznej osób
niepełnosprawnych z otoczeniem i innymi osobami41.
Wysokiej jakości hipoterapia możliwa jest wyłącznie przy współdziałaniu różnych podmiotów na rzecz pacjenta. Zespół specjalistów, który opracowuje program dla poszczególnych osób, wypracowuje wartość dodaną,
jaką poza poprawą funkcjonowania psychospołecznego oraz aktywizowaniem sfery fizycznej, jest ogólna poprawa zdrowia i samopoczucia uczestnika terapii z udziałem konia. Współpraca zespołu hipoterapeutycznego,
wpływa na wytworzenie relacji hipoterapeutycznej sprzyjającej poprawie
jakości życia pacjenta.

SYNERGY AS A FUNDAMENTAL FACTOR IN THE CREATION
OF HIGH QUALITY HIPPOTHERAPY ACTIVITIES
Abstrakt
Synergizm to współpraca podmiotów, której efektem jest wartość dodana
tego związku. Organizując zajęcia hipoterapeutyczne, a także w ich trakcie,
widzimy, że synergia jest nie tylko rezultatem pracy zespołu terapeutycznego
z koniem i pacjentem, ale obejmuje także różne jednostki i instytucje, których
działania są niezbędne dla organizacji hipoterapii. W artykule przedstawiono
efekt synergii w hipoterapii, począwszy od relacji w triadzie koń–pacjent–terapeuta, poprzez współpracę różnych specjalistów i wsparcie ośrodków i instytucji w tworzeniu wysokiej jakości działań rehabilitacyjnych z udziałem koni.
Słowa kluczowe: synergia, koń, hipoterapia, terapeuta, pacjent, niepełnosprawność

Abstract
Synergism is the cooperation of entities, the effect of which is the added value of this relationship. In organizing hippotherapeutic classes, as well as in
their course, we can see that synergy is not only the result of the work of the
41

Por. C. Heipertz-Hengst, Jazda konna dla osób niepełnosprawnych, Warszawa 1997, s 19.
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therapeutic team with the horse and the patient, but it also includes various
units and institutions whose activities are necessary for the organization of
hippotherapy.
The article presents the effect of synergy in hippotherapy, starting from the
relationship in the triad: horse – patient – therapist, through the cooperation
of various specialists and support of centers and institutions in creating high
quality rehabilitation activities with the participation of a horse.
Keywords: synergy, horse, hippotherapy, therapist, patient, disability
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Recenzja
Dyskursy wyzerowane w przestrzeni społecznej,
egzystencjalnej i pedagogicznej, red. Maria Marta Urlińska,
Danuta Wajsprych, Wydawnictwo Naukowe Akademii
Ignatianum, Kraków 2017, ss. 320.

Otrzymaliśmy do lektury utwór poprzedzony obszernym wprowadzeniem pt. Rola uczonego w całościowym oglądzie świata i człowieka. Inspiracje Profesor Krystyny Duraj-Nowakowej dla systemowego rozumienia
współczesnych problemów edukacyjnych. Pretekstem był jubileusz 50-lecia
pracy naukowo-badawczej Profesor Nowakowej, zaś wprowadzenie stanowi wyjście od systemologicznych inspiracji myślenia pedagogicznego.
W nawiązaniu do dorobku Jubilatki redaktorki monografii charakteryzują
ideę wyzerowania, o których dalej w rozprawie pisze Profesor Zbigniew
Kwieciński. Jego rozprawa traktuje o kategorii pedagogicznego zera, przez
jej zastosowanie nie tylko problemowe, ale i epistemiczne, a nawet i magiczne (s. 23-48). Autor bogatą argumentacją przekonuje o heurystycznej
płodności kategorii zera w badaniach i studiach nad kształceniem, wychowaniem i oświatą. Wskazuje na fakt, że zera dopisane do jakiejś liczby czynią z nich magiczne i odświętne symbole o dużym znaczeniu ideologiczno-wychowawczym. Jako inspirację i trop do tych poszukiwań Autor przyjął
koncepcję „wyzerowanego programu” Eliota Wayne’a Eissnera w debatach
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amerykańskich socjologów edukacji nad ukrytym programem szkoły.
W toku analiz, interpretacji i ich konkluzji, Profesor Kwieciński stawia
pytanie o „niezbywalne powinności pedagogów, podzielając pogląd Zygmunta Baumana, że powinnością zaangażowanego humanisty jest obnażać
fałsz kojącej pewności i rozbijać wszelkie uświęcone prawdy, demaskować
ich represyjność i w ten sposób minimalizować niesprawiedliwość wobec
tych, którzy odmawiają udziału w «grach językowych» narzuconych im
przez dominującą większość”.
Warto podkreślić, że te oba rodzaje wprowadzeń – jubileuszowo-rzeczowe i socjologiczno-pedagogiczne – stanowią trampolinę dla kolejnych
dwu części zbiorowej monografii. Część pierwsza została skupiona wokół
tematu „«Wyzerowanie» problemów tożsamościowych i międzykulturowych”, natomiast część druga taktuje o „«Wyzerowaniu» w przestrzeni
medialnej”. Zaś tematyką części trzeciej jest „«Wyzerowanie» w dyskursie pedagogiki specjalnej. Część czwarta traktuje o „«Wyzerowaniu» jako
problemie interdyscyplinarnym”.
Zauważamy więc, że ideą redaktorek naukowych i współautorek monografii było, aby w trzech pierwszych częściach skupić uwagę czytelników
na zastosowaniu kategorii wyzerowania w konkretnych kontekstach dyscyplin naukowych – osobowościowych i międzykulturowych, pedagogiki
medialnej i pedagogiki specjalnej. Dzięki temu dostrzegamy rozległe szanse
aplikacji kategorii wyzerowania w obszarach problemowych, jak zasugerował to Profesor Kwieciński. Wszystkie trzy części przenika idea rozumienia
kategorii wyzerowania w kontekstach także epistemicznych. Dodałabym,
że można zauważyć w autorskich rozprawkach, z których składają się te
części, znaczenie kategorii wyzerowania także w kontekstach epistemologiczno-gnoseologicznych, jeśli przez te epistemiczne rozumieć sam proces
poznawania naukowego, zaś gnoseologiczne – efekty tego procesu rozpoznawania naukowego. Natomiast część czwarta wyróżnia się tendencją do
całościowo systemologicznego poznawania i działania pedagogicznego
w kontekstach mnogich dyscyplin, a nawet interdyscyplinarnie.
Zachęcając do lektury przedmiotowej monografii warto zaznaczyć, że
w części pierwszej znajdziemy teksty odautorskie, które traktując o tożsamości kulturowej i międzykulturowej badanych podmiotów, odpowiadają
na pilne wyzwanie współczesności na temat oporu wobec kryzysu migracyjnego (Marzena Trojanowska), różnicowania ludzi według rasy w nazizmie
(Bertrand Kruczyński), kształtowania kompetencji międzykulturowych

Recenzja

371

(Marta Szocik) i realizowania ukrytego programu w edukacji muzealnej (Michał Cieślak) na rozmaitych terenach. Tę cześć monografii zamyka rozważenie znaczenia symboliki flagi USA dla Amerykanów (Kamila
Brukwicka).
Wysokim stopniem aktualności wyróżniają się współautorskie teksty
traktujące o kluczowej kompetencji poznawczej wyzerowania w przestrzeni medialnej. Autorzy rozważają kwestie tożsamości płciowej kobiet sukcesu (Magdalena Urlińska), medialnej reprezentacji rzeczywistości w wideoklipach (Karolina Kmera), niepełnosprawnych dorosłych w dyskursie
medialnym (Katarzyna Rabsztyn), kształtowania kompetencji percepcji
przekazów medialnych (Wojciech Biel) i kształcenia na odległość w kształceniu akademickim (Kinga Sorkowska-Cieślak).
Natomiast w odniesieniu do problematyki pedagogiki specjalnej współautorzy tomu zajmują nas kilkoma kwestiami: wolontariatem hospicyjnym
jako formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (Anna Janowicz),
sytuacją edukacyjną wysoko funkcjonujących osób z autyzmem, dysleksją
rozwojową ze sprzężonym zaburzeniem widzenia obuocznego (Ewa Witkowska-Jeleń) i kontekstami pedagogicznymi warunkowego zwolnienia
z zakładu karnego oraz dozorem elektronicznym (Anna Brudniak-Drąg).
W obrębie aspektów interdyscyplinarnych problematyki monografii na
uwagę zasługuje rzeczywista nie tylko mnogość kontekstów, ale i ich wzajemne sprzężenie. Oto bowiem mamy do czynienia z pięcioma tematami: 1)
propozycji doskonalenia jakości kształcenia akademickiego przez powrót
do wartości (Joanna Poloczek-Husein), 2) wykluczenia w edukacji jako bariery przechodzenia w dorosłość w czasach późnej nowoczesności (Halina
Szymańska), 3) edukacji muzycznej w szkołach ogólnokształcących (Jacek
Konopczyński), 4) „dzieci ulicy” jako problemu pedagogiki społecznej (Kamila Pająkowska) i 5) relacji człowiek–zwierzę we współczesnej cywilizacji
zachodu (Oskar Bogacz).
Warto więc podkreślić wieloaspektowość ujęć tytułowej problematyki
dyskursów wyzerowanych w przestrzeniach: społecznej, egzystencjalnej
i pedagogicznej.
Już ta cecha rozprawy wieloautorskiej jako jej cenny wyróżnik może zachęcać do własnych przemyśleń i refleksji po jej lekturze. Wydaje się też
całość publikacji godna uwagi naszych doktorantów i magistrantów. Albowiem cząstkowe opracowania w monografii dają dużo do myślenia także w kwestiach warsztatowych a nie tylko rzeczowych. Zachęca do lektur
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także ów magiczny kontekst wyzerowania w myśleniu o składowych tematach publikacji. Daje to asumpt do traktowania monografii także jako okazji do przemyśleń na temat zróżnicowanych podejść do pedagogiki – nie
tylko ilościowych, ale także i jakościowych.
Zatem życzę pożytecznej lektury i otwarcia perspektyw na zastosowanie omówionych kwestii we własnych studiach i badaniach naukowych.
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Nauczyciel w cyberkulturze. Między schematem a kreatywnością,
red. Marzenna Magda-Adamowicz, Ewa Pasterniak-Kobyłecka,
„Rocznik Lubuski”, t. 43, cz. 1, Zielona Góra 2017, ss. 316.

Redaktorkom naukowym regionalnego rocznika, który dzięki tematowi
zyskał ogólnopolskie znaczenie, udało się zaprosić do współpracy szerokie
grono pedagogów z kraju i dwoje cudzoziemców. Sądzę, że przysłużyło się
temu wybranie ciekawej tematyki dla całości publikacji. Wyróżnia się ona
bowiem aktualnością, ważnością społeczno-pedagogiczną i znaczeniem
pedeutologicznym. Decyduje o tym wielość podjętych tematów szczegółowych. Na monografię składa się bowiem pięć ciekawych części składowych:
I. Nauczyciel wobec wyzwań XXI wieku;
II. Epistemologiczne konteksty badań nad nauczycielem twórczym;
III. Nauczyciel w świetle nowych technologii;
IV. Nauczyciel cyberpartnerem w systemie oświatowym;
V. Forum otwarte.
Część pierwszą o wyzwaniach przed nauczycielem XXI wieku stanowią
prace doświadczonych autorów. I tak o myślach nt. edukacyjnych ideologii
jako wartościowych społeczno-politycznych analiz i refleksji pisze Profesor
Mirosław Kowalski.
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Dalej współautorka monografii Ewa Kowalska pisze o pozycjonowaniu
jako kategorii analizy nauczycielskich narracji autobiograficznych. Natomiast o dylematach i wyzwaniach nt. nauczycieli późnej nowoczesności
wobec wyboru wartości rozmyśla Ewa Pasterniak-Kobyłecka. Tę część
pierwszą dopełniają wybrane problemy i wyzwania zawodowego funkcjonowania współczesnego nauczyciela w opracowaniu Agnieszki Olczak. Na
podkreślenie zasługuje, że nie tylko wstęp redaktorek naukowych, ale i cała
część pierwsza książki wyszła spod pióra doświadczonych, zielonogórskich
uczonych z uniwersytetu.
Na część drugą – o rozległych kontekstach badań nad nauczycielem
twórczym – składają się cztery rozprawy znanych w Polsce uczonych. Ma
to znaczenie pedagogiczne i społeczne, a nawet osobiste i regionalne; tak
się bowiem udało redaktorkom naukowym ułożyć autorskie opracowania,
że mistrzowie sąsiadują z dawniejszymi uczniami, a dziś partnerami pedagogicznymi1. Na przykład tę część drugą otwiera rozprawa krakowskiej
uczonej nt. pedeutologii systemologicznej, opisanej tu od schematu do kreatywności w pedagogice. Profesor zw. Krystyna Duraj-Nowakowa pisze nie
tylko o admirowanym podejściu do problematyki, ale także do twórczości
pedagogicznej Profesor Marzenny Magdy-Adamowicz.
W rozdziale „Pedeutologia systemologiczna…” Nowakowa zmierza do
przeglądu piśmiennictwa fachowego od schematycznych do kreatywnych
podejść. Opracowanie wyróżnia bogactwo treści i związana z nim obfitość
literatury fachowej polskiej i obcej. Celem opracowania była próba egzemplifikacji pedeutologii w ujęciu całościowym na drodze od ujęć technologiczno-schematycznych do podejść humanistycznych przez nieszablonowość, kreatywność, twórczość.
Kolejny rozdział, pióra Profesor zw. Wandy Marii Dróżki, traktuje o wyobrażeniach i oczekiwaniach nauczycieli wobec przyszłości. Autorka, znana
z poznawania biografii, przedstawia wyniki badań o własnej przyszłości badanych nauczycieli (kontekst indywidualny) i przyszłości świata (kontekst
globalny). Wyniki badań sugerują, że pomimo wielu zmian demokratycznych w szkole, wciąż utrzymuje się pewien syndrom braku, jakim jest zła
Przed wieloma laty połączyła te osoby – na długo – lektura jednej z monografii Nowakowej nt. kształtowania pojęć społeczno-moralnych (1998) przez Profesor Adamowicz,
wówczas jeszcze aspirantkę do awansu doktorskiego. Jak dowiadujemy się z tekstu zainspirowaną do współpracy tam zamieszczonym rozdziałem o warsztacie metodologicznym
poznania pedagogicznego.
1
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atmosfera w stosunkach międzyludzkich w szkołach i środowisku, w społecznym otoczeniu szkół. Wśród nauczycieli utrzymuje się dosyć wysokie,
obywatelskie, „społecznikowskie” zaangażowanie oraz poczucie społecznej
i kulturowej odpowiedzialności za przyszłość młodych pokoleń.
Profesor Marzenna Magda-Adamowicz prezentuje rozprawę zatytułowaną „Od schematu do twórczości pedagogicznej nauczyciela…” w epoce cyberkultury. Traktuje o zmianie warunków zewnętrznych, w jakich
przychodzi nam współcześnie funkcjonować. Zwraca uwagę na obszar
zmian związanych z rozwojem mediów i urządzeń elektronicznych, służebnych wobec przetwarzania informacji i komunikowania się. Dlatego
oczekuje się od współczesnych nauczycieli ciągłego podnoszenia kwalifikacji w zakresie poruszania się w cyberprzestrzeni przez samokształcenie
i doskonalenie zawodowe. Zwraca uwagę na niezbędny element twórczości pedagogicznej w pracach nauczyciela, która pojawia się, jak ustaliła,
na trzecim i czwartym etapie rozwoju profesjonalnego tzw. krytycznego
realizmu i nonkonformizmu.
Natomiast o stałości i zmienności warsztatu pracy nauczyciela pisze
Profesor Małgorzata Kabat. Prezentuje rozważania stałości zmienności
warunków, które modyfikują indywidualne predyspozycje i warsztat pracy
nauczyciela, na który składa się także gromadzenie doświadczeń oddziaływań środowiska społecznego i szkoły. Świadczą o tym pomysłowe zadania
dokształcania i doskonalenie transformacji metodyki pracy nauczyciela.
Wykorzystała autorskie teorie (R.J. Stenberga i T. Lubarta), w których podkreślono znaczenie wiedzy, zdolności i osobowości nauczyciela, które będąc przydatnymi właściwościami służą ulepszaniu warsztatu pracy.
W części trzeciej o nauczycielu w epoce nowych technologii wyróżnia
się opracowanie Profesor zw. Jolanty Szempruch nt. współczesnego nauczyciela w przestrzeni technologii informacyjnych, których dynamiczny
rozwój prowadzi do zmian społecznych i kulturowych, a rola nauczyciel
ulega redefinicji w kierunku bardziej partnerskich relacji w wyzwalaniu
kreatywności uczniów.
O kompetencjach nauczycieli w zakresie korzystania z technologii
informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu napisały – z badań etnopedagogicznych – w tandemie Profesor zw. Bogusława Dorota Gołębniak
i Dr Katarzyna Ostoj-Solecka. Autorki dyskutują kwestie kulturowych
kontekstów formowania wybranych kompetencji nauczycieli na materiale
obfitej literatury specjalistycznej.
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Ponadto ta część zawiera opracowania jeszcze czterech problemów:
1.	 Aktywizowanie uczniów w poszerzonym środowisku uczenia się z wykorzystaniem forum dyskusyjnego (dr hab. Anna Sajdak),
2.	Aktywność młodzieży w internecie, a relacje z rodzicami uczniów
(dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. UP i dr Roman Solecki),
3.	 Medialny warsztat nauczyciela muzyki (dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ),
4.	Wykorzystanie społecznościowego serwisu, materiałów wizualnych
w edukacji (dr Ondřej Šimik, Uniwersytet w Ostrawie).
Natomiast część czwartą stanowią opracowania następujących kwestii:
1.	 Przywództwo dyrektora szkoły a zmiana i uczenie się nauczycieli we
wspólnotach praktyków (prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak),
2.	 Praktyki pedagogiczne i ich rola w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych kandydatów do zawodu nauczycielskiego (dr hab. Krystyna
Żuchelkowska, prof. UKW),
3.	 Wyzwania cyberprzestrzeni a wybrane kompetencje nauczycieli i uczniów (dr hab. Agata Popławska, prof. UP i dr Tatiana Aniskiewicz, doc.
Brzeskiego Uniwersytetu im. A.S. Puszkina),
4.	 E-podręcznik i nowe technologie. Możliwości i otwarcia dla refleksyjnego nauczyciela (dr Iwona Kopaczyńska),
5.	Oczekiwania rodziców z klasy średniej wobec szkoły i nauczyciela
(dr Mirosława Nyczaj-Drąg).
Oryginalnie monografię dopełnia cz. V. „Forum otwarte”, w którym zawarto dwa opracowania: artykuł nt. nazewnictwa terenowego związanego
z motywami krajobrazowymi we wsiach wschodniej Dolnych Łużyc (Agnieszka Łachowska, doktorantka UZ).
Drugim tekstem w tej części uczyniono bardzo obszerną i wnikliwą
recenzję monografii/podręcznika pióra Krystyny Duraj-Nowakowej Pisarstwo naukowe: między rzemiosłem a sztuką, Oficyny Wydawniczej Humanitas, pt. „Pisarstwo naukowe, czyli jak racjonalnie posługiwać się słowem
pisanym” (Klaudia Żernik, doktorantka UZ) – s. 305-316.
W związku z przedstawioną tematyką, jej zakresem, wielością ujęć i rozmaitością podejść odautorskich warto rekomendować PT czytelnikom lekturę
tu zwięźle zaprezentowanej monografii z nadzieją na pożytki recepcji i zastosowań zdobytej wiedzy. Dlatego poznanie danego Rocznika Lubuskiego wydaje się szczególnie przydatne także dla innych moich koleżanek i kolegów
doktorantów i to nie tylko naszej uczelni – Akademii Ignatianum w Krakowie.

Bibliografia
(opracował Jarosław Charchuła)

Bibliografia

379

Ablewicz K., Doświadczenie hermeneutyczne współczesnego pedagoga kultury, w:
Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla edukacji kulturalnej, red. K. Olbrycht, E. Konieczna, J. Skutnik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
Ablewicz K., Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1994.
Ablewicz K., Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych, w:
Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.
Adamkiewicz M., Wprowadzenie do etyki zawodowej, Wydawnictwo Akademii
Obrony Narodowej, Warszawa 2015.
Agnew R., General Strain Theory, w: Handbook on Crime and Deviance, ed.
M. Krohn, A.J. Lizzote, G.P. Hall, Springer, Dordrecht 2009.
Akademicka edukacja nauczycieli, red. K. Duraj-Nowakowa, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1995.
Akademickie kształcenie animatorów i menadżerów kultury w Polsce. Koncepcje,
doświadczenia, wyzwania, red. B. Jedlewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
Ander-Egg E., Metodología y práctica de la animación sociocultural, Editorial
CCS, Madrid 2000.
Animacja kulturalna jako problem pedagogiczny. Materiały konferencji naukowej, red.
J. Gajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1994.
Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, red. G. Godlewski, I. Kurz, A. Mencwel, M. Wójtowski, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2002.
Animacja społeczno-kulturalna w mieście. Uwarunkowania, bariery, korzyści, red.
E. Nycz, L. Nowacka, Instytut Śląski, Racibórz 2008.
Animacja społeczno-kulturalna wobec przemian cywilizacyjnych. Animacja – animator i jego kształcenie, red. K. Hrycyk, Wydawnictwo Silesia, Wrocław 2000.
Animacja współpracy środowiskowej na wsi, red. M. Mendel, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2005.
Animacja współpracy środowiskowej, red. M. Mendel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
Apanowicz J., Podstawowe elementy systemu i procesu kształcenia w szkole wyższej,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 2000.
Archer M.S., Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, tłum. A. Dziuban, ZW Nomos, Kraków 2013.
Arnove R.F., Torres C.A., Comparative Education. The Dialectic of the Global and
the Local, „Changing Conceptions of Equality of Education; Forty years comparative evidence” 1999.
Aronin L., Singleton D., Multilingualism as a new linguistic dispensation, „International Journal of Multilingualism”, No. 5, s. 1-16.
Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?, Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2002.

380

Bibliografia

Bajcar B., Podmiotowe i organizacyjne uwarunkowania kompetencji strategicznych – wrodzone zdolności czy nabyte umiejętności. Studium teoretyczne, „Zeszyty Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie” 2016, z. 97.
Balcer E., Potrzeba samowychowania w budowaniu cywilizacji miłości, „Fides et
Ratio” 2015, nr 1 (21).
Banasiak M., Współpraca rodziny ze szkołą w kontekście reformy edukacyjnej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
Barber B.R., Dżihad kontra McŚwiat, tłum. H. Jankowska, Wydawnictwo MUZA,
Warszawa 1997.
Barberete R., Bowling B., Junger-Tas J. et al., Self-report. Studie delikvence mládeže
v Anglii a Walesu, v Nizozemí a ve Španělsku, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha 2010.
Bartoszek A., Kapitał społeczny – problem aktywizacji zasobów i szansa rozwoju
lokalnego, w: Animacja społeczno-kulturalna w mieście. Uwarunkowania, bariery, korzyści, red. E. Nycz, L. Nowacka, Instytut Śląski, Racibórz 2008.
Bartyzel-Lechforowicz H., Chrystyna J., Bąk P., Mały słownik fizjoterapeuty, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość 2009.
Bauman T., Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych, w: Zasady badań
pedagogicznych, red. T. Pilch, T. Bauman, Wydawnictwo Akademickie Żak,
Warszawa 2001.
Bauman Z. Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, tłum. J. Konieczny, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum S. Cieśla,
Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2002.
Bejma A., Rola wolontariatu w społeczeństwie obywatelskim, w: Wolontariat szansą rozwoju społecznego. Rekomendacje dla pracy socjalnej, red. A.M. Kola,
K.M. Wasilewska-Ostrowska, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2012.
Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Berciu-Draghicescu A., Bozgan O., O istorie a Universității din București, 1864–
2004, Editura Universitatii din București, București 2004.
Besnard P., Problematyka animacji społeczno-kulturalnej, w: Rozprawy o wychowaniu, t. 2, red. M. Debesse, G. Milaret, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1988.
Bliziński W., Przyszedłem Wam przychylić nieba i chleba, Wydawnictwo Edytor,
Kalisz 2005.
Bliziński W., Wspomnienia z mego życia i pracy, opr. G. Waliś, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2003.
Blumer H., Społeczeństwo jako symboliczna interakcja, w: Kryzys i schizma, red.
E. Mokrzycki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984.

Bibliografia

381

Bocian B., Lipińska-Rzeszutek M., Współpraca nauczycieli i rodziców sposobem
rozwiązywania sytuacji problemowych uczniów, w: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, red. W. Muszyński, E. Sikora,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
Bojarczuk J., Hipoterapia. Wskazania, metody, ćwiczenia, Wydawnictwo SBM,
Warszawa 2018.
Borawska-Kolbarczyk K., Kompetencje komunikacyjne i dydaktyczne nauczyciela
w modelu szkoły zarządzającej wiedzą, w: Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole, red. K. Błaszczyk, M. Drzewowski, W.J. Maliszewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
Borowik J., Współpraca nauczycieli i rodziców szansą na zapobieganie zachowaniom agresywnym dzieci i młodzieży, w: Przemoc i agresja w szkole – próby
rozwiązania problemu, red. A. Rejzner, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2008.
Bosworth K., Ford L., Hernandaz D., School Climate Factors Contributing to Student and Faculty Preceptions of Safety, „Select Arizona Schools. Joournal of
School Health” 2011, Vol. 81, No. 4, s. 194-201.
Boxford S., Schools and the Problem of Crime, Taylor&Francis, Oxfordshire 2011.
Brackett M.A., Mayer J.D., Warner R.M., Emotional intelligence and its relation to
everyday behavior, w: Emotional Intelligence. Key Readings on the Mayer and
Salovey Model, eds. P. Salovey, M.A. Brackett, J.D. Mayer, Dude Publishing,
Port Chester, NY 2004.
Bray M., Comparative Education in the era of Globalization: Evolution, Mission,
and Roles. Comparative Education Research Centre, University of Hong Kong,
Pokfulam Road, Hong Kong 2002.
Brezinka W., Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, tłum.
J. Kochanowicz SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.
Brzeziński J., Autorytet profesora uniwersytetu w świetle tezy o jedności kontekstu
badania i kontekstu nauczania, „Nauka” 1995, nr 4.
Buber M., Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Instytut Wydawniczy
PAX, Warszawa 1992.
Bukalska D., Wolontariat pracowniczy a społeczność lokalna. Wyzwania i korzyści,
w: Wolontariat szansą rozwoju społecznego. Rekomendacje dla pracy socjalnej, red. A.M. Kola, K.M. Wasilewska-Ostrowska, Wydawnictwo Edukacyjne
Akapit, Toruń 2012.
Bunge M., O przyczynowości. Miejsce przyczynowości we współczesnej nauce, tłum.
S. Amsterdamski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.
Burszta W.J., Świat jako więzienie kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2008.
Camariano-Cioran A., Academiile domneșsti din București și Iași, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București 1971.
Čapek R., Odměny a tresty ve školní praxis, Grada Publishing, Praha 2014.

382

Bibliografia

Cenoz J., Defining Multilingualism, „Annual Review of Applied Linguistics” 2013,
No. 33, s. 3-18.
Cerazo Galá P., José Ortega y Gasset y la razón práctica, Biblioteca Nueva, Madrid 2011.
Chabior A., Wolontariat ludzi starszych, „Gerontologia Społeczna” 2007.
Chałas K., Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. W poszukiwaniu
strategii edukacyjnych zreformowanej szkoły, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2000.
Chańko A., Streetworking jako forma pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem
społecznym na przykładzie działania białostockiej fundacji „Spe Salvi”, w: Środowiskowy wymiar niedostosowania. Teorie – badania – praktyka, red. K. Sawicki, K. Konaszewski, Agencja Wydawnicza Ekopress, Białystok 2014.
Chlebio-Abed D., Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu, Wydawnictwo
Naukowe Śląsk, Katowice 2000.
Chmielecka E., Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2004, nr 1 (23).
Cho Y. et al., The International Alliance of Leading Education Institutes, „Teacher
Education: New Magazine” 2008.
Chudy W., Społeczeństwo zakłamane. Esej o społeczeństwie i kłamstwie – 1, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007.
Ciekot K., Funkcje ewaluacji w zapewnieniu jakości kształtowania w uczelniach
wyższych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
Council for the Peace Agreement Implementation, Education Reform. A Message
to the People of Bosnia and Herzegovina, Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Brussels 2002.
Cudak H., Rola szkoły w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców, w: Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń interpretacji współpracy, red.
I. Nowosad, M.J. Szymański, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004.
Cynamon P., Społeczne i ekonomiczne konsekwencje migracji zewnętrznych mieszkańców obszarów wiejskich, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego” 2010, t. 10 (25), z. 1.
Cyrański B., Cyrańska E., Piekarski J., Praktyki pedagogiczne w szkole. Projekt
i porady metodyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
Czerepaniak-Walczak M., Badanie w działaniu w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, „Przegląd Badań Edukacyjnych” 2014, nr 2 (19).
Czerepaniak-Walczak M., Kompetencja, w: Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny, red. M. Wójcicka, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2001.
Czerepaniak-Walczak M., Kompetencja. Słowo kluczowe czy „wytrych” w edukacji?, „Neodidagmata” 1999.
Czerniawska O., Animacja społeczno-kulturalna we Francji. Geneza i rozwój, „Pedagogika Pracy Kulturalno-Oświatowej” 1984, nr 6.
Czeżowski T., O ideale uniwersytetu, w: T. Czeżowski, O naukach humanistycznych, Księgarnia Naukowa T. Szczęsny i S-ka, Toruń 1946.

Bibliografia

383

Czrepaniak-Walczak M., Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Wydawnictwo Edytor, Toruń 1997.
Dabašinskienė I., Čubajevaitė L., Multilingualism in Europe. Study Guide. A Resource Book for Students, Vytautas Magnus University, Kaunas 2013.
Dachtera K., W kręgu pedagogiki zabawy, w: Konteksty animacji społeczno-kulturalnej, red. K. Hrycyk, Wydawnictwo Silesia, Wrocław 2004.
Dąbrowska E., Animacja kulturalna w Republice Federalnej Niemiec, „Pedagogika
Pracy Kulturalno-Oświatowej” 1984, nr 6.
Dec J., Poradnictwo dla osób z grup marginalizowanych – streetworking, „Studia
Poradoznawcze” 2012, nr 1.
Denek K., Nauczyciel między ideałem a codziennością, Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji, Poznań 2012.
Denek K., Uniwersytet w pespektywie społeczeństwa wiedzy. Nauka i edukacja
w uniwersytecie XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji, Poznań 2001.
Dewey J., Democracy and Education, The Macmillan Company, New York 1910.
Diéguez Muñoz M., Ortega y Gasset. La razón vital y la realidad radical, Palibrio
LLC, Bloomington 2013.
Dietmar W., Mankind or Globalization in Search of a Guiding Concept for Comparative Education, Technische Universitat, Dresden. 12th Congress of the World
Council of Comparative Education Societies, Havana Convention Palace, Havana 2004.
Dobson A., An Introdution to the Politics and Philosophy of José Ortega y Gasset,
Cambridge University Press, Cambridge 2009.
Domaradzki J., Społeczna rola uniwersytetu Siedlisko rozumu czy szkoła fachowców, w: Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów. Wybrane
ujęcia, red. A. Szerląg, Wydawnictwo Atut, Wrocław 2009.
Drace-Francis A., Geneza culturii române moderne. Instituțile scrisului și dezvoltarea
identității naționale 1700-1900, trad. Marius Adrian Hazaparu, Polirom, Iași 2016.
Drucker P.F., The ecological vision: reflections on the American condition, Transaction Publishers, New Brunswick, NJ 1993.
Dudkiewicz M., Kazimierczak T., Rybka I., Rymsza M., Animacja lokalna. Jak
aktywizować społeczność wiejską. Z doświadczeń projektu „W stronę polskiego
modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków”, Akademia Rozwoju
i Filantropii w Polsce, Warszawa 2008.
Dudzikowa M., Praca młodzieży nad sobą, Spółka Wydawnicza Terra, Warszawa
1993.
Duraj-Nowakowa K., Całościowe wizje synergii systemu edukacji w diagnozach
i prognozach, w: Obszary i przestrzenie synergii systemu edukacji w diagnozach
i prognozach. Ksiega dedykowana Prof. Zenonowi Jasińskiemu, Wydawnictwo
Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016.
Duraj-Nowakowa K., Gotowość zawodowa nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1986.

384

Bibliografia

Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji. Źródła, tendencje i teorie, w: Integrowanie komponentów dydaktyki szkoły wyższej i pedeutologii, „Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2006, nr 16.
Duraj-Nowakowa K., Kształtowanie gotowości zawodowej studentów, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1989.
Duraj-Nowakowa K., Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum i WAM, Kraków 2011.
Duraj-Nowakowa K., Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów, wyd. 2,
Wydawnictwo WSFP Ignatianum i Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
Duraj-Nowakowa K., Modelowanie systemowe w pedagogice, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1997.
Duraj-Nowakowa K., Nauczyciel. Kultura – osoba – zawód, Wydawnictwo Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej, Kielce 2000.
Duraj-Nowakowa K., Pedeutologia systemologiczna od schematu do kreatywności
w pedagogice, „Rocznik Lubuski” 2017, nr 1: Nauczyciele w cyberkulturze. Między schematem a kreatywnością.
Duraj-Nowakowa K., Pedeutologia. Konteksty – dylematy – implikacje, Wydawnictwo Akademii Ignatianum i WAM, Kraków 2016.
Duraj-Nowakowa K., Planowanie integrowania edukacji wczesnoszkolnej. Założenia
i scenariusze zajęć, Wydawnictwo Wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce 2001.
Duraj-Nowakowa K., Praktyka pedagogiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1978.
Duraj-Nowakowa K., Praktyki zawodowe w kształceniu studentów na kierunkach
nauczycielskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1979.
Duraj-Nowakowa K., Procedura modelowania systemowego w dydaktyce, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1996.
Duraj-Nowakowa K., Profesjonalizacja studentów przez teorie i praktyki pedagogiczne, Wydawnictwo Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, Łowicz 1996.
Duraj-Nowakowa K., Samookreślenie zawodowe studentów kierunków nauczycielskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1981.
Duraj-Nowakowa K., Systemologiczne inspiracje pedeutologii, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000.
Duraj-Nowakowa K., Teoria systemów a pedagogika, Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1992.
Duraj-Nowakowa K., Tropy myślenia o synergii w działalności nauczyciela akademickiego, Wydawnictwo Akademii Ignatianum i WAM, Kraków 2016.
Durnaś K., Współpraca z rodzicami. Czy jest inna alternatywa wychowawcza dla
edukacji?, w: Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje, t. 2,
red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
Dyczewski L. OFMConv., Kultura polska w procesie przemian, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1993.

Bibliografia

385

Dyczewski L. OFMConv., Solidarni swojej społeczności, w: Społeczności lokalne
w sytuacji zagrożenia i kataklizmu. Materiały z III kędzierzyńsko-kozielskiego
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