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Wprowadzenie 

Wiek XX to czas dwóch okrutnych wojen światowych, nie dającej się 

opisać krzywdy ludzkiej, męczeńskich ofiar milionów szlachetnych patrio-

tów, tragicznego losu ludzi niewinnych. Jednocześnie ten sam wiek jest 

świadkiem niezwykłego rozwoju w  różnych dziedzinach życia gospodarcze-

go, społecznego, techniki, kultury i  nauki. To właśnie w  XX wieku w  spo-

sób niezwykły dochodzą do głosu możliwości komunikacji międzyludzkiej 

poprzez radio, telewizję i  wreszcie Internet. Technika umożliwia sięganie 

gwiezdnego nieba, lądowanie na księżycu, zakładanie stacji kosmicznych 

we wszechświecie, choć ta sama technika gromadzi arsenały broni jądrowej, 

które budzą grozę i  poczucie niepewności jutra.

 W niniejszej rozprawie pragniemy się zająć jedynie fragmentem wielkich 

osiągnięć XX wieku, mianowicie skupić się na rozwoju dydaktyki szkolnej, 

dydaktyki ogólnej, a  zarazem dydaktyki katechetycznej od strony procesu 

nauczania-uczenia się, czyli odpowiedzieć na pytanie j a k  u c z y ć, b y  t o 

n a u c z a n i e  b y ł o  s k u t e c z n e, a  dokładniej mówiąc, jakie sposoby 

proponowali dydaktycy i katechetycy, by nauczanie dawało lepsze efekty.

 Doceniamy poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czego uczyć, czyli problem 

doboru treści nauczania, i  wielorakie uwarunkowania tego doboru: społeczne, 

zawodowe, kulturowe i  naukowe. Zdajemy sobie sprawę, że  w  związku z  nie-

zwykle szybkim tempem przyrostu nowej wiedzy o  świecie istnieje niebezpie-

czeństwo „starzenia się” programów szkolnych, stąd konieczna ich weryfikacja, 

umożliwiająca włączenie do programów nauczania informacji dotyczących naj-

nowszych zdobyczy nauki, techniki i  kultury. Temat doboru treści kształcenia 
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dotyczy także konieczności przestrzegania zasad systematyczności i  korelacji, 

jak  również układu treści o  charakterze liniowym, koncentrycznym i  spiral-

nym. Z  kolei z  racji coraz pełniej uświadamianych sobie uwarunkowań psy-

chologicznych trzeba dostosowywać treści kształcenia do możliwości uczniów, 

do poziomu ich rozwoju psychofizycznego. Teoria akceleracji ujawnia znaczne 

możliwości przyspieszenia procesów dydaktyczno-rozwojowych. Na tym tle po-

jawiają się poglądy możliwości likwidacji propedeutycznego kursu nauczania 

i  zastąpienia go kursem systematycznym od klasy pierwszej lub przynajmniej 

skrócenia kursu propedeutycznego do trzech lat. Groźniejsze w  skutkach jest 

jednak przeładowanie programów nauki, czego rezultatem jest zbyt pospieszne 

przerabianie poszczególnych partii materiału, bez dostatecznego przemyślenia go 

i  utrwalenia, bez powiązania teorii z  praktyką 1. Nie można też zapomnieć o  róż-

norodnych teoriach doboru treści kształcenia, jakie pojawiały się kolejno w  wie-

ku XX. Mamy na uwadze materializm dydaktyczny 2, formalizm dydaktyczny 3, 

utylitaryzm dydaktyczny 4, teorię problemowo-kompleksową 5,  strukturalizm 6, 

1 W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003, s.  89-103.
2 Zwolennicy materializmu dydaktycznego uważali, że  zasadniczym celem powinno 

być przekazanie uczniom jak największego zasobu wiadomości z  możliwie wielu różnych 
dziedzin nauki (por. Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995, s.  71).

3 Z  kolei zwolennicy formalizmu dydaktycznego traktowali treść kształcenia jedynie za 
środek służący do rozwijania zdolności i  zainteresowań poznawczych uczniów. Celem pracy 
szkoły miało być więc p o g ł ę b i e n i e, r o z s z e r z e n i e  i   u s z l a c h e t n i e n i e  z d o l -
n o ś c i  i   z a i n t e r e s o w a ń. Dlatego też głównym kryterium doboru przedmiotów na-
uczania powinna być – ich zdaniem – wartość kształcąca danego przedmiotu, jego przydat-
ność do kształcenia i  rozwijania „sił poznawczych” uczniów (por. Cz. Kupisiewicz, Podstawy 
dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s.  72).

4 Teoria utylitaryzmu dydaktycznego w  doborze treści nauczania powstała na przełomie 
XIX i  XX wieku w  Stanach Zjednoczonych. Na terenie Europy te poglądy reprezentował pe-
dagog niemiecki G. Kerschensteiner pod wpływem J. Deweya. Rekonstrukcja społecznych 
doświadczeń ludzkości jest, wg Deweya, podstawowym kryterium doboru treści kształcenia, 
a  różnorakie zajęcia praktyczne mają spełnić rolę czynnika aktywizującego myślenie i  działa-
nie uczniów (Por. M. Śnieżyński, Dialog edukacyjny, Kraków 2001, s.  80).

5 Twórcą tej teorii jest Bogdan Suchodolski. Główna jej teza: treść wykształcenia zawodo-
wego ma być wyznaczana przez potrzeby przyszłej pracy zawodowej lub studiów. W  związku 
z  tym Suchodolski postuluje zamiast dotychczasowego układu informacyjno-systematycznego 
układ p r o b l e m o w o - k o m p l e k s o w y  materiału nauczania. Dzięki niemu można by 
uczyć poszczególnych przedmiotów nie oddzielnie, jak dotychczas, lecz kompleksowo, czy-
niąc przedmiotem działalności poznawczej uczniów problemy, których rozwiązanie wyma-
ga posługiwania się wiedzą z  różnych przedmiotów (B. Suchodolski, O  pedagogikę na miarę 
naszych czasów, Warszawa 1958).

6 Niewątpliwie słuszny jest postulat K. Sośnickiego, aby treść przedmiotu nauczania 
dzielić na e l e m e n t y  p o d s t a w o w e, o  trwałej wartości naukowej i  kształcącej, oraz na 
e l e m e n t y  w t ó r n e, niekoniecznie potrzebne uczniom szkoły ogólnokształcącej. Słuszne 
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egzemplaryzm 7, materializm funkcjonalny 8 – o  tym wszystkim wiele piszą 

nasi dydaktycy 9. 

 Chcąc te wymienione i  jeszcze wiele innych aspektów dotyczących treści 

nauczania dokładnie omówić, trzeba by stworzyć oddzielną pracę. W  naszej 

publikacji o  charakterze monograficznym, a  zarazem dyktowanej zamiarem 

podjęcia próby uchwycenia rozwoju pewnej cząstkowej dziedziny wiedzy, 

trzeba się ograniczyć do ściśle określonego zakresu badań. Dlatego pomijamy 

dokładną analizę tematu treści nauczania, aby skupić się głównie na efek-

tywności pracy szkoły. Jest to temat o  tyle ważny, że  obok rodziny to właś-

nie szkoła jest tym potężnym środowiskiem kształtującym człowieka, a  tym 

samym w  znacznej mierze decydującym o  rzeczywistości społecznej, którą 

człowiek tworzy. Najogólniej mówiąc, c h c e m y  u k a z a ć  d r o g ę, p o 

j a k i e j  p o s u w a ł y  s i ę  z m a g a n i a  d y d a k t y k ó w, t r o s z c z ą c y c h 

s i ę  o   m o ż l i w i e  n a j l e p s z y  k s z t a ł t  d y d a k t y c z n e j  p r a c y 

s z k o ł y, o   o w o c n o ś ć  j e j  d z i a ł a ń  t a k  d l a  p o s z c z e g ó l n y c h 

j e d n o s t e k, j a k  i   d l a  c a ł e j  s p o ł e c z n o ś c i  l u d z k i e j.

 Jak wiemy w  wieku XIX szkoły przechodzą pod władzę przywódców 

państwowych czy książęcych, bo rozpoczyna się proces poszukiwań ich roli 

w  życiu jednostek i  społeczeństw. Dlatego to zaczyna się szukać sposobów 

jak najlepszego zaplanowania dydaktycznej działalności szkoły w  trosce 

o  skuteczność jej oddziaływań, czyli o  wychowanie i  wykształcenie młodego 

wydaje się ponadto zalecenie – dotyczące zwłaszcza programów przeznaczonych dla wyższych 
klas tej szkoły – aby nie rezygnować z  systematycznego układu treści kształcenia.

7 Por. K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, Warszawa 1959. U podstaw egzemplarycznej kon-
cepcji budowy programów nauczania wg niemieckiego dydaktyka M. Wagenscheina (spo-
pularyzował ją Hans Scheuerl – 1958) leży zasada pars pro toto. Ona też wpływa na ustalenie 
celów pracy dydaktycznej każdej szkoły, tj. na zaznajomienie uczniów z  reprezentatywnymi 
fragmentami materiału nauczania i  wdrożenie ich do poznawania całości poprzez ugrunto-
waną analizę jakiegoś typowego dla tej całości fragmentu (por. H. Glöckel, Vom Unterricht. 
Lehrbuch der Allgemeinen Didaktik, Bad Hilbrunn 1990, s.  124-125).

8 Teorię doboru treści kształcenia o  tej właśnie nazwie opracował Wincenty Okoń; pełną 
charakterystykę materializmu funkcjonalnego znajdziemy w  książce tegoż autora: Podstawy 
wykształcenia ogólnego, Warszawa 41987). U  podstaw tej teorii leży założenie o  integralnym 
z w i ą z k u  p o z n a n i a  z   d z i a ł a n i e m. W.  Okoń uważa, że  trzeba umożliwić uczniom 
wykorzystywanie zdobytej w  szkole wiedzy do przekształcania dostępnych im fragmentów 
rzeczywistości przyrodniczej, społecznej, kulturalnej i  technicznej. Wcielenie w  życie tego 
postulatu jest jednak uzależnione od treści i  metod, które by wspomagały rozwój zdolności 
i  zainteresowań poznawczych uczniów oraz sprzyjały kształtowaniu samodzielnego myślenia 
i  działania, a  także skłaniały do samokształcenia.

9 Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s.  71-85. Por także, W.  Okoń, 
Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s.  102 i  n. Por. także: M. Śnieżyński, Dialog 
edukacyjny, dz. cyt., s.  77-94.
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pokolenia. Nic dziwnego, że  już pod koniec wieku XIX pedagodzy skupiają 

się na przebiegu, procesie nauczania, aby w  imię psychologii tamtych czasów, 

niestety tylko asocjacyjnej, uczynić go adekwatnym do społecznych ocze-

kiwań. Konsekwentnie pojawia się także zainteresowanie samym uczniem 

i  jego relacją z  nauczającymi. Powolne dochodzenie do głosu psychologii 

rozwojowej pokazuje, kim człowiek jest naprawdę, zwłaszcza dziecko i  mło-

dzież, jakie są jego potrzeby i  możliwości w  zależności od wieku i  środowi-

ska. Rozwijająca się filozofia personalistyczna i  pedagogika kultury jeszcze 

bardziej akcentują podmiotowy charakter ucznia, ale także i  odpowiedzialną 

rolę nauczyciela. I  odtąd już nie można rozwijać teorii nauczania bez brania 

pod uwagę tych wszystkich komponentów. 

 W naszej rozprawie skupimy się zatem głównie na teorii procesu naucza-

nia i  uczenia się. Będziemy się starać stworzyć swego rodzaju monografię 

zagadnienia rozwoju dydaktyki szkolnej, systemów dydaktycznych na prze-

strzeni wieku XX. Spróbujemy pokazać, jak w  ciągu zwłaszcza XX wieku 

starano się odpowiedzieć na pytanie: „jak uczyć?”. Zagadnienie to w  pew-

nym sensie było już opracowywane, o  czym świadczą publikacje chociażby 

Wincentego Okonia 10, Ludwika Chmaja 11, Władysława Kubika SJ 12 czy 

Kazimierza Sośnickiego 13. Wymienieni autorzy zajmują się jednak głównie 

osiągnięciami przełomu XIX i  XX wieku oraz pierwszej połowy wieku XX. 

Ich opracowania ukazują ważne przemiany, jakie w  zasygnalizowanym te-

macie dokonywały się w  Polsce, a  także poza jej granicami. Będziemy z  tych 

prac korzystać. Jednakże w  naszej rozprawie będziemy nie tylko referować 

przedstawione w  nich zagadnienia, lecz postaramy się pokazać, jak osiąg-

nięcia dydaktyków i  psychologów w  sposób zasadniczy torowały drogę do 

tych wielkich przemian w  dydaktyce szkolnej, które obserwujemy w  dru-

giej połowie wieku XX. Stąd właśnie brzmienie tematu naszej rozprawy: 

„Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i  dialogu w  dydaktyce 

szkolnej i  katechetycznej”. Tym, co ma stanowić novum w  naszej rozpra-

10 W.  Okoń, Ruch eksperymentalny w  szkolnictwie światowym, w: Szkoły eksperymentalne 
w  świecie 1900-1960, pr. zb. pod red. W.  Okonia, Warszawa 1964.

11 L. Chmaj, Prądy i  kierunki w  pedagogice XX wieku, Warszawa 1963.
12 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej w  polskiej literaturze katechetycznej w  latach 

1985-1970, Warszawa 1987. Autor pokazuje w  swej rozprawie bardzo szczegółowo, jak dy-
daktycy, a  za nimi katechetycy w  Polsce i  na Zachodzie, zwłaszcza w  krajach niemieckoję-
zycznych, pod koniec wieku XIX i w  pierwszej połowie wieku XX zmagali się z  zagadnie-
niem doskonalenia pracy szkoły, doboru treści i  projektowania procesu nauczania-uczenia 
się. Odtąd zastosujemy skrót: Rozwój myśli dydaktycznej.

13 K. Sośnicki, Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i  XX wieku, Warszawa 
1967.
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wie, będzie ukazanie r o z w o j u  w   z a k r e s i e  p r o c e s u  n a u c z a n i a, 

ale w  perspektywie jasno zamierzonego celu, jaki sobie stawiamy, miano-

wicie pragniemy niejako uchwycić i  pokazać to niemal rewolucyjne, choć 

w  istocie swej ewolucyjne przejście od szkoły biernej – przynajmniej w  teo-

rii, jeśli nie zawsze w  praktyce – do szkoły nawet w  pewnym sensie przesad-

nie aktywnej. W  całym przebiegu naszych rozważań, korzystając zwłaszcza 

z  pracy Władysława Kubika SJ, dokonamy także o d n i e s i e ń  d o  d y -

d a k t y k i  n a u c z a n i a  r e l i g i i, która była i  jest jednym z  przedmio-

tów szkolnych, a  w  pewnych okresach czasu współpraca dydaktyków świe-

ckich i  duchownych bardzo się zazębiała. Zatem główny problem naszej 

pracy można zamknąć w  pytaniu, w   j a k i m  k i e r u n k u  r o z w i j a ł a 

s i ę  t e o r i a  p r o c e s u  n a u c z a n i a - u c z e n i a  s i ę  w   d y d a k t y -

c e  s z k o l n e j  o r a z  w   j a k i m  z a k r e s i e  i  w   j a k i m  s t o p n i u 

p r o c e s  n a u c z a n i a  k a t e c h e t y c z n e g o  u w a r u n k o w a n y  b y ł 

n u r t a m i  p e d a g o g i c z n y m i, a  w   j a k i m  s e n s i e  p r o c e s  t e n 

m i a ł  s w o j ą  o d r ę b n ą  s p e c y f i k ę. 

Rys. nr  1

Teorie progresywizmu 
dydaktycznego

Teorie dydaktyczne 
na  zachodzie Europy

Teorie dydaktyczne w  Polsce

Nowe prądy i formy 
systemu edukacyjnego

Proces edukacyjny 
w  katechetyce

 Jak wynika z  nakreślonego rysunku, postaramy się zaprezentować niektó-

re nowe prądy czy propozycje systemów dydaktycznych z  zakresu progresy-

wizmu dydaktycznego czy nowego wychowania zarówno wyrosłe w  Polsce, 

jak i  niektóre teorie tworzone na zachodzie Europy, a  następnie ukazać ich 

odzwierciedlenie w  procesie edukacyjnym w  katechetyce przede wszystkim 

w  teorii katechetycznej. Strzałki pokazują korelacje bardziej zasadnicze (li-

nie ciągłe) lub mniej (linie przerywane).
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 W związku z  tym nie będziemy prezentowali wszystkich możliwych sy-

stemów dydaktycznych XX wieku, lecz jedynie te, które uwzględniały w  spo-

sób znaczący teorię procesu dydaktycznego i  znajdowały swoje odniesienie 

w  procesie katechetycznym albo były w  jakimś sensie jej zaprzeczeniem.

 Z uwagi na chęć tworzenia swego rodzaju monografii ściśle wyodręb-

nionego zagadnienia będziemy się posługiwali przede wszystkim metodami 

jakościowymi. Materiałem odniesienia dla analizy krytyczno-porównawczej 

jak i  analizy treści będzie zatem literatura z  zakresu dydaktyki szkolnej, psy-

chologii uczenia się, technologii kształcenia, teorii komunikowania, dialogu 

edukacyjnego i  katechetyki. W  przeprowadzaniu naszych analiz wyjdzie-

my najpierw od zapoznania się z  rozwojem kształtowania procesu naucza-

nia w  różnych systemach dydaktycznych, które ewoluowały od przekazu 

werbalnego poprzez szukanie sposobów aktywizowania ucznia opartych na 

zasadzie poglądowości, dialogu edukacyjnego aż po multimedialną i  hiper-

medialną komunikację. 

 Korzystając z  metody analizy treści 14 oraz metody porównawczej 15, prag-

niemy zauważyć, że  metodę analizy treści stosuje się w  badaniach naukowych 

od kilku dziesięcioleci 16. Metodą tą posłużono się między innymi w  Stanach 

Zjednoczonych w  badaniach nad reklamą. Główną przyczyną zwrócenia 

szczególnej uwagi na tę metodę badawczą było pojawienie się zaintereso-

wań dziedzinami propagandy i  badaniami opinii publicznej kształtowanej 

poprzez środki społecznego przekazu 17. Amerykański socjolog Bernard Be-

relson zebrał dotychczasowe rozważania na temat charakterystycznych cech 

metody analizy treści i  zaproponował bardziej precyzyjną jej definicję: „Ana-

liza treści jest techniką badawczą mającą na celu obiektywny, systematyczny 

i  ilościowy opis jawnej treści informacji” 18. W  takim ujęciu obiektywność 

będzie oznaczać precyzyjne definiowanie kategorii analizy, aby inni badacze 

otrzymywali takie same wyniki przy analizowaniu tych samych tekstów. Sy-

stematyczność wyraża się w  tym, że  analizuje się cały tekst bez dokonywania 

eliminacji pewnych informacji czy wyboru tylko tych, które służą podanej 

tezie. Warunek ujęcia ilościowego oznacza liczbową częstotliwość wystę-

powania poszczególnych kategorii analitycznych. Z  kolei warunek jawno-

ści analizowanych treści oznacza wyeliminowanie z  badań treści ukrytych. 

14 T.  Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998, s.  90-91.
15 W.  Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s.  14.
16 J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, Wrocław 1981, s.  135.
17 B. Berelson, Analiza treści, w: Teoria i metodologia badań nad prasą za granicą – (prze-

kłady). Cz. 3: Analiza zawartości, Kraków 1970, s.  8-9.
18 Tamże, s.  8.
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Trzeba zaznaczyć, iż zarówno warunek jawności, jak i ilościowości nie jest 

w  pełni podtrzymywany we współczesnych definicjach omawianej metody 19. 

 Warto przy tej okazji wspomnieć, że  w  ostatnich latach odnotowuje się 

wyraźną tendencję do dawania pierwszeństwa analizie jakościowej materiału 

badawczego przed jego analizą ilościową. Analiza jakościowa umożliwia uka-

zanie istotnych cech badanej rzeczywistości. Dlatego bez niej wszelkie iloś-

ciowe opracowanie wyników badań wydaje się mało zrozumiałe. Wprawdzie 

analiza ilościowa doskonale pomaga w  unaocznieniu wielkości i  częstotliwo-

ści występowania badanych cech oraz zachodzących między nimi współza-

leżności, nie jest jednak w  stanie przedstawić materiału badawczego w  taki 

sposób, aby można było poznać i  przeżyć głębszy sens badanego przedmiotu, 

fragmentu rzeczywistości 20. Badania jakościowe oznaczają rodzaj dociekań 

naukowych, w  których dochodzenie do wyniku, rezultatu nie jest oparte na 

zastosowaniu procedur statystycznych lub ilościowych. Stosuje się je przede 

wszystkim w  badaniach dotyczących życia pojedynczych osób, historii życia, 

zachowania, postępowania. Nie mniej można je także stosować do badań do-

tyczących funkcjonowania organizacji, ruchów społecznych 21.

 Metoda analizy treści służy do ujawniania następujących cech treści: 

opisu zawartości tekstów do odczytywania modeli społecznych, moralnych, 

ideologicznych dotyczących określonej rzeczywistości, działań, zachowań, 

myślenia ludzkiego; wyciągania wniosków dotyczących tego, kto te modele 

przygotowuje, czyli chodzi o  poznanie intencji nadawcy, tego komu zależy 

na upowszechnianiu danych treści; poznania cech odbiorców, do których 

treści trafiają; poznania zasięgu i  skutków oddziaływania publikowanych 

treści 22. O  powodzeniu omawianej metody badawczej decyduje odpowied-

ni dobór i  sformułowanie kategorii analizy do określonego problemu. Do-

bór konkretnych kategorii będzie się różnił w  zależności od rodzaju badań. 

Zasadniczo jednak można wyróżnić dwa typy kategorii: kategorię „o czym 

się mówi”, która dotyczy treści i  celu wypowiedzi, oraz kategorię „jak się 

19 E. Zaręba, Analiza treści w  pracy badawczej pedagoga, w: Teoretyczne podstawy pedago-
giki, pr. zb. pod. red. S. Palki, Kraków 1987, s.  114-115.

20 M. Łobocki, Z  zagadnień metodologii badań pedagogicznych, „Ruch Pedagogiczny” 
5-6 (1988), s.  3-16; tenże, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2001, 
s.  85 n; także: T.  Bauman, O  możliwości zastosowania metod jakościowych w  badaniach pe-
dagogicznych, w: T.  Pilch, Zasady badań pedagogicznych, dz. cyt., s.  54-75; I. Kawecki, Etno-
grafia i  szkoła, Kraków 1996, s.  9-22.

21 I. Kawecki, Etnografia i  szkoła, dz. cyt., s.  17.
22 E. Zaręba, Analiza treści w  pracy badawczej pedagoga, dz. cyt., s.  116.

Od teorii...2 
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mówi”, która z  kolei dotyczy formy, a  obejmuje typ wypowiedzi, środki ko-

munikacji, użyte argumenty, stopień zrozumiałości 23.

 Przystępując do analizy treści, należy zatem rozpocząć od dokonania 

zestawienia kategorii, tzn. szczegółowych problemów w  badanych materia-

łach. Polega ono na pobieżnym zapoznaniu się z  materiałem; wydobyciu 

najistotniejszych treści; sprowadzeniu tych treści do pewnych grup zagad-

nień ogólnych; ustaleniu związków pomiędzy tymi zagadnieniami; wybo-

rze zagadnień centralnych, czyli wątków najczęściej pojawiających się na 

podstawie ukazywanych treści; sprowadzeniu kategorii do pewnych formuł 

językowych; sprowadzeniu wątków wypowiedzi do wspólnego mianowni-

ka 24. W  tak ujętym zestawieniu wyłaniają się dwa główne punkty techniki 

analizy treści będącej podstawą w  jej przeprowadzeniu: ustalenie kategorii, 

czyli na podstawie szczegółowych problemów badań sprowadza się do for-

muły kategorii to, czego chce się poszukiwać, oraz dąży się do zbudowania 

klucza kategoryzacyjnego, czyli zespołu wszystkich utworzonych kategorii 

dotyczących problemów badanych w  różnych aspektach.

 Dla celów problematyki badawczej podjętej w  pracy „Od teorii stopni 

formalnych do teorii komunikacji i  dialogu w  edukacji szkolnej i  kateche-

tycznej” opracowano następujące kryteria analizy treści: 

1.  Które systemy dydaktyczne XX wieku czyniły szczególnym przedmio-

tem swoich rozważań teorię procesu dydaktycznego z  uwzględnieniem 

starań zmierzających do udoskonalenia przebiegu nauczania i  jego efek-

tywności, zwłaszcza w  relacjach nauczyciel – uczeń? 

2.  Jakie założenia psychologiczne czy aksjologiczne stanowiły podstawę 

tworzenia nowych teorii procesu dydaktycznego?

3.  Co szczególnego wnosiły nowe teorie dydaktyczne do istniejących już 

ustaleń na temat dotychczasowego kształtu procesu dydaktycznego?

4.  Jakie reperkusje znajdowały dane teorie czy systemy pedagogiczne dy-

daktyki szkolnej w  dydaktyce katechetycznej, czyli z  jakich kierunków 

i  systemów dydaktycznych XX wieku katechetyka 25 czerpała wzorce do 

unowocześnienia swojego procesu dydaktycznego?

23 E. Zaręba, Analiza treści w  pracy badawczej pedagoga, dz. cyt., s.  118-119; także: B.  Be-
relson, Analiza treści, dz. cyt., s.  43-48; także: J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, dz. 
cyt., s.  137-139.

24 J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, dz. cyt., s.  143-145.
25 Dla jasności podajemy , co rozumiemy pod pojęciem katechetyka i katecheza. Katechety-

ka zajmuje się teorią nauczania religii, a katecheza jest nauczaniem religii w praktyce. W  związ-
ku z tym katechetyk zajmuje się teorią nauczania religii, a katecheta uczy religii w  praktyce.



19Wprowadzenie 

 W kolejnym etapie każda z  tych kategorii zostanie zbadana i  przedsta-

wiona na podstawie analizy treści badanych materiałów dydaktycznych, 

a  także w  pewnej mierze opracowań podejmowanych przez katechetyków, 

a przeznaczonych dla nauczyciela religii.

 Oprócz metody analizy treści w  pracy posłużono się również metodą po-

równawczą. Polega ona, najogólniej rzecz biorąc, na zestawieniu przeanalizo-

wanych danych celem wykazania występujących w  poglądach autorów różnic 

i  podobieństw 26. W  dydaktyce metoda porównawcza polega na porównywa-

niu całych systemów oświaty (lub ich fragmentów), w  tym zarówno na od-

krywaniu wspólnych cech i  prawidłowości, jak i  różnic, oraz na poszukiwa-

niu przyczynowych, genetycznych uwarunkowań tych podobieństw i  różnic 

przez dynamicznie zmieniające się składniki tych systemów 27. Należy zauwa-

żyć, że  dydaktyka porównawcza zajmuje się nie tylko badaniem całych sy-

stemów oświatowych, ale również porównuje ideały i  cele kształcenia, treści 

programów, metody i  organizację procesów kształcenia. W  celu realizacji ba-

dań porównawczych podejmuje się takie czynności, jak opisywanie badanych 

przedmiotów, ich wyjaśnianie, ocenianie i  wyprowadzanie wniosków 28.

 W dysertacji przedmiotem analizy porównawczej są przede wszystkim 

poglądy różnych autorów na temat doskonalenia procesu nauczania, szuka-

nia sposobów, by relacje nauczyciel – uczeń stawały się coraz bardziej real ne 

i  skuteczne. W  celu wyjaśnienia i  ocenienia występujących w  publikacjach 

propozycji odnosić je będziemy do literatury z  zakresu dydaktyki szkolnej 

czy dydaktyki ogólnej, teorii komunikowania i  technologii kształcenia. Po 

dokładnej analizie materiałów dydaktycznych będziemy starali się pokazać, 

w  jaki sposób, w  jakim kierunku dokonywał się rozwój interesującego nas 

zagadnienia. Zastosowanie metody porównawczej pozwoli zatem ukazać 

etapy rozwoju poglądów dydaktycznych na temat interesującego nas zagad-

nienia w  nauczaniu szkolnym i  także w  mniejszym zakresie w  nauczaniu 

religii, co stanowi również jeden z  celów rozprawy.

 Najpierw sięgniemy do początków pierwszego czterdziestolecia wieku 

XX, by pokazać dzieło pionierów późniejszego rozwoju dydaktyki szkol-

nej, a  zarazem ich żmudne zmaganie się, by w  miarę tamtych możliwości 

kształtować jak najbardziej poprawnie działalność szkoły. Bez ukazania tych 

początków trudno byłoby docenić i  właściwie rozumieć dalszy rozwój za-

gadnienia, a  poza tym należy się z  naszej strony pamięć wobec tych, którzy 

26 Por. J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1968, s.  325-326.
27 Por. B. Suchodolski, Zarys pedagogiki, Warszawa 1959, s.  35, 316-324.
28 Por. W.  Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s.  15-18.
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kładli podwaliny pod rozwój pracy szkolnictwa, w  tym także tych, którzy 

zabiegali o  dobre nauczanie w  szkole religii.

 Inaczej przedstawiałby się rozwój pracy szkoły i  jej dydaktyki, gdyby II  woj-

na światowa nie pozbawiła życia wielu wybitnych pedagogów i  katechetyków 

tamtych lat. Niemniej jednak po zakończeniu wojny nowi ludzie stanęli do 

pracy i  nie zapominając dorobku pierwszego czterdziestolecia wieku XX, 

podjęli kontynuację działań zwłaszcza w  latach pięćdziesiątych i  sześćdziesią-

tych. Ten czasokres wymaga poświęcenia mu szczególnej uwagi i  opracowania 

w  kolejnej części naszej pracy, bo niewątpliwie dał on podstawę dla rozwoju 

podjętego przez nas zagadnienia w  ostatnim trzydziestoleciu XX wieku i  wy-

zwolił odwagę i  pomysłowość w  doskonaleniu systemu dydaktycznego.

 W naszej rozprawie szczególną uwagę poświecimy dokonaniom ostatnich 

trzydziestu lat XX wieku, bo właśnie w tym czasie obserwuje się dynamiczny 

rozwój w dziedzinie dydaktyki szkolnej i katechetycznej. Podejmuje się prace 

nad modernizacją struktury szkolnictwa i programów nauczania. W  Polsce 

w r. 1971 rozpoczęto prace nad nowym modelem systemu edukacyjnego 29, 

który miał zagwarantować m.in. powszechne wykształcenie średnie. Wpraw-

dzie w r. 1981 z powodu niezbyt klarownej koncepcji szkoły średniej oraz 

trudności finansowych państwa zaniechano tej planowanej reformy, ale po 

roku 1989 kolejne rządy i kolejni ministrowie odpowiedzialni za ten resort 

podjęli na nowo zagadnienie konieczności reformy oświaty. Jak wspominał 

minister M. Handke, zaproponowana przez niego reforma miała zmienić 

strukturę szkolnictwa, gdyż w nowej formie łatwiej i skuteczniej wprowa-

dzić można nowe treści i metody nauczania 30. Także na Zachodzie dyskuto-

wano i wprowadzano reformę szkolnictwa zaproponowaną przez S.B. Ro-

binsohna 31. W miejsce określenia „Plan nauczania” wprowadzono pojęcie i 

teorię curriculum, w której w sposób  szczególny akcentowano znaczenie 

doświadczenia. W strukturze planowania treści i  przebiegu nauczania cele 

miały pełnić rolę sterowniczą i korespondować z  jednej strony z obiektyw-

nością i rzeczowością, a z drugiej brać pod uwagę indywidualne i społeczne 

uwarunkowania ucznia.

 W planowanej w Polsce i na Zachodzie reformie szkolnictwa zmierzającej 

do zmiany całościowej struktury systemu oświaty, nie pomijano refleksji nad 

29 Oświata. Polska Rzeczpospolita Ludowa, w: Wielka Encyklopedia PWN, t. 21, Warsza-
wa 2004, s. 455-456.

30 J. Winiarski, Reforma systemu edukacji w zderzeniu z praktyką szkolną. Wywiad z prof. 
dr. hab. Mirosławem Handke (Ministrem Edukacji Narodowej w latach 1997-2000), „Wy-
chowawca” 2005, nr 9.

31 S.B. Robinsohn, Bildungsreform als Revision des Curriculum, Neuwied 1967.
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procesem nauczania-uczenia się. Nie obstawano już przy sztywnych stop-

niach jego przebiegu, lecz zmierzano do tworzenia swego rodzaju dramatur-

gii tego procesu w duchu psychologii uczenia się, nauczania doświadczalno-

-indukcyjnego, a więc zorientowanego na problemy ucznia, prowadzonego 

z uwzględnieniem dydaktyki dialogu, edukacji medialnej, technologii na-

uczania i wszechstronnej komunikacji 32. Powszechnie akcentowano koniecz-

ność współdziałania nauczycieli i uczniów, troskę o poprawność wzajemnych 

relacji pomiędzy nauczaniem i uczeniem się, pracą nauczyciela i ucznia. W 

Polsce przygotowywano publikacje służące katechecie na wszystkich szczeb-

lach nauki religii z wyraźnym uwzględnieniem  dorobku przedstawicieli 

dydaktyki ogólnej. Katechetycy na Zachodzie zauważali, że nie można już 

liczyć na socjalizacyjne oddziaływanie rodziny, zwłaszcza w  zakresie akcep-

towanych przez młodzież wartości społecznych, religijnych i etycznych. Ka-

techeta – nauczyciel religii nie mógł być postrzegany jako funkcjonariusz 

występujący w imieniu Kościoła, lecz jako partner w toczącym się dialogu 

na temat spraw wartości, wiary, religii, szanujący wątpliwości i pytania ucz-

niów oraz ich własną drogę dochodzenia do prawdy 33.

 Nie zajmiemy się wszystkimi komponentami dydaktyki szkolnej i  kate-

chetycznej ani wszystkimi systemami pedagogicznymi, bo to przekraczałoby 

możliwości jednej rozprawy. Skupimy się głównie, jak powiedzieliśmy wy-

żej, n a  r o z w o j u  p o g l ą d ó w  n a  t e m a t  p r o c e s u  n a u c z a n i a, 

p r z e b i e g u  t e g o  p r o c e s u  o r a z  w s p o m a g a j ą c y c h  t e n  p r o -

c e s  ś r o d k ó w, z w ł a s z c z a  b o g a t y c h  ś r o d k ó w  m e d i a l n y c h.

 Zakończeniem naszych rozważań będzie prezentacja pedagogiki igna-

cjańskiej, która zrodziła się co prawda w  wieku XVI, ale właśnie w  ostatnim 

dwudziestoleciu wieku XX przeżywa swój renesans. Spróbujemy dostrzec 

w  niej swego rodzaju próbę syntezy wysiłków podejmowanych przez peda-

gogów na przestrzeni XX wieku, znamienne akcentowanie w  niej procesu 

postępowania z  uczniem, jego relacji z  nauczycielem i  kształtowanie jego 

świadomej postawy twórczej, ważnej tak dla niego samego, jak i  dla całego 

społeczeństwa. Postawa ta ma się przejawiać w  podejmowaniu kompetent-

nej refleksji na temat poznanej czy doświadczonej rzeczywistości w  celu 

podjęcia perfekcyjnie niemal zaplanowanych decyzji i działań.

32 E. Feifel, Didaktische Ansätze in der Religionspädagogik, w: H.-G. Ziebertz, W. Si-
mon  (Hg.), Bilanz der Religionspädagogik, Düsseldorf 1995.

33 Tamże.



22



23

Rozdział I

Rozwój teorii procesu nauczania
w  pierwszym czterdziestoleciu XX wieku

W przedmiocie dydaktyki ogólnej, jak już wspomnieliśmy we wpro-

wadzeniu, wyodrębnia się dwie ważne grupy zagadnień. Pierwsza dotyczy 

problemu doboru treści ściśle zależnych od wyznaczonych celów nauczania, 

czyli wiąże się z  pytaniem, czego należy uczyć. Druga z  kolei zajmuje się 

pytaniem, jak uczyć, jak organizować optymalnie skuteczny przebieg na-

uczania, z  czym wiąże się ściśle problematyka metod, form organizacyjnych 

i  środków nauczania. Właśnie ta druga grupa zagadnień stanowi główny 

przedmiot dociekań w  niniejszej rozprawie. Chcemy odkryć i  pokazać, w  jaki 

sposób, na jakich drogach, zwłaszcza w  wieku XX, dokonywał się rozwój 

w  dziedzinie dydaktyki ogólnej, a  dokładniej mówiąc, dydaktyki szkolnej, 

jakie etapy pracy nauczyciela w  prowadzeniu lekcji uważano za konieczne 

dla uzyskania skuteczności nauczania oraz jak postępowało doskonalenie 

relacji pomiędzy nauczycielem i  uczniem i  jakie odzwierciedlenie znajdo-

wało to wszystko także na terenie katechetyki. Sięgniemy jednak najpierw 

w  nieco bardziej odległą przeszłość.

 Czołowym pedagogom XVII i  XVIII stulecia, a byli nimi Jan Amos Ko-

meński (1592-1670), Jan Jakub Rousseau (1712-1778), Jan Henryk Pesta-

lozzi (1746-1827), bardzo zależało na dobrym kształceniu dzieci i  młodzieży. 

Szukali optymalnego sposobu prowadzenia nauczania-uczenia się. Zauważ-

my jednak, że  mniej więcej do połowy osiemnastego stulecia szkoły pozo-

stawały w  rękach prywatnych, a  głównie były dziełem Kościoła. Dopiero 

w  okresie działalności J.H. Pestalozziego, a  więc na przełomie XVIII i  XIX 

wieku zaczęli się nią coraz bardziej interesować przywódcy państw i  księstw. 
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Począwszy od epoki Oświecenia, chcieli oni mieć znaczący wpływ na wy-

chowanie młodego pokolenia. Dążyli więc wyraźnie do uniezależnienia się 

od Kościoła. I  tak w  roku 1794 szkoły, zwłaszcza w  Prusach, uważało się już 

wyłącznie za sprawę państwa 1. Nauka religii nadal odbywała się w  szkole, 

ale stała się już jednym z  przedmiotów szkolnych, a  przede wszystkim na-

rzędziem wychowania dobrego obywatela 2.

 Powszechnie się uznaje, że  opat augustianów z  Żagania Józef Ignacy Fel-

biger (1724-1788), wspierany przez swego przełożonego Benedykta Strau-

cha (1724-1803), był głównym reformatorem pedagogiki katolickiej i  or-

ganizatorem szkolnictwa ludowego w  Austrii, a  także w  Niemczech. Był 

inspiratorem nowej organizacji szkolnictwa wieku Oświecenia (Algemeine 

Schulordnung 1774) wprowadzonej przez cesarzową Marię Teresę 3. 

 Z chwilą więc, gdy w  XIX wieku nauka religii zaczęła powszechnie figu-

rować w  rzędzie przedmiotów szkolnych, o b s e r w u j e m y  c a ł k o w i t ą 

z a l e ż n o ś ć  d y d a k t y k i  k a t e c h e t y c z n e j  o d  o g ó l n e g o  r o z -

w o j u  p e d a g o g i k i. R o z w ó j  d y d a k t y k i  n a u c z a n i a  r e l i g i i 

i d z i e  o d t ą d  w   p a r z e  z   p o s t ę p e m  w   d z i e d z i n i e  n a u k  p e -

d a g o g i c z n y c h, a   d y d a k t y k a  s z k o l n a  w y w i e r a  c o r a z  w i ę k -

s z y  w p ł y w  n a  t e o r i ę  k a t e c h e t y c z n ą, zwłaszcza że  od połowy 

XIX stulecia odgrywa decydującą rolę w  nauczaniu każdego przedmiotu i  – 

w  przekonaniu nie tylko pedagogów – musi być brana pod uwagę zawsze, 

gdy dochodzi do głosu takie czy inne nauczanie 4. 

1.1. Pytanie o  właściwy sposób nauczania

Rozpocznijmy od wyjaśnienia pojęć, które będziemy stosować w  naszej 

rozprawie. Termin dydaktyka, z  greckiego didaskein, znaczy nauczać, wyjaś-

niać, a  także – uczyć się. Pojęcie dydaktyki różnie wyjaśniano w  pierwszej 

1 Por. W.  Bartholomäus, Einführung in die Religionspädagogik, München 1983, s.  23 
i  24. Obowiązek szkolny wchodził w  życie w  różnym czasie. W  Strasburgu był już zalecany 
w  roku 1598. W  Austrii wprowadza się go w  roku 1774, a w  Bawarii dopiero w  1802 r. (por. 
W.  Bartholomäus, Einführung in die Religionspädagogik, dz. cyt., s.  24).

2 Tamże, s.  25.
3 Por. J. Charytański SJ, Geneza współczesnego ruchu katechetycznego, „Katecheta” 6 

(1962), s.  3-11.
4 R. Merkert, Th.F. Klassen, Didaktik für praktische Theologen, Zürich-Einsiedeln-Köln 

1970, s.  129-142.
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połowie XX wieku. Szczegółowo wypowiada się na ten temat W.  Kubik 5. 

Natomiast na początku lat siedemdziesiątych bez względu na wysuwane punkty 

ciężkości w  założeniach teorii kształcenia, w  rzeczywistości każdy dydaktyk, 

idąc w  swych rozważaniach konsekwentnie do końca, dochodzi do wszystkich 

elementów składających się na całość zagadnień z  zakresu dydaktyki ogólnej. 

Należą do nich: teoria zawartości, czyli treści uczenia się, teoria aktów uczenia 

się, czyli teoria przebiegu nauczania oraz teoria przebiegu uczenia się, zwłaszcza 

motywacji uczenia się jako warunku wszelkiego nauczania i  uczenia się, dalej 

teoria środków pomocniczych, audiowizualnych, teoria organizacji i  plano-

wania oraz instytucjonalizacji nauczania i  uczenia się oraz teoria nauczania 

jako część pedagogiki szkolnej. Zarówno na Zachodzie, jak i i u  nas w  Polsce 

ukazało się wiele pozycji prezentujących całość dorobku na polu dydaktyki 

ogólnej, a  zwłaszcza teorię treści, przebiegu i  środków pomocniczych (metod) 

nauczania-uczenia się oraz rozwój dokonujący się w  odkry waniu i  ustalaniu 

istotnych elementów strukturalnych nauczania i  uczenia się szczególnie 

ważnych dla dydaktyki szkolnej 6.

 W  naszej rozprawie przede wszystkim skupimy się na tych elementach, 

które są istotne dla dydaktyki szkolnej, czyli na teorii przebiegu nauczania oraz 

teorii przebiegu uczenia się, zwłaszcza motywacji uczenia się jako warunku 

wszelkiego nauczania i  uczenia się, uwzględnimy teorię środków pomocni-

czych, audiowizualnych, teorię organizacji i  planowania nauczania i  uczenia 

się oraz teorię nauczania istotną dla pedagogiki szkolnej.

 Wyjaśnijmy jeszcze bardziej szczegółowo dwa pojęcia: nauczanie – uczenie się.

 N a u c z a n i e  to czynność intencjonalna, a  więc planowa i  systema-

tyczna praca nauczyciela z  uczniami, polegająca na wywoływaniu i  utrwa-

laniu zmian w  ich wiedzy, postępowaniu i  osobowości. Sprzyja nie tylko 

nabywaniu wiadomości, umiejętności i  nawyków oraz rozwijaniu zdolno-

ści i  zainteresowań, lecz także kształtowaniu postaw moralnych, przekonań 

i  charakteru 7. 

 U c z e n i e  s i ę  jest procesem, w  toku którego na podstawie doświadcze-

nia, poznania i  ćwiczenia powstają nowe formy zachowania się i  działania lub 

ulegają zmianom formy wcześniej nabyte. Uczenie się jest źródłem zacho-

dzących w  uczniu zmian, które warunkują jego rozwój, jego przygotowanie 

do życia i  wrastanie w  kulturę – można powiedzieć jego człowieczeństwo 8.

5 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  20-22.
6 Tamże, s.  22; por. także: W.  Okoń, Zarys dydaktyki ogólnej, Warszawa 31968; Cz. Ku-

pisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 61980.
7 Por. W.  Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s. 55-56.
8 Tamże, s. 56.
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 N a u c z a n i e  i   u c z e n i e  s i ę  to dwie powiązane ze sobą strony p r o -

c e s u  k s z t a ł c e n i a. Ogólnie można zatem powiedzieć, że d y d a k t y k a 

jest nauką o  kształceniu i  samokształceniu, ich celach i  treści oraz metodach, 

środkach i  organizacji 9.

 W szkole s y s t e m  k s z t a ł c e n i a  nie ma prawa wyłączności. Funk-

cjonuje wraz z   s y s t e m e m  w y c h o w a n i a 10. Według Stefana Kunow-

skiego, „system wychowania jest zespołem idei, które dotyczą: 

 1) interpretacji całej rzeczywistości, 

 2) koncepcji człowieka, 

 3) koncepcji życia moralnego ludzi

 4) koncepcji życia społecznego”. 

 Tak pojęty system „konstruuje ideał człowieka doskonałego jako cel re-

alizacyjny wychowania” 11.

 Co w  tym świetle rozumiemy pod pojęciem d y d a k t y k i 

k a t e c h e t y c z n e j?

 Świadomi faktu, że  o  skuteczności katechezy decyduje nie tylko treść 

czerpiąca swą zawartość z  Pisma Świętego, liturgii i  życia chrześcijańskie-

go, z  którą się uczeń zapoznaje, ale także sposób, w  jaki się na nią ucznia 

otwiera, dydaktyka katechetyczna śledzi i  korzysta ze  szczególnie ważnych 

i  przydatnych osiągnięć z  zakresu dydaktyki ogólnej – zważywszy na fakt, 

że  dydaktyka szkolna jest obok psy chologii dziedziną najbardziej pokrewną 

dydaktyce katechetycznej 12.

 Jakkolwiek pytanie o właściwy sposób nauczania-uczenia się stanowi 

główny nurt naszych badań, nie sposób w toku pracy pominąć obok po-

jęcia dydaktyka określeń pedagogia i pedagogika, zważywszy że dydaktyka 

tworzy jedną z kategorii pedagogiki. Dlatego zanim przejdziemy do dal-

szych rozważań, zatrzymamy się na krótkim wyjaśnieniu wymienionych 

pojęć, tym bardziej, że podczas prezentacji podejścia u różnych pedagogów 

do procesu nauczania-uczenia się nie potrafimy całkowicie oddzielić oma-

wianego przez nich zagadnienia od ich ogólnych założeń pedagogicznych, 

społecznych czy filozoficznych.

 Nie zamierzamy jednak zatrzymywać się zbytnio nad wspomnianymi po-

jęciami, dlatego posłużymy się wyjaśnieniem, jakie znajdujemy w pierwszej 

części Pedagogiki pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego, mianowicie 

9 Por. Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s.  15 i  n.
10 Por. W.  Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s. 63.
11 S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź 1981, s.  94.
12 Por. W.  Kubik SJ, Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990, s.  15.
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pedagogia (gr. Paidos – dziecko, agogos – przewodnik  to „zespół środków i me-
tod wychowania stosowanych przez nauczycieli”; odnosi się do praktyki „sztuki 
nauczania” w odróżnieniu od pedagogiki, która jest teoretyczną i naukową re-
fleksją dotyczącą praktyki edukacyjnej. Obecnie pojęcie pedagogii odnosi się 
także do „paradygmatu edukacyjnego, który może przybierać postać doktryny 
pedagogicznej, ideologii edukacyjnej bądź ukrytego programu wychowawczego 
(np. szkoły)”.
 Możemy zatem  przyjąć, że proces przechodzenia od pedagogii do peda-
gogiki, opisywany może być jako proces unaukowienia myślenia o edukacji 
(w  tym także unaukowienia myślenia o celowościowych procesach edukacji, 
a  mianowicie procesach kształcenia i wychowania) 13.

 Teraz dopiero możemy się przyjrzeć bliżej tym momentom i  postaciom 

w  historii rozwoju dydaktyki ogólnej, które w  znaczny sposób wpłynęły na 

ukształtowanie się współczesnych koncepcji teorii kształcenia. Warto przy 

tym zauważyć niebagatelny wkład dydaktyków-katechetyków zarówno nie-

mieckich, jak i  polskich w  udoskonalanie procesu nauczania-uczenia się.

 W wieku XVII i  XVIII u  J.A. Komeńskiego i  J.H. Pestalozziego nie do-

strzegamy jeszcze dokładnie opracowanego przebiegu nauczania. W  ich roz-

ważaniach dominuje przede wszystkim troska o  sam „początek” nauczania: 

poprawne spostrzeganie i  tworzenie wyobrażeń. Na podstawie badań prze-

prowadzonych przez W.  Okonia możemy także uważać, że  w  ciągu całego 

dziewiętnastego stulecia szkołę europejską, a  tym samym pedagogikę, cha-

rakteryzowała swego rodzaju stabilność 14. Zdaniem S. Hessena 15, na każdy 

z  przedmiotów składał się z  góry zaplanowany zbiór wiadomości i  umiejęt-

ności, które uczeń miał sobie przyswoić. Nikt nie podważał wyznaczonych 

treści nauczania. Bardzo wyraźnie natomiast pojawiało się pytanie o  sposób 

nauczania, czyli jak zaplanować nauczanie, aby nie było tylko przekazem 

wiadomości, lecz procesem, który musi być zaplanowany od strony treści, 

ale przede wszystkim co do sposobu przekazywania jej uczniom, aby miał 

cechy prawdziwej skuteczności.

13 T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika pozytywistyczna, w: Pedagogika. Podręcznik akade-
micki, t. 1, pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego, Warszawa 2003, s. 204.

14 W.  Okoń, Ruch eksperymentalny w  szkolnictwie światowym, w: Szkoły eksperymentalne 
w  świecie 1900-1960, dz. cyt., s.  5.

15 S. Hessen, Podstawy pedagogiki, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa 1931, s.  125.
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1.1.1. Jan Fryderyk Herbart (1776-1841) i  jego 
kontynuatorzy 

Właśnie J.F. Herbart, filozof i  pedagog, którego twórczość przypada na 

pierwszą połowę wieku XIX 16 wniósł znaczny wkład w  rozwój systemów 

dydaktycznych, mających na celu troskę o  poprawność procesu nauczania. 

Dlatego też od niego rozpoczynamy nasze rozważania. Jan Fryderyk Herbart 

inspiracji dla swojej teorii pedagogicznej szukał w  historii wychowania roz-

poczynając od czasów starożytnej Grecji po współczesnych sobie pedagogów. 

Doszedł jednak do wniosku, że  cały dotychczasowy dorobek w  dziedzinie 

pedagogiki nie posiada praktycznie znaczącej wartości 17. 

 Choć krytyka historii myśli pedagogicznej dokonana przez J.F. Her-

barta była surowa, dostrzegał w  niej jednak pewne wartościowe elementy. 

I  tak docenił u  J.A. Komeńskiego metodę poglądowości w  nauczaniu, zaś 

u  J.  Locke’a zasady domowego wychowania młodzieży arystokratycznej, 

którego to wychowania był gorliwym orędownikiem. Najwięcej jednak 

szacunku J.F. Herbart okazywał J.H. Pestalozziemu za jego poszukiwanie 

metod rozwijania umysłu dziecka i  kształcenia w  nim zdolności poznaw-

czych. Zarzuty jakie wysuwał przeciwko szwajcarskiemu pedagogowi doty-

czyły dwóch spraw: brak wypracowania naukowej metody nauczania oraz 

nadmierne koncentrowanie się na elementarnym kształceniu i  zaniedbanie 

przez to spraw wychowania na wyższych poziomach 18.

 Krytyka myśli pedagogicznej dokonana przez J.F. Herbarta ukierunko-

wana była na dwa aspekty: z  jednej strony krytykował on zbytnią identyfi-

kację pedagogiki z  filozofią, co zaznaczało się między innymi nadmiernym 

wpływem nurtów filozoficznych na praktykę pedagogiczną; z  drugiej strony 

uważał, że  nie do zaakceptowania jest pedagogika pozbawiona fundamen-

tu i  charakteru naukowego, bo albo staje się czystym opisem procesu wy-

chowania (za co krytykuje J.J. Rousseau), albo swoje twierdzenia stara się 

uzasadnić poprzez doświadczenie (pedagogika empiryczna), lub też naiw-

nie i  ślepo ulega wpływom społecznym 19. Koniecznym zatem jest, zdaniem 

Herbarta, aby pedagogika stała się samodzielną nauką z  własnym przedmio-

tem, celem i  metodą.

16 B. Nawroczyński, O  wychowaniu i  wychowawcach, Warszawa 1968, s. 244.
17 Por. K. Schräder, Myśl pedagogiczna Jana Fryderyka Herbarta, w: Historia wychowania,  

t. 2, pod red. Ł. Kurdybachy, Warszawa 1967, s.  292.
18 Por. tamże.
19 Por. M. Simoncelli, Lineamenti di storia della pedagogia, w: Educare. Sommario di 

scienze pedagogiche, t.  1, pr. zb. pod red. P. Braido, Zürich 1962, s.  101.
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Lepiej tedy może – pisze Herbart – aby pedagogika uświadomiła sobie jak naj-
dokładniej swoje rodzime pojęcia i  wypielęgnowała samodzielną myśl przez to 
stałaby się sama ośrodkiem zakresu badań i  uniknęłaby niebezpieczeństwa podle-
gania rządom obcej zwierzchności, jako odległa, zdobyta prowincya. Jeżeli każda 
nauka będzie szukała oryentacji w  swoim zakresie i  z  równą siłą jak jej sąsiadki, 
wtedy dopiero powstanie dobroczynna wzajemność między wszystkiemi 20.

 Dla J.F. Herbarta ukonstytuowanie pedagogiki jako nauki zasadza się 

na dwóch dziedzinach pomocniczych: etyce i  psychologii. Pierwsza z  nich 

pozwala na określenie celów wychowania, druga zaś umożliwia opracowa-

nie odpowiednich środków, którymi te cele można osiągnąć 21. Najwyższym 

celem wychowania jest jego zdaniem kształtowanie silnych charakterów, a  za 

prowadzące do tego główne środki uważał: kierowanie, karność i  nauczanie 

wychowujące. J.F. Herbart, podobnie jak J.H. Pestalozzi, był przekonany, 

że  do osiągnięcia tak wytyczonego celu wychowania potrzebne jest opra-

cowanie właściwej metody nauczania, która stanowić będzie podstawowy 

czynnik w  dążeniu do zmiany człowieka i  społeczeństwa 22.

 Na szczególną uwagę zasługuje Herbartowska teoria nauczania wycho-

wującego, o  której tak pisał:

I wyznam tutaj, że  nie mogę sobie wyobrazić wychowania bez nauczania, tak 
jak z  drugiej strony w  tej książce przynajmniej nie uznaję nauczania bez wycho-
wania. Dla wychowawcy jako takiego jest rzeczą obojętną, jakich sztuk i  kun-
sztów młodzieniec nauczy się i  od jakiegokolwiek majstra dla własnej korzyści 
materialnej, tak obojętną jak barwa jego sukien. Dla niego główną jest rzeczą 
zakres myślowy wychowanka, albowiem z  myśli rodzą się uczucia a z  tych zasady 
i  sposoby działania. W  takim splocie zależności ujmować wszystko, co podaje-
my wychowankowi i  co powierzamy jego duszy; badać w  jaki sposób i  w  jakim 
porządku należy podawać mu nowe rzeczy, aby się stały w  przyszłości gruntem 
i  podstawą dla tych, które mają nastąpić: to wszystko stwarza nieskończoną 
liczbę zadań i  starań i  daje wychowawcy niewyczerpany materyał do przemy-
ślenia i  przerabiania wszelkich dostępnych mu wiadomości i  dzieł, jako też do 
nieustannego urządzania zajęć i  ćwiczeń 23.

 J.F. Herbart nie oddziela wychowania od nauczania, bowiem uważa, 

że  przyswojone dziecku w  trakcie procesu nauczania jasnych wyobrażeń 

20 J.F. Herbart, Pedagogika ogólna wywiedziona z  celu wychowania, tłum. T.  Stera, Ge-
bethner i  Wolff, Warszawa 1912, s.  14-15.

21 Por. M. Simoncelli, Lineamenti di storia della pedagogia, w: Educare, t. 1, dz. cyt., s.  101.
22 Por. W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  36.
23 J.F. Herbart, Pedagogika ogólna wywiedziona z  celu wychowania, dz. cyt., s.  16-17.
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i  idei wpłynie niezawodnie na jego postępowanie. Trudno wyobrazić sobie 

bowiem wychowanie, które nie rozwijałoby jednocześnie sił umysłowych 

zgodnie z  zasadami psychologii.

 Punktem wyjścia dla wszelkiego nauczania jest dla J.F. Herbarta 

doświadczenie.

Doświadczenie, jakkolwiek pozostaje naszym mistrzem przez całe życie, daje 
nam jednak tylko znikomo małą cząstkę wielkiej całości: nieskończone czasy 
i  przestrzenie zasłaniają nam nieskończenie bogatsze możliwe doświadczenie 24.

Właśnie to doświadczenie, które pozwala „przejść człowiekowi od pierwot-

ności do poznania” 25, powinno zostać uzupełnione nauczaniem.

 Tok nauczania, proponowany przez autora Pedagogiki ogólnej, obejmuje 

zatem metodę opisową (poglądową), która jest pierwszą z  metod.

Stosownie do swej istoty ten sposób nauczania streszcza się w  jednym przepisie: 
tak opisywać, aby wychowankowi zdawało się, że  widzi rzeczy opisywane 26. 

Kolejną metodą jest nauczanie analityczne, w  trakcie którego uczeń docho-

dzi do zrozumienia pojęć ogólnych.

Wznosząc się w  sferę pojęć powszechnych nauczanie analityczne ułatwia i  po-
piera wszelkie rodzaje sądów. Albowiem to, co zamierzamy oceniać, jest w  ten 
sposób oczyszczane od wszelkich mętnych określeń drugorzędnych 27.

 Nauczanie syntetyczne wieńczy niejako dwie poprzednie metody i  spra-

wia, że  doświadczenie i  pojęcia znajdują swoje zastosowanie w  wychowaniu. 

Dzięki metodzie syntetycznej można mówić o  nauczaniu wychowującym: 

Nauczanie syntetyczne – pisze J.F. Herbart – które z  własnych środków buduje, 
jedynie zdoła w  całości wznieść gmach myślowy wymagany przez wychowanie 28.

 Ujmując tę samą sprawę za B. Nawroczyńskim 29, możemy powiedzieć, 

że  według J.F. Herbarta w  procesie nauczania główną rolę odgrywa praca 

24 Tamże, s.  72.
25 Tamże.
26 Tamże, s.  93.
27 Tamże, s.  95.
28 Tamże, s.  97.
29 B. Nawroczyński, Zasady nauczania, Wrocław-Warszawa 1946, s.  20.
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uwagi ucznia, która miała polegać na kolejnym następowaniu po sobie ak-

tów zgłębiania i  ogarniania określonych wyobrażeń. Wśród czynności zgłę-

biania i  ogarniania wyróżnił J.F. Herbart po dwa stadia.

Najpierw dochodziło do głosu zgłębianie spoczywające, czyli wydobywanie 
z  niejasnej mieszaniny wielu wyobrażeń jasnego wyobrażenia i  skupienie się na 
nim w  celu osiągnięcia j a s n o ś c i. Zgłębianie postępujące powodowało przeno-
szenie się uwagi z  jednego wyobrażenia na drugie, aby nastąpiło s k o j a r z e n i e 
wyobrażeń. Ogarnianie spoczywające zbierało niejako wyniki zgłębiania, aby 
powiązać je w  jedną całość z  uprzednio nabytymi wyobrażeniami  – wiadomoś-
ciami. W  jego wyniku tworzył się s y s t e m  pojęć. Ogarnianie postępujące na-
tomiast sprawiało, że  uczeń mógł włączyć do przyswajanych pojęć nowe pojęcia, 
czyli produkować nowe człony systemu, zdobywając tym samym m e t o d ę. 
Tak więc przyswajanie wiadomości zdaniem J.F.  Herbarta, miało prowadzić 
przez cztery stadia: j a s n o ś c i, k o j a r z e n i a, s y s t e m u  i   m e t o d y, i  to 

w  takim właśnie porządku, w  tej samej kolejności 30.

 Jednym z  podstawowych zarzutów, jakie wysuwano wobec teorii peda-

gogicznej J.F. Herbarta, jest nadmierny intelektualizm nauczania. Jest to 

jednak zrozumiałe o  tyle, że  największą jego aspiracją było uczynienie z  pe-

dagogiki samodzielnej nauki. Wielu zresztą uważa J.F. Herbarta za ojca na-

ukowości pedagogiki, z  czym nie zgadza się Bogdan Nawroczyński, pisząc: 

Jakkolwiek bowiem lepiej od swoich poprzedników usystematyzował on pojęcia 
pedagogiczne, jakkolwiek system swój oparł nie na mętnym pojęciu natury lub 
na dorywczych tylko wiadomościach o  dziecku, lecz na dwu dyscyplinach po-
mocniczych: etyce i  psychologii, to jednak w  tych dyscyplinach, jak i w  samej 
pedagogice posługiwał się metodami nie tyle naukowego badania, co spekulacji 
filozoficznej. Jego filozofia wychodzi z  założeń metafizycznych, eksperymentem 
jeszcze się nie posługiwała i  stanowiła część jego systemu filozoficznego. Innymi 
częściami tego systemu były: etyka i  pedagogika. Słuszniej zatem byłoby nazwać 
pedagogikę Herbarta filozoficzną niż naukową 31.

 Bez względu na niedoskonałości teorii J.F. Herbarta należy przyznać mu 

wielkie zasługi w  zakresie rozwoju współczesnej dydaktyki poprzez opraco-

wanie metody nauczania opartej na stopniach: jasność, kojarzenie, system 

metoda; opracowanie metody nauczania wychowującego, zasady wszech-

stronnego rozwoju zainteresowań ucznia. Nade wszystko przyczynił się on 

30 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  37.
31 B. Nawroczyński, Zasady nauczania, dz. cyt., s.  20.
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do dalszego rozwoju zasady poglądowości, która jest warunkiem stosowania 

pomocy dydaktycznych w  procesie nauczania-uczenia się.

 Trzeba jednak zauważyć, że  Herbartowska metoda nauczania miała 

charakter intelektualistyczny i  autorytatywny, a  zadanie szkoły polegało 

na przekazywaniu uczniom obszernej usystematyzowanej wiedzy. System 

ten opanował całkowicie w  drugiej połowie XIX w.  i w  pierwszej połowie 

XX  w.  teorię i  praktykę nauczania i w  prawie niezmienionej formie prze-

trwał do naszych czasów mimo pojawiania się nowych prądów i  kierunków 

w  pedagogice i  psychologii 32. 

 Należy dopowiedzieć, że  pisma filozoficzne i  pedagogiczne J.F.  Herbarta 

rozsławili dopiero jego uczniowie.

 Uczeń J.F. Herbarta Tuiscon Ziller (1817-1882), jak podaje B. Nawro-

czyński, uznał opracowane przez swego mistrza stopnie za formalne. Chciał 

w  ten sposób zaznaczyć, że  trzeba je stosować zawsze, w  każdej prowadzo-

nej lekcji 33 „Najmniejszą grupę” materiału nazwał jednostką metodyczną. 

Utożsamiał ją z  konkretną lekcją i  do niej zacieśniał zastosowanie stopni 

formalnych 34. Inne przekonanie prezentuje K. Sośnicki, który twierdzi, 

że  jednostki metodycznej nie należy ściśle utożsamiać z  jedną lekcją, cho-

ciaż jednostka metodyczna może nieraz zawierać wymiar materiału, który 

daje się wyczerpać na jednej lekcji, lecz częściej przerabia się go na wielu 

następujących po sobie lekcjach. 

 T. Ziller podzielił ponadto pierwszy stopień (jasność) na dwa etapy: ana-

liza i  synteza. On także zalecił rozpoczynać opracowanie nowej lekcji od 

podania uczniom celu, do którego chce się ich doprowadzić 35.

Wyodrębniając stadium analizy i  syntezy, połączył T.  Ziller naukę J.F. Herbar-
ta o  stopniach nauczania z  istniejącymi już u  niego wyróżnieniami nauczania 
analitycznego i  syntetycznego. Nauczanie analityczne według Herbarta miało 
za zadanie wyodrębnić i  doprowadzić do jasnych te masy wyobrażeń, które już 
uczeń zdobył, obcując z  ludźmi i  z  przyrodą, a  nauczanie syntetyczne – podawać 
uczniom elementy swego rodzaju kondensacji myśli, która miała być dziełem 
wychowania, przygotowywać zarazem powiązanie poszczególnych jednostko-
wych elementów 36.

32 Por. E. Fleming, Unowocześnienie systemu dydaktycznego, Warszawa 1974, s.  19-20.
33 Tamże, s.  267.
34 K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, dz. cyt., s.  250. 
35 B. Nawroczyński, Zasady nauczania, dz. cyt., s.  267.
36 Tamże.
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 Drugi uczeń J.F. Herbarta Wilhelm Rein (1847-1929) etap analizy i  syn-

tezy potraktował jako dwa równorzędne z  innymi stopnie i  tym samym z  sy-

stemu czterostopniowego uczynił pięciostopniowy. Zmodernizował ponadto 

nazewnictwo stopni formalnych: 

 1. przygotowanie oraz omówienie wstępne; 

 2. przedstawienie – podanie nowego materiału; 

 3.  powiązanie nowych wyobrażeń ze sobą oraz z  już wcześniej posiadanymi; 

 4. zebranie lub uporządkowanie materiału pojęciowego;

 5. zastosowanie zdobytej wiedzy ogólnej. 

 Te właśnie pięć stopni W.  Reina niemal na całe pół wieku zadecydowało 

o  sposobie ujmowania przebiegu czyli procesu nauczania 37.

 Obaj uczniowie J.F. Herbarta za czynność wstępną jako zasadniczą i  de-

cydującą o  skuteczności nauczania, której nie można lekceważyć, uznali po-

danie uczniom celu, aby mogli bardziej świadomie i  skutecznie pracować. 

Dowartościowanie celu nauczania było niewątpliwie decydującym kro-

kiem naprzód w  teorii nauczania. Było w  jakimś sensie bardzo słusznym 

dostrzeżeniem potrzeby motywowania ucznia do pracy. Wyznaczenie jed-

nak na stopniu drugim zadania przedstawienia uczniom nowego materiału 

z  góry przesądzało stosowanie metody wykładowej w  nauczaniu” 38, a  więc 

rolę wiodącą przyznawało się jednak nauczycielowi. Od kompetencji na-

uczyciela zależało zatem zainteresowanie ucznia, czyli motywowanie go do 

pracy, a  nie wynikało ono z  wyznaczonego planu prowadzenia lekcji. 

1.1.2. Doskonalenie metody stopni formalnych 
w  dydaktyce na Zachodzie

Na przełomie XIX i  XX stulecia, pod wpływem powolnego wprawdzie, 

ale zasadniczego rozwoju psychologii rozwojowej i  psychologii uczenia się, 

zauważono, że  twórcy teorii stopni formalnych zacieśnili pogląd na proces 

nauczania. Nie brali pod uwagę odrębnych praw poszczególnych przed-

miotów i  praw osoby ucznia. Tak jednak byli zafascynowani możliwością 

dzielenia procesu nauczania na pewne etapy, wiążąc z  nią skuteczność pracy 

nauczyciela, że  zapomnieli o  samym uczniu i  raczej pracowali nad udosko-

naleniem stopni, a  nie nad ich przezwyciężeniem. Przykładem tego był mię-

dzy innymi Otto Willmann (1939-1920), profesor Uniwersytetu w  Pradze, 

37 Por. W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s. 38.
38 Tamże.

Od teorii...3 



34 Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji

który akcentował, że  przekazywanie wiedzy nie może uwzględniać wyłącz-

nie psychologicznego momentu jej przyswajania. Przestrzegał, że  nie wolno 

pomijać logiczno-treściowego punktu widzenia. W  związku z  tym wyróżnił 

wśród stopni zasadniczych moment empiryczny (objęcie zmysłami), racjo-

nalny (zrozumienie) i  techniczny (wprowadzenie w  czyn) 39. 

 K. Sośnicki, wśród wielu podejmowanych prób przez różnych autorów, 

najbardziej znamienny postęp w  zakresie doskonalenia teorii stopni formal-

nych dostrzega u  amerykańskiego pedagoga H.C. Morrisona 40. Autor ten 

dla lekcji typu naukowego przyjmuje 5 faz (stopni):

–  zbadanie (określonej wiedzy ucznia); 

–  przedstawienie (nauczyciel przedstawia temat); 

–  asymilację (uczniowie pracują samodzielnie); 

–  organizację (uczniowie robią sprawozdanie pisemne); 

–  recytację (ustne przedstawienie rezultatów pracy). 

 Gdy zadaniem lekcji jest wyrobienie w  uczniu pewnej określonej postawy 

wartościującej, H.C. Morrison nazwał ją typem wartościowania; gdy celem 

jest ćwiczenie zdolności praktycznego posługiwania się wiedzą, mamy do 

czynienia z  typem praktycznej sztuki; gdy idzie o  wyuczenie praktycznego 

posługiwania się pewnym językiem w  mowie i  piśmie, określa lekcję typem 

sztuk językowych i  wreszcie typ czystej praktyki stanowi lekcję, podczas któ-

rej należało wytworzyć u  ucznia różnego rodzaju sprawności o  charakterze 

praktycznym doprowadzone aż do nawyku 41. Mamy tu zatem interesujące 

początki budowania obustronnej relacji nauczyciel – uczeń.

 Zdaniem W.  Kubika SJ nowe próby tworzenia etapów nauczania daleko 

odbiegły od jednolitego schematyzmu oraz jednostronnego intelektualizmu 

stopni opracowanych przez T.  Zillera czy W.  Reina. Świadczyły jednakże, 

że  teoria stopni w  nauczaniu cieszyła się wyjątkowym zaufaniem 42. 

Stanowiła bowiem – jak pisze W.  Okoń – rozwiązanie uniwersalne, dążyła do 
wykrycia jednej drogi procesu dydaktycznego, znalezienia jednego szablonu, 
który by się dał zastosować do wszystkich sytuacji dydaktycznych. Ale też właś-
nie dlatego poszukiwania te cechował mały stopień inwencji, przy budzącej 
jednakże szacunek dokładności i  staranności. Wskutek tych cech stały się one 

39 Tamże.
40 K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, dz. cyt., s.  272. Autor powołuje się na: H.C. Morri-

son, The  Practi ce of Teaching in the Secondary School, Chicago 1926.
41 Tamże, s. 272.
42 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  39.
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czynnikiem stabilizacji poglądów pedagogicznych, które chyba nigdy nie były 
mniej rozbieżne w  krajach cywilizowanych niż w  drugiej połowie XIX wieku 43.

 Tak więc dążenie do odkrycia efektywnego przebiegu nauczania pozo-

stanie na długo przedmiotem zainteresowania dydaktyków, ale jego ujęcie 

będzie rozpatrywane z  różnych punktów widzenia i  zmierzać będzie w  kie-

runku większej wszechstronności nauczania i  doskonalenia obustronnej ko-

munikacji pomiędzy nauczycielem i  uczniem.

1.1.3. Teoria nauczania według Jana Władysława Dawida 
(1859-1914) 

Dla potwierdzenia powyższej opinii przytoczymy pogląd polskiego peda-

goga Władysława Dawida, który spotkał się osobiście z  uczniami J.F.  Her-

barta 44. Ich poglądy dydaktyczne niewątpliwie wywarły wpływ na jego 

twórczość, ale nie pozbawiły go oryginalnego podejścia do zagadnienia. 

J.W.  Dawid odznaczał się przede wszystkim dobrą znajomością postę-

pów w  rozwoju psychologii. Dlatego w  przebiegu nauczania i  poznawa-

nia uwzględnił całkowity przebieg procesu psychicznego. Do momentów 

tego procesu zaliczył: odbieranie podniet, ich przeróbkę i  zrozumienie oraz 

czynne ich zastosowanie. W  związku z  tym w  procesie nauczania wyróżnił 

kilka istotnych momentów: 

 1.  wyzwolenie w  uczniu gotowości do spostrzegania; 

 2.  przedstawienie mu konkretnego materiału (doświadczeń zdobytych 

w  obcowaniu z  przyrodą i  ludźmi, wiadomości zdobytych w  szkole); 

 3.  dokonywanie porównań oglądanego przedmiotu z  innymi (zdobywa-

nie wiadomości z  już uprzednio zdobytymi); 

 4.  dochodzenie do pojęcia, definicji w  wyniku poprzedniego zabiegu 

oraz podjęcie operacji intelektualnych: syntetyzowania i  uogólniania; 

 5.  zastosowanie zdobytego wyobrażenia, pojęcia, reguły w  nowych wy-

padkach działania 45.

 Jak można zauważyć J.W. Dawid wprowadził dwa ważne momenty: 

uogólnienie, czyli wyraźne dowartościowanie operacji intelektualnych, 

i  zastosowanie. Wiązał bowiem proces nauczania z  procesem poznania. 

43 W.  Okoń, Ruch eksperymentalny w  szkolnictwie światowym, dz. cyt., s.  6.
44 W.  Okoń, Proces nauczania, Warszawa 1954, s.  28-31.
45 J.W.  Dawid, Nauka o  rzeczach, Wrocław 1960, s. 387.
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W  przeciwieństwie do J.H. Pestalozziego, który do głównych elementarnych 

środków wszelkiego nauczania zaliczył liczbę, kształt, słowo, J.W. Dawid 

w  swej pracy Nauka o  rzeczach przyjmował trzy inne elementy o  szerszym 

znaczeniu: pogląd, słowo, działanie.

Pogląd, czy jak się wyrażał J.W. Dawid poglądanie, pojmował szerzej niż J.H.  Pe-
stalozzi. Rozumiał je jako przyswajanie wyobrażeń od samych przedmiotów. 
Uwzględniał nie tylko liczbę, kształt lecz także właściwości dynamiczne (ruch, 
rozwój), właściwości optyczne i  akustyczne. Ustalał wyczerpujące zasady po-
znania zmysłowego, ale doceniał rolę myślenia abstrakcyjnego i  samej praktyki, 
chociaż łączył ją najczęściej z  różnymi rodzajami ćwiczeń i  nie doceniał jeszcze 
w  pełni jej wartości poznawczych i  wychowawczych 46.

Poza tym u  J.W. Dawida dostrzegamy już wyraźną troskę o  zaistnienie relacji 

nauczyciel  – uczeń. Przyznaje uczniowi prawo do współtworzenia procesu 

nauczania i  potrzebę budzenia motywacji u  uczniów, czyli, jak sam podaje, 

gotowości do pracy, do uczenia się. 

 Wkład polskiego pedagoga J.W. Dawida w  udoskonalenie teorii stopni 

formalnych był duży. Jego poglądy na ten temat były bardzo nowatorskie, 

bo oparte w  związku z  rozwojem psychologii na lepszej znajomości proce-

sów psychicznych u  ucznia, niż to miało miejsce u  głównych twórców her-

bartyzmu. Jednakże zapoczątkowany wówczas przez Amerykanina J. De-

weya progresywizm pedagogiczny oraz liczne odmiany nowych poszukiwań, 

które doszły do głosu na jego podłożu, spowodowały, zdaniem W.  Okonia 

i  W.  Kubika, że  w  okresie międzywojennym poglądy J.W. Dawida nie zo-

stały, niestety, w  pełni zauważone i  docenione 47.

1.1.4. Metoda monachijska w  katechetyce

Ciesząca się wielką popularnością, opracowana przez J.F. Herbarta i  udo-

skonalona przez T.  Zillera i W.  Reina metoda stopni formalnych zaintere-

sowała także katechetów i  katechetyków. Kurs katechetyczny w  Salzburgu 

w  dniach od 10 do 23 listopada 1903 roku 48, na którym zgromadziło się 

około 500 słuchaczy, odegrał w  tej sprawie całkiem szczególną rolę. Jednym 

46 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  40; Por. także: W.  Okoń, Proces 
nauczania, dz. cyt., s.  31.

47 Por. tamże, s.  40.
48 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  42.
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z  prelegentów obecnych w  Salzburgu był, wspomniany już wyżej, wielki 

autorytet, wówczas profesor uniwersytetu praskiego, Otto Willmann 49. 

On właśnie wygłosił referat na temat zasad i  genezy dydaktyki i  pedagogiki 

socjalnej. Sam ten fakt pokazuje dobitnie, jak ścisła była w  tamtym czasie 

współpraca dydaktyków świeckich i  duchownych. Niedługo potem miał 

miejsce zjazd Związku Katechetów Niemieckich w  Monachium. Tam właś-

nie w  roku 1906 wyraźnie doszedł do głosu nurt odnowy metody, którą 

nazwano „metodą monachijską”. Zarówno ta metoda, jak  i to wszystko, co 

działo się w świecie katechetycznym, było istotnym przykładem wpływu 

teorii stopni formalnych na praktykę realizacji procesu nauczania. Twórcą 

odnowy na terenie katechetycznym był przede wszystkim H. Stieglitz 50, au-

tor zbioru metodycznie opracowanych katechez 51. Do utrwalenia metody 

monachijskiej nieco później przyczynił się także inny niemiecki katechetyk 

J. Goldbrunner 52.

1.1.4.1. Metoda monachijska w  opracowaniu ks. Henryka 
Stieglitza (1868-1920)

Ks. Henryk Stieglitz jako katecheta i  kaznodzieja pracował na przedmieś-

ciu Monachium, w  środowisku bardzo zagrożonym pod względem wiary. 

Boleśnie doświadczył bezskuteczności tradycyjnej, egzegetycznej metody 

nauczania religii, a  zarazem dręczyły go sprawy społeczne dzieci przedmieść 

wielkiego miasta. Nauka religii nie odnosiła prawie żadnego skutku. Będąc 

uzdolnionym pedagogicznie nauczycielem, zwrócił uwagę na osiągnięcia 

w  dydaktyce szkolnej i  podjął decyzję zastosowania teorii stopni formalnych 

do nauki religii 53. Postanowił zatem opracować i  opublikować w  roku 1902 

zbiór katechez. Od prawie pół wieku były to pierwsze katechezy, które nie 

stanowiły komentarza do katechizmu 54.

49 Główne dzieło Ottona Willmanna, Didaktik als Bildungslehre nach ihren Beziehungen 
zur Sozialforschung und zur Geschichte der Bildung, Braunschweig 41909 – zawiera system 
pedagogiczny określony jako „pedagogia perennis”.

50 G. Biemer, Das Methodenproblem, w: Handbuch der Religionspädagogik, t.  2: Didaktik 
des Religionsunterrichts – Wissenschaftstheorie, pr. zb. pod red. E. Feifela, R. Leuenbergera, 
G.  Stachela. K. Wegenasta, Zürich-Einsiedeln-Köln 1974, s.  289. Por. także: W.  Bartho-
lomäus, Einführung in die Religionspädagogik, dz. cyt., s.  45.

51 H. Stieglitz, Ausgeführte Katechesen, Kempten 1902-1907.
52 J. Goldbrunner, Katechetische Methoden heute, München 1962.
53 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., 42.
54 Tamże.
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W nawiązaniu do dydaktyki ogólnej wprowadzającej do nauczania tak zwane 
stopnie formalne i w  oparciu o  scholastyczną zasadę omnis cognitio incipit a  sen-
su (wszelkie poznanie rozpoczyna się od zmysłów), ks. H. Stieglitz opracował 
nową metodę nauczania religii. Herbartowskie stopnie formalne w  opracowaniu 
W.  Reina zastosował jednak z  pewną modyfikacją, tworząc następujący schemat: 
 1. podanie celu i  przygotowanie pracy; 
 2. wykład – przedstawienie poglądu; 
 3. wyjaśnienie czyli wypracowanie danej prawdy z  poglądu; 
 4. zebranie jako syntetyczne ujęcie danej treści z  poglądu oraz 
 5. zastosowanie. 
 Inaczej mówiąc, po wprowadzeniu tematu (celu), nastawieniu psychicz-
nym ucznia na realizację celu, następowała prezentacja poglądu (opowiadanie), 
z  którego wypływało wyjaśnienie elementów tematu, a  zebranie służyło fazie 
zastosowania 55.

Chociaż nazewnictwo stopni zastosowane przez ks. H. Stieglitza nie różni 

się w  zasadzie od sformułowań podawanych przez W.  Reina, H. Stieglitz 

położył jednak większy nacisk na rolę poglądu. Zastosowane opowiadanie, 

obraz miały pomóc uczniom w  zrozumieniu treści religijnych. Stąd drugi 

stopień katecheci określali po prostu mianem pogląd lub przedstawienie 

poglądu. Z  kolei trzeci stopień – powiązanie otrzymał nazwę wyjaśnienie, 

aby podkreślić, że  na tym stopniu należy podjąć tłumaczenie uczniom de-

finicji katechizmowych.

 Katecheci należący do Związku Katechetów Monachijskich, mimo wy-

drukowanych przez H. Stieglitza katechez, jak zauważa W.  Kubik, nie ra-

dzili sobie od razu z  trudnościami metodycznymi. Lata od 1900 do 1914 

to okres żmudnych poszukiwań poprawnego sposobu nauczania religii, ale 

zarazem to wprowadzanie w  katechetyce ważnych zmian, początek prawdzi-

wego ruchu na terenie katechetyki 56. Nie mogą nas dziwić zmagania, jakie 

przeżywali katecheci, skoro sami dydaktycy ścierali się na temat właściwego 

podziału etapów przebiegu nauczania 57, a  stopnie formalne nie stanowiły 

jeszcze uznawanego przez ogół sposobu nauczania. Wprawdzie nazewni-

ctwo stopni w  ujęciu W.  Reina budziło najmniej zastrzeżeń, ale ciągle nie 

zadowalało nauczycieli i  katechetyków, ponieważ wyznaczało głównie pra-

cę nauczającego, a  wiec nauczanie podające, w  którym za mało respekto-

55 Tamże, s.  42 i  43. Por. także: R. Murawski SDB, Etapy rozwoju katechezy, „Atene-
um Kapłańskie” 71 (1978), s.  54-56; por. także: F. Blachnicki, Katechetyka fundamentalna, 
„Collectanea Theologica” 39 (1969), s.  72.

56 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  43.
57 Tamże.
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wało się rolę ucznia w  procesie nauczania. Poza tym między szkołami egze-

getyczną, akcentującą głównie wyjaśnianie sformułowań katechizmowych, 

i  naprowadzającą, która akceptowała stopnie formalne, stale trwały liczne 

dyskusje, zwłaszcza w  krajach języka niemieckiego.

Po stronie metody egzegetycznej (dedukcyjnej) opowiadali się między innymi 
zwolennicy J. Deharbe’a – twórcy dziewiętnastowiecznego katechizmu 58, i  inni. 
Po stronie metody katechetycznej (naprowadzającej) – indukcyjnej opowiadali 
się katechetycy wiedeńscy, skupieni wokół czasopisma „Christlich-Pädago-
gische Blätter” i  katecheci monachijscy, skupieni wokół pisma „Katechetische 
Blätter” 59.

1.1.4.2. Otto Willmann (1839-1920) o  metodzie 
monachijskiej 

Dyskusja, jak pisze ks. W.  Kubik 60, wśród katechetyków i  dydaktyków 

dotyczyła głównie tematu analizy i  syntezy oraz poglądowej i  pojęciowej 

jedności. Gdy katechetycy wychodzili od poglądu, aby dojść do utworzenia 

pojęcia, mówili o  analizie lub indukcji. Gdy natomiast łączyli przekazywaną 

wiedzę w  całość w  powiązaniu z  wcześniej zdobytymi przez ucznia treściami, 

a  zwłaszcza z  jego życiem, uważali ten proces za syntezę. Tymczasem szkoła 

Herbarta, zgodnie z  przyjętą przez nią psychologią, stosowała pojęcia analizy 

i  syntezy w  znaczeniu wręcz odwrotnym. Potrzebny był ktoś, kto cieszyłby 

się autorytetem w  kołach katechetów i  nauczycieli, a  jednocześnie w  speku-

lacjach metodycznych i  dyskusjach potrafił zaprowadzić pojęciową jasność. 

Takim okazał się właśnie Otto Willmann zaproszony na kurs katechetyczny 

do Monachium. O. Willman opowiedział się za przyjmowaniem zarówno 

w  katechetyce, jak i w  dydaktyce logicznego, a  nie psychologicznego zna-

czenia pojęć: analiza i  synteza. Radził mówić przede wszystkim o  analizie 

tekstu i  analizie rzeczowej, o  syntezie tekstu, syntezie pojęciowej 61.

 Zdaniem O. Willmanna nauka w  szkole rozwija się w  trzech psycholo-

gicznych aktach: od pamięci poprzez intelekt do woli; od poglądu poprzez 

myślenie do czynu; od przyjęcia treści poprzez zrozumienie do wykonania. 

58 Por. J. Deharbe, Katechizm rzymskokatolicki, tłum. polskie, Lwów 1885 (wydanie ory-
ginalne w jęz. niemieckim w r. 1842).

59 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  43-45.
60 Tamże.
61 Tamże, s.  44.
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Podkreślał, że  nie należy się trzymać stałego schematu lekcji, bo człowiek 

podczas pracy nad pewnym tematem pracuje zgodnie ze swoją strukturą 

psychiczną, a z  kolei każdy przedmiot nauczania ma także logiczną struktu-

rę, która musi też dojść do głosu 62. W  przekonaniu O. Willmanna moment 

logiczny nie jest czymś oddzielnym, lecz ściśle złączonym z  psychologicz-

nym. Zgodnie z  momentem logicznym trzeba rozpoczynać naukę od po-

jęć pojedynczych i  dochodzić do pojęć złożonych. Radził zatem wyróżniać 

w  procesie nauczania trzystopniową drogę: 

 a) pogląd zewnętrzny, 

 b) myślenie, 

 c) pogląd duchowy. 

 Uważał, że  pogląd zewnętrzny daje wgląd w  całość zewnętrzną, myśle-

nie oddziela istotę od jej wyrazu, natomiast pogląd duchowy pozwala na 

duchowe opracowanie przedmiotu. Zgodnie z  wymaganiami psychologii 

rozwojowej natomiast postulował dostosowanie się do możliwości ucznia, 

zarówno w  procesie wychowania, jak i  nauczania. Szczególną rolę przypi-

sywał psychologii doświadczalnej, według której nauka nie kończy się na 

poznaniu prawd przez ucznia, ale jest pierwszym stopniem na drodze po-

znania, zrozumienia i  chcenia. Dlatego też w  nauczaniu dostrzegał O. Will-

mann: moment empiryczny (objęcie zmysłami), racjonalny (zrozumienie) 

i  techniczny (wprowadzenie w  czyn). Na pierwszym stopniu (empirycz-

nym) nauczyciel winien był stosować wykład, czyli podawać nową treść 

w  formie poglądu pozwalającego uczniowi dojść do słusznych wyobrażeń. 

Na drugim stopniu (racjonalnym) miał podjąć wyjaśnienie umożliwiające 

abstrakcję pojęć z  wyobrażeń. Wreszcie na stopniu trzecim (technicznym) 

należało przejść do zastosowania, utrwalenia w  pamięci zdobytych wyników 

i  stosowania ich w  życiu 63.

 Niewątpliwie pod wpływem Ottona Willmanna także na terenie Austrii 

zaczęto się interesować metodą monachijską, ale szczególną zasługę w  tym 

temacie należy przypisać ks. J. Pichlerowi (1860-1927) oraz jego bratu Wil-

helmowi (1862-1938) 64. J. Pichler nie wyjaśniał pytań katechizmowych, lecz 

przeprowadzał całościowe lekcje, które pod względem treści stanowiły od-

dzielne katechezy. Wplatał w  nie sformułowania katechizmowe, ponieważ 

uważał, że  w  ten sposób ułatwi dzieciom ich zrozumienie. Nic  dziwnego, 

62 Tamże.
63 Por. tamże.
64 Tamże, s. 45.
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że  akcentował potrzebę upoglądowienia i  powiązania przekazywanych tre-

ści z  życiem 65.

 Tak więc nauczanie szkolne, w  tym także nauczanie religii, nadal mia-

ło charakter wybitnie intelektualistyczny, a  jego głównym zadaniem było 

w  dalszym ciągu przekazywanie wiedzy. Dokonał się już jednak znaczny po-

stęp w  zakresie metody nauczania. Będzie on bardziej widoczny po I  woj-

nie światowej na kongresie katechetycznym w  Monachium w  roku 1928, 

podczas którego dojdą od głosu postulaty „nowej szkoły”. Odtąd będzie się 

już coraz bardziej zwracało uwagę nie tylko na nauczanie, lecz także na wy-

chowanie uczniów, na ich samodzielną pracę, na ich własną aktywność.

1.1.4.3. Co dzieje się w  omawianym okresie u  nas, na terenie 
Polski?

Prezentowaliśmy już dorobek naszego wielkiego pedagoga Jana Włady-

sława Dawida, jego wkład w  udoskonalenie teorii J.F. Herbarta. Nie może-

my jednak zapominać, że  Polska nadal pozostaje pod zaborami 66. W  zabo-

rze rosyjskim po powstaniu listopadowym (r. 1830) likwiduje się Wileński 

Okręg Naukowy i  Uniwersytet Wileński. Zbiory biblioteczne wywozi się 

z  Wilna do Petersburga i  do Kijowa. Na skutek zakazu prowadzenia szkół 

przez duchowieństwo przestały istnieć szkoły zakonne i  parafialne. Wiele 

z  nich zamieniono na cerkwie. Zakazano używania języka polskiego nie 

tylko w  szkołach, ale i  kościołach, zresztą w  ogóle we wszelkich dziedzi-

nach życia publicznego. Oczywiście rozwijało się tajne nauczanie. W  la-

tach 1882-1883 policja carska odkryła ponad 100 funkcjonujących tajnych 

szkół polskich. Rozwijał się też ruch samokształceniowy, czego znamiennym 

przejawem był fakt, że  na przełomie XIX i  XX wieku w  Uniwersytecie Ki-

jowskim studiowało ponad 500 polskich studentów. W  okresie rewolucji 

radzieckiej 1905-1906 przez pewien czas pozwolono na nauczanie języka 

polskiego, litewskiego i  białoruskiego oraz religii w  językach narodowych, 

ale już w  roku 1910 powróciła rusyfikacja, a w  jej następstwie zwolniono 

nauczycieli zatrudnionych w  polskich szkołach.

65 Dla celów takim sposobem prowadzonego nauczania J. Pichler opublikował Katho-
lische Volksschulkatechesen (Wien 1905/1907, 51917/19) oraz Katechesen für die Oberstufe 
(Wien 1910/13, 31918).

66 Szerzej na ten temat por. J. Draus, R. Terlecki, Historia wychowania, t.  2: Wiek XIX 
i  XX, Kraków 2005, s.  92-102.
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 Nie mniej trudna, a  wręcz gorsza była sytuacja w  zaborze pruskim, 

zwłaszcza po dojściu do władzy premiera Prus Ottona Bismarcka. Wtedy 

to, chcąc pozbawić Polaków wsparcia ze strony Kościoła katolickiego w  wal-

ce narodowej, pozamykano seminaria duchowne w  Poznaniu, Chełmnie, 

Pelplinie, likwidowano zakony, a  przede wszystkim radykalnie ograniczano 

język polski w  szkolnictwie i  administracji. Polacy nie mogli zajmować sta-

nowisk publicznych. Ponadto w  r. 1876 w  całym szkolnictwie wprowadzo-

no język niemiecki. Polacy podejmowali walkę o  język i  ziemię. Rozwijali 

tajne kursy i  konspiracyjne kształcenie. Szczególnym symbolem walki o  ję-

zyk polski, a  zarazem oporu wobec germanizacji był słynny protest dzieci 

szkolnych we Wrześni w  roku 1901. Dzieci przeciwstawiły się nauczaniu 

religii w  języku niemieckim. Pomimo procesów sądowych i  surowych kar 

wybuchały kolejne strajki szkolne solidaryzujące się z  dziećmi wrzesińskimi.

 Największe możliwości rozwoju narodowego istniały w  zaborze austria-

ckim. Austria po przegranych wojnach z  Francją i  Piemontem (r.  1859) 

oraz z  Prusami (r.  1866), a  także pod wpływem wielonarodowościowe-

go wewnętrznego nacisku musiała zmienić rządy centralistyczne na rzecz 

państwa federacyjnego. Wtedy to Galicja, i  wiele innych państw, uzyskała 

autonomię, która w  r. 1873 przyjęła ostatecznie ukształtowaną formę. Już 

wcześniej, bo w  r. 1867, wprowadzono język polski w  szkołach elementar-

nych i  średnich, a w  r. 1873 w  szkolnictwie wyższym. Dzięki uzyskanej au-

tonomii szkolnictwo wyższe mogło się rozwijać. Uniwersytety Jagielloński 

i  Lwowski skupiły najwybitniejszych polskich uczonych. Ożywiły się bada-

nia naukowe i  życie akademickie. 

 Nie dziwi zatem, że  także na terenie dydaktyki szkolnej i katechetycznej 

najbardziej znaczący rozwój miał miejsce w  Galicji. Dlatego odpowiedź na 

postawione wyżej w  naszej rozprawie pytanie na temat, co dzieje się w  zakre-

sie dydaktyki szkolnej i  nauczania religii na terenie Polski, podamy głównie 

w  oparciu o  analizę sytuacji występującej w  tym zakresie na terenie Galicji, 

gdzie polskie szkolnictwo cieszyło się stosunkowo dużą swobodą.

 Podobnie jak J.W. Dawid, także ks. W.  Gadowski 67 na łamach „Prze-

glądu Powszechnego” wykazywał 68 niedostatki Herbartowskiej teorii stopni 

formalnych, a  czynił to, zwróćmy uwagę, w r. 1891, zanim w  Monachium 

67 Wybitny polski pedagog i  katechetyk ks. Walenty Gadowski (1861-1956). W  1884 
otrzymał święcenia kapłańskie z  rąk biskupa Ignacego Łobosa. W  trzy lata później w  roku 
1887 ten 26-letni kapłan został powołany na profesora katechetyki i  pedagogiki w  tarnow-
skim Seminarium Duchownym. Prowadził w  nim wykłady aż do roku 1924.

68 W.  Gadowski, Kilka słów o  toku myślenia w  zastosowaniu do nauczania elementarnego, 
„Przegląd Powszechny” 8 (1891), t.  32, s.  389-395.
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zaczęto mówić o  potrzebie wprowadzenia metody opartej o  teorię stopni 

w  udoskonalonym ujęciu jej przez Ottona Willmanna (początek XX wieku). 

Udowadniał, że  w  przedstawionym sposobie przebiegu nauczania zabrakło 

czynności abstrahowania – tak istotnej dla prawidłowego przebiegu myśle-

nia 69. Omawiał także różnice, jakie zachodzą w  rozumieniu pojęć analizy 

i  syntezy 70 w  zależności od tego, czy się je rozpatruje z  punktu widzenia 

logiki, czy psychologii asocjacyjnej. Problem ten dopiero o  wiele później, 

jak powiedzieliśmy wyżej, rozstrzygał podczas dyskusji wśród niemieckich 

katechetów O. Willmann. 

 Wszechstronna znajomość problematyki pedagogiczno-dydaktycznej 71 

pozwalała ks. W.  Gadowskiemu podejmować krytykę i  ukazywać niedostat-

ki nie tylko teorii J.F. Herbarta 72, lecz także wykazywać nieścisłości wybit-

nym polskim autorom 73, którzy zabierali głos na temat chrześcijańskiego 

wychowania. 

 Ks. W.  Gadowski jako pierwszy zapoznawał z  metodą monachij-

ską polskich czytelników na łamach „Dwutygodnika Katechetycznego 

i  Duszpasterskiego” 74. Był inicjatorem i  redaktorem tego pisma. Pierwszy 

numer pisma wydał w  roku 1897, 5 stycznia w  Tarnowie. W  celu rozwi-

jania współpracy i  dokształcania katechetów w  roku 1898/99 dzięki jego 

staraniom powstało pierwsze stowarzyszenie katechetów w  Krakowie pod 

wezwaniem św. Jana Kantego. Jego także zasługą jest fakt, że  na pierwszym 

Kongresie Katechetycznym w  Krakowie w  1913 roku – metoda monachij-

ska, wnioski i  postulaty Kongresu Wiedeńskiego (1912) zostały przedłożo-

ne i  przyjęte zgodnie z  proponowaną przez niego metodą.

69 Tamże, s.  391.
70 Tamże, s.  389 i  390 oraz s.  393 i  n.
71 Świadczą o  tym liczne publikacje drukowane na łamach „Przeglądu Powszechnego” 

w  latach 1889 i  1890, np.: W.  Gadowski, Kilka słów o  genezie pedagogii, „Przegląd Powszech-
ny” 6 (1889), t.  21, s.  305-324; t.  22, s.  62-78, 117-194.

72 W.  Gadowski, Wychowanie młodzieży i  herbarcjanizm, „Przegląd Powszechny” 4 (1887), 
t.  16, s.  347-361.

73 W.  Gadowski, Historia wychowania S. Kota. Krytyczne uwagi, „Przyjaciel Szkoły” 
3  (1925), nr  15, s.  427-429.

74 Por. P. Bednarczyk, Ks. W.  Gadowski w  walce o  lepszą metodę nauczania religii, „Ka-
techeta” 2 (1958), s. 112; por. także: Monachijska metoda katechizowania, „Dwutygodnik 
Katechetyczny i  Duszpasterski” 11 (1907), s.  88 i  n. Jak wynika z  treści, artykuł ten (nie 
podpisany) jest autorstwa ks. W.  Gadowskiego. Odtąd na oznaczenie tego pisma zastosu-
jemy skrót DKD.
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 Katechetycy niemieccy uważali mianowicie, że  jednostka lekcyjna winna 

była składać się z  trzech stopni głównych i  dwóch pobocznych. Stopniami 

głównymi nazywali:

 1. wykład, 

 2. wyjaśnienie, 

 3. zastosowanie; 

 Stopniami pobocznymi natomiast: 

  a) Przygotowanie,

  b) skupienie. 

 Cały schemat nowej metody przedstawiał się więc następująco:

 1. zapowiedź treści, przygotowanie, 

 2. wykład 

 3. wyjaśnienie, 

 4. skupienie, 

 5. zastosowanie. 

 Ks. W.  Gadowski zauważył jednak, że  w  przedstawionym schemacie nie 

widać istotnej różnicy w  stosunku do schematu podanego przez W.  Reina. 

Jedynie na stopniu trzecim słusznie wyróżniono wyjaśnienie czyli abstraho-

wanie jako czynność główną a  zebranie przerobionego materiału w  całość 

jako czynność poboczną 75. 

 Ulepszony schemat metody monachijskiej ks. W.  Gadowski przedstawił 

i  szczegółowo każdy z  przyjętych stopni omówił na łamach „Dwutygodnika 

Katechetycznego i  Duszpasterskiego” 76. Wyróżnił w  nim: 

 1. przygotowanie (praperatio),

 2. pogląd (perceptio), 

 3. wykład (propositio), 

 4. pogłębienie (explicatio), 

 5. zastosowanie (applicatio). 

 Wyeksponował znaczenie poglądu w  pięciostopniowym układzie lek-

cji. Wykład przesunął na miejsce trzecie, przyznając mu rolę abstrahowania 

z  poglądu odpowiednich pojęć. Do sprawy udoskonalenia metody mona-

chijskiej przez ks. W.  Gadowskiego powrócimy jeszcze nieco później.

75 Krytyka monachijska, DKD (1907), s.  608. Treść artykułu wskazuje, że  jest on autor-
stwa ks. W.  Gadowskiego.

76 W.  Gadowski, Stopnie lekcji, DKD 12 (1908), s.  370-375; 13 (1909), s.  401-404; 
447-451; 624-627; 680-683; 14 (1909), s.  158-162; 198-203. Niekonsekwencja w  nume-
racji roczników wynika z  różnego oznaczenia ich przez wydawcę, np.: w  roku 1908 i  1909 
posiadamy po dwa tomy tego samego rocznika. Numeracja stron jest bieżąca, ale rozpoczyna 
się od września 1908 czy 1909 roku i  kończy się w  połowie następnego roku kalendarzowego.
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 Ks. W.  Gadowski uznawał użyteczność asocjacji, kojarzenia pojęć, ale 

zwalczał asocjację czysto słowną, czyli memoryzowanie słów niezrozumia-

łych, dopuszczał natomiast asocjację treści, czyli systematyczność nauki. Poza 

tym ks. W.  Gadowskiemu zależało na harmonijnym wychowaniu młodego 

człowieka, całej jego osoby.

 Obok ks. W.  Gadowskiego kolejnym wybitnym polskim pedagogiem 

w  pierwszej połowie XX wieku był ks. Zygmunt Bielawski (1877-1939) 77, 

który także poświęcił dużo miejsca metodzie monachijskiej zarówno w  swo-

jej twórczości teoretycznej, jak i  praktycznej 78. Szczególnie interesował się 

metodą monachijską udoskonaloną przez austriackiego katechetyka J. Pi-

chlera. Dlaczego? Monachijczycy bowiem opowiadali się za jednością lo-

giczną i  poglądową, to znaczy dopuszczali stosowanie jednego tylko opo-

wiadania, opisu, tekstu jako podstawy do całej lekcji, dla wyprowadzenia 

wszystkich wniosków czy obowiązków wypływających z  danej prawdy wiary. 

Tymczasem ks. J. Pichler odrzucał stanowczo jedność poglądu – jako szab-

lon bezcelowy, a  nawet szkodliwy. Przyjmował natomiast jedność logiczną. 

Każda lekcja według jego projektu miała stanowić jednostkę logiczną w  tym 

znaczeniu, że  powinna była włączać w  swój zakres tylko pewne pojęcia po-

krewne. Tę jedność uważał za konieczną dla jasności lekcji i  możliwości od-

działywania na wolę ucznia 79. Ks. Z. Bielawski zgadzał się z  ks.  J.  Pichle-

rem, że  chcąc w  ciągu jednej lekcji przerobić kilka pojęć odmiennych od 

siebie, należy dla każdej nieco odmiennej prawdy, dla każdego mniej lub 

więcej odmiennego obowiązku moralnego podać osobny pogląd, krótszy 

lub dłuższy. Był także przekonany, podobnie jak ks. J. Pichler, że  katecheta 

nie musi się trzymać niewolniczo stopni formalnych. Powinien był je znać 

i  pamiętać o  nich zwłaszcza podczas przygotowania do lekcji, ale nie miał 

obowiązku czynić ich szablonem każdej lekcji 80.

 W publikacjach o  charakterze teoretycznym ks. Z. Bielawski w  szczególny 

sposób zajmował się procesem przekazu pojęć religijnych i  kształcenia woli. 

77 Wykształcony w  Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w  Krakowie, w  roku 1901 
otrzymał święcenia kapłańskie z  rąk kard. Puzyny. W  tym też roku wyjechał do Lwowa, gdzie 
pozostał już do końca życia. Był katechetą w  wielu szkołach lwowskich, a  od 1919 do 1933 
roku wykładowcą pedagogiki i  katechetyki na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. 

78 Por. W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  50-51.
79 Z. Bielawski, O  metodzie ks. Pichlera, w: J. Pichler, Katechezy katolickie dla szkół lu-

dowych, t.  2, Kraków 1910, s.  X-XI; por. także: W.  Gadowski, O  metodach katechizowania, 
DKD 11 (1907), s.  347.

80 Tamże.
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Mówiąc o  procesie nauczania, przyjmował za Ottonem Willmannem 81 trzy 

główne stopnie przyswajania pojęć ze strony ucznia, mianowicie:

 1. uchwycenie (przyjęcie treści i  zatrzymanie jej), 

 2. zrozumienie, 

 3. przerobienie 82. 

 Podobnie przyjmował trzy stopnie psychologiczne przyswajania pojęć: 

 1. wykład, 

 2. wyjaśnienie, 

 3. zastosowanie 83. 

 Nie ograniczył się jednak tylko do trzech głównych stopni lekcji, lecz 

wypracował szereg stopni, które nazwał pośrednimi lub podstopniami 84. 

Wymieniał ich aż dwanaście, przy czym zaznaczał, że  nie wszystkie trzeba 

realizować na każdej lekcji. Niektóre powinny były być uwzględnione przy 

nauczaniu uczniów młodszych, inne podczas pracy ze starszymi. Uzależ-

niał tę sprawę także od materiału przerabianego na lekcji. W  swojej znanej 

publikacji „Pedagogika religijno-moralna” ks. Z. Bielawski podał cały sche-

mat przyswajania i  kształcenia woli uczniów 85 i  omówił bardzo obszernie, 

co rozumie przez przyjęte stopnie główne i  podstopnie 86. Nie będziemy się 

przy nich dłużej zatrzymywać, bo nie jest to zadaniem niniejszej pracy. Na-

leży jednak zauważyć, że  ks. Z. Bielawski nie wyodrębniał w  nazewnictwie 

stopni poglądu. Wprowadzał go podczas wykładu. Przede wszystkim jed-

nak jego schemat stopni świadczy o tym, jak bardzo liczył się z  zasadami 

psychologii. Ks. Z. Bielawskiemu zależało, by proponowane nauczanie mia-

ło charakter wychowujący, by apelowało nie tylko do intelektu, lecz także 

do uczuć i  woli ucznia, a  tym samym prowadziło do czynu. Miał więc na 

uwadze nie tylko pracę nauczyciela, lecz także dobro i  aktywność ucznia.

 Omówione powyżej rozważania dwóch naszych polskich pedagogów 

i  katechetyków znalazły swoje reperkusje nie tylko w  odniesieniu do naucza-

nia religii, ale wpływały na szeroko rozumiany rozwój dydaktyki szkolnej. 

W  związku z  tym z  chwilą, gdy 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała 

niepodległość, w  polskiej szkole, przy poparciu również polskich biskupów 

81 Z. Bielawski, Pedagogika religijno-moralna, Lwów 1934, s.  231.
82 Tamże, s.  232. Por. także: Z. Bielawski, Podstawy wychowania religijnego, cz. 2: Inte-

gralność w  wychowaniu religijnym, Lwów 1922, s.  78--79.
83 Z. Bielawski, Pedagogika religijno-moralna, dz. cyt., s.  232.
84 Tamże.
85 Tamże, s.  233.
86 Tamże, s.  233-274.
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w  roku 1919 87, metoda monachijska oparta o  teorię stopni formalnych zo-

stała uznana za oficjalną metodę nauczania. Przyjęto następujące stopnie: 

 1. przygotowanie, 

 2. przedstawienie, 

 3. opracowanie (wyjaśnienie), 

 4. podsumowanie, 

 5. zastosowanie 

– przy czym stopnie drugi, trzeci i  piąty nazywano głównymi, natomiast 

pierwszy i  czwarty pobocznymi.

 Jak łatwo zauważyć, w  szkolnym nauczaniu nazewnictwo stopni przy-

pomina bardziej schemat podany przez W.  Reina, w  którym stopień dru-

gi określa się jako przedstawienie materiału, a  nie wykład czy pogląd, jak 

to miało miejsce w  metodzie monachijskiej prezentowanej przez polskich 

katechetyków, zaś  stopień trzeci pojmuje się jako opracowanie treści, a  nie 

tylko jej wyjaśnienie. Opracowanie to miało jednak na celu podejście do 

danej treści od strony różnych jej źródeł i  z  różnych punktów widzenia. Ka-

techeci jednak, mając na względzie definicje katechizmowe, bardziej kładli 

nacisk na czynności wyjaśniania niż opracowania 88. 

 Ks. J. Roskwitalski, wybitny pedagog i  katechetyk diecezji pelplińskiej 

(długoletni prezes Koła Księży Prefektów diecezji chełmińskiej, zamordo-

wany przez Niemców wraz z  innymi kapłanami diecezji pelplińskiej) był 

przekonany, że  przyjęcie w  polskiej szkole metody monachijskiej było jed-

nak przede wszystkim zasługą ks. W.  Gadowskiego 89, który (o czym mówi-

liśmy już wyżej) założył pierwsze Związki Katechetów 1898/99 dla rozwija-

nia współpracy i  dokształcania oraz  opracował na prośbę nauczycieli religii 

zbiory katechez i  podręczników, które ukazywały praktyczne zastosowanie 

metody indukcyjnej. Zasługą ks. W.  Gadowskiego było także i  to, że  na 

pierwszym Kongresie Katechetycznym w  Krakowie w  roku 1913 postulaty 

i  uchwały Kongresu w  Wiedniu (1912) zostały przedstawione i  poddane 

ocenie w  oparciu o  doświadczenia polskich nauczycieli religii, co przyczy-

niło się do podjęcia refleksji nad wykorzystaniem ich w  polskich warun-

kach nauczania.

 Szczególne zasługi w  dalszym opracowaniu i  rozpowszechnieniu metody 

monachijskiej przypisywał ks. J. Roskwitalski ks. Z. Bielawskiemu, który 

87 J. Roskwitalski, Der Elementare Religionsunterricht in Polen, Krebs-nachlass im Archiv 
des Katechetischen Institutes, Wien, s. 167.

88 Por. W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  52.
89 J. Roskwitalski, Der Elementare Religionsunterricht in Polen, dz. cyt., s. 166-167.
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opracował psychologiczne i  pedagogiczne podstawy nauczania religijnego. 

Potwierdzają to zresztą podjęte przez nas analizy, z  tym jednak, że  nie można 

umniejszać zasług ks. W.  Gadowskiego, który wprawdzie nie był profesorem 

uniwersyteckim, ale pierwszy nawiązał kontakty z  katechetykami krajów 

języka niemieckiego i  poprzez założone pismo i  zawarte w  nim publikacje 

stworzył istotne podwaliny pod dalszy rozwój polskiej szkoły i  polskiej ka-

techetyki w  pierwszej połowie XX stulecia.

1.1.4.4. Spór o  podwójny (indukcyjny i  dedukcyjny) tok 
nauczania

W polskiej szkole respektowano jednocześnie metodę naprowadzającą 

(indukcyjną) i  metodę objaśniającą (dedukcyjną) 90. Zdaniem ks. W.  Ga-

dowskiego należało wprowadzać dzieci w  przedstawiane prawdy tokiem 

naprowadzającym, stosując wykład i  uwzględniając zasadę poglądowości. 

Za wszelką cenę chciał on jednak uniknąć skrajności. Chociaż bał się me-

tody egzegetycznej (dedukcyjnej) jako jedynej metody nauczania, obawiał 

się również wyłączności metody naprowadzającej (indukcyjnej). Opowia-

dał się za metodą egzegetyczną (dedukcyjną), ale przestrzegał, że  nie po-

winno się jej stosować na początku lekcji, gdy podaje się nowe treści lub 

zapomniane. Uważał, że  można rozpoczynać lekcję od egzegezy, gdy chodzi 

na przykład o  określenia katechizmowe, już dawniej przez ucznia poznane, 

trwale zapamiętane i  dobrze zrozumiane. Był za rozpoczynaniem od egze-

gezy nawet w  pierwszym roku nauki szkolnej, gdy wyjaśnia się sprawy do-

brze uczniom znane, jak np.  „Wierzę w  Boga Ojca”, Dekalog itp. W  tym 

przypadku bowiem trzymać się trzeba zasady: „od znanych do nieznanych”, 

zatem „od rzeczy łatwiejszych do trudniejszych”, byle egzegezę ową ogra-

niczyć do zdań jak najprostszych, (np.  nie zabijaj, to znaczy nie odbieraj 

życia ani drugim ludziom, ani sobie samemu, ani zwierzętom!), natomiast 

wyjaśnienie pojęć poszczególnych – o  ile jest to konieczne – trzeba już po-

dać metodą naprowadzającą 91.

 Jak już wspominaliśmy ks. W.  Gadowski 92, podobnie jak ks. Pichler, pod-

dawał krytyce najpierw jedność poglądu, uważając taką zasadę za sztuczną 

90 Z. Bielawski, Pedagogika religijno-moralna, dz. cyt., s.  401-402.
91 Krytyka metody egzegetycznej, dz. cyt., s.  533.
92 Monachijska metoda katechizowania, dz. cyt., s.  89-922.
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i  nie we wszystkim dającą się przeprowadzić 93. Najsilniej jednak zaatakował 

dwa stopnie: wyjaśnienie i  skupienie. Z  poglądu – pisał – można abstraho-

wać tylko pojęcie indywidualne, po czym dopiero należy owo pojęcie indy-

widualne przerobić na ogólne. Nie zgadzał się też ks. W.  Gadowski z  twier-

dzeniem, jakoby pojęcia mogły być tworzone jedynie drogą porównywania 

i  różnicowania. Taki pogląd za herbartystami podtrzymywali twórcy metody 

monachijskiej. Pojęcie – mówił ks. W.  Gadowski – jest aktem abstrakcji, 

a  dusza ludzka może cechę istotną abstrahować wprost z  poglądu bez długie-

go porównywania, przy czym nieraz przychodzi z  pomocą uczucie w  danym 

kierunku rozbudzone i  występujące jako przeczucie. Pod wpływem prze-

czucia poznajemy rzecz szybko i  nieraz trafnie, chociaż nie umiemy sobie 

jeszcze zdać sprawy z  powodów, dlaczego taki a  nie inny sąd wydaliśmy 94. 

To proste abstrahowanie pojęcia nazywał ks. W.  Gadowski za przedstawi-

cielami filozofii scholastycznej cognitio recta (poznanie bezpośrednie). Zda-

wał sobie sprawę, że  te pojęcia nie są jeszcze wyczerpujące. Są jasne co do 

zakresu, ale niedokładne co do treści. Dlatego na drodze poznania jest też 

potrzebny drugi proces odwrotny od pierwszego cognitio reflexa 95(poznanie 

pośrednie), który prowadzi do poznania głębszego.

Zaczynamy więc poznanie – pisał – od elementarnej syntezy psychologicznej, 
a  uzmysławiamy je i  pogłębiamy drogą analizy, dążąc do cognitionem adaequa-
tam, (poznanie całkowite, pełne) przy czym od czasu do czasu zatrzymujemy 
się w  tym pochodzie myśli i  pogłębione pojęcia łączymy znowu drogą syntezy 
w  wyższe całości logiczne, aż wytworzymy sobie jednolity i  harmonijny świa-
topogląd (...) w  ten sposób obydwa wspomniane toki myślenia wzajemnie się 
dopełniają i  zaokrąglają: nauka następna jest rozszerzeniem poprzedniej i  na 
odwrót rzuca na wiadomości poprzednie nowe światło. Prawu temu, wysnutemu 
z  doświadczenia, nikt nie przeczy w  zasadzie, o  ile chodzi o  całokształt wiedzy: 
dlaczego nie mielibyśmy go zastosować także do każdej lekcji? 96. 

 Tak więc ks. W.  Gadowski był przekonany, że  każda lekcja jako jednost-

ka metodyczna wówczas dopiero stanowi całość w  sobie pełną, gdy obejmu-

je oba toki nauczania: analizę i  syntezę, tok naprowadzający i  egzegetycz-

ny 97. W  ten sposób miał jednak przebiegać proces dochodzenia do jasnych 

93 Krytyka metody monachijskiej, dz. cyt., s.  608.
94 Podwójny tok w  katechizowaniu, DKD 12 (1908), s.  50-51. Z  treści artykułu wynika, 

że jego autorem jest ks. W.  Gadowski.
95 Tamże, s.  10.
96 Tamże. 
97 Tamże, s. 10 oraz s.  51 i  52.
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i  dokładnych pojęć u  uczniów starszych, natomiast u  młodszych należało 

rozpoczynać od kategorii ogólnych. Byłoby bowiem w  jego przekonaniu 

rzeczą nie psychologiczną wymagać od małego dziecka, aby od samego po-

czątku tworzyło sobie pojęcia dokładne 98. Obserwujemy tu już liczenie się 

z  rozwojowymi możliwościami ucznia, które stopniowo w  dydaktyce szkol-

nej będą coraz konsekwentniej respektowane w  teorii i  praktyce. Będą tak-

że stopniowo ewaluować w  kierunku coraz lepszych relacji pomiędzy pracą 

nauczyciela i  ucznia. 

1.2. Nowe nurty pedagogiczne w  dydaktyce
pierwszej połowy 20. stulecia

Byłoby wielkim uproszczeniem, gdybyśmy na przełomie 19. i  20. stu-

lecia, a  zwłaszcza w  pierwszej połowie XX wieku dostrzegali w  dziedzinie 

dydaktyki ogólnej wyłącznie skupienie się pedagogów na udoskonalaniu 

metody s t o p n i  f o r m a l n y c h. Już pod koniec dziewiętnastego stulecia 

dochodzi coraz wyraźniej do głosu całkowite przeciwstawienie się dotych-

czasowej szkole zwanej „tradycyjną” i  jej teorii nauczania. Zarówno w  Ame-

ryce, jak i w  Europie szuka się nowych możliwości doboru i  struktury tre-

ści nauczania, jak i  zmiany oraz ubogacenia sposobów, metod nauczania, 

a  przede wszystkim coraz wyraźniej zwraca się uwagę na osobę ucznia, na 

jego zaangażowanie w  proces nauczania. Określa się nowe zasady organiza-

cji pracy szkoły 99. W  kołach amerykańskich – ogólnie mówiąc – nazwano 

ten nurt progresywizmem pedagogicznym, a w  Europie n o w ą  s z k o ł ą 100.

1.2.1. Progresywizm pedagogiczny w  Stanach 
Zjednoczonych

Nie sposób w  jednej pracy zaprezentować wszystkie różnorodne przejawy 

zmierzające do odnowy szkoły. Jak zaznaczyliśmy we wstępie, zajmiemy się 

98 Tamże, s. 51 i  52. Por. także: W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  54-56.
99 W.  Okoń, Ruch eksperymentalny w  szkolnictwie światowym, dz. cyt., s. 7.
100 Szeroko pisze na tem temat W.  Okoń w  cytowanej już książce Szkoły eksperymen-

talne w  świecie 1900-1960, a  także K. Sośnicki w  publikacji Rozwój pedagogiki zachodniej 
na przełomie XIX i  XX wieku, Warszawa 1967, wreszcie ks. W.  Kubik SJ w  cytowanej wie-
lokrotnie pozycji: Rozwój myśli dydaktycznej w  polskiej literaturze katechetycznej w  latach 
1895-1970, s.  63-76.
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głównie tymi propozycjami, które wnosiły coś szczególnie nowego w orga-

nizację szkoły i procesu nauczania, a zarazem znajdowały oddźwięk w na-

uczaniu religii. Progresywizm pedagogiczny 101 wywodzi się głównie ze Sta-

nów Zjednoczonych. Tam znaleźli się liczni jego zwolennicy i  propagatorzy, 

którzy wprowadzali nowe zasady i  pomysły do praktyki szkolnej. Nie zabra-

kło ich także, jak zobaczymy niżej, w  krajach europejskich.

1.2.1.1. John Dewey 102 (1859-1952) i  jego osiągnięcia 
pedagogiczne

Nie tylko troska o  ucznia motywowała twórców nowych pomysłów dy-

daktycznych. Reformie sprzyjała także sytuacja technicyzacji i  industria-

lizacji, dochodząca do głosu na przełomie XIX i  XX wieku, rozwój nauk 

przyrodniczych i  pojawiające się w  związku z  tym nowe potrzeby społeczne 

oraz idące za nimi nowe rozwiązania ekonomiczno-polityczne. Wszystko to 

pobudzało jednostki twórcze do podejmowania pracy eksperymentalnej 103, 

która miała dać odpowiedź na wiele pytań z  zakresu dydaktyki szkolnej 

i  jednocześnie ją ubogacać. Dużą rolę odgrywały tutaj także przyjęte zało-

żenia filozoficzne, zwłaszcza u  J. Deweya. Zdaniem Z. Melosika J. Dewey, 

przyjmując filozoficzne podstawy pragmatyzmu,

uważał, że  filozofowie powinni zrezygnować z  dążenia do odkrycia – jakkol-
wiek rozumianej – „absolutnej prawdy” i  skoncentrować się na społecznych, 
moralnych i  edukacyjnych problemach współczesnego społeczeństwa. Filozofia 
powinna służyć konkretnym potrzebom i  celom społecznym, (…) J. Dewey 
i  jego następcy odrzucali ideę, że  wiedza istnieje niezależnie od człowieka (…) 
Według pragmatyzmu punktem wyjścia i  punktem dojścia każdej wiedzy jest 
doświadczenie 104.

 Pragmatyczne koncepcje pedagogiczne, odrzucające wszelkie wartości 

transcendentne i  niejako apoteozujące doświadczenie stały się punktem wyj-

ścia dla J. Deweya do podjęcia ostrej krytyki tradycyjnego systemu edukacji. 

101 K. Sośnicki, Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i  XX wieku, dz. cyt., s. 20.
102 Swój pogląd na temat procesu nauczania, a  raczej uczenia się, wyłożył J. Dewey 

w  książce Jak myślimy (How we Think), tłum. Z. Bastgenówna, Lwów-Warszawa 1937, Bi-
blioteka Przekładów Dzieł Pedagogicznych, t.  21, a  także w  książce Moje pedagogiczne cre-
do, Lwów-Warszawa (b.r.).

103 W.  Okoń, Ruch eksperymentalny w  szkolnictwie światowym, dz. cyt., s.  9.
104 Z.  Melosik, Pedagogika pragmatyzmu, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, pod 

red. naukową Z. Kwiecińskiego, B.  Śliwerskiego, Warszawa 2003, s. 308, 309.
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 Zgodnie z  przyjętą filozofią J. Dewey założył w  Chicago tak zwaną szko-

łę laboratoryjną. Jej zadaniem nie było jednak przygotowanie wyłącznie do 

określonego zawodu. Chodziło w  niej przede wszystkim o  wspieranie rozwo-

ju sił umysłowych i  postawy społecznej ucznia. Nie usuwając pracy z  książ-

ką, J. Dewey szczególną rolę wyznaczał zajęciom praktycznym. Miały one 

pomagać w  nauczeniu się samodzielnej pracy i w  wykorzystaniu własnych 

doświadczeń pozaszkolnych, które szkoła wzbogacała o  zdobyte wiadomo-

ści 105. J. Dewey dążył do takiego organizowania zajęć szkolnych, by uczeń 

w  jego szkole był aktywnym podmiotem działającym, by zdobywał nowe 

doświadczenia życiowe w  atmosferze radości i  odkrywał wartości w  oparciu 

o  empiryczną teorię wartości, to znaczy, by uczeń sam rozpoznawał war-

tości w  trakcie działania ludzkiego 106. Starał się więc, by program szkolny 

harmonizował z  naturalnym przebiegiem rozwoju zdolności i  doświadczeń 

ucznia, uwzględniał jego potrzeby i  zainteresowania.

 W związku z  tym J. Dewey określił także dokładnie zadania nauczyciela 

i  wychowawcy, który powinien był uważnie obserwować zainteresowania 

ucznia, poznawać jego zdolności i  dostrzegać, nad jakim materiałem potra-

fi pracować najchętniej i  najefektywniej. Miał dobrze poznać ucznia, aby 

kierować jego rozwojem i  budzić jego zainteresowania 107, miał rozszerzać 

doświadczenia ucznia i  jednocześnie opierać się na nich.

 Modelem dla szkoły J. Deweya był dom wiejski, z  jego charakterystycz-

nymi cechami gospodarki samowystarczalnej i  tym samym stwarzający ucz-

niom wiele okazji do uczenia się w  wymiarze społecznym oraz zdobywania 

doświadczeń przez udział w  różnych zajęciach praktycznych. Swoją szkołę 

J. Dewey tworzył właśnie na wzór takiego domu. Praca uczniów polegała na 

obróbce drewna, gotowaniu i  zajęciach z  zakresu włókiennictwa 108. W  ten 

sposób szkoła, zgodnie z  wyznawaną przez J. Deweya filozofią wychowania, 

opartą na założeniach pedagogiki socjologicznej i  pragmatyzmu, miała się 

stać narzędziem doskonalenia społeczeństwa, ale także zaspokajania dążeń 

jednostkowych czy określonych małych zbiorowości 109.

 Podczas gdy J.F. Herbart i T.  Ziller opracowywali swoją teorię procesu 

nauczania głównie w  trosce o  skuteczne przyswajanie przez ucznia nowych 

wiadomości, John Dewey podszedł zupełnie inaczej do zagadnienia procesu 

105 Por. Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1973, s.  45-47.
106 L. Chmaj, Prądy i  kierunki w  pedagogice XX wieku, dz. cyt., s.  254; por. także: Z. Me-

losik, Pedagogika pragmatyzmu, dz. cyt., s.  311.
107 Tamże, s.  255-256.
108 Por. W.  Okoń, Ruch eksperymentalny w  szkolnictwie światowym, dz. cyt., s.  9.
109 Por. L. Chmaj, Prądy i  kierunki w  pedagogice XX wieku, dz. cyt., s.  251 n.



53I. Rozwój teorii procesu nauczania –  pierwsze czterdziestolecie XX w.

nauczania. Wychodził od analizy procesu myślenia. W  jego przekonaniu, 

jak podkreśla B. Nawroczyński, „przyswajanie informacji jest wypadkiem 

zachodzącym w  procesie myślenia, nie zaś myślenie wypadkiem w  procesie 

przyswajania informacji” 110. Stąd J. Dewey był przekonany, że  człowiek za-

czyna myśleć przede wszystkim wtedy, gdy staje przed określoną trudnością, 

gdy zostaje zmuszony do rozwiązania problemu. Stąd określając pełny akt 

myślenia, J. Dewey wyróżniał w  nim pewne etapy, jak odczucie trudności, 

wykrycie jej i  określenie, dochodzenie do pomysłu rozwiązania, co ma cha-

rakter formułowania hipotezy, dostrzeżenie, jakie wnioski wynikają z  przy-

puszczalnego rozwiązania. Nazwał ten etap logiczną weryfikacją hipotezy. 

Potem należało podjąć dalsze obserwacje i  eksperymenty prowadzące do 

przyjęcia lub odrzucenia przyjętego pomysłu czy postawionej hipotezy 111.

 Zgodnie z  przyjętym założeniem, J. Dewey opracował w  zupełnie nowy 

sposób pięć stopni procesu nauczania, do których zaliczał: 

1. zetknięcie się z  trudnością natury teoretycznej lub praktycznej; 
2. obserwację faktów w  celu umiejscowienia i  sformułowania zagadnienia; 
3. postawienie hipotezy; 
4. opracowanie hipotezy drogą rozumowania; 
5. sprawdzenie hipotezy za pomocą nowych obserwacji lub eksperymentów 112. 

 Niewątpliwie istnieje pewne podobieństwo pomiędzy etapami ustalo-

nymi przez J. Deweya i  stopniami formalnymi T.  Zillera. Wywodzą się one 

jednak z  zupełnie różnych założeń filozoficznych. U  pierwszych mamy do 

czynienia z  czystą spekulacją, a u  Deweya z  pragmatyką. Poza tym ustalenia 

J. Deweya wychodzą jednak naprzeciw wymaganiom heurezy, czyli metody 

nauczania mającej nakłonić ucznia do aktywnych, samodzielnych obserwa-

cji, doświadczeń, poszukiwań, a  nie do biernego przyswajania wiadomości, 

podczas gdy stopnie herbartystów dotyczą przede wszystkim podającej me-

tody nauczania. Zdaniem B. Nawroczyńskiego 113, J. Dewey nie ujął jed-

nak wszystkich przypadków heurezy, ponieważ w  swoim schemacie stopni 

formalnych uwzględnił tylko przykłady myślenia istotne przede wszyst-

kim w  naukach przyrodniczych, które w  logice podaje się jako  tłumaczenie 

110 B. Nawroczyński, Zasady nauczania, dz. cyt., s.  274.
111 Por. W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  64; por. także: J. Dewey, Jak 

myślimy, dz. cyt., s.  57.
112 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  64.
113 Tamże, s. 65; Określenie stopni formalnych przez J. Deweya, jak też ich krytykę por. 

B. Nawroczyński, Zasady nauczania, dz. cyt., s.  281-283.
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i  sprawdzanie. Nie uwzględnił natomiast wnioskowania i  dowodzenia, któ-

re są istotne w  naukach apriorycznych (np. geometria). Niemniej jednak 

problemowe ujmowanie procesu kształcenia przez J. Deweya dało począ-

tek wielu rozważaniom, udoskonaleniom oraz przetrwało w  taki czy inny 

sposób aż do naszych czasów.

1.2.1.2. Metoda projektów W.H. Kilpatricka (1871-1965)

Z daleko szerszym przyjęciem w  świecie niż szkoła Deweya spotkała się 

metoda projektów prof. W.H. Kilpatricka. Podstawowe założenia opracowa-

nej przez siebie metody opublikował w artykule zatytułowanym The  Project 

Method 114. Była ona wprawdzie oparta na pragmatystycznej filozofii wycho-

wania Johna Deweya, ale wyrosła także z  doświadczeń wielu szkół ekspery-

mentalnych. Swą popularność w  świecie zyskała poprzez zastosowanie idei 

wychowania przez działanie, ale przez działanie w  formie odpowiedniej dla 

zwykłych szkół 115. Miejsce tradycyjnego systemu klasowo-lekcyjnego w  szko-

le Kilpatricka zastąpiły projekty, czyli swego rodzaju ośrodki pracy i  nauki, 

które miały trafiać w  zain teresowania dzieci i  poprzez działalność praktyczną 

prowadzić do działalności poznawczej. Takim przykładowym projektem mo-

gła być budowa domu, porząd kowanie miasta, posługiwanie się środkami ko-

munikacyjnymi, praca w  ogródku szkolnym. Podczas pracy w  ogródku dzieci 

same planowały pracę na pewien okres, poznawały glebę i  nasiona, uprawiały 

ziemię i  otrzy mywały określone zbiory. Badały wpływ pór roku na rozwój ro-

ślin. W  ten sposób zdobywały wiedzę i  praktyczne umiejętności. Na podsta-

wie poczynionych doświadczeń Kilpatrick wyróżnił cztery rodzaje projektów: 

1)  produkcyjny, gdy celem jest ucieleśnienie idei lub planu w  formie zewnętrz-
nej, np.  zbudowanie łodzi, napisanie listu, urządzenie przedstawienia; 

2)  konsumpcyjny, gdy celem jest dozna nie estetyczne, np.  czytanie, słuchanie 
opowiadania, muzyki, ogląda nie obrazów; 

3)  problemowy, gdy celem jest pokonanie trudności in telektualnej, rozwiązanie 
problemu; 

4)  sprawnościowy (drill type), gdy celem jest osiągnięcie pewnego stopnia spraw-
ności, np.  w  liczeniu, w  czytaniu, w  opanowaniu słówek obcego języka 116.

114 W.H. Kilpatrick, The Project Method, „Teachers College Record” 19 (September 
1918), s.  319-334.

115 Szkoły eksperymentalne w  świecie 1900-1960, dz. cyt., s.  10.
116 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  65-66.
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 Kształcenie uczniów metodą proponowaną przez W.H. Kilpatricka ozna-

cza tworzenie sytuacji edukacyjnych (projektów), w  których działania na-

uczyciela sprowadzają się do sprawdzania wiedzy i  umiejętności uczniów 

w  zakresie treści projektu, jak również zdolności łączenia zdobytej wiedzy 

z  życiem codziennym. Nadto ten system kształcenia niejako przesunął od-

powiedzialność za kształcenie z  nauczyciela na samego ucznia. Uczniowie 

samodzielnie precyzują problem badawczy, formułują hipotezy, planują 

rozwiązanie problemu. Metoda projektów znajdowała zastosowanie przede 

wszystkim w  szkolnictwie zawodowym i  technicznym.

1.2.1.3. Plan daltoński Heleny Parkhurst

J. Dewey miał swoich zwolenników. Najwybitniejszym kontynuatorem 

jego myśli filozoficznej był Richard Rorty 117. Jednakże na gruncie amery-

kańskim powstaje wiele innych inicjatyw, organizujących nauczanie szkol-

ne na innych założeniach filozoficznych. Ważną rolę odgrywa idea i  zasady 

pedagogiki Nowego Wychowania. W  sposób wyjątkowy daje ona o  sobie 

znać głównie w  Europie, jak powiemy poniżej. Nie brak jednak jej przed-

stawicieli w  Stanach Zjednoczonych. Między innymi na podłożu persona-

lizmu pedagogicznego, troski o  dobro dziecka zrodził się P l a n  d a l t o ń -

s k i. Jego przedstawiciele, jak pisze L. Chmaj, uważali 

kształcenie osobowości za jedynie możliwe wyjście ze sprzeczności, w  jakich 
wikła się życie, które domaga się nie tylko jednostek samodzielnych i  twórczych, 
ale i  dostatecznie uspołecznionych 118.

 Twórczynią P l a n u  d a l t o ń s k i e g o  była amerykańska nauczycielka 

Helena Parkhurst (1887-1957). Napotykając trudności w  pracy szkolnej, 

podjęła nowe poszukiwania, zainspirowana zresztą w  roku 1914 metodą 

lekarki włoskiej Marii Montessori (1870-1952), która w  r. 1907 otworzyła 

pierwszy „dom dziecięcy” na wzór prawdziwego domu rodzinnego. W  nim 

dziecko mogło się swobodnie uczyć i  rozwijać poprzez proste czynności, jak 

sprzątanie, mycie się, ubieranie, nakrywanie do stołu itp. Wszystko było do-

stosowane do sił i  wzrostu dziecka. Przyzwyczajano je do porządku i  pracy. 

Wspomagano rozwój sił fizycznych i  psychicznych. Szkoła stawiała sobie 

117 Obszernie na jego temat wypowiada się Z.  Melosik w  artykule Neopragmatyzm Ri-
charda Rorty’ego, w: Z. Melosik, Pedagogika pragmatyzmu, dz. cyt., s. 317 i n. 

118 L. Chmaj, Prądy i  kierunki w  pedagogice XX wieku, dz. cyt., s.  129.
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jako główne zadanie przygotowanie dziecka do samodzielnego życia, przy-

zwyczajenie go do ruchu i  pracy 119. 

 Swój plan laboratoryjny H. Parkhurst zastosowała początkowo w  jednej 

ze szkół w  mieście Dalton, stąd nazwa systemu. Przede wszystkim likwido-

wała system klasowo-lekcyjny, czyli klasy, lekcje i  podział na przedmioty. 

Wprowadzała przemyślany plan nauczania według problemów i  szczebli 

 oparty na trzech zasadach: swobodnej pracy uczniów, indywidualizacji w  na-

uczaniu i  współdziałaniu w  życiu grupowym. Całoroczny plan nauczania 

był podzielony na miesięczne zadania (opatrzone instrukcją i  wskazówka-

mi metodycznymi). Uczniowie mieli całkowitą swobodę w  wyborze zajęć 

i  czasu pracy, musieli jedynie wypełnić „kontrakt”. Do dyspozycji pozosta-

wiało im się pracownie przedmiotowe i  konsultacje przebywających w  nich 

nauczycieli. Nauczyciel prowadził raz w  tygodniu zajęcia z  całą klasą oraz 

sprawdzał wykonanie indywidualnych zadań 120.

 Zatem rolę nauczyciela sprowadziła H. Parkhurst do następujących 

zadań 121:

 1. wyjaśnienie miesięcznych zadań dla ucznia;

 2.  wskazanie konkretnych pomocy podczas samodzielnej pracy ucznia;

 3. udzielanie rad i  wskazówek podczas pracy;

 4. omawianie spraw interesujących całą grupę na tzw. konferencjach.

 P l a n  d a l t o ń s k i  znalazł swoich zwolenników nie tylko w  Stanach 

Zjednoczonych. Zainteresowano się nim w  wielu krajach europejskich, 

np.  w  Anglii, Holandii, a  także w  Chinach i  Japonii 122.

1.2.1.4. Inne przejawy nowych rozwiązań pedagogicznych 
w  Stanach Zjednoczonych

W Batawii, w  stanie New Jork zrodził się s y s t e m  b a t a w s k i, któ-

rego twórcą był John Kennedy 123. Jego założeniem było nieco inne organi-

zowanie lekcji niż odbywało się to w  szkole tradycyjnej. Dzielił jednostkę 

lekcyjną na dwie części. Najpierw nauczyciel realizował plan lekcji według 

119 Tamże, s.  158 i n.
120 B.D. Gołębniak, Szkoła wspomagająca rozwój, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, 

t. 2, pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego, Warszawa 2003, s. 103.
121 B. Nawroczyński, Zasady nauczania, dz. cyt., s.  206.
122 L. Chmaj, Prądy i  kierunki w  pedagogice XX wieku, dz. cyt., s.  164-166; por. także: 

W.  Kubik  SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  66.
123 B. Nawroczyński, Zasady nauczania, dz. cyt., s.  249-250.
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ogólnie przyjętych zasad, natomiast w  drugiej części jego rola ograniczała 

się już tylko do kierowania pracą uczniów. Miał im służyć tylko w  miarę 

potrzeb radą, wskazaniami 124.

 W Stanach Zjednoczonych powstał także tzw. s y s t e m  u c z e n i a  s i ę 

p o d  k i e r u n k i e m, opracowany przez Haall-Questa 125, który swym od-

działywaniem objął także kraje europejskie, a  wśród nich również i  Polskę. 

Zgodnie z  założeniami systemu wychowanka przyzwyczajano do samodziel-

nego uczenia się i  myślenia. Zadania wykonywali uczniowie przede wszyst-

kim w  szkole. Praca domowa została ograniczona do minimum. Nauczyciel 

był korepetytorem. Jeśli zaistniała taka potrzeba, dawał uczniowi ustne po-

lecenia. W  duchu wymagań personalizmu pedagogicznego 126 celem uczenia 

się pod kierunkiem było wyrabianie w  uczniach samodzielności, zaradności 

życiowej, inicjatywy, wspomaganie pełnego rozwoju osobowości. Najwięk-

sze korzyści w  tym systemie odnosili uczniowie zdolniejsi, pracując zwykle 

w  zespołach uczniowskich 127.

 Indywidualizowanie pracy uczniów wprowadzono także w  p l a n i e 

W i n n e t k i, którego twórcą był C. Washburne (1889-1968) i  swój plan 

realizował w  miejscowości Winnetka pod Chicago 128. W  planie tym usi-

łowano zindywidualizować zarówno tempo pracy uczniów, jak i  treść na-

uczania. Naukę w  szkole podzielono na dwie części: przedpołudniową 

i  popołudniową 129.

 Przed południem wszyscy uczniowie przerabiali te same treści, choć każ-

dy czynił to indywidualnie i w  odpowiednim dla siebie tempie. Po połud-

niu pracowano w  grupach, które tworzyły się samorzutnie na podstawie 

wspólnych zainteresowań. Uczniowie rozwiązywali zespołowo różnorodne 

problemy o  charakterze teoretycznym lub praktycznym 130.

 Sumując, można zauważyć, że  nawet te bardzo wybiórczo przedsta-

wione dążenia amerykańskie do reformy szkolnictwa pokazują, jak w  du-

chu postulatów pedagogicznego personalizmu albo, jak mówią niektórzy 

124 Tamże, s.  249.
125 S. Dobrowolski, T.  Nowacki, Szkoły eksperymentalne w  Polsce 1900-1964, Warsza-

wa 1966, s.  109. 
126 H. Rowid, Podstawy i  zasady wychowania, Warszawa 1957, s.  225.
127 L. Chmaj, Prądy i  kierunki w  pedagogice XX wieku, dz. cyt., s.  155.
128 Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s.  189; por. także J. Zborowski, 

Metoda Winnetkowska, w: Szkoły eksperymentalne w  świecie 1900-1960, dz. cyt., s.  136-152.
129 Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s.  189.
130 Tamże.
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 teoretycy  pajdocentryzmu 131, starano się wszelkimi sposobami dowartoś-

ciować samego ucznia i  jego samodzielną pracę. Można nawet powiedzieć, 

że  w  przeciwieństwie do eksponowania w  szkole tradycyjnej roli nauczycie-

la, teraz z  pewną nawet przesadą na pierwsze miejsce wysuwa się działanie 

ucznia, samodzielne uczenie się. Wielki nacisk kładzie się także na zmianę 

treści, a  zwłaszcza przebiegu nauczania (J. Dewey). Dąży się do unowocześ-

nienia form organizacyjnych nauczania (W.H. Kilpatrick, P l a n  d a l t o ń -

s k i). Próbuje się łączyć nauczanie zbiorowe z  indywidualnym (różne meto-

dy uczenia się pod kierunkiem), indywidualizować tempo i  treść nauczania 

(p l a n  W i n n e t k i). Innymi słowy czyniono wszystko, by nauczanie było 

bardziej skuteczne.

1.2.2. Europejskie dążenia do reformy „szkoły tradycyjnej”

Coraz lepsze poznanie psychiki dziecka powoduje niespotykane dotąd 

zainteresowanie się nim, a  to z  kolei warunkuje europejskie dążenia do re-

formy szkoły. Szwedzka nauczycielka E. Key (1849-1929) 132, autorka książ-

ki Stulecie dziecka, zarzucała dotychczasowej szkole lekceważenie potrzeb 

i  właściwości psychicznych dziecka. Opowiadała się za różnym tempem 

nauczania  – zależnie od indywidualnych właściwości i  zdolności poszcze-

gólnych dzieci. Zalecała wprowadzenie do szkoły zajęć ręcznych, wycie-

czek, zabaw, gier, w  toku których mogłoby dziecko ujawnić i  rozwijać swo-

je zainteresowania.

 Z kolei szwajcarski lekarz, psycholog i  pedagog E. Claparède 

(1873-1940) 133 akcentował, że  dziecko nie jest miniaturką człowieka do-

rosłego. Dlatego domagał się respektowania możliwości, zainteresowań 

i  potrzeb dziecka. Opowiadał się za dostosowaniem szkoły do indywidu-

alnych możliwości dziecka, szkoły n a  m i a r ę  d z i e c k a. Wychowanie, 

jego zdaniem, powinno przystosowywać dziecko do środowiska społeczne-

go i  przygotowywać je do działania w  tym środowisku, do podjęcia pracy 

w  takiej dziedzinie życia i  kultury, jaka odpowiada jego uzdolnieniom. Kry-

tykując tradycyjne metody nauczania, domagał się wprowadzenia w  proces 

131 S. Sztobryn, Pedagogika Nowego Wychowania, w:  Pedagogika. Podręcznik akademicki, 
t.  1, dz. cyt., s. 286-290.

132 E.  Key, Stulecie dziecka, tłum. I. Moszczeńska, Warszawa 1928.
133 L. Chmaj, Prądy i  kierunki w  pedagogice XX wieku, dz. cyt., s.  64-72.
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nauczania naturalnej formy zabawy, która daje dziecku radość i  zwiększa 

jego zdolność do wysiłku, a  tym samym pomnaża skuteczność uczenia się.

 I rzeczywiście, jak pisze S. Wołoszyn 134, to proponowane Nowe Wychowa-

nie w  pierwszych dziesięcioleciach wieku  XX w  Europie i  częściowo w  Ame-

ryce Północnej przyczyniało się do nowych inicjatyw przemyślanych pod 

względem psychologicznym na rzecz zapewnienia serdecznej opieki każdemu 

dziecku. W  tym duchu doskonalono metody nauczania i  wychowania szkol-

nego i  pozaszkolnego.

Pedagogika w  każdej postaci – pajdocentryzmu, pedagogiki kultury, personali-
zmu, marksizmu, egzystencjalizmu, psychologii indywidualnej itp. – przyjmowała 
charakter pedagogiki humanistycznej, tzn. opowiadała się radykalnie i  jedno-
znacznie po stronie dziecka jako człowieka i  jego niezbywalnych praw ludzkich 
do szacunku, szczęśliwego dzieciństwa i  edukacji na miarę indywidualnych 
zdolności i  osobowych możliwości 135.

 Najpierw upowszechniają się instytucje wychowania przedszkolne-

go: oprócz prywatnych i  wyznaniowych powstają też publiczne, nawet po 

wsiach. Zaczyna być uznawane prawo rozwojowe, że  dziecko musi wycho-

dzić „poza rodzinę”, aby się uczyć trudnej „sztuki życia wśród innych ludzi 

i  z  ludźmi” oraz przygotować się do wieloletniej szkoły, jaka je czeka 136. Tak 

więc Nowe Wychowanie przyniosło w  różnych krajach liczne udane eks-

perymenty wychowawcze i  innowacje metodyczne w  zakresie kształcenia 

wczesnoszkolnego i  szkolnego, których celem było uczyć dzieci i  młodzież 

„życia przez życie”, pobudzać twórczą aktywność uczniów i  wychowanków, 

rozwijać ich samorządność i  uczyć sztuki samowychowania. 

 Powtórzmy jeszcze raz, nie zaprezentujemy w naszej rozprawie wszyst-

kich odmian zaistniałych systemów pedagogicznych czy dydaktycznych, bo 

nie to jest celem naszej rozprawy. Postaramy się jednak pokazać te, które 

w  sposób wyraźny oddziaływały na kierunek rozwoju dydaktyki szkolnej 

i  katechetycznej albo nie były przez nią respektowane – z  tym, że  ograni-

czymy się do szczególnie oryginalnych.

134 S. Wołoszyn, Oświata i  wychowanie w  XX wieku, w: Pedagogika. Podręcznik akade-
micki, t. 1, dz. cyt., s. 170.

135 Tamże, s.  170-171.
136 Tamże, s.  171.
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1.2.2.1. System wychowania Marii Montessori 137

Przodujące miejsce zajął system Marii Montessori (1870-1952). Podsta-

wowym założeniem jej pedagogii było kształcenie wrażliwości wszystkich 

zmysłów oraz rozwój umysło wych i  manualnych sprawności dziecka przez 

dostarczanie mu materiału „dydaktycznego” (do manipulowania) i  umoż-

liwienie spontanicznej aktywności w  warunkach jak najbardziej zbliżonych 

do prawdziwego życia.

 Maria Montessori z  wykształcenia lekarz, dyplom ukończenia medycy-

ny uzyskała w  1896 roku 138. Była jedną z  pierwszych kobiet we Włoszech, 

które ukończyły studia medyczne, w  samym Rzymie była trzecią z  kolei 139. 

Studiowała także w  Paryżu i w  Monachium.

 Podejmując pracę w  1897 jako asystentka w  Klinice Psychiatrycznej przy 

Uniwersytecie Rzymskim, zetknęła się z  dziećmi, u  których zdiagnozowano 

upośledzenie umysłowe. Poprzez nowe podejście do tego problemu próbo-

wała zmienić dotychczasowe poglądy na temat przyczyn i  dalszej pracy wy-

chowawczej. Wykazała, że  nie jest to stan czy choroba, która wymaga tylko 

i  wyłącznie medycznej interwencji. Stwierdziła, że  „jest to objaw pewnego 

nieporządku rozwojowego, pewna dysharmonia funkcjonalna, która prze-

szkadza w  wyrażaniu się” 140, a  często przyczyną takiej niedoskonałości nie 

jest organiczny stan umysłu, ale problem szkodliwego wychowania. Swoje 

wysiłki skierowała nie tylko na stworzenie nowej koncepcji wychowawczej, 

ale także na realizację postulatu  objęcia nauką wszystkich dzieci, zwłaszcza 

ubogich materialnie i  umysłowo.

 Po pierwszych sukcesach M. Montessori związanych z  pracą wychowaw-

czą z  dziećmi upośledzonymi umysłowo, w  roku 1907 zaproponowano jej 

założenie i  prowadzenie w  najuboższej rzymskiej dzielnicy św. Wawrzyńca 

placówki wychowawczej dla dzieci zdrowych. W  ten sposób powstał „Dom 

137 Por. B. Surma, Pedagogika Montessori – podstawy teoretyczne i  twórcze inspiracje w  prak-
tyce, Łódź 2008, s.  17-31.

138 Temat pracy dyplomowej z  zakresu psychiatrii: Contributo clinico allo studio delle al-
lucinazioni a  contenuto antagonistico.

139 Por. M.G. Corda, Tracce di incontri con Maria Montessori, w:  Montessori: perché no? 
Una Pedagogia per la crescita. Che cosa ne è oggi della proposta pedagogica di Maria Montessori 
in Italia e nel mondo?, pod red. G.  Honegger Fresco, Angeli, Milano 2000, s.  58.

140 A. Scocchera, Maria Montessori una storia per il nostro tempo, Roma 1997, s.  32.
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Dziecięcy” 141 („Casa dei Bambini”) – miejsce pierwszego eksperymentu, 

w  którym M.  Montessori stworzyła naukową metodę wychowawczą. 

 Od roku 1914 do roku 1939 teoria i  praktyka systemu M. Montesso-

ri rozwijała się w  Polsce i  silnie oddziaływała na nową myśl pedagogiczną. 

J.  Dybiec 142 wyróżnia dwa nurty rozwoju myśli pedagogicznej tejże autorki 

w  Polsce. Pierwszy dotyczył rozszerzania informacji teoretycznych na temat 

wychowania przedszkolnego w  systemie M. Montessori oraz ich publiko-

wania. Drugi wiązał się z  recepcją systemu w  placówkach przedszkolnych. 

Owocem tego było zapoznawanie szerokich kręgów pedagogicznych z  te-

orią wychowania stworzoną przez M. Montessori, ale także krytyczne ana-

lizowanie systemu, tworzenie własnego narodowego systemu wychowania 

przedszkolnego oraz bezpośrednia recepcja systemu w  przedszkolach i  pro-

wadzenie własnych badań i  obserwacji. 

 Polskie publikacje na temat systemu M. Montessori dotyczyły przede 

wszystkim wychowania przedszkolnego. Natomiast w  toku prowadzenia 

swoich doświadczeń naukowych M. Montessori rozwinęła także koncep-

cję wychowania i  nauczania dziecka szkolnego. W  pracy L’autoeducazione 

nelle scuole elementari przedstawia aspekt teoretyczny wychowania dziecka 

szkolnego, a  także opis materiału dydaktycznego dla jego rozwoju intelek-

tualnego z  zakresu mowy, matematyki, rysunku, wychowania muzyczne-

go. W  roku 1931 ukazała się monografia F. Pinesowej, która uwzględni-

ła późniejsze dzieła M.  Montessori, zanalizowała jej system, przedstawiła 

także krytykę uzasadnioną nowymi argumentami. Uwzględniła zagadnie-

nie zabawy i  wolności w  koncepcji M. Montessori oraz metodę czytania 

i  pisania 143.

 W ostatnich latach ukazały się nowe publikacje dotyczące jej systemu, 

działa Polskie Stowarzyszenie Montessori, opracowano pierwszy podręcz-

nik dla nauczycieli i  studentów z  dziedziny matematyki 144, odbyły się dwie 

międzynarodowe konferencje dotyczące aktualnego rozwoju myśli peda-

gogicznej M.  Montessori w  Europie. Jednak na postawione pytanie, czy 

141 W  polskiej literaturze pedagogicznej najczęściej spotykane tłumaczenie to – „Dom 
Dziecięcy”, chociaż można również spotkać nazwę „Dom Dziecka”; Por.  S.  Kunowski, Pod-
stawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993, s.  112; Por. także: S. Wołoszyn, Dzieje wy-
chowania i  myśli pedagogicznej w  zarysie, Kielce 1998, s.  404-405.

142 J. Dybiec, Maria Montessori w  Polsce, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych” 20 
(1983), s. 5.

143 Por. F. Pinesowa, System wychowawczy dr Marii Montessori, Warszawa 1931.
144 S. Guz, Edukacja w  systemie Montessori. Podręcznik dla nauczycieli i  studentów, t.  1-2, 

Lublin 1998.
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pedagogika Marii Montessori jest polskim wychowawcom dobrze znana, 

R.  Kucha zdecydowanie odpowiada: Nie! 

 Jak ukazują badania R. Kuchy 145, M.  Mikszy 146 i  B. Bednarczuk 147 efek-

tem braku badań naukowych i  dokładnej analizy myśli i  praktycznego za-

stosowania systemu M. Montessori w  polskich placówkach oświatowych 

jest między innymi brak jednoznacznej klasyfikacji pedagogiki M.  Mon-

tessori. Pedagogika ta w  zależności od autorów zaliczana była między in-

nymi do pedagogiki biologicznej o  kierunku psychologicznym (L.  Chmaj, 

1938) 148, do pedagogiki naturalistyczno-liberalnej o  kierunku personalizmu 

pedagogicznego (L.  Chmaj, po drugiej wojnie światowej) 149, do pedagogi-

ki indywidualistycznej (B. Nawroczyński, 1933) 150, do systemu liberalne-

go (S.  Kunowski) 151 czy do pedagogiki psychologicznej, rozumianej jako 

metoda swobodnego wychowania przedszkolnego w  „domach dziecięcych” 

(S.  Wołoszyn) 152. 

 R. Kucha 153 proponuje zaklasyfikowanie pedagogiki M. Montessori do 

szeroko rozumianej pedagogiki humanistycznej. Analizując poszczególne 

fazy rozwoju pedagogiki M. Montessori, R. Kucha twierdzi, że  można ją 

zaliczyć do pedagogiki wychodzącej od dziecka, do indywidualizmu peda-

gogicznego, pedagogiki eksperymentalnej, społecznej, kultury i  pedagogiki 

religijnej.

145 R. Kucha, Pedagogika Marii Montessori, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, t.  1, 
dz. cyt., s.  324-333.

146 Por. M. Miksza, Miejsce Marii Montessori (1870-1952) w  klasyfikacjach prądów, kie-
runków i  ruchów pedagogicznych, w: Pedagogika alternatywna – dylematy teorii, pod red. 
B.  Śliwerskiego, Kraków 1995, s.  99-117.

147 Por. B. Bednarczuk, Teoriopoznawcze podstawy edukacji metodą Marii Montessori, 
„Życie Szkoły” 618 (2001)1, s. 52-57; oraz B. Bednarczuk, Psychologiczne podstawy pedago-
giki Marii Montessori, „Annales Universitatis M. Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-
-Psychologia” 13 (2000), s.  117-131.

148 Por. L. Chmaj, Prądy i  kierunki pedagogiki współczesnej, dz. cyt., s.  127-132.
149 Por. tamże, s.  129 i  158-161.
150 Por. B. Nawroczyński, Współczesne prądy pedagogiczne, w: Encyklopedia wychowania, 

pod red. S.  Łempickiego, t. 1: Wychowanie, cz. 1, Warszawa 1933, s.  534.
151 Por. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s.  112.
152 Por. S. Wołoszyn, Nauki o  wychowaniu w  Polsce w  XX wieku, Kielce 21988, s.  34.
153 R. Kucha, Pedagogika Marii Montessori, dz. cyt., s. 327 i  327 i 328.
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1.2.2.2. Nauczanie całościowe

W edukacji wczesnoszkolnej spopularyzowały się także koncepcje i  me-

tody n a u c z a n i a  c a ł o ś c i o w e g o  (Gesammtunterricht) i   n a u c z a -

n i a  ł ą c z n e g o 154.

 Bardzo znanym przedstawicielem nauczania całościowego był w  Europie 

Owidiusz Decroly (1871-1932), belgijski psycholog, lekarz, pedagog. Był 

on jednym z  czołowych reprezentantów s z k o ł y  a k t y w n e j  i  twórcą kie-

runku pedagogicznego zwanego s z k o ł a  d l a  ż y c i a  i   p r z e z  ż y c i e 155. 

 Owidiusz Decroly po odbyciu nauki w  szkołach ogólnokształcących roz-

począł studia medyczne w  zakresie psychiatrii dziecięcej w  Gandawie, Berli-

nie, Paryżu, aż wreszcie osiadł w  Brukseli. Praktyki, które odbywał w  klini-

kach w  państwach, gdzie studiował, wpłynęły na poszerzenie i  pogłębienie 

kręgu jego zainteresowań w  zakresie neurologii, psychiatrii, psychologii oraz 

pedagogiki. Decroly zwrócił uwagę na trudny w  owych czasach los dziecka 

normalnego, a  tym bardziej na los dziecka obciążonego brakami rozwojo-

wymi. Porzucił świetnie zapowiadającą się karierę lekarza-specjalisty i  or-

ganizuje szkołę w  Brukseli, opartą na opracowanej przez siebie metodzie 

„ośrodków zainteresowań” 156. Do historii pedagogiki przeszedł również jako 

jeden z  czołowych reprezentantów w  Europie szkoły aktywnej i  twórca kie-

runku pedagogicznego zwanego szkołą „dla życia i  przez życie” 157. Metoda 

Decroly’ego szybko zyskała sławę i  została wprowadzona przez Ministerstwo 

Edukacji Belgii do 12 szkół komunalnych Brukseli w  1920 roku, a  16 lat 

później została przyjęta do programu szkolnictwa w  całej Belgii 158.

 U podstaw metody „ośrodków zainteresowań” Decroly’ego leży psycho-

logia rozwojowa oraz idee naturalizmu w  wychowaniu. Zakładając, że  dzie-

cko ma być przygotowane do życia przez szkołę, Decroly przyjął hipotezę, 

że  spontaniczna aktywność dziecka w  jego naturalnym środowisku stanowi 

najbardziej dynamiczny czynnik w  jego przygotowaniu do życia i  do uczenia 

się. Istotną zatem rzeczą są warunki, w  jakich dziecko ma się kształcić. Prze-

prowadzone badania potwierdziły, iż młoda osoba wykazuje najwięcej chęci, 

154 W. Okoń, Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa 1997, s. 26-27.
155 T.  Wróbel, Owidiusz Decroly – przedstawiciel naturalizmu w  pedagogice, w: Studia nad 

pedagogiką XX wieku, pod red. W.  Okonia, B. Suchodolskiego, Warszawa 1962, s.  45-56. 
156 W.  Okoń, Dziesięć szkół alternatywnych, dz. cyt., s.  24.
157 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s. 69.
158 L. Grochowski, Część VI: Oświata i wychowanie w rozwiniętych krajach kapitalistycznych 

XX wieku, w: Historia Wychowania wiek XX, t.  2, pod red. J. Miąso, Warszawa 31988, s. 262.
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ochoty oraz aktywności w  swoim naturalnym środowisku 159. Uwzględnia-

jąc wyniki badań psychologii rozwojowej, Decroly wyróżnił cztery główne 

potrzeby dziecka:

 1. odżywianie się, a  co z  tym idzie także oddychanie;

 2. walka z  wpływami atmosferycznymi;

 3. obrona przed niebezpieczeństwem oraz nieprzyjaciółmi;

 4. praca i  ruch oraz rozrywka.

 Zaspokojenie tych potrzeb najlepiej oraz najpełniej odbywa się w  natu-

ralnym środowisku dziecka 160.

 Wiara Decroly’ego w  naturalne predyspozycje dziecka, jego potrzeby 

oraz uszanowanie naturalnego tempa rozwoju każdego wychowanka bez 

sztucznego przyspieszania i  heteronomicznych celów nawiązywała w  swej 

wymowie do pedagogiki naturalizmu J.J. Rousseau. Dzięki pracy m.in. 

O.  Decroly’ego nastąpiło wprzęgnięcie nauk psychologicznych w  obszar 

pedagogiki. Ukształtował się w  ten sposób kierunek biopsychologiczny, 

którego cechą charakterystyczną było utożsamianie procesu wychowawcze-

go z  jego naturalnymi fazami rozwojowymi. Dziecko nie było już przed-

miotem, ale podmiotem wychowania, które w  ten sposób mogło kształto-

wać swą indywidualną osobowość. Obok Decroly’ego kierunek ten, jak już 

wspominaliśmy, był reprezentowany także przez E. Key oraz M. Montesso-

ri, E. Claparède’a, znalazł zwolenników także na ziemiach polskich, a  jego 

najgłośniejszym przedstawicielem był Janusz Korczak 161.

 Metoda ośrodków zainteresowań miała na celu wprowadzenie w  miej-

sce odrębnych przedmiotów cykle tematyczne dostosowane do faz rozwo-

jowych dziecka oraz jego potrzeb. Wiedzę i  umiejętności uczniowie mieli 

zdobywać poprzez ośrodki zainteresowań 162. Miało to na celu „obudzenie 

w  dziecku zrozumienia dla tego, co wykonuje, i  zaprawienie go do kiero-

wania samym sobą” 163.

 Innymi słowy, organizacja i  metody nauczania w  szkole Decroly’ego 

zakładały aktywność i  działanie dzieci. Wiadomości i  umiejętności mieli 

uczniowie zdobywać w  toku działania skupionego wokół ośrodków zain-

teresowań, które zastąpiły tradycyjne przedmioty szkolne. Były to różnego 

159 W. Okoń, Dziesięć szkół alternatywnych, dz. cyt., s. 26-27.
160 Tamże, s. 28.
161 Por. L. Grochowski, Część VI: Oświata i wychowanie w rozwiniętych krajach kapita-

listycznych XX wieku, w: Historia Wychowania wiek XX, t. 2, dz. cyt., s. 273.
162 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s. 69.
163 Por. W.  Okoń, Dziesięć szkół alternatywnych, dz. cyt., s. 27.
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rodzaju zajęcia związane bezpośrednio z  zainteresowaniami dziecka, a  tak-

że z  jego życiem 164.

 W zastosowanej metodzie O. Decroly wyróżnia trzy rodzaje aktywności 

dziecięcej: 

1. obserwowanie przedmiotów i  różnych zjawisk; 

2.  kojarzenie, nawiązywanie do wiadomości już zdobytych i  opracowanie 

pojęć ogólnych;

3.  wyrażanie – ekspresja obejmującą wypowiedzi słowne, pisanie wypraco-

wań, czytanie oraz prace ręczne, wycinanie itp. 165.

 Decroly wiedząc, że  należy dostosować metody wychowawcze do or-

ganizmu dziecka, skupił się na grach i  zabawach mających na celu ćwicze-

nie zmysłów oraz sprawności ruchowej. W  konsekwencji miało to pomóc 

w  koncentracji i  ulepszeniu sprawności myślenia 166. Starał się tak organizo-

wać lekcje, aby połączyć ćwiczenia ustne, pisemne wypowiadanie się czy ra-

chunki z  rozrywką, w  której najważniejszym bodźcem była radość z  wygranej 

oraz współzawodnictwo. Oprócz wymienionych zajęć dzieci miały kontakt 

ze śpiewem, robotami ręcznymi, rysunkami, nauką języka obcego, ale cały 

czas pamiętano o  zachowaniu zasady o  zainteresowaniach podopiecznych.

 Ważnym i  nieodłącznym elementem metody ośrodków zainteresowań 

Decroly’ego był kontakt dzieci z  rodzicami. Zostali oni wcześniej zaznajo-

mieni z  metodami, jakie są stosowane w  szkole, aby mogli pomagać swoim 

dzieciom w  celu osiągnięcia jeszcze lepszych wyników. Do pomocy przy-

łączył się także komitet rodzicielski, który świadczył pomoc w  działalności 

administracyjnej szkoły.

 Wychowawcy starali się doprowadzić do jak największej samodzielności 

dzieci, dlatego też podczas lekcji organizowano tzw. pogadanki. Były one 

przygotowywane przez uczniów dla kolegów, a  temat zatwierdzał nauczyciel. 

Miały one na celu rozwiniecie ich inicjatywy, pewności siebie oraz solidar-

ności 167. Decroly starał się również, aby podczas nauki wyraźnie zaznaczała 

się dominacja zagadnień wychowawczych nad dydaktycznymi 168. 

 W metodzie ośrodków zainteresowań uczniowie nawiązywali naj-

pierw kontakt ze środowiskiem przyrodniczym. W  tym wypadku był to 

ogród szkolny z  bogatą roślinnością oraz hodowla zwierząt. Element ten 

164 Por. L. Grochowski, Część VI: Oświata i wychowanie w rozwiniętych krajach kapita-
listycznych XX wieku, w: Historia Wychowania wiek XX, t. 2, dz. cyt., s. 262.

165 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s. 69-70.
166 Por. J. Draus, R. Terlecki, Historia wychowania, t.  2: Wiek XIX i  XX, dz. cyt., s. 36.
167 Por. W.  Okoń, Dziesięć szkół alternatywnych, dz. cyt., s. 27.
168 S. Sztobryn, Pedagogika Nowego Wychowania, dz. cyt., s.  289-290.

Od teorii...5 
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nie  sprawiał dzieciom z  reguły problemu. Komplikacje zaczynały się, gdy 

punktem obserwacji stawało się środowisko ludzkie. Bogactwo i  zróżnico-

wanie typów ludzkich, ich zachowań i  potrzeb sprawiały podopiecznym 

dużo większe problemy i  wymagały dłuższego czasu. Inna kategorią były 

 zjawiska  fizyczne, chemiczne i  astronomiczne, gdyż wymagały zaintereso-

wania ze strony uczących się 169.

 Decroly po raz pierwszy wprowadził globalną metodę nauki pisania 

i  czytania. 

 W jego szkole nie było typowych klas, lecz uczniowie w  małych grupach 

pracowali w  pracowniach i  warsztatach 170. 

 Decroly bardzo mocno akcentował twórczą postawę nauczyciela:

Personel pedagogiczny powinien być czynny, inteligentny, zaprawiony do ob-
serwowania zarówno zwierząt i  roślin, jak i  dzieci; powinien lubić dzieci, inte-
resować się w  tym kierunku, wreszcie powinien posiadać łatwość wysłowienia 
i  umiejętność zachowania ładu i  karności 171.

 Metoda „ośrodków zainteresowań” choć cieszyła się niezwykłym wprost 

zainteresowaniem ówczesnych pedagogów, w  późniejszym okresie poddana 

została zasadniczej krytyce. W.  Okoń nie podziela ogólnego zachwytu nad 

osiągnięciami tej metody. Krytykuje schemat, na którym oparto program 

szkoły elementarnej, z  uwagi na to, że  przedwcześnie narzucał on dzieciom 

sztuczny pogląd na świat. Zdaniem W.  Okonia Decroly przeniósł metody 

wypracowane w  zakładach dla dzieci upośledzonych umysłowo do szkół 

dla dzieci normalnych 172.

 Choć wytknięto tej metodzie wiele braków, to niewątpliwie przyczy-

niła się ona do wypracowania w  nauczaniu metod aktywizujących ucznia, 

zwróciła uwagę na zalety pracy uczniów w  małych zespołach i  konieczność 

wyposażenia materialnego sal lekcyjnych. W  późniejszym okresie metoda 

„ośrodków zainteresowań” znalazła zastosowanie bardziej w  nauczaniu po-

czątkowym niż przedszkolnym oraz w  zakładach i  szkołach dla dzieci spe-

cjalnej troski.

169 Por. W.  Okoń, Dziesięć szkół alternatywnych, dz. cyt., s. 28.
170 Por. W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s. 70.
171 A. Hamaide, Metoda Decroly’ego, Warszawa 1932, s.  24.
172 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  70.
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1.2.2.3. Nauczanie łączne Karola Linkego

N a u c z a n i e  c a ł o ś c i o w e  zalecał też już w  roku 1819 w  Austrii 

Otto Glöckl. W  jego szkole zrezygnowano z  nauczania odrębnych przed-

miotów, a  oparto je na ośrodkach życiowych. Te i  tym podobne doświad-

czenia szkół eksperymentalnych dawały podstawę do opracowania koncepcji 

n a u k i  ł ą c z n e j  w  reformie szkolnej w  Austrii w  roku 1926 173. Czołową 

rolę w  tym eksperymencie odegrał pedagog wiedeński Karol Linke.

 Na program nauki na szczeblu elementarnym składały się o ś r o d k i 

ż y c i a. Były to wybrane fragmenty z  życia przyrody i  życia człowieka. Spra-

wy ojczystego kraju odgrywały główną rolę w  treści nauczania. W  kolejnych 

latach wprowadzano uczniów w  coraz szerszy krąg rzeczy i  zjawisk. Był to 

już szczebel nauki oparty na ośrodkach życiowych, które traktowano jako 

przedmioty nauczania.

 Główną metodę nauczania stanowiła obserwacja zjawisk przyrody, ob-

serwacja życia i  pracy ludzi. Zdobyte wiadomości przedstawiali uczniowie 

za pomocą kształtów, barw, liczby i  ruchu. W  toku tego rodzaju pracy ucz-

niowie zdobywali wiadomości historyczne, obyczajowe i  społeczne 174. Na-

uczyciel pełnił zatem w  opisanych przykładach reformy rolę pomocniczą. 

Wspomagał samodzielną pracę ucznia.

 Zaprezentowane przejawy reformy szkoły w  Europie i w  Stanach Zjedno-

czonych pokazują dobitnie, że  w  pierwszej połowie XX wieku nie brakowało 

ludzi, którym bardzo serio zależało na usprawnieniu działania szkoły dla do-

bra ucznia, ale także dla ulepszenia pracy nauczyciela. Pomysłów było wiele 

i  różnorodnych. Nie brakło w  nich często pewnej jednostronności i  przesady, 

ale budziły twórczy zapał, który jak zobaczymy w  dalszych naszych rozważa-

niach, wydaje owoce doskonalenia procesu nauczania-uczenia  się. 

1.2.2.4. „Szkoła twórcza” Henryka Rowida (1877-1944)

Poglądy pedagogów Nowego Wychowania reprezentował także w  stop-

niu wybitnym polski twórca koncepcji „szkoły twórczej” Henryk Ro-

wid (1877-1944), dlatego trudno go na tym miejscu nie wymienić. Był 

173 W.  Okoń, Ruch eksperymentalny w  szkolnictwie światowym, dz. cyt., s. 12; por. także: 
S. Nowaczyk, Nauczanie łączne, w: Szkoły eksperymentalne w  świecie 1900-1960, dz. cyt., 
s.  81-102.

174 Tamże.
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redaktorem ważnych czasopism pedagogicznych. W  latach 1912-1933 re-

dagował „Ruch Pedagogiczny”, a  od r. 1934 „Chowannę”. Kierował Pań-

stwowymi Kursami Nauczycielskimi w  Krakowie. Niestety, podobnie jak 

wielu innych zasłużonych w  dziedzinie rozwoju pedagogiki, został zamor-

dowany przez hitlerowców 175.

 Na szczególną uwagę w  zakresie reformy szkolnictwa zasługuje koncep-

cja „szkoły twórczej”. H. Rowida. O  nazwie szkoły decydowały przyjęte 

przez niego zasady dydaktyczno-wychowawcze oraz stosowanie w  naucza-

niu i  wychowaniu metod aktywnych. H. Rowid uważał, że  celem szkoły 

jest rozwijanie aktywności, samodzielności, współdziałania i  twórczości 

uczniów. Był zwolennikiem samorządności uczniów. Zarzucał szkole tra-

dycyjnej, że  realizacja programu jest w  niej ważniejsza od zainteresowania 

uczniem 176. Chciał kształtować silne, przedsiębiorcze charaktery, wychować 

ucznia na o b y w a t e l a  i  c z ł o w i e k a. Dlatego zamierzał uspołeczniać 

uczniów, rozwijać w  nich umiejętność uczestnictwa w  dorobku społecznym 

i  jego pomnażaniu. Uważał, że  nauczyciele powinni przede wszystkim dbać 

o  dobro ucznia, liczyć się z  jego prawem do swobodnego rozwoju i  dosko-

nalenia się.

 W szkole H. Rowida materiał nauczania czerpano przede wszystkim ze 

środowiska uczniowskiego. Program nauczania opracowywali sami ucznio-

wie wspólnie z  nauczycielem. Uczeń był głównym ośrodkiem pracy, ale re-

lacje między uczniem i nauczycielem były wyważone bez przesady akcen-

towanej w  innych poszukiwaniach nowatorskich. 

 W szkole twórczej uczeń zdobywał wiedzę poprzez obserwację i  przeży-

wanie zjawisk, zdarzeń w  otaczającej go rzeczywistości oraz poprzez działa-

nie. Najbardziej liczyła się aktywność uczniów i  samodzielne zdobywanie 

wiedzy. Samodzielną pracę podejmowali uczniowie w  małych lub więk-

szych grupach. Nauczyciel kierował ich pracą, pobudzał do niej, wyzwalał 

aktywność, pomagał w  poszukiwaniu materiałów i  środków do wykonania 

podjętych prac. Wspólna praca łączyła uczniów i  nauczycieli w  jeden har-

monijny zespół pracowników 177.

175 J. Draus, R. Terlecki, Historia wychowania, t. 2: Wiek XIX i  XX, dz. cyt., s.  293.
176 Tamże.
177 L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, dz. cyt., s. 184-186.



69I. Rozwój teorii procesu nauczania –  pierwsze czterdziestolecie XX w.

1.2.2.5. Wychowanie oparte na przeżywaniu i  interpretacji 
kultury (wartości)

Na szczególną uwagę zasługuje także fakt, że  na przełomie XIX i  XX 

stulecia pojawia się charakterystyczna zmiana w  sposobie myślenia, nowe 

spojrzenie na człowieka, jego kulturę i  historię, co znalazło także swoje re-

perkusje na polu katechetycznym. Pod wpływem filozoficznych idei Wil-

helma Diltheya (1833-1911), a  pośrednio także Friedricha D.E. Schleier-

machera, Georga W.F. Hegla, Wilhelma Humboldta i  innych dochodzi do 

głosu pedagogika kultury.

 Do wieku XIX traktowano człowieka jako istotę ściśle związaną z  natu-

rą – w  znaczeniu przyrodniczym. Stąd tak bardzo akcentowano wychowa-

nie zgodne z  prawami natury. Tymczasem na przełomie XIX i  XX wieku 

nauka skierowuje swoją uwagę głównie na działanie człowieka, a  zwłaszcza 

na tworzone przez niego wartości  – kulturę 178. 

Opracowanie nowego podejścia – jak pisze B. Milerski – wiąże się z  antynatu-
ralistycznym zwrotem, jaki dokonał się na przełomie XIX i  XX  w.  w  naukach 
humanistycznych. Jego przesłanek dostarczył W.  Dilthey, który uprawomocnił 
swoistość tychże nauk ujmowanych – na co wskazuje niemieckie pojęcie Gei-
steswissenschaften – w  ka tegoriach nauk o  duchu bądź – bardziej opisowo – nauk 
o  ludzkiej duchowości. Według ówczesnej terminologii zobiektywizowanymi 
postaciami ducha są różnego rodzaju dobra kulturowe: teksty, sztuka, moralność, 
obyczaj, religia, prawo (pojęcie duchowości odnosi się natomiast do korelatu 
ducha w  obszarze ludzkiej psychiki). Dlatego też pedagogika, odwołująca się 
do metodologii Diltheya, opracowana w  istotnej części przez jego uczniów, 
jest określana właśnie jako geisteswissenschaftliche Pädagogik, a  więc pedagogika 
ludzkiej duchowości 179.

 W. Dilthey w  swoich poglądach filozoficznych nie przyjmował możli-

wości poznania bezpośredniego. Uznał, że  proces rozumienia nie opiera się 

na bezpośrednim oglądzie przeżycia, lecz jest nieustannym procesem rozu-

mienia jego zobiektywizo wanych ekspresji 180.

178 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  71-72
179 B. Milerski, Pedagogika kultury, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, dz. cyt., 

s.  221; por. także: M.S. Szymański, Podstawowe kierunki myślenia pedagogicznego w  Niem-
czech, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1997, nr 3-4, s.  227.

180 Por. W. Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen Welt In den Geisteswissenschaften (Bu-
dowa historycznego świata w  naukach humanistycznych), w: Gesammelte Schriften, Stuttgart 
1964. t.  7, s.  84 i  n. Cytuję za: B. Milerski, Pedagogika kultury, dz. cyt., s.  226.
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Innymi słowy – pisze B. Milerski – w  omawianej koncepcji fundamentalną rolę 
zaczęły odgrywać zobiektywizowane ekspresje, które stały się „materiałem” dla 
procesów rozumienia. Dla Diltheya owe uzewnętrznione ekspresje życia nie 
są niczym innym aniżeli szeroko pojętymi wytworami kulturowymi. Powyż-
sze oznacza, że  kultura (literatura, sztuka, nauka, religia, obyczaj, instytucje 
społeczne) została uznana za pewnego rodzaju kod, w  którym wyrażona jest 
prawda o  ludzkim życiu. Godność człowieka zasadza się więc na fakcie, że  jako 
jedyna istota ma charakter kulturowy, a  jednocześnie, dzięki kulturze, może 
zyskiwać pełniejsze rozumienie własnej egzystencji i w  tym sensie wzbogacać 
własną osobowość.
 Pedagogika powinna ów proces wspomagać. Skoro więc rolą kształcenia jest 
prowadzenie człowieka w  kierunku autonomii i  pełni życiowej (w dzisiejszym 
języku – samorealizacji), co zarazem nie jest możliwe bez pozyskania przez czło-
wieka określonego samorozumienia, pedagogika powinna stać się sztuką inter-
pretacji życia dokonywaną poprzez jego zobiektywizowane postaci – kulturę” 181.

 W przekonaniu niemieckiego filozofa W.  Diltheya pedagogika powinna 

stać się nowoczesną nauką o  rzeczywistości wychowania, która jak cała kul-

tura podlega historycznemu procesowi rozwoju. Wiąże się z  tym wysunięty 

przez Diltheya i  jego uczniów

postulat hermeneutycznej reorientacji pedagogiki, zgodnie z  którym podsta-
wowym zadaniem systemu edukacyjnego jest kształcenie jednostki poprzez jej 
spotkanie z  obiektywnymi dobrami kultury. Dzięki pedagogii bazującej na in-
terpretacji wytworów kulturowych jednostka może doświadczać obiektywnych 
wartości, zrozumieć siebie, dostrzegając jednocześnie nowe możliwości własnej 
egzystencji. Rozumienie ma bowiem wymiar egzystencjalny – opiera się na tzw. 
wnikającym przeżywaniu, a  zarazem jest związane ze swoistym przywłaszcze-
niem znaczeń, m.in. o  charakterze aksjologicznym (dotyczących sfery wartości). 
Pedagogika kultury, co należy podkreślić, nie dokonuje waloryzacji treści kultu-
rowych dla nich samych. Krytykuje więc wychowanie rozumiane w  kategoriach 
formalnej transmisji tychże treści. W  to miejsce proponuje wychowanie oparte 
na przeżywaniu i  interpretacji kultury, które zmierza tak naprawdę do rozumie-
nia i  kształtowania jednostkowego bytu – człowieka. Pedagogika kultury wiąże 
się więc z  apelem o  podjęcie wysiłku kształcenia i  o  przejęcie przez jego uczest-
ników (uczniów i  nauczycieli) odpowiedzialności za sposoby samorozumienia. 
W  tym sensie staje się teorią nie tylko kształcenia, ale i  samokształcenia 182.

 W taki to sposób do głosu dochodzi pedagogika kultury, która pyta 

o  strukturę rzeczywistości wychowania. Chce ją odkryć. Sam W.  Dilthey, 

181 B. Milerski, Pedagogika kultury, dz. cyt., s.  226.
182 Tamże, s. 227.
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zgodnie ze swoją filozofią życia, usiłuje z  ogólnej struktury życia duchowego 

wyprowadzić pogląd na wychowanie, ale odrzuca możliwość ustalenia jakie-

goś ogólnie obowiązującego programu wychowania. Jego zdaniem, człowiek 

odkrywa historyczną rzeczywistość kulturalną na drodze p r z e ż y w a n i a 

i   r o z u m i e n i a. Przeżywanie należycie interpretowane jest źródłem wszel-

kiej wiedzy o  rzeczywistości. Nasze osobiste przeżycia nabierają jednakże 

znaczenia życiowego doświadczenia dopiero wtedy, gdy je właściwie inter-

pretujemy, gdy je rozumiemy. Rozumienie łączy także przejawy obcych prze-

żyć zawarte w  słowach, znakach i  wytworach w  związek całościowy, który 

przejawia pewną wewnętrzną strukturę wspólnych przeżyć i  doświadczeń. 

Kultura kształtuje więc nasze życie dopiero wtedy, gdy ją rozumiemy. 

 Przeciwstawiając się pedagogice indywidualistycznej i  socjologicznej Wil-

helm Dilthey za w  pełni równoważne uznał dwa zadania: kształcenie osobowości 

i  tworzenie, pomnażanie wartości. Pedagogikę traktował jako jedną z  dziedzin 

kultury równoznaczną z  innymi oraz jako narzędzie tworzące kulturę, a  zara-

zem umożliwiające jej utrzymanie i  narastanie. W  związku z  tym uważał, że

Pedagogika jako nauka o  kształceniu nie może ograniczyć swoich zadań tylko do 
samego opisu i  analizy procesu wychowania. Powinna przede wszystkim zbadać 
genezę wychowania, szkoły i  ustroju szkolnego oraz stosunki łączące wychowanie 
i  szkołę z  rodziną, gminą, państwem, Kościołem; ponadto zadaniem pedagogiki 
jest opisanie i  zanalizowanie stosunku wychowawczego pomiędzy nauczycielem, 
a  wychowankiem, czyli praw jego rozwoju psychicznego i  zdolności kształcenia, 
a  także siły wychowawczej „geniuszu pedagogicznego” 183.

 Problematyką kulturowego wymiaru edukacji interesowano się także 

w  Polsce. W  latach 1933-1939 ukazywał się kwartalnik „Kultura i  Wycho-

wanie”. Jego redaktorem był Bogdan Suchodolski. Swoje poglądy zawarł on 

na ten temat w  pracy Uspołecznienie kultury 184. Pewne wątki charakterystycz-

ne dla tego nurtu podejmowali także Zygmunt Mysłakowski, a  zwłaszcza 

Sergiusz Hessen, który sformułował projekt pedagogiki personalistycznej 

odnoszącej się do duchowości rozumianej w  kategoriach tzw. dóbr kultu-

rowych 185. Najwybitniejszym reprezentantem omawianego nurtu w  Pol-

sce był przede wszystkim Bogdan Nawroczyński, autor Życia duchowego, 

183 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  72; por. także: L. Chmaj, Prądy 
i  kierunki w pedagogice XX wieku, dz. cyt., s.  346.

184 B. Suchodolski, Uspołecznienie kultury, Warszawa 1937.
185 S. Hessen, O  sprzecznościach i  jedności wychowania. Zagadnienia pedagogiki persona-

listycznej, Lwów-Warszawa 1939, Warszawa 21997. 
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 podstawowej pracy w  tym zakresie 186. Jak podaje B. Milerski 187, to właśnie 

m.in. za sprawą B. Nawroczyńskiego w  drugiej połowie XX w.  przyjęło się 

w  Polsce utożsamienie terminologiczne pedagogiki ludzkiej duchowości 

z  pedagogiką kultury.

 Mimo uwag krytycznych – jak pisze B. Milerski – pedagogika kultury 

stanowi istotny element tradycji pedagogicznej, a  obecnie – pod postacią 

pedagogiki hermeneutycznej – oryginalne podejście dążące do uświado-

mienia różnorodnych uwarunkowań procesów eduka cyjnych w  konfron-

tacji z  kulturowymi ekspresjami ludzkiej duchowości. Pedagogikę kultury 

opisuje się współcześnie nie tyle w  kategoriach jakiejś jednolitej szkoły pe-

dagogicznej, ile paradygmatu badawczego, który umożliwia formułowanie 

koncepcji interdyscyplinarnych. Ujęcie takie nie wyklucza równoległej re-

fleksji w  ramach innych paradygmatów, a  tym samym pewnego eklektyzmu 

czy też komplementarności teorii (np.  w  pedagogice religii tradycyjną teo-

rię hermeneutyczną, odwołującą się do tekstów kulturowych, uzupełniono 

o  hermeneutykę doświad czenia w  kontekście sytuacji życiowych).

 Osiągnięciami współczesnej pedagogiki kultury jest m.in. ukazanie 

przedrozumienia jako kategorii edukacyjnej, uwzględnienie w  teorii kształ-

cenia mitu i  symbolu, działalności artystycznej i  sztuki, wartości innych 

kultur czy też znaczeń zawartych w  przekazach medialnych. Wskazując 

na wagę wartości kulturowych, ich przeżywania i  rozumienia, staje się ona 

wezwaniem do świado mego, rozumiejącego, a  przez to odpowiedzialnego 

życia w  świecie. Dlatego też, zdaniem Stefana Wołoszyna, pedagogika kul-

tury mimo krytyki jest ciągle aktualna i  nie wymaga restytucji:

Jest żywa, bo trwałe znaczenie ma dorobek naukowy klasyków pedagogiki 
kultury. Jest żywa w  swojej współczesnej kontynuacji w  postaci edukacji kul-
turalnej. Jest żywa, bo ciągle aktualne i  naukowo użyteczne są podstawowe 
kategorie i  rozróżnienia pojęciowe, na których wspiera się pedagogika kultury 
i  współczesna humanistyczna filozofia wychowania 188.

 Na fundamencie pedagogiki kultury, która zakładała wychowanie 

człowieka do tworzenia wartości kultury, wyrastają różne nowe sposoby 

 organizacji pracy szkoły. Należą do nich między innymi powstałe na tere-

nie Niemiec założenia szkoły pracy i  tzw. planu jenajskiego.

186 B. Nawroczyński, Życie duchowe. Zarys filozofii kultury, Kraków-Warszawa 1947; 
tenże, Dzieła wybrane, t.  1-2, Warszawa 1987.

187 B. Milerski, Pedagogika kultury, dz. cyt., s.  222.
188 Tamże, s 231. Autor ten cytuje pracę: S. Wołoszyn, Pedagogika kultury nie wymaga 

restytucji – jest żywa, w: Pedagogika kultury, red. J. Gajda, Lublin 1998, s.  17.
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1.2.2.6. „Szkoła pracy” Georga Kerschensteinera (1854-1932)

S z k o ł a  p r a c y  według koncepcji Georga Kerschensteinera chce przy-

gotować młodzież do zawodu, ale zarazem wychować do odpowiedzialnego 

życia w  społeczeństwie. Nie pomija oczywiście wychowania indywidualne-

go, dlatego chce przygotować młodzież do zajmowania postawy aktywnej, 

twórczej. Szkół o  podobnym charakterze istniało wiele 189. Georg Kerschen-

steiner był twórcą jednej z  odmian tak zwanej s z k o ł y  p r a c y  w  Niem-

czech. Kształtował ją zgodnie z  założeniami pedagogiki personalistycznej, 

a  zwłaszcza pedagogiki kultury. W  jego szkole dominowała praca rękodziel-

nicza. Miała ona być ważnym narzędziem kształcenia charakterów, przygo-

towania do zawodu i  wychowania dobrego obywatela. G. Kerschensteiner 

domagał się wychowania przez konkretny czyn, ponieważ był przekonany, 

że  tylko na tej drodze można kształtować nawyki rzetelnej pracy, a  zarazem 

ofiarność i  bezinteresowność. Wierzył, że  podczas pracy młodzież uczy się 

karności, obowiązkowości i  odpowiedzialności, a  także zdobywa przeko-

nanie, że  praca jest najważniejszą powinnością, którą trzeba wykonywać 

wyłącznie z  poczucia obowiązku. Temu celowi miała służyć zwłaszcza pra-

ca wykonywana zespołowo. Dlatego twórca s z k o ł y  p r a c y  postulował 

organizowanie zespołów pracy, które stwarzałyby sprzyjające warunki do 

wytworzenia więzi społecznej i  solidarności pomiędzy uczniami, usuwały 

niebezpieczeństwo egoizmu, a  jednocześnie pozwalały każdej jednostce od-

naleźć swoje miejsce w  społeczności 190.

 G. Kerschensteiner rezygnował z  zajęć klasowo-lekcyjnych. Nauczanie 

oparł przede wszystkim na pracy rękodzielniczej w  warsztatach i  ogrodach 

szkolnych, laboratoriach, kuchni, szwalni itd. W  ten sposób stwarzał ucz-

niom podczas samodzielnie wykonywanej pracy produkcyjnej możliwość 

zdobywania nowego zasobu pojęć i  przyswajania sobie przewidzianych wia-

domości. Nie był to jednak sposób nauczania należycie usystematyzowany.

 Choć pod względem metody w  szkole pracy przeciwstawiano się szkole czy-

sto tradycyjnej, intelektualistycznej, nie rezygnowano jednak z    określonego 

189 Inspirację dla koncepcji szkoły pracy stanowił kierunek zwany „slöjdem”, któremu dał 
początek reformator szkolnictwa w  Finlandii Uno Cygnaeus (1810-1888). W  roku 1866 
wprowadził on do nauki szkolnej pracę ręczną jako odrębny przedmiot. Potem August Abra-
hamson (1817-1898) założył w  roku 1872 seminarium Slöjdu w  Naas w  Szwecji. Slöjd roz-
winął się głównie w  krajach skandynawskich i w  Niemczech (L. Chmaj, Prądy i kierunki 
w  pedagogice XX wieku, dz. cyt., s.  192).

190 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  74.
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porządku w  przebiegu pracy. Przyjmowano zatem pewne stopnie pracy 

w  miejsce stopni formalnych. Należały do nich:

 1. Postawienie celu, zadania pracy akceptowanego przez uczniów.

 2.  Przygotowanie narzędzi pracy, wypróbowanie ich przydatności, wy-

branie i  uporządkowanie.

 3. Stworzenie planu wraz z  wyznaczeniem odcinków pracy.

 4.  Poszczególne kroki (części) pracy, choć stanowiły niezależne części, 

miały być razem złączone i  mieć na uwadze całość.

 5.  Wyniki pracy należało zobaczyć, wypróbować, ocenić, uporządko-

wać, zabezpieczyć 191.

 Nie znaczy to jednak, że  twórcy s z k o ł y  p r a c y  domagali się uwzględ-

niania wszystkich podanych wyżej stopni-etapów w  jednej godzinie lekcyjnej.

 Jak zobaczymy niżej „szkoła pracy” cieszyła się szczególnym zaintereso-

waniem katechetyków.

1.2.2.7. Plan jenajski – Peter Petersen (1884-1952)

W dobie rozwijających się pomysłów zreformowania szkoły na gruncie 

personalizmu pedagogicznego i  pedagogiki kultury zaczęła dojrzewać także 

teza, że  nie tylko świadome wychowanie, ale i  otoczenie wszelkiego rodza-

ju wpływa formująco i  wychowująco. Zatem wychowanie zaczęto pojmo-

wać jako funkcję faktorów dziedzicznych i  oddziaływania otoczenia. Tezę 

tę reprezentował przede wszystkim Peter Petersen 192. Szczególnie ważny 

etap w  jego życiu rozpoczął się po objęciu Katedry Nauki o  Wychowaniu 

na  Uniwersytecie w  Jenie, którą do tej pory zajmował herbartysta W.  Rein. 

Petersen był oczywiście przeciwnikiem herbartystów. Dla zaznaczenia swo-

jego stanowiska utworzył w  r. 1924 przy uniwersytecie w  Jenie szkołę ćwi-

czeń, zaprojektowaną w  duchu pedagogiki reform (stąd p l a n  j e n a j s k i).

 Osią teorii pedagogicznej Petersena, jak pisze Sławomir Sztobryn 193, było 

pojęcie wspólnoty, wokół którego narosło wiele interpretacji. On sam

definiował je raczej opisowo, funkcjonalnie i  wydaje się, że  nigdy precyzyjnie. 
Twierdził, że  „wspólnota jest wszechstronnym duchowym związkiem ludzi 

191 Por. W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  74-75; por. także: I. Szybiak, 
Koncepcja szkoły pracy Kerschensteinera, w: Historia wychowania, t. 2, dz. cyt., s.  775-780.

192 L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, dz. cyt., s.  105-212. 
193 S. Sztobryn, Pedagogika Petera Petersena, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, t.  1, 

dz. cyt., s.  350.
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wynikającym z  naturalnego popędu, jest ona źródłem wszelkiej twórczej siły, 
zatem powinna stać się zarazem celem życia” 194. 

Wspólnota jest pojmowana ontologicznie jako byt, który jest duchem, i  po 

heglowsku postrzegana jako zasada aktywna życia jednostki i  grupy prowa-

dząca do wzrostu zdolności i  sił, do uduchowienia.

Petersen odwrócił tu ideę pedagogiki indywidualistycznej, twierdząc, że  to 
wspólnota jest warunkiem twórczości. Wyraźnie odcinał się od pedagogiki indy-
widualistycznej, ale i  od socjalnej, zakładając, że  wspólnota jest duchową zasadą 
np.  szkoły, regulującą życie społeczności. Ludzie nie tracą tu swej podmiotowości 
czy wolności na rzecz otoczenia społecznego i  jego form, lecz podporządkowują 
się i d e i  d u c h o w e j. Jak twierdziła J. Jędrychowska, która osobiście znała 
Petersena i  jego szkołę, cała jego koncepcja opierała się na wierze w  niezmienny 
i  odwieczny sens bytu, na takim pojęciu wychowania, które oznaczało dążenie 
do absolutu, dobra i  miłości 195.

 Zatem celem szkoły Petersena było nie tyle kształcenie osoby, lecz wy-

chowanie u c z e s t n i k a  w s p ó l n o t o w e j  s y t u a c j i. Stąd głównym 

zadaniem jego szkoły miało być wychowanie zdrowych i  silnych moralnie 

jednostek, pełnowartościowych osobowości dla dobra narodu. W  miejsce 

klas wprowadzono w  jego szkole system pracy grupowej skupiającej ucz-

niów różnego wieku, płci, zdolności, wyznania. Stosowano różnorodne for-

my pracy: nauczanie grupowe, pracę warsztatową, kursy, koła.

Szkoła Petersena nie miała obowiązującego rocznego planu nauczania. Treść 
materiału nauczania wiązano z  konkretnym życiem dzieci, które uczyły się 
tego, co je zainteresowało i  co było dla nich dostępne. W  szkołach wspólnoty nie 
stosowano przymusu ani kar. Utrzymanie porządku i  zdyscyplinowania było 
sprawą wspólnoty wychowawczej. Swobodę panującą w  grupach ograniczały 
jedynie równe prawa i  obowiązki oraz określane warunkiem pracy wymagania 
w  społeczności szkolnej. W  przekonaniu P. Petersena poziom wspólnoty zależał 
przede wszystkim od osobowości nauczyciela, od jego dojrzałości i  harmonii 
wewnętrznej 196.

 Znawcy założeń szkoły jenajskiej wymieniali wiele jej zalet. Uważali, 

że  kształtuje należycie szkolne i  naukowe życie szkoły; pielęgnuje właściwe 

194 S. Sztobryn przytacza tutaj opinię J. Jędrychowskiej: J. Jędrychowska, Poglądy peda-
gogiczne i  praktyka wychowawcza Petersena, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1933, nr 2, s.  202. 

195 S. Sztobryn, Pedagogika Petera Petersena, dz. cyt., s.  350.
196 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  76.
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obyczaje, a  zarazem samodzielną postawę uczniów; wielką troską otacza 

wzrost duchowych wartości w  obcowaniu i  zajęciach; przyznaje zasadnicze 

znaczenie samodzielnemu uczeniu się i  samodzielnej pracy; przyczynia się 

do przezwyciężania wszelkiego abstrakcyjnego metodyzmu. Akcentuje się, 

że  dzięki moralnemu i  duchowemu poparciu urzeczywistnia pielęgnowa-

nie właściwych zachowań, dobrych obyczajów, religijne życie wspólnotowe, 

pracę, ćwiczenie i  studium. Nie narzuca sposobów myślenia czy traktowa-

nia młodego człowieka jako martwego materiału, którym można manipu-

lować i  szkolić go w  sposób z  góry zaplanowany. Wobec tak wysokiej oceny 

zalet szkoły P. Petersena nie może nas dziwić szybkie rozprzestrzenianie się 

w  Niemczech inspirowanych jej założeniami szkół eksperymentalnych 197. 

 Nie zabrakło jednak także ostrej krytyki jego poglądów. Dostrzegano 

również słabsze lub wręcz błędne składniki tej teorii. Nie zgadzano się z  prze-

konaniem Petersena, że  najwyższe ideały nie odgrywają większej roli w  wy-

chowaniu. Podważano jego nieuzasadnioną negację obecności zła w  świecie 

ludzkim; antyracjonalizm i  wiązanie jednostki z  germańskim mitem ple-

miennym. Zresztą to ostatnie twierdzenie z  jednej strony utrudniało roz-

przestrzenianie się jego idei poza granicami Niemiec, z  drugiej zaś otworzy-

ło drogę dla przenikania do jego szkół ideologii hitlerowskiej. Zewnętrzna 

forma pozostała, ale treść wychowania uległa diametralnej zmianie. Także 

praktyczna strona planu jenajskiego zawierała słaby punkt, i  to w  samym 

sercu tej pedagogiki. B. Nawroczyński zauważył, że  tam, gdzie wygasł wspól-

nototwórczy zapał nauczycieli i  rodziców, tam również szkoły ulegały likwi-

dacji. Petersen był krytykowany także przez środowiska klerykalne (katoli-

ckie) za preferowanie zarządzania szkołą w  sposób kolegialny 198.

 Niemniej jednak w  wielu środowiskach europejskich Peterson znalazł 

zainteresowanie. Jak podaje S. Sztobryn, Petersen wypromował 100 dok-

torów, 2/3 spośród nich stanowili obcokrajowcy. Nie dziwi więc, że  teksty 

prezentujące plan jenajski zostały przetłumaczone na 11 języków. W  Pol-

sce w  okresie międzywojennym, poza wspominanym już doktoratem J. Ję-

drychowskiej, ukazało się także wiele publikacji 199. W  praktykę wdrożono 

koncepcję Petersena w  dwu klasach liceum w  Pabianicach k/Łodzi.

197 Tamże.
198 Por. S. Sztobryn, Pedagogika Petera Petersena, dz. cyt., s.  354.
199 B. Nawroczyński, Dwa realizmy pedagogiczne, „Kultura i  Wychowanie” 1938, z.  1; 

L. Chmaj, Granice realizmu w  wychowaniu, „Kultura i  Wychowanie” 1937, z.  3; S. Hes-
sen, Pedagogika rosyjska XX wieku, za: S. Sztobryn, Ruch swobodnego wychowania, „Eduka-
cja i  Dialog” 8 (1966). Wszystkie pozycje cytuję za: S. Sztobryn, Pedagogika Petera Peterse-
na, dz. cyt., s.  355. 
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Po II wojnie światowej, pisze S. Sztobryn 200, wzrosło zainteresowanie planem 
jenajskim przede wszystkim w  Holandii (lata sześćdziesiąte), skąd powrócił on 
do Niemiec. Współcześnie – w  Niemczech od lat osiemdziesiątych – mamy do 
czynienia z  ponownym zainteresowaniem eksperymentalną szkołą Petersena 
i  jego po glądami pedagogicznymi, choć daje się dostrzec niechęć do jego powią-
zań z  „pedagogiką” narodowosocjalistyczną po 1933 r. Warto zwrócić uwagę na 
pewien szczegół, typowy dla współczesnej recepcji poglądów Petersena, ale nie 
tylko; marginalizuje się mianowicie założenia teoretyczne, a  na pierwszy plan 
wysuwa zagadnienia praktyczne. Zjawisko to jest ze wszech miar szkod liwe 201.

 Plan jenajski pokazał, że  zróżnicowanie nauczania oraz różnorodna ofer-

ta edukacyjna, która uwzględniała jednostkowe potrzeby i  zainteresowania 

ucznia, jest możliwa do realizacji w  przeciętnej szkole. Jednocześnie należy 

zauważyć, że  system ten akcentował rozwój osobowościowy i  edukację spo-

łeczną, które uważał za równie ważne jak rozwój intelektualny.

1.2.2.8. Szkoła A. Sutherlanda Neilla (1883-1973)

Przejdziemy teraz do ukazania kilku systemów z  uwagi na ich znaczną 

oryginalność, choć prawie wcale nie zostały bezpośrednio zauważone na te-

renie katechetyki. Z  racji odmiennej aksjologii w  stosunku do chrześcijań-

skiej, trzeba o  nich wspomnieć.

 Pierwszym, o  którym chcemy powiedzieć, jest Aleksander Sutherland 

Neill, wybitny angielski pedagog, jeden z  prekursorów wychowania antyau-

torytarnego. Niektórzy uważają 202, że  w  jego szkole można dostrzec pewne 

zainspirowanie się egzystencjalizmem – nurtem filozofii, który w  sposób 

szczególny doszedł do głosu w  okresie międzywojennym, a  przedmiotem 

jego zainteresowania stała się indy widualna egzystencja człowieka oraz jego 

miejsce i  rola w  świecie. W  pedagogice egzystencjalnej zwraca się uwagę na 

konkretnego człowieka, a  nie na abstrakcyjnie pojmowaną osobę. Wychowa-

nie akcentuje trzy cechy: autentyczność, która wynika z  nie powtarzalności 

egzystencji, zaangażowanie, pozwalające przekroczyć anonimowość i  korzy-

stać z  niezliczonych możliwości, dialog, opierają cy się na uznaniu wolności 

tak własnej, jak i  innych.

200 S. Sztobryn, Pedagogika Petera Petersena, dz. cyt., s. 354.
201 Tamże.
202 J. Draus, R. Terlecki, Historia wychowania, t. 2: Wiek XIX i  XX, dz. cyt., s.  145.
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 Aleksander Neill, twórca wielu szkół w  Europie, jest znany jako założy-

ciel angiel skiej szkoły internatowej pod nazwą Summerhill, przeznaczonej 

dla dzieci stwa rzających trudności wychowawcze. Jest przede wszystkim 

zaliczany do prekursorów pedagogiki antyautorytarnej, ponieważ opierał 

swoją placówkę na zasadach partnerstwa i  zaufania między wychowawcami 

i  wy chowankami. W  jego szkole wychowankowie cieszyli się wielką swobo-

dą i  mogli korzystać z  możliwo ści samowychowywania w  ramach szkolnego 

samorządu. A. Neill był auto rem hasła: to szkoła powinna przystosowywać 

się do uczniów, a  nie na odwrót. Jego koncepcja jest nadal wykorzystywana 

w  kilkudzie sięciu placówkach na świecie 203.

Decydującym e l e m e n t e m  a n t y a u t o r y t a r n e j  k r y t y k i  w y c h o -
w a n i a, zauważa B. Śliwerski, która stwo rzyła po II wojnie światowej ofertę 
„alternatywnego porozumienia między gene racjami”, było sprowadzenie kry-
tyki wychowania do krytyki sprawowania władzy oraz krytyki społeczeństwa. 
Dopiero wraz z  rewoltą studencką w  1968 r. pojawia się dodatkowy wymiar 
krytyki, skierowanej p r z e c i w k o  w y c h o w a n i u  r e p r e s y j  n e m u, au-
torytarnemu, ale i   p r z e c i w k o  t a b u i z a c j i  s f e r  ż y c i a  d z i e c k a 
i   d o r o s ł y c h  (np.  sfery życia seksualnego). Nie są to nowe elementy, jako 
że  spotykamy się z  nimi już u  J.J. Rousseau czy w  pedagogice „wychodzącej od 
dziecka”. Tutaj jednak dzieci stają się „potencjałem nadziei” bez konieczności 
dochodzenia do jego urzeczy wistnienia poprzez wychowanie.
 Nie bez powodu twierdzi się, iż ten prąd jest także jednym z  elementów 
rozli czenia się przede wszystkim w  Niemczech powojennego, młodego pokolenia 
z  generacją własnych rodziców czynnie zaangażowanych w  tamtą wojnę. Efek-
tem tego stał się nigdy jeszcze nie spotykany na taką skalę lęk wśród rodziców 
w y c h o  w u j ą c y c h  własne dzieci, by nie popełnić w  tym procesie jakiegoś 
błędu. Tak tragiczne dla całej ludzkości skutki II wojny światowej musiały za-
owocować także reakcją roszczeniową wielu społeczeństw, w  tym szczególnie 
państw postfaszyszystowskich do budowania n o w y c h  stosunków społeczno-
-politycznych, ustrojowych i  gospodarczych o  charakterze demokratycznym. 
Wyraźnie można ten trend dostrzec w  Niemczech, gdzie idea demokracji splotła 
się z  żywotną potrzebą dokonania nie tylko rozrachunku z  przeszłością, ale 
i  wygenerowania nowego podejścia do wycho wania 204.

 Trzeba jednak powiedzieć, że  prekursorem antyautorytarnej pedagogiki 

o  charakterze politycznym i o  charakterze zadośćuczynienia był  humanista 

203 Tamże. 
204 B. Śliwerski, Pedagogika antyautorytarna, w: tegoż, Współczesne teorie i  nurty wycho-

wania, Kraków 2003, s. 202.



79I. Rozwój teorii procesu nauczania –  pierwsze czterdziestolecie XX w.

i  filozof Teodor W.  Adorno, którego głównym przesłaniem było, by już ni-

gdy więcej nie powtórzył się Oświęcim 205.

 Dla A. Neilla najważniejsza w  wychowaniu była wolność. Wychowanie 

człowieka wolnego oznaczało uczynić go istotą szczęśliwą, żyjącą w  harmonii 

z  pokoleniem ludzi dorosłych i  starszych. „Wolność zatem dla Neilla ozna-

czała prawo do czynienia tego wszystkiego, co danej osobie sprawia radość, 

ale tylko na tyle, na ile nie zagraża to wolności innych osób. Wolność we 

wspólnocie jest zawsze sztuką kompromisu, jaki uzyskuje się na drodze sa-

morządnych regulacji zachowań ludzkich. W  Summerhill, słusznie zauwa-

ża B. Śliwerski, było to możliwe między innymi dzięki organizowanym co 

tydzień Zgromadzeniom Ogólnym wszyst kich wychowawców i  wychowan-

ków, w  trakcie których decydowano o  zakresie swobód oraz o  ich negatyw-

nych bądź pozytywnych następstwach 206.

W ślad za pedagogią A.S. Neilla, i  tu znowu oprzemy się na tekście B.  Śliwerskie-
go, rozwinął się r u c h  a w a n g a r d y  p e d a g o g i c z n e j, wychowania anty-
autorytanego, propagujący w y z w o l e n i e  dotychczas zniewolonych d z i e c i 
i   m ł o d z i e ż y  o d  a u t o r y t a r n y c h  n a u c z y c i e l i  i   r o d z i c ó w. Do-
prowadziło to do podjęcia badań pedagogicznych w  instytucjach oświatowych 
z  perspektywy krytyki ideologii jako fałszywej świadomości służącej uzasad-
nieniu istniejących w  nich stosunków władzy. Krytycznej analizie poddano też 
wiodące w  pedagogice poglądy na treści i  metody wychowania, irracjonalność 
władzy, ucisku, uprzedmiotawiąjącej autoalienacji, by wzmocnić nurt samo- 
i  współstanowienia osób o  swoim losie. Pojawiły się w  publikacjach ostre po-
lemiki i  krytyka szkoły ze względu na panujące w  niej: stres szkolny, fizyczne 
i  psychiczne choroby uczniów, ich samobójstwa oraz system klasowo-lekcyjny 207.

 Oczywiście pedagogika antyautorytarna spotkała się z  poważną kryty-

ką, którą bardzo szczegółowo prezentuje cytowany przez nas autor 208. Na-

szym zadaniem było jedynie zauważenie tego nurtu pedagogicznego celem 

uwzględnienia go w  całości naszych rozważań na temat reformy szkolni-

ctwa, nurtu, który nie wpłynął na samą organizację procesu nauczania, ale 

wyzwolił poważne na jej temat dyskusje.

205 Tamże, s. 203. Autor powołuje się na: T.W. Adorno, Erziehung zur Mündigkeit, Hrsg. 
von G. Kadelbach, Frankfurt a. Main, Suhrkamp 1971, s. 88-104 [Wychowanie po Oświę-
cimu, „Znak” 1978, nr  285].

206 B. Śliwerski, Pedagogika antyautorytarna, dz. cyt., s.  208.
207 Tamże, s.  210.
208 Tamże, s.  213 i  n.
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1.2.2.9. Szkoły waldorfskie Rudolfa Steinera (1861-1925)

Niemałą rolę odegrały wśród systemów pedagogicznych szkoły waldorf-

skie, choć oparte były na całkowicie sprzecznej filozofii do filozofii chrześci-

jańskiej. Ich twórcą był Rudolf Steiner, który urodził się 27 lutego 1861  r. 

we wsi Krakljewec na pograniczu Austrii i  Węgier. Był zafascynowany na 

przełomie XIX i  XX wieku spirytyzmem, który był w  owym czasie reakcją 

na mechanistyczne podejście filozofów do rzeczywistości, na pojawienie 

się nauki empirycznej i  racjonalistycznej 209. Jakiś czas był związany z  To-

warzystwem Teozoficznym, łączącym elementy astrologii z  tezami filozofii 

hinduskiej. Po zerwaniu z  tym Towarzystwem założył własne Towarzystwo 

Antropozoficzne.

Zajęcie się antropozofią u  Steinera, jak pisze B. Śliwerski, wynikało z  poszuki-
wania w  świecie otaczającej go przyrody odpowiedzi na nurtujące go pytania 
o  istotę człowieka. W  jednym z  listów do członków Towarzystwa Antropozoficz-
nego pisał: Nigdy nie stworzymy sobie poglądu na świat, jeżeli nie będziemy 
zaczynali od zastanawiania się nad człowiekiem: prastara prawda, że  człowiek 
jest mikrokosmosem, prawdziwym „małym światem”, jest zawsze nowa, 
zawsze żywa. W  człowieku można znaleźć wszystkie tajemnice «wielkiego świata», 
makrokosmosu. Uważał zatem, iż niezbędne jest powołanie centrum badań 
w  zakresie nauk duchowych, które byłoby zarazem miejscem spotkań, szkoleń, 
pokazów, zebrań itp. Antropozofia – jak głosił – może rozwijać się tylko wtedy, 
jeżeli będzie miała w  sobie życie. Najistotniejszą bowiem jej cechą jest właśnie 
życie – jest ona życiem, płynącym z  ducha do ducha. I  dlatego też antropozofia 
musi być pielęgnowana przez żywe dusze i  gorące serca 210.

 Pomijając bardziej szczegółowe omawianie antropozoficznych poglą-

dów R. Steinera, trzeba zauważyć, że  jego dotychczasowe doświadczenia 

przyczyniły się do powstania koncepcji szkoły, która stałaby się ważną pró-

bą radykalnej odnowy społeczeństwa i  jego duchowego życia, dzięki nada-

niu jej głęboko humanistycznego, ekologicznego i  alternatywnego charak-

teru. Do jej utworzenia doszło 7 września 1919 r. w  Stuttgarcie, kiedy to 

progi szkoły przekroczyło po raz pierwszy 300 uczniów. Była to prywatna, 

wolna 8-klasowa szkoła utworzona z  inicjatywy rodziców. Zaistniała ona 

209 B. Śliwerski, Pedagogika waldorfska, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, 
dz.  cyt., s. 293-294.

210 Tamże. B. Śliwerski powołuje się na publikację R. Steinera, O  żywej istocie antropo-
zofii, wydanie na prawach rękopisu staraniem Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, 
Warszawa 1937, s.  61.
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po wygłoszeniu przez Steinera prelekcji w  stuttgarckiej fabryce papiero-

sów „Waldorf-Astoria” 211. Była to pierwsza jednolita, koedukacyjna szko-

ła w  Niemczech, skupiająca w  klasach łączonych (I-VIII) głównie dzie-

ci specjalnej troski, tzw. trudne. W  krótkim stosunkowo czasie, w  latach 

1921-1931 w  Niemczech powstało 10 kolejnych szkół waldorfskich. Rozwój 

tych szkół został przerwany podczas II wojny światowej, zwłaszcza w  1940  r. 

w  krajach okupowanych przez hitlerowskie Niemcy.

Po II wojnie światowej ruch ten odrodził się z  jeszcze większą siłą i  intensyw-
nością, potwierdzając ponadczasową, humanistyczną wartość steinerowskiej 
koncepcji szkoły alternatywnej. W  samych Niemczech powstało w  ciągu 5 lat 
20 nowych placówek. Dzisiaj można już mówić o  istnieniu Międzynarodowego 
Ruchu Szkół Waldorf, znajdujących się, w  ilości 480, na pięciu kontynentach, 
w  28 krajach świata. Pierwszą szkołą, jaka powstała w  Polsce – co było możli-
we dopiero po zmianie ustroju politycznego w  1989 r. – stała się Powszechna 
Szkoła Podstawowa nr  11 w  Warszawie 212.

 Szczególną rolę w  szkołach waldorfskich pełni nauczyciel, który ma 

obowiązek rozpoznać temperament uczniów, by w  czasie lekcji stosować 

adekwatne do niego bodźce. Stąd w  klasach dzielono uczniów na grupy 

według temperamentu i  odpowiednio ich rozsadzano. Ponadto uważano, 

że  cały proces kształcenia i  wychowania w  szkole typu Waldorf musi odpowia-

dać naturalnemu rytmowi: czuwania i  snu, zapamiętywania i  zapomina-

nia. Rozkład zajęć nie jest zatem budowany według potrzeb i  wygodnictwa 

nauczycieli, lecz izomorficznie do rytmu przyrody, a w  tym przypadku po-

trzeb i  możliwości percepcyjnych dzieci i  młodzieży. Plan zajęć, jak podaje 

B. Śliwerski, cechuje się trójfazowością:

–  W godzinach 8.00-10.00 organizowane są lekcje wymagające od ucz-

niów myślenia, koncentracji uwagi, wiedzy i  zrozumienia. Są to takie 

przedmioty, jak: mowa ojczysta, wiedza o  rzeczach, geografia, wiedza 

o  zwierzętach, wiedza o  człowieku, o  hodowli, o  skałach, fizyka, che-

mia, historia, matematyka , geometria. W  nauczaniu początkowym 

są to takie przedmioty, jak: rysowanie form, opowiadanie z  natu-

ry i  pór roku, otoczenia i  ojczyzny dziecka, pisanie, czytanie, licze-

nie. Każdy z  tych przedmiotów „głównych” realizowany jest w  ramach 

czterotygodniowych sekwencji, czasowych bloków, zwanych „epoka-

mi” (Epochenunterricht). Dany przedmiot pojawia się zatem w  bloku 

211 B. Śliwerski, Pedagogika waldorfska, dz. cyt., s.  295-296.
212 Tamże, s.  296-297.
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przedpołudniowym 2 lub 3 razy w  ciągu roku. Pozwala to z  jednej stro-

ny intensywnie skoncentrować się uczniom na treściach kształcenia, z  dru-

giej zaś uświadamia im rolę przerw, by kształcić dzięki nim zdolność 

poznawania, samokształcenia, przypominania i  ponownego spotkania. 

W  klasach  starszych także inne zajęcia, jak np.  rzemiosło, technologia 

i  sztuka, są realizowane w  ów sekwencyjny sposób.

–  W godzinach 10.00-11.00 realizowane są ćwiczenia techniczne, wyma-

gające stałego, rytmicznego powtarzania. Są to lekcje języka obcego, 

eurytmia i  gimnastyka, muzyka i  religia. W  klasach młodszych są to zaję-

cia: malowania, rysowania, modelowania, muzykowania (obowiązkowa 

nauka gry na flecie), recytacji i  inscenizacji.

–  W godzinach 11.00-12.00 realizowane są zajęcia rzemieślniczo-artystycz-

ne: prace ręczne, rzemiosło, ogrodnictwo, ćwiczenia przyrodnicze, ekspe-

rymenty, śpiew.

 Każda jednostka zajęć podzielona jest na 20-minutowe fazy aktywności, 

aby został zachowany rytm pomiędzy zapamiętywaniem, przeżywaniem, 

przedstawia niem, formowaniem, wdychaniem i  wydychaniem powietrza. 

Pedagogika Steinera została w  dzisiejszych szkołach rozbudowana o  współ-

czesną wiedzę w  zakresie stymulowania aktywności psychofizycznej dziecka 

i  relaksacji, stąd z  inicjatywy jej twórcy określana jest także jako Waldorfpäd-

dagogik. Jakie jeszcze cechy charakterystyczne dla tej pedagogii wyróżniają ją 

w  ramach szkoły typu Waldorf?

 Szkoły te mają swoisty, autonomiczny program kształcenia, w  którym tre-

ści nauczania nie odpowiadają znanej u  nas atomizacji nauk, lecz mają orga-

niczno-genetyczną budowę 213.

Na czym polega siła i  aktualność tej pedagogii? Chcąc znaleźć odpowiedź na 
to pytanie, trzeba najpierw sięgnąć do poglądów Rudolfa Steinera na podsta-
wową zasadę ustroju społecznego, do jego antropozoficznej wiedzy o  rozwoju 
człowieka i  wynikającej z  niej idei kształcenia i  wychowania. Pedagogia Steinera 
ukierun kowana była na tworzenie społeczeństwa przyszłości, w  którym wyróżnił 
trzy następujące sfery życia: duchowo-kulturową, gospodarczą i  prawno-poli-
tyczną. Podstawowym warunkiem zaistnienia w  życiu każdego człowieka sfery 
duchowej jest wolność. „Człowiek jest wolny, o  ile w  każdej chwili swego życia 
potrafi być posłuszny samemu sobie. Czynem moralnym jest jedynie mój czyn, 
jeśli go można w  tym znaczeniu nazwać wolnym. [...] Działanie wypływające 
z  wolności nie wyłącza praw moralnych, tylko je w  sobie zawiera; okazuje się 
ono wyższym od tego, które dyktują wyłącznie te prawa 214.

213 Tamże, s.  302.
214 Tamże, s. 297
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 Nie bez znaczenia są w  tej pedagogice okultystyczne i  antropozoficzne pod-
stawy wychowania, które budzą kontrowersje wśród zwolenników monistycz-
nego, jednolitego systemu wychowania i  kształcenia. Socjalizacja i  nauczanie 
są tu bowiem oparte na całkowicie odmiennym spojrzeniu na rozwijającą się 
istotę ludzką. Zasadnicze zrozumienie człowieka i  jego uniwersum – zdaniem 
Steinera – jest możliwe dzięki nauce o  reinkarnacji, zgodnie z  którą człowiek jest 
wiecznym duchem, wcielającym się od czasu do czasu w  ciało własne o  coraz 
wyższym stopniu uduchowienia w  trakcie życia doczesnego (od ciała fizyczne-
go, przez ciało eteryczne, astralne i  ciało Ja), a  po śmierci w  ciało innej osoby. 
O  ile ciało podlega prawom dziedziczenia zgodnie z  ewolucyjno-biologicznym 
procesem rozmnażania się w  obrębie jednego gatunku, o  tyle dusza podlega 
prawu samostwarzającego się losu człowieka (Karma). Celem tych procesów: 
emanacji i  ewolucji, inkarnacji i  ekskarnacji jest dobro moralne i  doskonalenie 
się człowieka. Wychowawcy powinni znać zasady metamorfozy kształtu i  istoty 
człowieka, by w  kontakcie z  rozwijającym się ludzkim bytem wspierać poprzez 
wychowanie jego kolejne „narodziny” 215.

 Niewątpliwie dużym plusem szkoły jest położenie ogromnego nacisku 

na własną aktywność i  twórczość dzieci i  młodzieży. Różnorodne formy tej 

aktywności: plastyczna, muzyczna, teatralna, zaspokajają natu ralną potrze-

bę działania. Szczególna wartość sztuki polega na tym, że  ujawnia ona ca-

łościowy obraz świata oraz umożliwia jego percepcję. Wartość ta sprawia, 

że  nie należy ograniczać sztuki do doraź nych zadań wychowawczych. Dzięki 

bowiem sztuce świat zostaje nie tylko pojęty, ale również przeżyty.

 Krytycy dowodzą, że  większość twierdzeń peda gogiki steinerowskiej po-

zostaje jednak w  sprzeczności z  ustaleniami współczesnej nauki i  było jaw-

nym anachronizmem już na początku XX wieku. Antropozoficzny obraz 

świata nie jest obrazem nauko wym, lecz mitycznym. Każda zaś próba uję-

cia mitu w  kategoriach nauki prowadzi do jego unicestwie nia. Zarzuca się 

szkole waldorfowskiej, iż nie tylko kształtuje mityczny obraz świata, 

ale również w  nim uczestniczy. Ten fakt sprawia, że  mity tracą swą moc 

wychowującą. Cokolwiek by jednak po wiedzieć o  tej szkole, z  pewnością 

stanowi ona wyzwanie dla szkoły tradycyjnej i  jest dla niej swego rodza-

ju wyzwaniem, prowokacją. Już sam ten fakt wystarczy, aby nie negować 

całkowicie założeń pedagogiki Rudolfa Steinera, lecz zastano wić się, dla-

czego fascynuje ona zarówno pedago gów, jak i  rodziców 216.

215 Tamże, s.  298.
216 Por. T. Olearczyk, Zalety i  wady antropozofii Rudolfa Steinera, w:  Rodzina, Szkoła, 

Kościół, pr. zb. pod red. W. Kubika SJ, Kraków 2000, s.  95-96.
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1.2.2.10. Szkoła Celestyna Freineta (1896-1966)

Do twórców systemów pedagogicznych, którzy przyczynili się do no-

wego spojrzenia na proces nauczania i  jego kształt, należy niewątpliwe Ce-

lestyn Freinet, dlatego poświęcamy mu sporo uwagi.

 Okres, w  którym C. Freinet rozpoczynał swoją pracę, a  więc lata po 

pierwszej wojnie światowej, był wyjątkowo płodny dla dydaktyki. Jak pisze 

Elise Freinet, jego żona i  współtwórczyni systemu nowych technik w  na-

uczaniu, system ten mógł się wówczas

mierzyć z  systemami około tuzina wielkich psychologów i  pedagogów, któ-
rzy przynoszą zaszczyt całej epoce, jak Owidiusz Decroly i  jego poszukiwania 
badawcze; Maria Montessori i  jej nowa koncepcja pierwszej fazy dzieciństwa; 
Roger Cousinet i  jego praca grupowa, Adolf Ferrière i  jego szkoła aktywna, 
Pierre Bovet, Edouard Claparède i  Robert Dottrens ze szkoły genewskiej, He-
len Parkhurst i  Carleton Washburne z  USA, nie zapominając o  takich, jak 
John Dewey, teoretyk owej koncepcji szkoły, Henri Wallon, Jean Piaget, Emile 
Jaques-Dalcroze, Zygmunt Freud, Paul Geheeb i  cały szereg wielkich myślicieli, 
którzy dotychczas nasze prace uważnie śledzili, jak Roman Rolland, Barbusse, 
Jean Richard Bloch, Gandhi, Maksim Gorki i  Rabindranath Tagore 217.

E.  Freinet wspomina o  tym w  swej książce wydanej w  jedenaście lat po 

śmierci męża, lecz wspomina z  żalem, że  przez ostatnich trzydzieści lat on-

giś ożywiający wszystkich ogień wystygł, a  pedagogika i  psychologia potra-

ciły swoich sławnych badaczy (1981).

 Powołując się na Sławomira Sztobryna, punktem wyjścia Freineta 

w  budowaniu własnego stanowiska pedagogicznego był brak zgody na 

zastaną, martwą duchowo i  pełną brutalności szkołę, a z  drugiej strony 

stopniowo pogłębiane i  poszerzane eks perymentowanie, które w  tamtym 

czasie wywalczyło już sobie miejsce obok dedukcyjnych konstrukcji filo-

zoficzno-pedagogicznych. Podkreślając ten empirycz ny początek pedago-

giki Freineta, należy zwrócić uwagę na to, że  była to pedagogika zdrowego 

rozsądku, zawierająca w  sobie pewien ogólny pierwiastek tradycji własnego 

narodu, tzn. wychodziła od tego, co zmysłowo, empirycznie dane, trzy-

mała się konkretu, bez wielkich uogólnień i  abstrakcyjnych konstrukcji. 

Taki charakter miała  pedagogika romańska i  Freinet był jej „naturalnym” 

217 E. Freinet, Erziehung ohne Zwang. Der Weg Cèlestin Freinets, Stuttgart 1981, s.  163. 
Cytuję za: W.  Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s.  46.
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dzieckiem. Czas i  miejsce, w  jakim człowiek żyje, wyznaczają ramy jego 

poglądu na świat 218.

 C. Freinet w  roku 1920 podjął jako nauczyciel ludowy pracę w  Bar-sur-

-Loup, a  po przeniesieniu się w  roku 1930 do szkoły w  Vence kontynuował 

ją do końca życia, to jest do roku 1966. Choć jego system różni się od in-

nych systemów pedagogiki reform, wyżej wspomnianych, można go uważać 

za reprezentatywny dla tych wszystkich kierunków odnowy szkoły w  latach 

1930-1939, które tak bujnie krzewiły się w  Europie i  Ameryce 219.

 Typowym założeniem szkoły Freineta jest przystosowanie szkoły do dzie-

cka i  stworzenie mu takiego środowiska, w  którym dziecko samo stałoby się 

twórcą. C. Freinet chciał, aby dziecko, korzystając z  szerokich możliwości, 

jakie spotyka w  otoczeniu, tworzyło własną „literaturę”, własne „podręcz-

niki”, własne dzieła sztuki i  techniki, samo badało otaczające je zjawiska, 

samo poznawało świat przyrody i  świat społeczny, a  czyniło to wszystko 

w  atmosferze swobody, przede wszystkim swobody wyboru kierunku i  te-

matu interesujących je zajęć. 

 Szkoła C. Freineta przestała być zbiorem klas, w  których dzieci słucha-

ją i  piszą, przekształciła się natomiast w  zakład pracy dziecięcej, zespolonej 

z  życiem środowiska, w  którym dziecko stało się istotą działającą i w  toku 

działania wzbogacającą swoje doświadczenia. 

 W tym rozwoju dziecka Freinet wyodrębnia trzy fazy:
1.  faza prób i  błędów, czyli działanie jakby po omacku, gdy dziecko powta-

rza czynności, które przynoszą powodzenie, a  unika tych, które kończą się 
rozczarowaniem,

2.  faza urządzania się, gdy dziecko opierając się na nagrodzonych doświadcze-
niach – zaczyna wprowadzać pewien ład do swoich działań,

3.  faza zabawy – pracy, przechodzącej w  pracę-zabawę, gdy poprzez zabawę 
jako typową postać aktywności dziecięcej przygotowuje się do pracy i  do 
realizacji „poważnych” zadań życiowych 220.

 W szkole C. Freineta nauka była oparta na całościowym poznawaniu 

i  przeżywaniu środowiska, ale zarazem na jego przetwarzaniu – na miarę sił 

i  możliwości dziecka. W  nauce czytania wykorzystywane są własne doświad-

czenia dzieci, których wypowiedzi zapisuje nauczyciel na tablicy. Przy jego 

pomocy dzieci próbują je czytać – oddzielając poszczególne słowa. Następnie 

218 S. Sztobryn, Pedagogika Celestyna Freineta, w:  Pedagogika. Podręcznik akademicki, 
t.  1, dz. cyt., s. 358.

219 W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s. 46-47.
220 Tamże, s. 47.
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układają tekst do druku, korzystając z  dużych czcionek, przy czym poma-

gają sobie wzajemnie, skutecznie zastępując nauczyciela. Czynność druko-

wania tekstu tak pochłania dzieci, że  nauka czytania i  poprawnego pisania 

przebiega bez wysiłku, z  tym że  kolejne, bardziej systematyczne ćwiczenia 

w  czytaniu i  pisaniu przyjmują postać zabaw i  gier.

 C. Freinet opiera się bardziej na stosowaniu różnorodnych, swobodnych 

„technik”. Pojęciu metody zarzuca sztywność i  stabilność.

 W jego szkole pozostała tylko jedna klasa, gdzie odbywały się zebrania 

nauczycieli i  uczniów. Znacznie ważniejszą rolę pełni osiem pracowni, gdzie 

dzieci wykonują różne czynności. Są to: 

–  pracownia z  kartami pracy, słownikami, poradnikami i  innymi materiałami 
informacyjnymi,

–  pracownia z  narzędziami i  przyborami do konstruowania, mechaniki i  po-
miarów fizycznych,

–  pracownia do ćwiczeń eksperymentalnych z  biologii, chemii i  fizyki,
–  pracownia z  drukarnią i  urządzeniami do powielania prac graficznych,
–  pracownia z  materiałami do artystycznych zajęć twórczych w  zakresie ma-

lowania, lepienia, majsterkowania, muzykowania, fotografowania oraz wy-
konywania obrazów, filmów i  nagrań magnetofonowych, 

–  pracownia do zajęć z  drewna i  metalu,
–  pracownia do tkania, przędzenia, szycia i  gotowania,
–  pracownia do hodowli małych zwierząt i  roślin.
 Obok pracowni wyposażonych odpowiednio w  urządzenia i  materiały, nie 
mniej ważnym miejscem do zajęć był sad i  ogród szkolny z  urządzeniami do 
hodowli pszczół i  zwierząt domowych 221.

 Mimo całej swobody, jaką przyznaje się dziecku, staje ono i  tu przed 

nie lada wymaganiami. Obok tygodniowych kart pracy i  kilku odmian in-

dywidualnych kart pracy, wreszcie obok kontroli społecznej, jaką zapewnia 

gazetka szkolna, istnieją jeszcze fiszki kontrolno-badawcze, w  liczbie około 

1000, o  tematyce przyrodniczej, technicznej i  artystycznej. Na każdej z  nich 

przedstawia się problem wraz z  instrukcją co do kierunków poszukiwań oraz 

narzędzi i  materiałów służących do jego rozwiązania. Jest to więc swoisty 

rodzaj nauczania programowanego. Jednocześnie odpowiednio wypełnione 

fiszki służą do celów kontroli 222.

System Freineta zapewnił sobie trwałe miejsce wśród systemów dydaktycz-
nych, głównie dlatego, że  najpełniej odbija w  sobie wszystkie zasady nowego 

221 Tamże, s. 48.
222 Tamże, s. 49.
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wychowania. Łącząc swobodę dzieci z  wszechstronną troską o  ich rozwój a  za-
razem ich bogatą aktywność twórczą z  wysokimi wymaganiami, w  sposób bar-
dziej konsekwentny niż wszystkie omówione dotąd modele realizuje on ideały 
pedagogiki współczesnej 223.

 Literatura poświęcona Freinetowi jest w  swoich ocenach często jedno-

stronna wyłączająca go z  szerszego kontekstu. Tymczasem dzielił on z  wy-

bitnymi pedagogami okresu międzywojennego większość idei, które tu 

w  skrócie zostały omówione. Wbrew przekonaniu H. Semenowicz, jego 

oryginalność nie polegała na tym, że  wprowadził hasła Nowego Wychowa-

nia do praktyki szkolnej, bo tu można by wymienić przed nim i  po nim 

całą plejadę pedagogów, którzy tego także dokonali, lecz raczej na tym, 

że  znalazł nową formę ich urzeczywistnienia (swobodny tekst, drukarnia, 

korespondencja międzyszkolna i  dźwiękowa, ruch spółdzielczy itp.), a  swo-

ją koncepcję z  założenia pozostawił otwartą 224.

Zarzucano także Freinetowi podobnie jak i  całemu naturalizmowi przesadną 
wiarę w  możliwości dziecka, nadmierną koncentrację na płynnych jeszcze zain-
teresowaniach, zbytnie zaufanie do jego spontaniczności i  autonomii. 
 Do upowszechnienia pedagogiki C. Freineta w  Polsce najbardziej przyczy-
nili się: Halina Semenowicz, Aleksander Lewin, Wanda Frankiewicz i  Zofia 
Napiórkowska 225.

 Można by jeszcze wymieniać wiele pedagogicznych twórczych osiągnięć 

pierwszej połowy XX wieku, ale dla celów naszej rozprawy poprzestaniemy 

na dotychczas zaprezentowanych. Do niektórych innych ustosunkujemy 

się jeszcze w  kolejnych rozdziałach pracy.

1.3. Nauczyciele religii na Zachodzie
wobec nowych osiągnięć dydaktycznych

Po zaprezentowaniu zasadniczych przemian w  dziedzinie dydaktyki 

szkolnej w  pierwszej połowie czy pierwszym czterdziestoleciu XX wieku, 

zobaczmy, jakie odzwierciedlenie mają one w  dydaktyce katechetycznej.

223 Tamże.
224 S. Sztobryn, Pedagogika Celestyna Freineta, dz. cyt., s. 362.
225 Tamże. Autor cytuje głównie: L. Chmaja, Prądy i  kierunki w  pedagogice XX wieku, 

dz. cyt., s.  169 oraz H. Semenowicz, Freinet w  Polsce. Próby realizacji koncepcji pedagogicznej 
C.  Freineta w  szkole polskiej, Warszawa 1980, s.  16.
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 Nauczyciele religii, podobnie jak wielu innych nauczycieli, trwali głównie 

przy teorii stopni formalnych z  pewnymi jej modyfikacjami. Nie mogli jednak 

nie dostrzec wartości i  bogactwa nowych metodycznych rozwiązań propono-

wanych przez różne kierunki reform. Nowym postulatom dydaktycznym po-

święcali jednak więcej uwagi, jak zobaczymy w  rozdziale II, dopiero po pierw-

szej wojnie światowej. W  związku z  rozwojem psychologii najpierw doszło do 

głosu coraz większe zainteresowanie się uczniem. Następnie duże zaintereso-

wanie budziły założenia s z k o ł y  p r a c y  oraz założenia pedagogiki kultury, 

która akcentowała rolę kształtowania osobowości w  oparciu o  dobra kultury, 

znaczenie przeżywania i  interpretacji kultury, prowadzącego do zrozumie-

nia i  odkrycia wartości. S z k o ł a  p r a c y  G. Kerschensteinera zdobyła, jak 

zobaczymy, na terenie katechetycznym większe zaufanie i  zainteresowanie niż 

dorobek J. Deweya naznaczony specyficzną filozofią  pragmatyzmu i  socjolo-

gizmem pedagogicznym. Niemniej jednak  Deweyowskie ujęcie procesu na-

uczania i  ustalone przez niego stopnie zwróciły uwagę ze względu na metodę 

nauczania problemowego, bardzo cenioną w  pedagogice szkolnej. Zoriento-

wano się, że  może ona także przynieść dobre wyniki w  nauczaniu religii.

1.3.1. Zainteresowanie się uczniem i  nowymi metodami 
nauczania-uczenia się

Wybitna przedstawicielka pedagogiki i  katechetyki obszaru języka nie-

mieckiego Gabriela Miller 226 potwierdziła przekonanie, że  katechetycy 

pierwszego czterdziestolecia XX wieku głównie ulegali wpływom herbarty-

zmu. Jednakże zdaniem wspomnianej autorki zwrócenie uwagi na metodę 

opartą o  teorię s t o p n i  f o r m a l n y c h  było już widocznym postępem 

w  spojrzeniu na proces nauczania. Jej zdaniem, m e t o d a  m o n a c h i j s k a 

 o p a r t a  o   s t o p n i e  f o r m a l n e, proponowała przejrzystą strukturę lek-

cji. Dlatego u  wielu nauczycieli słusznie budziła zaufanie, zresztą jeszcze dziś, 

jak pisze, to znaczy w  latach 60. niektórzy pedagodzy religijni swój sposób 

nauczania konstruują według jej stopni. G. Miller słusznie uważa, że  sto-

sowanie m e t o d y  m o n a c h i j s k i e j  nie jest błędem religijno-pedago-

gicznym, jeśli się z  niej korzysta wespół z  innymi sposobami prowadzenia 

226 G. Miller, Wkład „nowej pedagogiki religijnej” w  ugruntowanie wiary, tekst polski 
przygotowany przez ks. A. Spławskiego SJ, „Biuletyn Katechetyczny, Collectanea Theolo-
gica” 51 (1981), f. 1, 89-106.
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lekcji 227. Na pewno można z  niej korzystać, o  ile przyjmuje się ją w  formie 

udoskonalonej zgodnie z  postulatami psychologii uczenia się i  traktuje jako 

jeden z  możliwych sposobów kształtowania procesu nauczania i  postępo-

wania metodycznego, a  nie jako jedyny model przeprowadzenia lekcji czy 

katechezy. Zdaniem W.  Kubika SJ, autorzy, którzy całkowicie przeciwsta-

wiają się korzystaniu z  teorii s t o p n i  f o r m a l n y c h  w  nauczaniu, mają 

niewątpliwie głównie na uwadze niewystarczalność jej podstaw psycholo-

gicznych dedukowanych z  psychologii asocjacyjnej 228.

 Katechetyków i katechetów pierwszego czterdziestolecia wieku XX ce-

chowała troska o  jak najlepszą metodę przekazywania prawdy religijnej. 

W  centrum uwagi pozostawało jednak zagadnienie treści i  doskonalenie 

pracy nauczyciela – katechety oraz dowartościowanie pod wpływem psy-

chologii rozwojowej i  dydaktyki psychologicznej roli ucznia. Sięgano nie 

tylko po ulepszoną metodę stopni formalnych, lecz także próbowano róż-

nych możliwych metod wypracowanych przez pedagogikę. Mnożyły się 

zwłaszcza pomoce naukowe itp. Śmiało można twierdzić, że  w  pierwszym 

czterdziestoleciu XX wieku dbano bardzo świadomie o  dobre nauczanie róż-

nych przedmiotów pod względem metodycznym, w  tym także o dobre  dobre na-

uczanie religii 229.

 Należy ponadto dodać, że  pod wpływem filozofii W.  Diltheya na tere-

nie katechetycznym zaczęto akcentować znaczenie przeżywania w  wycho-

waniu i  nauczaniu 230. Jego charakterystyczną cechą było nie tylko dążenie 

do kształcenia umysłu i  przekazywania wiedzy, ale poprzez przeżywanie po-

łączone ze zrozumieniem podejmowanie próby przenikania do głębi duszy 

wychowanka, aby poruszyć niejako wszystkie jego dynamizmy wewnętrz-

ne 231 i  tak uczynić nauczanie bardziej skutecznym. Niemały wpływ wywarła 

na katechetów także pedagogika n o w e g o  w y c h o w a n i a  reprezento-

wana przez E. Key i  P. Petersena 232. Pomogła ona nauczycielom religii zdać 

sobie jeszcze bardziej sprawę, że  uczenie się przebiega w  pewien określony 

sposób i  jest bardziej skuteczne, jeśli ma charakter grupowy, w  małych ze-

społach oraz uwzględnia samodzielną aktywność uczniów.

227 Tamże, s. 94.
228 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s. 80.
229 Tamże.
230 Tamże.
231 R. Murawski SDB, Etapy rozwoju katechezy, „Ateneum Kapłańskie” lipiec-sierpień 

1978, R. 70, t. 91, s.  55.
232 G. Miller, Wkład „nowej pedagogiki religijnej” w  ugruntowanie wiary, dz. cyt., s.  93.
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 Z kolei jeśli chodzi o  treści nauczania religii, jak informuje ks. J. Chary-

tański SJ, we Francji do połowy XX wieku niepodzielnie panowały katechi-

zmy zbudowane na podobieństwo katechizmu J. Deharbe’a 233, według zasady 

szesnastowiecznego katechizmu Oliera przy kościele S. Sulpice w  Paryżu, stąd 

znane jest określenie metoda sulpicjańska, rozpowszechniona w  wieku XIX 

przez biskupa Dupanloup. Na lekcję według metody sulpicjańskiej składało 

się tłumaczenie tekstów katechizmowych i  uczenie się ich na pamięć. Czyta-

no jednak także Pismo Święte, a  po nim następowała egzorta o  charakterze 

moralnym i  śpiewanie pieśni. Dopiero w  okresie międzywojennym pojawiło 

się we Francji zainteresowanie ruchem nowego wychowania 234.

1.3.2. Sprowadzenie katechetyki do pedagogiki 
religijno-moralnej

Temat stosunku katechetyków zachodnich do postulatów n o w e g o 

w y c h o w a n i a  można uzupełnić informacją natury bardziej ogólnej, która 

może się okazać pożyteczną dla dalszych naszych rozważań.

 Począwszy mianowicie od ukazania się dzieła cytowanego już katolickiego 

pedagoga Ottona Willmanna „Didaktik als Bildungslehre” – nie bez wpły-

wu J.F. Herbarta i  jego szkoły lansującej teorię nauczania wychowującego – 

rozwijała się wśród teoretyków nauczania religii coraz bardziej tendencja do 

utożsamienia katechetyki z  pedagogiką religijno-moralną 235. Po raz pierwszy 

zastosował takie określenie w  katechetyce niemieckiej J. Göttler 236, a u  nas 

Z. Bielawski, który w  przedmowie do swojego podręcznika pisał:

nie ograniczyłem się jedynie do metodyki nauczania religii, ale ująłem kateche-
tykę szerzej, jako pedagogikę religijno-moralną 237.

 Najważniejszym przedstawicielem tego kierunku w  katechetyce był – 

zdaniem ks. F. Blachnickiego – Linus Bopp 238, który sprowadzał katechety-

kę po prostu do pedagogiki religijnej w  ramach szkoły wychowawczej. De-

233 J. Deharbe, Katechizm rzymsko-katolicki, Paryż 1848.
234 J. Charytański SJ, Chrzest a  życie chrześcijańskie, Warszawa 1970, s.  11-12.
235 Tamże.
236 J. Göttler, Religions- und Moralpädagogik, Münster 1923, 21931. Cytuję za: W.  Ku-

bik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  81.
237 Z. Bielawski, Pedagogika religijno-moralna (katechetyka), Lwów 1924, 21932, s.  1-2. 
238 F. Blachnicki, Katechetyka wczoraj i  dziś, „Katecheta” 13 (1969), s.  243.
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finiował ją jako naukę o  wychowawczej, liturgicznie zorganizowanej nauce 

religii, której udziela Kościół religijnie niedojrzałym (dzieciom, młodzieży).

Na temat oceny koncepcji katechetyki pojmowanej na Zachodzie w  sensie 
pedagogiki religijno-moralnej warto tu przytoczyć zdanie G. Biemera, który 
zauważył, że  jej przedstawiciele nie mogli wyjść z  błędnego koła. Z  jednej strony 
chcieli się niejako uniezależnić od teologii, z  drugiej strony podkreślali, że  chcą 
tworzyć pedagogikę katolicką. Próbowali otwierać się na psychologię pedago-
giczną i  osiągnięcia dydaktyki n o w e g o  w y c h o w a n i a, która ustalała swe 
założenia i  kryteria doboru treści zupełnie niezależnie od filozofii spekulatyw-
nej i  teologii, ale sami ciągle rozważali rzeczywistość wychowania i  kształcenia 
w  świetle norm wypływających ze źródeł objawienia i  ówczesnej nauki Kościoła. 
Stąd tworząc pedagogikę religijno-moralną czy pedagogizowaną teologię nie po-
trafili przejąć metod bazujących na przeżywaniu i  rozumieniu wartości w  duchu 
pedagogiki kultury czy na zasadach s z k o ł y  p r a c y. Przyjmując scholastyczny 
aksjomat, że  łaska buduje na naturze, udoskonalając naturę, stale interpretowali 
rzeczywistość wychowania (natury) z  teologicznego punktu widzenia (łaski). 
Te racje powodowały, że  nie zdołali znaleźć pełnego dostępu do rozwijającej się 
niezależnie od innych nauk dydaktyki ogólnej – ani od strony teorii doboru 
treści, ani zalecanej metody 239.

 Pod koniec lat czterdziestych XX wieku przed teorią katechetyczną stanę-

ły więc bardzo istotne problemy do rozwiązania. Przyjrzymy się im dokład-

niej w  następnym rozdziale. Obecnie zatrzymamy się bardziej szczegółowo 

na polskiej literaturze katechetycznej, aby ocenić postawę polskich kateche-

tyków wobec postulatów n o w e j  s z k o ł y  w  pierwszym czterdziestole-

ciu XX wieku.

1.3.3. Polscy teoretycy nauczania religii wobec postulatów 
„nowej szkoły”

Chociaż polscy teoretycy nauczania religii, czyli katechetycy, ciągle eks-

ponowali teorię stopni formalnych, dostrzegali także wartość osiągnięć n o -

w e j  s z k o ł y. Ks. Józef Roskwitalski, wybitny pedagog i  katechetyk, pisał 

w  roku 1935, że

literatura katechetyczna przedyskutowała obszernie i  poprawnie ostatecznie 
nowsze kierunki pedagogiczne (...) Dokładnie znane nam są wszystkie kierunki, 

239 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  82. W.  Kubik powołuje się na 
G.  Biemera, Das Methodenproblem, dz. cyt., s.  290.
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jak: różne typy szkoły twórczej, szkoła daltońska, praca pod kierunkiem” 240. 
Jednakże na terenie nauczania religii podchodziło się do nowych rozwiązań bar-
dzo ostrożnie. Starano się z  każdej propozycji metodycznej brać, co najlepsze 241.

Przyjmowano słuszne wskazania metodyczne, praktyczne rozwiązania dy-

daktyczne, w  nadziei, że  uczynią one nauczanie religii bardziej skutecznym. 

Nie zamierzano tworzyć teorii pedagogiki religijno-moralnej czy szukać jej 

niezależnego od teologii statusu naukowego, jak to się działo na Zachodzie.

1.3.3.1. Rozważne przyjmowanie wytycznych „nowej szkoły”

W przekonaniu ks. J. Roskwitalskiego, nowe teorie dydaktyczne, mimo 

skrajnych dążności i  przejawów pewnego zamętu w  dziedzinie kultury, dają 

jednak różne środki i  sposoby oddziaływania na umysł, serce i  wolę młodego 

pokolenia oraz prowadzenia młodzieży do hartu woli i  ugruntowanej wie-

dzy 242. Za uzasadnione uważał zatem dążenie do zaznajomienia się z  osiąg-

nięciami myśli pedagogicznej Europy i  Ameryki. Katechetycy zastrzegali 

się jednak, że  poznać nie znaczy jeszcze naśladować 243. Opowiadali się za 

korzystaniem z  dorobku O. Decroly’ego, E. Claparède’a itd. 244. Nauczycie-

le religii nie chcieli jednak tej czy innej teorii przyjmować bezkrytycznie. 

Z  uwagi na specyfikę katechezy np.  ks. J. Roskwitalski uważał, że  w  na-

uce religii powinna przeważać metoda podająca, co nie znaczy, że  rozsądny 

prefekt nie zastosuje umiejętnie słusznych wskazówek tkwiących w  takich 

teoriach nauczania, jak system daltoński, plan Winnetki, system batawski, 

uczenie się pod kierunkiem etc. 245. Przedstawicielom teorii nauczania religii 

chodziło głównie o  to, aby rozważne stosowanie nowych osiągnięć pedago-

gicznych doprowadziło do zniwelowania przepaści między szkołą a  życiem 

na co dzień 246. Uważano bowiem, że  trzeba brać pod uwagę cały proces na-

uczania, a  nie tylko jego przejawy w  szkole i  na lekcji religii. 

240 J. Roskwitalski, Nowe prądy pedagogiczne wobec zasad katolickich, „Miesięcznik Kate-
chetyczny i  Wychowawczy” 24 (1935), s.  422. Odtąd zastosujemy skrót MKW.

241 J. Kowaliński, Ogólnopolski Zjazd Dydaktyczny Księży Prefektów w  Warszawie, MKW 
26 (1937), s.  324.

242 Por. J. Roskwitalski, Nowe teorie dydaktyczne wobec zadań nauki religii, MKW 
27 (1938), s.  7-8.

243 S. Abt, Wychowanie religijne na tle ruchu pedagogicznego, MKW 21 (1932), s.  277.
244 M. Węglewicz, Drogowskazy katechetyczne, MKW 22 (1933), s.  4.
245 J. Roskwitalski, Nowe teorie dydaktyczne wobec zadań nauki religii, art. cyt., s.  418-419.
246 Tamże.
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 Między innymi podkreślanym elementem w  teoriach n o w e j  s z k o ł y 

było tak zwane w y c h o w a n i e  o b y w a t e l s k i e, postulowane w  twórczo-

ści J. Deweya i  G. Kerschensteinera czy innych twórców n o w e j  s z k o ł y. 

Przedstawicieli teorii nauczania religii czyli katechetyków także tutaj cechuje 

umiar i  rozsądek.

Katecheta – duszpasterz młodzieży może i  powinien pozytywnie współpracować 
w  wychowaniu państwowym powierzonej mu młodzieży. Uczyni to najlepiej, 
wychowując swych uczniów na pełnowartościowych, uświadomionych, wierzą-
cych i  praktykujących katolików, którzy z  pewnością będą zarazem wiernymi, 
zacnymi, ofiarnymi i  użytecznymi obywatelami państwa 247.

 Oceniając sytuację katechetyczną pierwszego czterdziestolecia, ks. J. Daj-

czak, prof. katechetyki w  Warszawie w  roku 1948, pisał, że

nie istnieje tylko jedna, najlepsza metoda nauki religii (...). W  stosunku do 
siebie metody nauczania w  jednostce metodycznej są korelatami, czyli żadna 
z  nich nie posiada monopolu na metodę jedyną (...). zależnie od materiału 
naukowego i  wieku uczniów jak też typu psychofizycznego nauczyciela – ka-
techety zyskuje dominację w  strukturalnej totalności metod, bądź to metoda 
naprowadzająca (indukcyjna), bądź to wyjaśniająca (dedukcyjna), bądź to me-
toda s z k o ł y  p r a c y 248.

 Wszystkie te dyskusje i  wypowiedzi świadczyły na pewno o  wielkiej 

trosce katechetów i  katechetyków o  poprawne, ale i  skuteczne nauczanie 

i  wychowanie religijne. W  tym zaś procesie powinna być poważnie brana 

pod uwagę dobra relacja pomiędzy nauczycielem-katechetą i  uczniem. Pod 

tym względem swoimi przekonaniami byli katechetycy bliscy pozostałym 

nauczycielom polskiej szkoły i  polskim pedagogom, którzy coraz poważniej 

zwracali uwagę na dobre relacje uczeń-nauczyciel.

1.3.3.2. Preferowanie zasad „szkoły pracy”

Właśnie jednym z  naczelnych haseł s z k o ł y  t w ó r c z e j, s z k o ł y 

p r a c y  był postulat aktywnej współpracy ucznia z  nauczycielem. Moż-

liwość proponowanej aktywizacji ucznia dostrzegali katecheci w  przygo-

towaniu młodzieży do czynnego – jak na tamte czasy – udziału w  liturgii 

247 Dni katechetyczne w  Warszawie, MKW 24 (1935), s.  98.
248 J. Dajczak, Wychowanie katolickie i  nauczanie religii w  duchu Encykliki Piusa XI „Di-

vini Illius Magistri”, „Przegląd Katechetyczny” 3 (1948), s.  116.
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(modlitwa, recytacja, pieśni). Ks. W.  Orzech nazwał liturgię „cudowną szkołą 

pracy” 249, a  ks. W.  Korniłowicz był zdania, że  przewyższa ona wszelkie szkoły 

czy wszystkie systemy wychowawcze, ponieważ obejmuje całe życie i  całego 

człowieka 250. Niewątpliwie widać tu wpływ zainicjowanego od pierwszych 

lat XX stulecia ożywionego ruchu liturgicznego. Niektórzy katecheci pró-

bowali na jego podłożu realizować także hasła s z k o ł y  p r a c y.

 Szansę realizacji postulatu n a u k i  p r z e z  c z y n  – w  duchu s z k o -

ł y  p r a c y  – widzieli katecheci szczególnie w  organizacjach katolickich, 

jak Akcja Katolicka, Krucjata Eucharystyczna, Apostolstwo Modlitwy 251. 

Byli przekonani, że  założenia ruchu odnowy metody należy realizować już 

w  szkole poprzez młodzieżowe i  dziecięce organizacje. Mieli na uwadze 

między innymi: Żywy Różaniec, Arcybractwo Adoracji Codziennej, Apo-

stolstwo Modlitwy niższego stopnia, Bractwo Dobrej Śmierci, Rycerstwo 

Jezusowe 252. W  takim nastawieniu widać było przede wszystkim dążenie 

do tego, by nauka, katechizacja nie dokonywała się wyłącznie przez słowo, 

wykład, ale była nauką c z y n u  ż y c i a 253.

 Wreszcie postulat s z k o ł y  p r a c y  dotyczący oparcia nauczania o  do-

stępne dla uczniów źródła uznali katecheci za realny dzięki szerszemu wy-

korzystaniu Pisma Świętego, tradycji, liturgii, dokumentów Kościoła, 

dokumentów historycznych, życiorysów świętych itp. W  roku 1931 ks. 

W.  Gadowski pisał, że

religia katolicka nie jest systemem filozoficznym, lecz pozytywnym objawieniem 
Bożym, więc zjawiskiem historycznym, źródłami jej są Pismo Święte i  Tradycja 
Kościoła. Jeśli przeto sposób nauczania religii nie ma pozostawać w  tyle za me-
todą szkolną innych przedmiotów powinien oprzeć się na owych źródłach 254.

 Postulaty s z k o ł y  p r a c y  stosowano zarówno w  trosce o  rozwój 

zewnętrznej, jak i  wewnętrznej aktywności uczniów 255. Do zewnętrznej 

249 Por. W.  Orzech, Udział młodzieży w  życiu liturgicznym Kościoła, MKW 20 (1931), 
s.  145.

250 Por. W.  Korniłowicz, Wartości kulturalno-wychowawcze liturgii, MKW 21 (1936), 
s.  20.

251 Por. tamże.
252 Por. W. Jasiński, Nauczanie religii w  duchu Akcji Katolickiej, MKW 22 (1932) 

s.  155-159: por. także E. Wojtusiak, Praktyka akcji katolickiej w szkole, MKW 28 (1939), 
s. 251.

253 Por. L. Rachwał, Caritas w  szkole, „Przegląd Katechetyczny” 30 (1947), s.  263.
254 W.  Gadowski, Źródłowe nauczanie religii, MKW 20 (1931), s. 4.
255 J. Roskwitalski, Szkoła pracy w  nauczaniu religii, MKW 17 (1928), s.  115-132, 

209-220, 382-389.
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 aktywności zaliczano rysowanie, malowanie, dramatyzacje – szczególnie na 

stopniu nauczania początkowego – w  przekonaniu, że  zajęcia te wyzwalają 

zainteresowanie, radość, ułatwiają zrozumienie prawd religijnych. Oczywi-

ście ostrzegano przed przesadnym stosowaniem tych zajęć. Pozostawiano 

jednak nauczycielowi – katechecie wiele swobody. W  klasach starszych ze-

wnętrzną aktywność próbowano stosować w  odniesieniu do przedstawianej 

prawdy katechizmowej poprzez rysowanie symboli, sporządzanie sekwencji 

myśli. Uczeń mógł pracować nad tekstami, samodzielnie pod kierunkiem 

katechety je komentować, zwłaszcza teksty biblijne. Miał się skupiać na 

etycznych i  liturgicznych aspektach treści, dostrzegać problemy, rozwijać 

prawdy katechizmowe, podawać motywy, porządkować i  zbierać treści ra-

zem w  całość na podstawie wielu tekstów biblijnych i  nauki Kościoła. Za-

lecano także sięgnąć do lektury literatury religijnej i  czasopism 256.

 Nie pomijano troski o  wewnętrzną działalność i  aktywność uczniów. 

W  klasach młodszych pomagano dzieciom dochodzić samodzielnie do od-

krycia, jakie prawdy biblijne (opowiadania) czy katechizmowe znajdują 

odzwierciedlenie w  różnych miejscach pamięci, pomnikach, zwyczajach re-

gionalnych, liturgii, śpiewach. Wprawiano dzieci w  tworzenie samodziel-

nej modlitwy i w  przygotowanie nabożeństw. Uczniowie klas starszych byli 

wprowadzani w  samodzielne kształtowanie przekonań płynących z  wiary 

i  w  pracę nad charakterem.

 Ks. J. Roskwitalski nie zapomniał o  rozwijającej się po I  wojnie świato-

wej w  Europie, ale także w  Polsce s z k o l e  t w ó r c z e j 257, która kładła na-

cisk na indywidualną twórczą aktywność ucznia. W   s z k o l e  t w ó r c z e j 

podkreślano dążenie do takiego ukształtowania człowieka, aby był w  stanie 

tworzyć nowe wartości materialne i  duchowe. Łatwo tu dostrzec wyraźny 

wpływ poglądów H. Rowida i  przedstawicieli pedagogiki kultury czy także 

personalizmu pedagogicznego.

Po przeprowadzeniu ogólnej reformy w  szkolnictwie polskim, pisze W.  Ku-
bik SJ, Episkopat Polski w  roku 1936 oficjalnie zgodził się na wprowadzenie 
do nauki religii wskazań metodycznych zalecanych przez s z k o ł ę  p r a c y. 
W  tymże roku 1936 zostało również założone w  Wilnie Studium Katolickie 
o  Wychowaniu, które w  poradni wychowawczej przy Katolickim Stowarzyszeniu 
Kobiet przekształciło się w  rodzaj Instytutu Psycho-Pedagogicznego, mającego 

256 Por. W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  85.
257 J. Roskwitalski, Der Elementare Religionsunterricht in Polen, dz. cyt., s.  167-168; tenże, 

Szkoła twórcza w  nauczaniu religii, Grudziądz 1932. Ks. Roskwitalski w  1933 roku uzyskał 
doktorat z  teologii na podstawie pracy pt.: Szkoła twórcza w  nauce religii.
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na celu między innymi wypracowanie dla katechezy metod nauczania opartych 
na współczesnych zdobyczach pedagogiki naukowej. Referat wychowawczy 
przy Katolickim Stowarzyszeniu Kobiet na przełomie 1937/38 wydał pierwszy 
numer czasopisma „Ku szczytom”. Jego redaktorem został ks. J. Wojtukiewicz. 
Czasopismo miało na celu między innymi przenosić opracowania metodyczne 
z  dziedziny nauczania i  wychowania w  duchu nowej szkoły – zwłaszcza tak zwanej 
metody przeżyciowo-czynnej na teren nauczania religii 258.

 Jak można zatem zauważyć zainteresowanie nowymi koncepcjami kształ-

cenia, a  zwłaszcza s z k o ł ą  p r a c y  nie było u  katechetyków tylko teore-

tyczne, ale znajdowało realizację w  praktyce nauczania religii przy uwzględ-

nieniu, rzecz jasna, specyfiki tego przedmiotu, jakim jest katecheza.

1.3.3.3. Akceptowanie różnych propozycji „nowej szkoły”

Poza p l a n e m  d a l t o ń s k i m  wielu katechetyków i  katechetów in-

teresowało się opracowaną przez Hall-Questa m e t o d ą  u c z e n i a  s i ę 

p o d  k i e r u n k i e m 259. Przydatność tej metody w  nauczaniu religii zale-

cał ks. J. Rychlicki w  artykułach na łamach „Miesięcznika Katechetycznego 

i  Wychowawczego” oraz na zjazdach katechetów. M e t o d a  u c z e n i a  s i ę 

p o d  k i e r u n k i e m  w  jego przekonaniu dawała uczniom szansę wypowie-

dzenia swoich wątpliwości, pytań czy problemów związanych z  nauką reli-

gii. Za najbardziej przydatną uważał tę metodę w  pracy z  młodzieżą szkoły 

średniej i  najwyższych klasach szkoły powszechnej 260, choć nie zalecał zbyt 

częstego jej stosowania.

 Polscy katechetycy i  katecheci interesowali się także m e t o d ą  p r o -

j e k t ó w 261 W.H. Kilpatricka. W  przekonaniu ks. B. Pągowskiego m e t o d a 

p r o j e k t ó w  stawia ucznia przed pewną trudnością, przed zadaniem, które 

uczeń powinien samodzielnie rozwiązać 262. Wielu akcentowało, że  wyod-

rębniane problemy w  toku katechizacji powinny się wiązać z  problemami, 

które uczeń napotka w  życiu. Problemy bowiem stawiane na lekcji religii 

258 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  86. Por. także: J. Roskwitalski, 
Der Elementare Religionsunterricht in Polen, dz. cyt., s.  155, także J. Dajczak, Ruch kateche-
tyczny w  Polsce w  bieżącym stuleciu, „Katecheta” 2 (1958), s.  19-20. 

259 J. Rychlicki, Metoda pod kierunkiem a  nauczanie religii, MKW 26 (1937), s. 6.
260 Tamże, s. 10-11.
261 W.  Jasiński, Jak prowadzić lekcje religii nowoczesną metodą projektów, MKW 26 (1937), 

s.  20-27.
262 B. Pągowski, Z  kursu katechetycznego w  Krakowie, MKW 24 (1935), s.  350.
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i  rozwiązywane przez uczniów w  świetle prawd objawionych mogą sku-

tecznie prowadzić do przyjęcia ich w  praktyce życia. Uważano, że  jednym 

z  najważniejszych elementów m e t o d y  p r o j e k t ó w 263 jest „przedłuża-

nie” katechizacji w  codzienne życie. 

 Zatem obok założeń s z k o ł y  p r a c y  katechetycy i  katecheci polscy 

interesowali się także innymi nurtami reformy pedagogicznej. Nie znaczy 

to, że  zainteresowanie było powszechne. Dominowało bowiem przywiąza-

nie do teorii s t o p n i  f o r m a l n y c h.

1.3.3.4. Próby doskonalenia teorii stopni formalnych

Wielu autorów w  dziedzinie katechetyki podejmowało próby przełama-

nia sztywnych ram w  stosowaniu metody s t o p n i  f o r m a l n y c h.

 Należy tu wymienić ks. Z. Bielawskiego, który uwzględniając psycholo-

giczne i  pedagogiczne postulaty dotyczące wychowania, kładł duży nacisk 

na kolejność przyswajania treści – nawet podczas lekcji opar tej na struktu-

rze proponowanej przez teorię s t o p n i  f o r m a l n y c h.

Poznanie zmysłowe w  jego przekonaniu miało stanowić pierwszy etap w  procesie 
poznawania. Drugi – poznanie intelektualne, uogólnione. Na trzecim etapie 
prawda spekulatywna winna była się przerodzić w  praktyczną. Uważał to za 
możliwe tylko wówczas, gdy określona prawda stanie się dla ucznia wartością 
i  to wartością pobudzająca do czynu. Te same zasady działania psychiki odno-
sił ks. Z. Bielawski także do przedmiotu wiary. Wobec tego tylko taką metodę 
uznawał za pożyteczną, która byłaby pomocna w  doprowadzeniu ucznia pod-
czas lekcji religii do etycznego czynu, a  więc która oddziaływałaby na władze 
wewnętrzne, mobilizowała je do działania, doprowadzała do wytworzenia się 
stałych dyspozycji etycznych – postaw moralnych. Żądanie to miała spełniać 
właśnie metoda psychologiczna. W  stwierdzeniach ks. Z. Bielawskiego widzimy 
zatem z  jednej strony poważne liczenie się z  postulatami psychologii uczenia się, 
a z  drugiej dążenie do aktywizacji ucznia, zgodnie z  powszechnie wysuwanymi 
wymaganiami przez różne kierunki nowego wychowania 264.

 Bardzo akcentował współzależność pomiędzy procesem nauczania i  ucze-

nia się. Jako podstawowy postulat stawiał intensywną współpracę ucznia 

z  nauczycielem w  przyswajaniu i  przerabianiu materiału naukowego, bo 

263 W.  Jasiński, Jak prowadzić lekcje religii nowoczesną metodą projektów, art. cyt.
264 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  87; por. także: ks. Z. Bielawski, 

Pedagogika religijno-moralna, dz. cyt., s.  220-227. 

Od teorii...7 
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tylko taka sytuacja mogła gwarantować dobre wyniki pracy 265. Ks. Z. Bie-

lawski był przeciwny zapoznawaniu uczniów z  nowym materiałem wyłącznie 

przez wykład. Wykazywał nieskuteczność samego wykładu. Zalecał stoso-

wanie metod rozwijających, heurystyczno-erotematycznych, które są w  sta-

nie wyzwalać wzrost aktywności ucznia i  pobudzać do współpracy ucznia 

z  nauczycielem. Zdawał sobie jednak sprawę, że  ich stosowanie wymaga 

od nauczyciela-katechety większego doświadczenia i  znajomości uczniów. 

Dotyczy to zwłaszcza metody stawiania pytań, utrzymywania właściwej at-

mosfery w  czasie lekcji czy jakiegokolwiek spotkania z  młodzieżą 266.

 Ks. Z. Bielawski nie był człowiekiem jednostronnym. Trzymał się przy-

słowiowego z ł o t e g o  ś r o d k a. Dlatego pisał, że

dydaktycy żądają, żeby nie podawać uczniom tego, co uczeń sam może zdobyć. 
Z  kolei psychologia religii uświadamia, że  przeżycia religijne powstają w  duszy 
dzięki milczącemu przyjęciu danej prawdy. Zdobycie samodzielne prowadzi 
jedynie do intensywnego i  jasnego uchwycenia prawdy, nie umożliwia jednak 
ani przeżyć religijnych, ani wartościowania prawdy. Stąd musi się w  nauce religii 
używać i  formy wykładowej i  form rozwijających 267.

Licząc się jednak z postulatami rozwijającej się psychologii rozwojowej, 

wyraźnie opowiadał się za aktywną i  samodzielną pracą ucznia. Owszem, 

analizował etapy rozwoju ucznia, którym powinna odpowiadać właściwa 

metoda nauczania. Szczegółowo próbował wskazać cechy ucznia właściwe 

dla określonego wieku, aby dopomóc katechecie w  zrozumieniu uczniów 

i  w  dostosowaniu się do ich właściwości psychicznych i  potrzeb. Początek 

życia religijnego w  przekonaniu ks. Z. Bielawskiego przypada na lata 4-5. 

Dziecko w  tym okresie dostrzega fakty i  zjawiska niezależnie od rodziców 

i  szuka ich wyjaśnienia. Sposób traktowania dziecka musi być niezwykle 

wyrozumiały, pełen życzliwości i  szacunku. Autor eksponował zasadę in-

dywidualnego podejścia do wychowanków 268. Dla ułatwienia tego zadania 

omawiał ks. Z. Bielawski fazy rozwoju dziecka, ukazując ich specyfikę i  trud-

ności, potrzeby oraz ich właściwości charakterystyczne dla poszczególnego 

wieku dziecka 269. I, trzeba to podkreślić, zagadnienia te  podejmował jako 

 pierwszy 270 wśród teoretyków nauczania religii czyli katechetyków pierw-

265 Z. Bielawski, Pedagogika religijno-moralna, dz. cyt., s.  229.
266 Tamże, s.  385-386.
267 Tamże, s.  385.
268 Tamże, s.  200.
269 Por. W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  89.
270 Tamże, s.  125-225.
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szego czterdziestolecia w  swojej „Pedagogice religijno-moralnej”. Za nim 

rozwijali tę samą problematykę inni katechetycy, jak ks. W.  Kosiński 271, ks. 

J. Krystosik 272, a  także ks. J. Łapot 273 . Niewątpliwie jego publikacje miały 

wpływ także na nauczycieli innych przedmiotów, zważywszy że  jego praca 

na  Uniwersytecie Lwowskim przysparzała mu uznania i  autorytetu.

 Podajmy jeszcze pewne ważne osiągnięcia ks. Z. Bielawskiego, które do-

kładnie omawia ks. W.  Kubik 274. Bardzo dużo miejsca poświęcił mianowi-

cie ks. Z. Bielawski problemom dorastającej młodzieży 275. Mówił o  trud-

nościach młodzieży, o  jej porywach i  ideałach, o  zainteresowaniach. Silny 

akcent kładł na płynność, jaka cechuje młodego człowieka. Może on łatwo 

popadać w  stan uniesienia, jak również szybko ulec depresji. Okres ten w  ży-

ciu człowieka to jakby drugie narodziny. W  tym właśnie czasie w  znacznym 

stopniu decyduje się i  rozstrzyga przyszłość człowieka rozumiana w  aspekcie 

doczesnym, jak również w  perspektywie wieczności.

 Ks. Z. Bielawski dawał więc praktyczne wskazówki, jak służyć przyjaciel-

ską radą i  pomocą młodzieży. Był przekonany, że  od mądrego i  roztropne-

go kierownictwa zależy praktycznie cała przyszłość młodego człowieka 276. 

Omawiając problem wychowania młodzieży, zwracał baczną uwagę, że  in-

dywidualne podejście jest rzeczą niezbędną, gdyż młodzież na danym etapie 

rozwoju jest jakby okryta tajemniczością. Chcąc poznać jej wnętrze, wpierw 

należy zyskać jej zaufanie 277. Odpowiednio do indywidualności wychowan-

ków powinny być dostosowane środki wychowawcze 278. Ks. Z. Bielawski 

prezentował więc i  omawiał różne typy religijne, z  którymi wiązał ściśle 

stosowanie różnych metod wychowawczych. Zatrzymywał się nieco dłużej 

nad trzema najtrudniejszymi środkami wychowawczymi. Są nimi: rozkaz, 

nagroda i  kara. Podkreślał, że  ich stosowanie wymaga ogromnej odpowie-

dzialności i  roztropności ze strony wychowawcy 279.

 Dużo miejsca w  swych rozważaniach poświęcił ks. Z. Bielawski zasadzie 

indywidualizacji i  korelacji bardzo postulowanej przez różne kierunki n o -

271 W.  Kosiński, Katechetyka czyli metodyka nauczania religii, Sandomierz 1929, s. 129 i  n.
272 J. Krystosik, Katechetyka w  szkole powszechnej, Poznań 1938, s.  34-37.
273 J. Łapot, Katechetyka, Kielce 1947, s.  21 n.
274 Tamże.
275 Z. Bielawski, Pedagogika religijno-moralna, dz. cyt., s.  123-212; por. także: J. Łapot, 

Katechetyka, dz. cyt., s.  24-32.
276 Z. Bielawski, Pedagogika religijno-moralna, dz. cyt., s.  124.
277 Tamże, s.  202.
278 Tamże, s.  202-211. 
279 Tamże, s.  200-202.



100 Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji

w e g o  w y c h o w a n i a  w  praktyce 280. Niezwykłą wagę, zdaniem autora, 

ma właściwe dobieranie odpowiednich środków wychowawczych dostoso-

wanych odpowiednio do indywidualności ucznia. Przypominał, że  zasada 

indywidualizacji każe uwzględnić również stany wewnętrzne uczniów oraz 

wpływ czynników zewnętrznych 281. Nic dziwnego, że  tak wnikliwe rozwa-

żania, a  zwłaszcza prezentowana zasada indywidualizacji znajdowała także 

uznanie u  innych katechetyków i  dydaktyków szkolnych. Nawiązywał do 

tych myśli zwłaszcza ks. J. Roskwitalski, gdy twierdził, że  „indywidualizo-

wanie materiału nauczania realizuje zadanie nauki religii, by każdy uczeń 

zyskał wykształcenie religijne jemu odpowiednie” 282.

 Stosunkowo dużo miejsca poświęcało się na łamach „Miesięcznika Kate-

chetycznego i  wychowawczego” zasadzie korelacji. Określało się ją jako: „pew-

ną styczność (...) danego materiału z  innymi” 283. Jak na tamte czasy było to 

coś zupełnie nowatorskiego. Dziś kładziemy duży nacisk na korelację przed-

miotową, ale zapominamy, że  dla dzisiejszych naszych postulatów podwaliny 

powstawały już w  okresie pierwszej połowy XX wieku. W  wielu artykułach 

tamtego czasu znajdujmy wskazówki, jak łączyć katechezę z  nauką języka pol-

skiego, historii, z  nauką łaciny itp. Napotykamy na stwierdzenie, że  korelacja 

powinna mieć miejsce także pomiędzy nauczycielem a  katechetą. Jej rezulta-

tem ma być ugruntowanie wiary uczniów: „niech się uczniowie przekonają, 

że  chrystianizm niczego nie odrzucił z  tego, co u  pogańskich Rzymian było 

określane stwierdzeniem anima naturaliter christana” 284.

Próby przełamania sztywnego traktowania teorii stopni formalnych, jak zauważa 
W.  Kubik SJ, szły więc w  kierunku dostrzeżenia i  dowartościowania samodziel-
nej pracy ucznia, liczenia się poważnie z  jego potrzebami i  właściwościami 
psychicznymi, z  jego doświadczeniami. Widać w  tych dążeniach liczenie się 
bardziej z  postulatami psychologii czy personalizmu pedagogicznego i  peda-
gogiki wartości – kultury, niż z  poszczególnymi konkretnymi rozwiązaniami 
określonych kierunków nowej szkoły 285.

 Na zakończenie warto jeszcze zauważyć, że  już w  pierwszym czterdziesto-

leciu wieku XX katecheci wypowiadali się na temat wyposażenia wnętrza, 

280 Tamże, s.  199-211.
281 Tamże, s.  198-203.
282 J. Roskwitalski, Nowe teorie dydaktyczne wobec zadań nauki religii, art. cyt., s. 17.
283 A. Siara, Współpraca katechety wychowawcy z  gronem nauczycielskim, MKW 24 (1935), 

s.  335.
284 Tamże, s. 335.
285 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  90.
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w  którym ma mieć miejsce nauczenie religii. Na łamach „Miesięcznika 

Katechetycznego i  Wychowawczego” ks. F. Krasuski oraz ks. E. Wojtusiak 

proponowali, by sala katechetyczne różniła się od zwykłej klasy szkolnej, 

a  swym wyglądem była zbliżona do kaplicy i  tradycyjnej polskiej izby 286. 

Proponowali wprowadzenie do sal stolików zamiast ławek oraz odpowiednią 

dekorację ścian, umieszczenie na właściwym miejscu krzyża i  obrazu Matki 

Bożej Jasnogórskiej 287. Wypowiedziane spostrzeżenia nie były pozbawione 

słuszności. Szły w  parze z  poglądami dydaktyków, którzy także postulowali 

zmianę tradycyjnych sal na pracownie, mające ułatwiać uczniom kontakt 

z  daną dziedziną wiedzy  – co szczególnie akcentował Celestyn Freinet.

1.3.3.5. Założenia „szkoły pracy” w  działalności ks. J. Adriana

Prezentując wpływ teorii stopni formalnych, jak i  postulatów nowej szkoły 

na dydaktykę katechetyczną w  Polsce okresu międzywojennego, nie można 

pominąć osoby ks. J. Adriana. Eksponował jego działalność sam ks. W.  Ga-

dowski 288, gdy pisał, że  „dwie metody nauczania religii wybiły się w  ostat-

nich czasach na plan pierwszy: metoda monachijska i  metoda szkoły pracy 

ulepszona przez ks. J. Adriana”. Zdaniem ks. W.  Gadowskiego 289, ks. J. Ad-

rian próbował ulepszyć metodę stopni formalnych i  wprowadzić jednocześ-

nie postulaty szkoły pracy do katechezy. Akcentował współpracę uczniów 

z  nauczycielem. Sześć stopni lekcji ks. Adriana:

–  orientacja wszechstronna, 

–  krótkie zestawienie ogólnej prawdy, 

–  pogłębienie rozumowe, 

–  zastosowanie moralne, 

–  ćwiczenie i  memoryzowanie – można zdaniem ks. W.  Gadowskiego zredu-

kować do trzech zasadniczych, proponowanych już przez O.  Willmanna: 

  1. spostrzeganie zmysłowe, 

  2. przemyślenie rozumowe, 

  3. czynność woli.

286 F. Krasuski, Urządzanie salki religijnej w  szkole średniej, MKW 22 (1933), s.  251; por. 
także: E. Wojtusiak, Praktyka akcji katolickiej w  szkole, art. cyt., s.  283.

287 Tamże.
288 W.  Gadowski, Ulepszenie metodyki, „Przegląd Katechetyczny” 30 (1947), s.  61.
289 Tamże. Informacje na temat szkoły pracy w  ujęciu ks. J. Adriana podajemy za ks. 

W.  Gadowskim, Ulepszenie metodyki, dz. cyt., s.  61 i  n.
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 Jak przy zachowaniu powyższego schematu stopni formalnych wprowadzał 

ks. J. Adrian postulaty szkoły pracy? Podajemy je za ks. W.  Gadowskim. I  tak 

na pierwszym stopniu uczeń miał się zorientować we wszystkim, co w  za-

kresie jego wiedzy i  przeżyć pozostaje w  związku z  nową prawdą. Do tego 

stopnia lekcji przywiązywał ks. J. Adrian większe znaczenie niż przedstawi-

ciele metody monachijskiej. Zależało mu na wytworzeniu rozległej apercepcji 

w  zakresie zmysłowym oraz pojęciowym. Zdaniem ks. J. Adriana katecheta 

winien był zapowiedzieć tekst lekcji i  wezwać uczniów do samodzielnego 

zastanowienia się nad nią, do wynotowania w  domu odnośnych tekstów 

Pisma Świętego, wyszukania odnośnych orzeczeń soborów i  wypowiedzi 

Ojców Kościoła. Pomoc miały stanowić rozdane uczniom pytania na kart-

kach wraz z  odsyłaczami do Pisma Świętego oraz do tekstów poważnych 

autorów. Sama lekcja winna była przyjąć formę narady, której przewodni-

czył jeden z  uczniów. Przewodniczący otwierał dyskusję nad zagadnieniem 

zgłoszonym i  kierował nią. Zarówno przewodniczący, jak i  katecheta, win-

ni byli czuwać nad tym, by dyskusja nie zeszła na bezdroża oraz by wszyscy 

brali w  niej udział. Powołując się na autorytet Kościoła, należało zestawić 

odnośne wyjaśnienia katechizmowe. Miało to zapobiec niebezpieczeństwu 

racjonalizmu i  uwydatnić rolę źródeł wiary jako normy wiary. 

 Zaproponowanym sposobem ożywienia struktury stopni formalnych 

zgodnie z  postulatami szkoły pracy prowadził ks. J. Adrian lekcje  pokazowe. 

Obecni na nich księża – jak stwierdził ks. W.  Gadowski – odbierali je bar-

dzo pozytywnie 290.

 Sumując można powiedzieć, że  pod koniec XIX i w  pierwszym czter-

dziestoleciu XX wieku w  dydaktyce ogólnej, w  dydaktyce szkolnej mamy do 

czynienia z  bardzo intensywnymi poszukiwaniami, zmierzającymi do prze-

ciwstawienia się teorii s z k o ł y  t r a d y c y j n e j, teorii stopni formalnych, 

a  także dotychczasowym programom nauczania. Zarówno w  dążeniach ame-

rykańskich nurtów progresywistycznych, jak i w  europejskich odmianach 

n o w e j  s z k o ł y, wyrastających z  podstaw badań psychologicznych lub 

z  nowych kierunków pedagogiki kultury czy personalizmu pedagogiczne-

go, ośrodkiem doboru treści stał się teraz uczeń, podmiotowe traktowanie 

ucznia, uwzględnianie jego rozwoju, właściwości psychicznych, potrzeb, 

zainteresowań i  doświadczenia. A  wszystko to miało na celu ułatwienie mu 

zdobycia umiejętności uczestnictwa teraz i w  przyszłości w  życiu, zadaniach 

i  kulturze społeczeństwa dorosłych. Nie można nie zauważyć, że  wszystkie 

290 Tamże.
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te dążenia stanowiły podwalinę pod dzisiejsze reformy szkolnictwa i  pod 

współczesne rozważania dydaktyczne.

 Wraz z  dążeniami zmiany treści nauczania, która wcale nie doszła do za-

dawalającego wszystkich zakończenia, w  pierwszej połowie XX wieku mno-

żyły się przede wszystkim nowe teorie nauczania i  uczenia się oraz liczne 

propozycje bardziej skutecznych metod i  form organizacyjnych nauczania, 

jak s z k o ł a  p r a c y  J. Deweya, metoda projektów, plan daltoński, me-

toda Winnetkowska, metoda ośrodków zainteresowań, nauczanie łączne, 

s z k o ł a  p r a c y  Georga Kerschensteinera itp.

 Katechetycy i  katecheci, podobnie jak nauczyciele innych przedmiotów, 

z nowych propozycji dydaktyki ogólnej korzystali w  sposób bardzo rozważ-

ny, a  czasem i  niepełny, można powiedzieć wybiórczy, pozostawali nadal 

w  znacznym stopniu przy m e t o d z i e  m o n a c h i j s k i e j, opartej o  me-

todę stopni formalnych. Jeśli próbowali wcielać w  życie założenia nowych 

nurtów pedagogicznych, realizowali głównie postulat aktywności własnej 

ucznia oraz korzystali ze szczegółowych praktycznych propozycji w  zakresie 

metod nauczania.

 Najwięcej uwagi, jak to wykazaliśmy już powyżej, tak katechetycy ob-

szaru języka niemieckiego, jak i  polscy katechetycy i  katecheci poświęcili 

założeniom s z k o ł y  p r a c y 291. Doceniali aktywną współpracę ucznia z  na-

uczycielem, zasadę nauki przez czyn, nauczanie oparte o  źródła. Dostrzegali 

możliwość uwzględnienia tych zasad w  procesie wychowania liturgicznego 

i  organizacjach katolickich. W  proces nauczania religii na podobieństwo 

nauczycieli innych przedmiotów wprowadzali różne rodzaje aktywności ze-

wnętrznej, jak malowanie, rysowanie, pisanie, modelowanie, dramatyzację, 

nie pomijając samodzielnej pracy uczniów z  tekstem Pisma Świętego lub 

dokumentów kościelnych, a  także z  literaturą religijną i  tekstami czerpa-

nymi z  czasopism. Doceniali również aktywność wewnętrzną uczniów, jak 

modlitwa, refleksja, odkrywanie w  pomnikach literatury i  sztuki elementów 

biblijnych itp. Po reformie szkolnej w  roku 1936 Episkopat Polski, jak to 

powiedzieliśmy za ks. Roskwitalskim, oficjalnie zaaprobował założenia me-

todyczne s z k o ł y  p r a c y i  pedagogiki kultury, zwracając zwłaszcza uwagę 

na znaczenie przeżywania treści, jej rozumienie, a  nie tylko zapamiętanie.

 Zgodnie z  wysuwanymi przez polskiego pedagoga H. Rowida postulata-

mi katechetycy podkreślali znaczenie potrzeby kształtowania osoby ucznia, 

291 J. Roskwitalski, Szkoła pracy w  nauczaniu religii, art. cyt., s.  115-132, 209-220, 
382-389.
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rolę wspólnoty w  tym procesie, a  także wychowania ucznia do tworzenia 

dóbr materialnych i  duchowych.

 Na łamach „Miesięcznika Katechetycznego i  Wychowawczego” druko-

wano wiele artykułów, których treścią była informacja na temat zasad i  za-

łożeń n o w e j  s z k o ł y  (ks. J. Roskwitalski 292, ks. J. Rychlicki 293 i  inni). 

Publikowano także praktyczne katechezy w  duchu założeń s z k o ł y  p r a -

c y  (ks. J. Winkowski 294, ks. J. Trzepałko 295), metody u c z e n i a  s i ę  p o d 

k i e r u n k i e m  (ks. J. Rychlicki), nauczania łącznego (ks. B. Pągowski 296) 

czy według m e t o d y  p r o j e k t ó w  (ks. W.  Jasiński 297).

 Mimo wszystko główne prace polskich katechetyków zmierzały przede 

wszystkim do przełamania sztywnego traktowania teorii stopni formalnych 

ze  świadomym dążeniem do zachowania jej dorobku. Próbowano wpraw-

dzie dowartościować samodzielną pracę uczniów, poważnie liczyć się z  ich 

potrzebami i  właściwościami psychicznymi, z  ich doświadczeniami, ale 

w  tym kierunku zdążali przede wszystkim katechetycy tworzący teorię ka-

techetyczną i  zaangażowani katecheci, świadomie i  poważnie traktujący po-

trzebę rozwoju własnych kompetencji.

 Niemniej jednak nie pozostawali w  tyle za teorią nauczania tamtych cza-

sów i  często nie ustępowali w  prowadzeniu nauczania religii nauczycielom 

inny przedmiotów. Kładli więc wraz z  nauczycielami tamtych czasów praw-

dziwe, rzetelne podwaliny pod dalszy rozwój dydaktyki szkolnej i  kateche-

tycznej. Będziemy to obserwować w  toku dalszych naszych rozważaniach.

292 J. Roskwitalski, Nowe teorie dydaktyczne wobec zadań nauki religii, art. cyt., s.  7-21.
293 J. Rychlicki, Metoda pod kierunkiem a  nauczanie religii, MKW 25 (1936), s. 443-451; 

26 (1937), s.  5-14.
294 J. Winkowski, Lekcje próbne, Św. Paweł w  Atenach, MKW 20 (1931), s. 134-136.
295 J. Trzepałko, Św. Karol Boromeusz, MKW 25 (1936), s.  34-37. 
296 B. Pągowski, Wrażenia z  kursu metodycznego w  Warszawie, MKW 22 (1933), 

s.  162-168.
297 W.  Jasiński, Jak prowadzić lekcje religii nowoczesną metodą projektów, art. cyt., s.  20-27.
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Rozdział II

Rozwój teorii procesu nauczania
w  dydaktyce i  katechetyce

lat pięćdziesiątych i  sześćdziesiątych XX wieku

Bezpośrednio po II wojnie światowej polscy dydaktycy i  katechetycy 

rozpoczęli pracę w  ciężkich lub wręcz dramatycznych warunkach material-

nych i  społecznych. Dewastacja kraju, zniszczone księgozbiory, braki kadro-

we, żmudna troska o  organizację szkół na wszystkich szczeblach nauczania, 

a  także nauki religii równoległej do nauki w  szkole, zahamowały na jakiś 

czas rozwój literatury dydaktycznej i  katechetycznej, a  także dyskusje na te-

mat treści i  sposobów przebiegu nauczania.

 Jednocześnie u  początku lat pięćdziesiątych i  następnych XX wieku 

uświadamiano sobie coraz wyraźniej, w  oparciu o  osiągnięcia dydaktyczne 

lat przedwojennych, że  coraz trudniej będzie mówić o  jednolitej koncepcji 

procesu nauczania i  poprzestawać na jednej tylko teorii nauczania. Zdawa-

no sobie sprawę, że  trzeba będzie raczej korzystać ze wskazań różnych teorii 

dydaktycznych, jak również, że  proces nauczania może zachodzić w  rozmai-

tych typach i  na różnych szczeblach kształcenia. Niemniej jednak zwracano 

uwagę, że  zawsze powinien on być rozumiany jako ciąg zdarzeń obejmują-

cych czynności nauczania i  uczenia się. I  choć proces ten może mieć nieco 

odmienny charakter w  zależności od wieku uczniów, celów, treści i  różnych 

warunków, w  jakich się odbywa, trzeba w  nim uwzględnić pewne momen-

ty wspólne dla wszystkich rodzajów nauczania, a  więc także dla nauczania 

religii w  takim zakresie, w  jakim ma w  niej miejsce także nauczanie.
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2.1. Wpływ psychologii uczenia się na kształtowanie 
procesu  nauczania

We wspomnianym okresie czasu powszechnie wśród teoretyków na Za-

chodzie i w  Polsce zdawano sobie sprawę, że  ciągle na nowo trzeba szukać 

konkretnych rozwiązań, aby nauczanie stało się bardziej skuteczne 1. Pod 

wpływem znanego badacza podstaw myślenia J.S. Brunera 2 przyjęto zało-

żenie, że  każde dziecko na każdym etapie rozwoju można uczyć podstaw 

każdego przedmiotu, byle podawanych w  odpowiedniej dlań formie. Za 

istotną sprawę w  budowie programu przyjęto zasadę spirali, czyli nawraca-

nia do tych samych spraw na coraz wyższych poziomach. Doceniono rolę 

myślenia intuicyjnego, czyli twórczego kierowania się przypuszczeniami 

i  hipotezami w  budzeniu aktywności umysłowej dziecka bez konieczności 

przechodzenia przez wszystkie szczeble analizy sprawdzającej prawdziwość 

pomysłu. Podkreślano znaczenie motywacji uczenia się, a  więc sposobów 

pobudzania uczniów do uczenia się, wyzwalania zainteresowania się treścią 

ze względu na jej wartość, wykorzystania naturalnej potrzeby poznawania 

i  odkrywania. Wreszcie określano właściwą rolę pomocy naukowych w  po-

staci filmów, telewizji, maszyn uczących itp.

W ten sposób – jak pisze znany polski pedagog S. Kunowski – ustalono na 
podstawach naukowych doświadczeń, że  reforma nauczania czy to matematy-
ki, fizyki, czy też przedmiotów humanistycznych musi się liczyć ze strukturą 
przedmiotu nauczania, dostosować się do formy rozwojowej dojrzałości dziecka, 
korzystać z  myślenia intuicyjnego przed analitycznym, dbać o  właściwą moty-
wację uczenia się oraz uwzględniać dodatkową rolę pomocy audio-wizualnych 3.

 Jednocześnie doceniając osiągnięcia psychologii uczenia się, coraz po-

wszechniej stawiano tezę, że  odnośnie do przebiegu, procesu uczenia się 

istotną rolę pełnią odpowiednie etapy czy stopnie zarówno samego uczenia 

się, jak i  nauczania. Spośród różnych prób określania przez psychologów 

kroków czy czynności uczenia się za najbardziej klarowne można przyjąć 

człony procesu nauczania-uczenia się zaproponowane przez niemieckiego 

1 S. Kunowski, Formy rozwojowe w  pracy katechetyczno-wychowawczej, „Katecheta” 
10 (1966), s.  49-55.

2 J.S. Bruner, The Process of Education, Cambridge 1960, (tłum. polskie: Proces kształ-
cenia, Warszawa 1964, s.  16-21).

3 S. Kunowski, Formy rozwojowe w  pracy katechetyczno-wychowawczej, art. cyt., s.  52.



107II. Rozwój teorii procesu nauczania – lata 50. i 60. XX w.

pedagoga W.  Corrella 4. On właśnie zasugerował kilka stopni czy reguł ich 

przebiegu:

 1. stopień motywacji, 

 2. stopień definicji, 

 3. stopień spontanicznego opracowania, 

 4. stopień logicznego przepracowania,

 5. stopień sprawdzania 5.

 W. Correll najpierw akcentuje motywację, czyli doprowadzenie ucz-

nia do psychicznej i  fizycznej gotowości uczenia się, to znaczy, aby sam ze-

chciał się uczyć i  niejako obudził w  sobie wszelkie potrzebne z  jego strony 

zachowania.

 Przez stopień definicji rozumie Correll precyzyjne określenie zadania, 

jakie się przed uczniem stawia, czy problemu, który ma rozwiązać.

 Z kolei uczniowie powinni sami wysunąć propozycje przedstawionego 

im zadania, przypominając sobie posiadane już wiadomości i  umiejętności.

 Prawdopodobne rozwiązanie powinni uczniowie przemyśleć najpierw 

na drodze teoretycznej lub praktycznej.

 Ostatnim etapem jest potwierdzenie, czyli sprawdzenie słuszności roz-

wiązania i  teraz może nastąpić jego zastosowanie 6.

 Z całości rozważań W.  Corrella, które korespondują z  wytycznymi na-

szych pedagogów 7, powiemy o  nich szerzej nieco dalej, można wnioskować, 

jak bardzo już w  latach pięćdziesiątych, a  zwłaszcza w  sześćdziesiątych ak-

centuje się w  procesie nauczania-uczenia się wpływ motywacji na uczenie 

się, rolę samodzielnego myślenia uczniów w  oparciu o  dotychczasową wie-

dzę oraz znaczenie wszechstronnego działania uczniów. Postuluje się, aby 

w  procesie stosowania poznanej wiedzy czy zdobywania doświadczeń nie 

zapomniano o  działaniu prowadzącym do zdobywania umiejętności i  na-

wyków. Zadaniem nauczyciela jest wyzwalać i  organizować działanie ucz-

niów, ale działanie świadome, umotywowane i  samodzielne.

 W dotychczasowych teoriach dydaktycznych różnie pojmowano prob-

lem motywowania ucznia. J.F. Herbart akcentował budzenie zainteresowań 

ucznia. J. Dewey uważał, że  najlepiej stawiać przed uczniem problemy. Inni 

pedagodzy mówili o  potrzebie wytworzenia nastawienia, wyzwolenia u  ucz-

nia chęci uczenia się, aby niejako doszło do ścisłego współdziałania ucznia 

4 W.  Correll, Lernpsychologie, Donauwörth 21963, s. 78 n. 
5 Tamże.
6 Tamże.
7 Por. W. Okoń, Proces nauczania, dz. cyt.
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z  nauczycielem. W.  Correll 8, podejmując to zagadnienie, mówi po prostu, 

że  trzeba mieć na uwadze zainteresowania ucznia, stawiać przed nim cele 

bliższe miast dalekich, problemy szczegółowe zamiast zbyt ogólnych.

 Świadomość celu, świadomość problemu wydaje się być szczególnie waż-

nym czynnikiem motywującym do podjęcia działania.

Cel jest czymś więcej niż bodźcem. Cel scala niejako wszystkie poszczególne 
kroki uczenia się. Wskazuje, dokąd poprzez rozmaite trudności prowadzi dro-
ga. Postawienie problemu czyni tę drogę jeszcze bardziej otwartą, gdyż przy 
posiadanej już wiedzy rodzi się pewna wątpliwość, pytanie, luka, którą chce 
się zapełnić. Chęć ta z  kolei wyzwala wolę pracy, tak korzystną dla przebiegu 
całego procesu nauczania 9.

 Tak czy inaczej, już w  latach pięćdziesiątych i  sześćdziesiątych dydakty-

cy są w  pełni świadomi, że  nie można pomijać przygotowania uczniów do 

nauki. Osiąga się je poprzez rzeczowe wprowadzenie, podjęte obserwacje, 

doświadczenia, wywołane przeżycia, wspomnienia, problemy, obrazy itp. 

Motywacja, świadomość celu i  wola uczenia się nie muszą zaistnieć na sa-

mym początku lekcji. Czasem jest ona następstwem już pewnego osiągnię-

cia, otrzymania odpowiedzi na określone oczekiwania 10.

 Obok motywacji zrozumienie poznawanej prawdy określane mianem 

wglądu to drugi element posiadający ogromne znaczenie w  procesie na-

uczania. Przedstawiciele psychologii intelektualistycznej akcentowali zdo-

bywanie przez ucznia nowego pojęcia na drodze abstrakcji, teraz dąży się do 

umożliwienia uczniom zrozumienia i  wglądu w  pewną rzeczywistość. Stąd 

gdy uczeń poznaje reguły, prawa, pojęcia, trzeba stworzyć na lekcji takie 

warunki, by uczeń sam doszedł do uogólnienia. W  sprawach o  charakterze 

egzystencjalnym, wyjaśnianiu postaw, ukazywaniu ich wartości z  kolei liczy 

się siła obrazu, przykładu, ale też stosownego słowa. To głębsze spojrzenie 

nie może być uczniom narzucane. Oni sami przy pomocy nauczyciela po-

winni je odkryć.

 W psychologii uczenia się zwraca się także uwagę na znaczenie działania 

uczniów. Wyraża się ono w  powtórzeniach, różnego rodzaju zastosowaniach 

czy też formach plastycznych.

8 W.  Correll, Lernpsychologie, Donauwörth 1965, s.  78 i  n.
9 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  126.
10 Tamże, s.  126.
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Mają one dopiero jednak wówczas sens, gdy nastąpiło zrozumienie treści, którą 
się przerabiało. Chcąc uczniom pomóc w  podjęciu powtórzeń czy zastosowań 
trzeba już podczas zajmowania się określoną treścią zabezpieczać wiedzę, którą 
uczeń zdobywa, poprzez sporządzanie w  punktach zapisu, wykonanie szkicu, 
tabelarycznego zestawienia itp. Przechodząc z  kolei do dania wyrazu temu, co 
się zgłębiło, zrozumiało, trzeba stosować specjalne czynności, np.: rysowanie, 
malowanie, inscenizację, wykonanie pracy. Czynności te nie mogą jednak być 
czymś sztucznym, doklejonym, lecz mają wypływać z  całości procesu, stanowić 
jego dalszy ciąg, gdyż tylko wówczas mogą treść utrwalać, pogłębiać przeżycie 
czy doświadczenie 11.

 To ważne osiągnięcie w  dydaktyce szkolnej polegające na odkryciu wagi 

psychologicznych czy raczej psychicznych uwarunkowań uczenia się i w  ogó-

le procesu nauczania będzie coraz wyraźniej dochodziło do głosu, zwłaszcza 

w  ostatnim trzydziestoleciu XX wieku.

2.2. Wpływ celu i  treści nauczania na kształtowanie procesu 
(przebiegu) nauczania

W rozważaniach na temat przebiegu (procesu) nauczania-uczenia się bie-

rze się pod uwagę nie tylko czynniki psychologiczne, lecz także specyficzny 

cel i  rodzaj treści, którą chce się uczniom przekazać. Wyodrębnia się zatem 

niekiedy różne typy lub modele nauczania. Dla przykładu przedstawimy je 

za kolejnym pedagogiem niemieckim F. Koppem 12. Oto kilka propozycji 

takich modeli lekcji:

 1.  Model przekazu wiadomości 13. Bierze się w  nim pod uwagę drogę od 

szczegółów do ogółu, od spostrzegania, obserwacji, poprzez sprawdza-

nie, poszukiwanie, odkrywanie, dochodzenie do ważnych elementów, 

aby uczeń mógł sam opracować pewne prawa czy reguły. Stosuje się 

ten model przy uczeniu się matematyki, języka, poprawnego pisania, 

itp.

 2.  Model opracowania obrazów 14. Ma on miejsce przy bezpośrednim 

kontakcie z  rzeczywistością. Oglądanie łączy się z  rozważaniem oraz 

11 Tamże, s.  126-127. 
12 F. Kopp, Didaktik in Leitgedanken. Beiträge zur Schulpädagogik der Primär und Se-

cundarstufe, Donauwörth 1970, s.  222-224.
13 Tamże, s.  222.
14 Tamże, s.  223.
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przeżywaniem treści. Poznanie to nie ma charakteru abstrakcyjnego. 

Jest coraz to nowym spojrzeniem na konkretną rzeczywistość.

 3.  Model przeżywania dzieła 15. Ma on zastosowanie przy poznawaniu 

wszelkich tekstów literackich, także biblijnych, dzieł sztuki, opowia-

dań z  dziedziny historii czy przyrody. Uczeń przy pomocy nauczyciela 

przechodzi od ogólnego wrażenia, jakie stwarza określone dzieło, do 

zastanowienia się nad jego szczegółami aż do coraz głębszego odkry-

wania sensu całości dzieła. Dotyczy to zarówno utworów muzycznych, 

jak i  tekstów literackich. 

 4.  Model pracy nad określonym przedmiotem 16. Jest to model prefe-

rowany przez dydaktykę „szkoły pracy”, gdy uczeń ma wykonywać 

coś konkretnego, np.  plakat, skrzynkę na kwiaty, urządzić wystawę. 

Znajdują tutaj zastosowanie stopnie nauczania sugerowane przez pe-

dagogikę „szkoły pracy”: postawienie celu, zaplanowanie, wykonanie, 

krytyka wykonania.

 5.  Model wyrażania przeżyć 17. Dotyczy on przeżywania poezji, prozy, 

malarstwa. Uczniowie mogą dawać wyraz swoim przeżyciom przy po-

mocy farby, formy, ruchu, zabawy, swobodnej rozmowy połączonej 

z  refleksją i  krytyką wykonanej pracy. 

 6.  Model przekazu rzeczowej wiedzy 18. Celem jest tutaj sporządzenie 

np.  sprawozdania ze zjazdu, wydarzenia, wypadku drogowego, wyko-

nanie projektu jakiegoś określonego przedmiotu. Wówczas rozpoczy-

na się pracę od postawienia zadania. Potem ma miejsce wyjaśnianie 

szczegółów, dobór środków i  wreszcie opracowanie zadania zakończo-

ne krytyką wykonania.

 Już z  tego krótkiego przedstawienia widać, że  dydaktyczna teoria naucza-

nia lat pięćdziesiątych i  sześćdziesiątych jest bardzo zróżnicowana i  bogata. 

Nie przyjmuje się jedynego szablonu stopni, jak to miało miejsce w  teorii 

stopni formalnych szkoły tradycyjnej. Ustala się określone czynności w  sa-

mym procesie pracy nauczyciela z  uczniami. Nie uważa się tej kolejności za 

niezmienną. W  tworzeniu modeli czynności nauczania-uczenia się uwzględ-

nia się rodzaj zadania, przekazywanej treści, a  przede wszystkim wytycz-

ne psychologii uczenia się ucznia. Nazywa się je czynnościami, krokami, 

15 Tamże.
16 Tamże.
17 Tamże, s. 224.
18 Tamże.
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etapami, poprzez które ma przechodzić nauczyciel wraz z  uczniem, aby 

można się było spodziewać pozytywnych efektów pracy. Szczególny nacisk 

kładzie się na obudzenie motywacji wywołanej świadomością celu lub po-

trzebą rozwiązania problemu. Duże znaczenie przypisuje się samodzielnemu 

pokonywaniu przez ucznia oporów na drodze szukania rozwiązań zadań czy 

problemów. Wielką wagę przywiązuje się do czynności sprawdzania, oceny, 

krytyki przebytej drogi czy wykonania zadania oraz do dawania zewnętrzne-

go wyrazu poznanej prawdzie. Myślenie, przeżycie, czyn – te właśnie czyn-

ności ciągle dochodzą do głosu.

 Jeszcze bardziej znaczący rozwój teorii dydaktycznej dostrzeżemy w  latach 

sześćdziesiątych, warunkujących jej dalszy rozwój w  latach siedemdziesią-

tych. Stopniowo problem procesu nauczania-uczenia się staje się szczegól-

nym przedmiotem wnikliwych analiz. Wybitni pedagodzy starają się dostrzec 

coraz to nowe komponenty rzeczywistości procesu nauczania-uczenia się. 

W  związku z  tym niektórym szczególnie charakterystycznym poświęcimy 

sporo uwagi, zwłaszcza że  prowadzą one coraz bardziej do uwzględniania 

w  procesie nauczania w  wielorakim zakresie teorii komunikacji.

2.3. Dydaktyka teorii uczenia się i  nauczania 
„szkoły  berlińskiej”

W Wyższej Szkole Pedagogicznej w  Berlinie w  latach sześćdziesiątych 

podjęto próbę znalezienia pomostu pomiędzy teorią a  praktyką nauczania. 

Wielki rozgłos zyskała także dydaktyka teorii informacji i  nauczanie pro-

gramowane, wreszcie dydaktyka emancypacyjno-komunikatywna.

 Paweł Heimann oraz jego uczeń Wolfgang Schulz, twórcy nowej teo-

rii dydaktycznej 19, uważali, że  nie można przejść obojętnie obok istnieją-

cych już teorii dydaktycznych. Chcieli jednak wnieść do nich coś nowego. 

Zgodnie ze swoją koncepcją dydaktyczną próbowali określać uczenie się 

i  nauczanie przy pomocy środków i  pojęć z  zakresu cybernetycznej teorii 

informacji. Zamierzali unowocześniać nauczanie-uczenie się przy pomocy 

środków technicznych: telewizji, automatów uczących, itp. Spodziewali się, 

że  dzięki nim da się tworzyć nowe modele dydaktyczne i  wprowadzić zu-

pełnie nową organizację nauczania.

 P. Heimann poznał dobrze nauczanie programowane rozwijające się 

w  Stanach Zjednoczonych, ale nie chciał sprowadzać swojej teorii wyłącznie 

19 Por. R. Merkert, Th.F. Klassen, Didaktik für praktische Theologen, dz. cyt., s.  84.
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do opartej na technologii nauczania teorii informacji. Wraz ze swoim na-

stępcą W.  Schulzem traktował dydaktykę jako samodzielną teorię uczenia 

się i  nauczania. Postanowił badać i  wyjaśniać całą rzeczywistość nauczania 

na drodze naukowo-doświadczalnej. Nie zacieśniał się do postulatów psy-

chologii uczenia się czy psychologii rozwojowej, lecz chciał się oprzeć na 

badaniach empirycznych o  charakterze społecznym 20.

 Dążąc do ustalenia, pod jakimi warunkami nauczanie może być naj-

bardziej skuteczne, P. Heimann i W.  Schulz skoncentrowali się na całościo-

wej strukturze przebiegu nauczania. Opracowali zatem m o d e l  a n a l i z y 

s t r u k t u r a l n e j. Przy jej pomocy chcieli ukazać określone strukturalne 

elementy przebiegu nauczania. Sprowadzili je do następujących: pedago-

giczne zamierzenia – intencje, treść nauczania, metody i  środki dydaktyczne. 

O  ich wyborze może decydować sam nauczający albo jakaś wyższa instan-

cja. W  zaproponowanym modelu trzeba się jednak zdecydować: jakie cele 

chce się osiągnąć, przy pomocy jakich treści oraz przy zastosowaniu jakich 

metod i  środków. Mamy tu więc do czynienia z  określonymi czterema mo-

mentami, polami decyzji w  związku z  nauczaniem. Należą do nich ponadto 

dwa rodzaje (pola) uwarunkowań antropogennych i  socjokulturowych, bo 

każde nauczanie zależy od ludzi, którzy w  nim uczestniczą (od jednostek) 

i  od społeczeństwa, w  którym i  dla dobra którego się je podejmuje 21.

 Strukturalna analiza rozciąga się więc na kilka strukturalnych momen-

tów. Jej twórcy wierzyli, że  spowodowanie, by te momenty pozostawały 

w  przebogatym wzajemnym ze sobą powiązaniu (sprzężeniu zwrotnym), 

może uczynić pedagogiczną działalność sensowną 22.

 Pedagogiczny zamiar, intencjonalność uważali za pierwszy struktural-

ny element procesu uczenia się. Chodziło im o  jasne określenie, o  co cho-

dzi w  danym nauczaniu: o  zdobycie wiadomości, o  zrozumienie czegoś 

czy o  przeżycie lub zdobycie umiejętności, inaczej mówiąc czy planuje się 

proces nauczania w  wymiarze poznawczym, emocjonalnym czy też prag-

matycznym 23. W  każdym z  tych wymiarów wyróżniali następujące stopnie 

nauczania: przygotowanie (nawiązanie), rozwinięcie oraz kształtowanie po-

staw i  przekonań. Byli przekonani, że  każdemu z  tych stopni i  wymiarów 

20 Tamże, 85-87. Por. także: W.  Schulz, Aufgaben der Didaktik, Eine Darstellung aus 
Lehrntheoretischen Sicht, Berlin 1969.

21 R. Merkert, Th.F. Klassen, Didaktik für praktische Theologen, dz. cyt., s.  88.
22 Por. W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  225-226.
23 F. Kopp, Didaktik in Leitgedanken, dz. cyt., s.  230; R. Merkert, Th.F. Klassen,  Didaktik 

für praktische Theologen, dz. cyt., s.  91-92. 
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nauczania powinny odpowiadać określone zamierzenia. W.  Schulz ujął tę 

sprawę w  zwięzłą tabelę 24.

Tabela 1. Powiązanie stopni i  zamierzeń w  procesie nauczania

Rodzaj stopnia Wymiar poznawczy
Wymiar działaniowo-

-pragmatyczny
Wymiar emocjonalny

Przygotowanie 
(nawiązanie)

Wiadomości Zdolności do Czegoś Upodobanie

Rozwinięcie Zrozumienie Umiejętności Przeżycie

Zastosowanie 
(kształtowanie)

Przekonanie Nawyk Postawa (nastawienie)

Schemat stanowi pomoc dla nauczyciela, aby w  jasny sposób prowadził 

lekcję.

 Wspomniani pedagodzy szkoły berlińskiej akcentowali, że  na stopniu 

rozwinięcia powinno się przekazywane uczniowi wiadomości przekształcać 

w  zrozumienie pojęć, w  zdobywanie przez uczniów umiejętności i  nawy-

ków, aby doszło do słusznych przeżyć, które z  kolei winny ułatwiać właści-

we nastawienia i  zajmowanie słusznych postaw. 

 Kolejny element dotyczy treści kształcenia, tematyki. Nauczyciel powi-

nien dokładnie wiedzieć, jakie tematy z  zakresu wiadomości, przeżyć i  dzia-

łania powinien uczniowi przedstawić. Analiza tematyki powinna doprowa-

dzić do odkrycia, o  ile odpowiada ona uwarunkowaniom antropogennym 

i  społeczno-kulturowym i  jaki tkwi w  niej potencjał kształcący. R. Merkert, 

Theodor F. Klassen wyrażali jednak wątpliwość, na  ile orzekanie o  kształcą-

cym potencjale treści może mieć cechę całkowitej niezależności. W  określo-

nym czasie w  znacznym stopniu może o  tym decydować wyznawana przez 

władzę czy daną grupę społeczną ideologia 25.

 Metodyka, właściwy przebieg nauczania-uczenia się to trzeci moment 

strukturalny. P. Heimannowi i W.  Schulzowi chodziło tu o  pewien porzą-

dek i  ustalenie kroków (stopni) lub momentów przebiegu nauczania. Wy-

odrębnili pięć grup zagadnień, od których należało uzależnić ustalenie ta-

kich czy innych kolejnych momentów nauczania. Najpierw radzili pytać, 

czy będzie to nauczanie o  charakterze: a) dedukcyjno-analitycznym, b) in-

dukcyjno-syntetycznym, c) nauczanie zgodne z  jakimś projektem (w któ-

rym akcentowali inicjatywę ucznia), d) czy wreszcie ma to być nauczanie 

24 Por. W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  226.
25 R. Merkert, Th.F. Klassen, Didaktik für praktische Theologen, dz. cyt., s.  92.
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związane ze specyficznymi grupami przedmiotowymi. Z  kolei powinno się 

było przewidzieć przypuszczalne fazy uczenia się uczniów. A  potem chodziło 

o  wybór stosownej formy nauczania (indywidualne, zbiorowe czy grupowe). 

 Wreszcie trzeba się było zastanowić nad sprawą kontroli i  oceny uczniów 

ze strony nauczyciela 26. Na wszystkich pięciu płaszczyznach należało pod-

jąć określone, świadome decyzje, jeśli nauczanie miało być uporządkowane 

i  odnieść oczekiwany skutek.

 Jako osobny moment analizy struktury nauczania wymienili obaj au-

torzy dobór środków, co świadczy wymownie o  coraz większym docenia-

niu wszelkiego rodzaju pomocniczych środków dydaktycznych, zwłasz-

cza środków audiowizualnych. Nie można się temu dziwić, jeśli się zważy, 

że  P. Heimann aż do śmierci był członkiem berlińskiego radiowego zespołu 

redakcyjnego oraz współdziałał w  opracowaniu telewizyjnych programów 

szkolnych. Jako jeden z  pierwszych ludzi w  Republice Federalnej Niemiec 

poddawał zagadnienie środków technicznych dydaktycznej refleksji 27. Do-

strzegł potrzebę specjalnej analizy wartości i  celowości przyporządkowania 

środków dydaktycznych innym faktorom nauczania, zważywszy, że  mogą 

one, odpowiednio dobrane, nawet zastępować już dzisiaj osobę nauczyciela 28

 Wszystkie wymienione elementy strukturalne zależą zdaniem twórców 

teorii od uwarunkowań antropogennych i  społeczno-kulturalnych 29, dlate-

go, zdaniem P. Heimanna i W.  Schulza, analiza dydaktyczna powinna była 

od analizy strukturalnej przechodzić do analizy czynników warunkujących 

nauczanie.

 W. Kubik SJ omawia dokładnie krytykę teorii nauczania-uczenia się 

„szkoły berlińskiej”. Zainteresowanych odsyłamy do jego opracowania 30. 

Dla naszych rozważań ważne jest przekonanie H. Blankertza, który uwa-

ża, że  stworzone przez szkołę berlińską schematy porządkujące nauczanie 

i  kategorie strukturalne dają racjonalną przejrzystość w  całej rzeczywistości 

nauczania. Każdy, kto się nimi posługuje, łatwiej zdaje sobie sprawę, na ja-

kiej płaszczyźnie stosuje argumentację, mniej jest narażony na myślenie czy 

mówienie niejako obok swego partnera czy przeciwnika 31.

26 F. Kopp, Didaktik in Leitgedanken, dz. cyt., s.  231; R. Merkert, Th.F. Klassen,  Didaktik 
für praktische Theologen, dz. cyt., s. 92-97.

27 R. Merkert, Th.F. Klassen, Didaktik für praktische Theologen, dz. cyt., s. 93.
28 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s. 227.
29 Tamże.
30 Tamże, s.  228-229.
31 H. Blankertz, Theorien und Modelle der Didaktik, München 1971, s.  111. Potrze-

bę przejrzystości i  przyjęcia odpowiedniej struktury w  planowanym przebiegu nauczania 
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2.4. Dydaktyka teorii informacji i  nauczanie programowane

W latach sześćdziesiątych wielki rozgłos zyskała także inna teoria dydak-

tyczna, mianowicie d y d a k t y k a  t e o r i i  i n f o r m a c j i, z  którą wiąże 

się ściśle tzw. nauczanie programowane. Ten rodzaj dydaktyki coraz bardziej 

kształtuje model nauczania szkolnego na Zachodzie i  wkracza bardzo wy-

raźnie na teren szkoły w  Polsce, dlatego poświęcamy mu także nieco uwagi, 

zważywszy że  w  Polsce, jak powiemy niżej, za jednego z  prekursorów na-

uczania programowanego uważa się Stanisława Trembickiego.

 Z pojęciem teorii informacji ściśle wiąże się pojęcie cybernetyki 32. Dlate-

go dydaktykę informacji określa się często nazwą dydaktyka cybernetyczna. 

Należy jednak zauważyć, że  pojęcie informacji stosuje się w  niej nie w  sen-

sie potocznym, lecz do opisania przebiegu komunikacji pomiędzy różnymi 

systemami 33. Szczególną rolę odegrało w  tym przypadku odkrycie roli in-

formacji. Pojmuje się ją jako układ krążenia, polegający na przyjęciu, gro-

madzeniu, reprodukcji i  opracowaniu wiadomości oraz na tzw. sprzężeniu 

zwrotnym, które zachodzi pomiędzy nadawcą i  odbiorcą informacji.

 Jednym z  twórców dydaktyki teorii informacji, który oparł się na osiąg-

nięciach w  dziedzinie cybernetyki, jest Felix von Cube 34. Podobnie jak inni 

przedstawiciele tej dydaktyki był przekonany, że  dotychczasowa teoria kształ-

cenia nie jest w  stanie sprostać zadaniom, które stawia przed nią współczes-

ny rozwój cywilizacji. Uważał więc, że  wszelkie zjawiska dydaktyczne trzeba 

poddać empirycznej kontroli, która by pomagała usuwać z  procesu dydak-

tycznego wszelkie braki i  luki oraz uczynić go sterowalnym, a  tym samym 

możliwie najbardziej skutecznym.

 Z punktu widzenia cybernetyki nauczanie jest procesem komunikacji 

i  nie jest sprawą istotną czy rolę nauczyciela pełni osoba, czy automat na-

uczający, ponieważ odbiorcą nadawanej informacji może być osoba, ale 

także „zdolna do uczenia się” maszyna. Układ regulujący polega na tym, 

że  uczący się stale melduje zasób wiedzy, stan wiedzy nauczającemu i w  ten 

sposób stwarza systemowi nauczającemu możliwość natychmiastowego do-

stosowania informacji do systemu uczącego się. Na tej drodze, jak twierdzą 

podkreśla także E.J. Korherr, Lernprocess, w: Praktisches Wörterbuch der Religionspädagogik 
und Katechetik, pr. zb. pod red. E.J. Korherra i  G. Hierzenbergera, Wien-Freiburg-Basel 
1973, s. 586.

32 W.S. Nicklis, Kybernetik und Erziehungswissenschaft. Eine kritische Darstellung ihrer 
Beziehungen, Bad Heilbrunn 1967, s.  12.

33 Tamże, s.  18.
34 F. von Cube, Kybernetische Grundlagen der Pädagogik, t. 1-2-2, Baden-Baden 21969.
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przedstawiciele dydaktyki cybernetycznej, powstaje możliwość zobiekty-

wizowania procesu sprzężenia zwrotnego czy całego układu regulacyjnego, 

a  nawet przedstawienia go matematycznie, regulowania, sterowania i  od-

twarzania przy pomocy rachunku.

 Zdaniem cybernetyków, nauczyciel tradycyjnie nauczający nie osiąga 

należytych wyników, ponieważ nie zna dokładnie tzw. algorytmu, czyli ta-

kiego ukształtowania przebiegu nauczania, w  którym zadania tak naucza-

jącego, jaki i  uczącego się są rozwiązywane w  logicznych krokach, dają się 

wyuczyć, obliczyć, reprodukować aż do najdrobniejszych reguł i  przepisów. 

Jeśli się coś nie udaje, można przy pomocy elektronicznej maszyny w  bez-

pośredniej interakcji sterować pracą poszczególnych uczących się. I  tylko 

wówczas można do pełni doskonałości doprowadzić, zaprogramować algo-

rytm uczenia się 35.

 W tym modelu uczenia się niestety nie uwzględnia się dokładnie całej 

psychostruktury uczącego się, brak w  nim rozważań o  aspekcie pedago-

gicznym, antropologicznym, psychologicznym czy fizjologicznym. Nie da 

się w  nim wykazywać różnic pomiędzy uczeniem się człowieka, zwierząt 

i  maszyn. 

 Zaprezentowany model dydaktyczny jest niewątpliwie dużą szansą dla 

rozwoju dydaktyki, zwłaszcza w  dobie ogromnej roli techniki komputerów 

w  rozmaitych dziedzinach życia. Nie przyczyni się jednak do rozwiązania 

ciągle aktualnego i  dyskutowanego problemu w  pedagogice, dotyczącego 

sposobów samourzeczywistnienia się człowieka i  jego wzrostu ku pełnej 

ludzkiej dojrzałości.

 N a u c z a n i e  p r o g r a m o w a n e  stanowi odgałęzienie dydaktyki cy-

bernetycznej. Także skupia się na maszynach nauczających oraz na pro-

gramowaniu, a  swoją podstawę czerpie z  psychologii behawioralnej, która 

w  imię naukowości zajmuje się tylko takimi zagadnieniami, które daje się 

zauważyć, zmierzyć, zarejestrować. Całą sferę przeżyć i  zachowań sprowa-

dza do zasady podnieta – reakcja i w  tych także relacjach tłumaczy zjawisko 

uczenia się.

 Ogólnoświatowe zainteresowanie się nauczaniem programowanym wy-

wołał Burrhus Fryderyk Skinner 36. Nie jest on twórcą tego typu naucza-

nia. Potrafił jednak w  roku 1954 dzięki opublikowanej przez siebie pracy 

zafascynować teorią nauczania programowanego prawie cały świat. Właś-

35 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s. 322.
36 B.F. Skinner, Die Wissenschaft vom Lernen und die Kunst des Lehrens, w:  Programmiertes 

Lernen und Lehrmaschinen, pr. zb. pod red. W.  Corrella, Braunschweig 1965, s.  66-84. 
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ciwym twórcą teorii był Sidney L. Pressey 37. W  Polsce za jednego z  prekur-

sorów nauczania programowanego uważany jest S. Trembicki. W  roku 1920 

opatentował on „urządzenie ułatwiające naukę bez obcej pomocy”, wyprze-

dzając o  kilka lat podobne prace amerykańskiego psychologa S.L. Presseya 38.

 B.F. Skinner uważa, że  najlepszy przebieg nauczania osiąga się, gdy się 

ustala, zaprogramowuje mikrostruktury nauczania i  uczenia się.

Opowiada się za następującym tokiem postępowania:
–  przedstawia się uczniowi małą dozę informacji zakończoną pytaniem;
–  następuje odpowiedź ucznia; 
–  natychmiast sprawdza się rezultat odpowiedzi;
–  przy poprawnej odpowiedzi uczeń otrzymuje dalszą informację, przy fał-

szywej – następuje powrót do poprzedniego pytania lub uczeń otrzymuje 
pomoc przez dodatkowe uszczegółowienie informacji.

 Takie uczenie się różni się od nauczania prowadzonego metodą poga-
danki bardziej precyzyjnym zaplanowaniem i  odpowiednim uprzednim 
wypróbowaniem 39.

 W nauczaniu tym uwzględnia się przede wszystkim indywidualne ucze-

nie się, indywidualne tempo pracy oraz indywidualne możliwości uczniów. 

Jego zaletą jest to, że  określa czego dokładnie oczekuje się od nauczania 

w  końcowych wynikach. Przestrzega się w  nim poprawnego następstwa 

wszystkich poszczególnych członów i  przewiduje powtarzanie poszcze-

gólnych kroków, jeśli zaistnieje jakakolwiek niejasność czy niepewność. 

Wzmocnienie motywacyjne następuje bezpośrednio po każdym słusznym 

rozwiązaniu. 

 Zresztą istnieje już bogata fachowa literatura na dany temat 40. Na tym 

miejscu dodamy jeszcze, że  zwraca się dziś w  dydaktyce uwagę na fakt, iż 

uczeń przyswaja sobie o  wiele szybciej wiedzę, kiedy podaje mu się ją w  nie-

licznych, małych porcjach, kiedy po dokładnym przerobieniu jednej dawki 

i  sprawdzeniu poprawności jej opracowania przechodzi się do następnej. Ta-

kie uczenie się jest bardziej skuteczne niż nauczanie, w  którym uczeń musi 

koncentrować się od razu na większej całości materiału. Omawiany sposób 

nauczania ułatwia także utrwalenie i  kontrolę opanowania przerobionego 

37 Por. H. Blankertz, Theorien und Modelle der Didaktik, dz. cyt., s.  58 i  n.
38 Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995, s.  161.
39 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  231-232.
40 Metody i  przykłady programowania dydaktycznego, pr. zb. pod red. Cz. Kupisiewicza, 

 Warszawa 1970.
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materiału. Po każdej bowiem małej dawce mogą nastąpić pytania kontrol-

ne, które ułatwiają uczniowi szybkie dostrzeżenie rezultatów swojej pracy. 

 Znaczenie zaś uświadomienia sobie rezultatów pracy dla skutecznego 

dalszego uczenia się podkreślają dziś nie tylko cybernetycy, choć oni przede 

wszystkim dostrzegają wagę tego oddziaływania, dobrych skutków uczenia 

się w  perspektywie dalszego uczenia się. Akcentują zwłaszcza znaczenie tzw. 

„sprzężenia zwrotnego”, które reguluje proces komunikacji między naucza-

jącym a  nauczanym bez względu na to, czy nauczającym jest człowiek czy 

maszyna w  danym układzie. Bez sprzężenia zwrotnego nie ma skutecznego 

uczenia się. Właśnie kontrola podejmowana w  procesie uczenia się częściej 

niż jeden raz doprowadza do korzystnego sprzężenia zwrotnego. Gdy uczeń 

przyswaja sobie dawki materiału, a  następnie kontroluje efekt pracy, orien-

tuje się szybko, czy posiada należytą wiedzę, czy ją rozumie, czy też wystę-

pują w  jego wiadomościach jeszcze jakieś luki. Sprzężenie zwrotne zatem 

albo pobudza ucznia do ponownego zajęcia się daną porcją materiału – je-

żeli spostrzegł pewne luki w  wiadomościach – albo wzmacnia wiarę w  jego 

siły, gdy efekt pracy okazuje się pozytywny.

 Ten model dydaktyki jest zdaniem H. Blankertza dostosowany do realiza-

cji wszystkich możliwych celów technokratycznych 41. Ma bowiem głównie na 

uwadze przekaz informacji. Mniej troszczy się o  treść, o  rozwój osobowy ucznia, 

a  bardziej o  technologię osiągania celu nauczania. U  nas w  Polsce na podobne 

tematy wypowiadają się Eustachy Berezowski 42 oraz Janina Długoszowa 43.

2.5. Dydaktyka emancypacyjno-komunikatywna

Twórcą jeszcze nieco innego nurtu dydaktycznego, mianowicie dydak-

tyki emancypacyjno-komunikatywnej, jest K.H. Schäfer 44. Jego zdaniem 

efekt procesu nauczania polega nie tyle na przyswojeniu sobie przez ucz-

nia treści, ile na operowaniu tymi treściami w  procesie komunikacji. Ta 

właśnie komunikacyjna interakcja w  grupie klasowej ma być traktowa-

na nie jako forma uczenia się, ale jako jego zasadniczy cel. Nie wystar-

czy sprowadzać dydaktyki komunikacji do metody dynamiki grupy, po-

41 Por. H. Blankertz, Theorien und Modelle der Didaktik, dz. cyt., s.  51.
42 Problemy modelowania procesów dydaktycznych, red. E. Berezowski, Warszawa 1978; 

Aspekty dydaktyczne automatyzacji procesu kształcenia, red. E. Berezowski, Warszawa 1984.
43 E. Berezowski, J. Długoszowa, Techniczne środki nauczania, Warszawa 1973.
44 Por. K.H. Schäfer, Emanzipatorische und kommunikative Didaktik, w: tegoż, Kritische 

Erziehungswissenschaft und kommunikative Didaktik, Heidelberg 1971, s.  133-175.



119II. Rozwój teorii procesu nauczania – lata 50. i 60. XX w.

nieważ dydaktyka zdaniem K.H. Schäfera ma być czymś więcej. Według 

niego najważniejsze jest uczenie się komunikacji w  procesie nauczania, 

bo tylko ona umożliwia emancypację. W  aspekcie negatywnym rozumie 

emancypację jako wyzwolenie młodzieży z  licznych ograniczeń, zawęża-

jących zakres jej wolności. W  aspekcie pozytywnym jako zdobycie nowej 

wolności w  ramach edukacyjnych możliwości danej grupy klasowej. Tę 

emancypację osiąga się przez zaistnienie wolnej od nacisków komunika-

cji pomiędzy grupą klasową a jej jej nauczycielem. Dzięki niej uczeń ma się 

wyzwolić od presji autorytetu rzeczowego i  osobowego, zdobywać (w tym 

procesie komunikacji) nowe punkty odniesienia. K.H. Schäfer stawiał 

więc kompetencję komunikacyjną ucznia jako wyemancypowany sposób 

zachowania i  reagowania na plan pierwszy.

 Przedstawiciel szkoły berlińskiej W.  Schulz przestrzegał jednak, że  kom-

petencja nawet emancypacyjna może zostać łatwo źle wykorzystana, to zna-

czy być wprzęgnięta w  służbę tych czy innych sił społecznych lub politycz-

nych. Dlatego właśnie W.  Schulz akcentował aspekt krytyczno-społeczny 

w  dydaktyce, zadanie podejmowania działań na rzecz wyrównania szans po-

szkodowanych (społecznie). Jego emancypacyjna dydaktyka miała na celu 

społeczną kompensację na korzyść uciśnionych i  wspieranie solidarności 

poszkodowanych 45. 

 Pokazane w  wielkim skrócie główne tendencje na terenie dydaktyki ogól-

nej na Zachodzie świadczą dobitnie o  przemianach i  poszukiwaniach zmie-

rzających do odnalezienia drogi do bardziej skutecznego nauczania. Kładzie 

się nacisk na przemyślane i  wielostronne traktowanie procesu nauczania. 

Pojawiają się już jasne dążenia do wykorzystania osiągnięć coraz bardziej 

dochodzącej do głosu teorii komunikacji. Postuluje się nauczanie bardziej 

ukierunkowane na aktywność, a  nawet samodzielność ucznia w  procesie 

uczenia się. W  kolejnych rozważaniach pokażemy ich dalszy rozwój, ale 

w  połączeniu z  rozwojem dydaktyki polskiej szkoły i  także dydaktyki kate-

chetycznej, które niewątpliwie czerpały inspiracje z  osiągnięć dydaktyków 

Zachodu, jakkolwiek nie brak w  nich oryginalnych samodzielnych poszu-

kiwań, a  także krytyki niektórych propozycji. Przykłady właśnie takiego zaj-

mowanego przez polskich dydaktyków stanowiska podamy poniżej.

45 Por. W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  233.
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2.6. Teoria procesu nauczania-uczenia się
w  dydaktyce ogólnej w  Polsce

Do znanych i w  latach pięćdziesiątych najczęściej cytowanych przedsta-

wicieli polskiej dydaktyki należą B. Nawroczyński i  K. Sośnicki, Z. Mysła-

kowski, a z  młodszej generacji dydaktyków – W.  Okoń. Dlatego w  dalszych 

naszych rozważaniach bardziej szczegółowo przedstawimy poglądy na temat 

procesu nauczania-uczenia się właśnie B. Nawroczyńskiego i  K. Sośnickiego, 

a  także W.  Okonia, z  uwagi na to, że  jego prace będą w  następnych latach 

nadawać główny ton polskiej twórczości dydaktycznej.

2.6.1. Krytyka skrajnych ujęć procesu nauczania

 B. Nawroczyński przypomina, że  herbartyści niesłusznie utożsamiali pro-

ces uczenia się z  procesem nauczania. W  związku z  tym domagali się z  ca-

łym rygoryzmem zarówno zaplanowania lekcji według stopni formalnych, 

jak i  jej przeprowadzenia. Przy takim założeniu nie trudno było, zwłaszcza 

u  mniej utalentowanych pedagogów, o  przesadę i  bezduszność. Nic więc 

dziwnego, że

w oczach namiętnych rzeczników nowej szkoły i  nowego wychowania stopnie 
formalne stały się czymś w  rodzaju znienawidzonych kajdan, krępujących swo-
bodę i  samodzielność uczniów i  nauczycieli. (...) Krytykowanie stopni formal-
nych stało się rzeczą tak samo modną, jak dawniej ich bezkrytyczne stosowanie 46.

Owszem, zdaniem B. Nawroczyńskiego, stopnie formalne mogą stanowić 

najbardziej ogólny wzór toku (przebiegu) nauczania, ale samo przeprowadze-

nie lekcji, wykonanie sporządzonego planu powinno być na tyle elastyczne, 

by nie przytłumiało swobody i  samodzielności uczniów 47.

 B. Nawroczyński zgodnie z  przekonaniami przedstawicieli nowej szkoły 

opowiadał się za większą ilością wzorów dla sporządzania planów lekcji. Zda-

niem B. Nawroczyńskiego należało wyróżnić przynajmniej plan nauczania 

przy zastosowaniu toku podającego i  odrębny plan dla toku poszukujące-

46 B. Nawroczyński, Zasady nauczania, dz. cyt., s.  278. Na poparcie swoich wypowiedzi 
przytacza B. Nawroczyński między innymi wypowiedzi H. Gaudiga, Didaktische  Präludien, 
 Leipzig 1908.

47 B. Nawroczyński, Zasady nauczania, dz. cyt., s.  279. Por. także: J. Dewey, Jak myśli-
my, dz. cyt., s.  155-159.
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go  – heurystycznego. Schemat stopni formalnych może, w  jego przekonaniu, 

pomagać w  przeprowadzeniu podającego toku nauczania. Nie zgadzał się 

jednak z  tymi pedagogami, którzy uważali, że  jest on przystosowany także 

do toku poszukującego. To ostatnie przekonanie można na pewno przypi-

sać twórcom m e t o d y  m o n a c h i j s k i e j, a u  nas w  pewnym sensie ks. 

W.  Gadowskiemu, który w  obrębie schematu s t o p n i  f o r m a l n y c h 

podejmował próbę pogodzenia metody egzegetycznej (dedukcyjnej) z  na-

prowadzającą (indukcyjną) 48.

 B. Nawroczyński krytykował przede wszystkim zamierzoną wybitną prze-

wagę roli nauczyciela w  schemacie stopni formalnych. Podważał zwłaszcza 

ujęcie trzeciego stopnia (powiązanie). Akcentował, że  pojęcia naukowe nie 

mogą powstawać tylko na drodze samego powiązania, kojarzenia, lecz są 

wynikiem złożonego nieraz procesu rozumowania. W  tym punkcie zgadzali 

się z  nim ks. W.  Gadowski oraz autor „Pedagogiki religijno-moralnej” ks. 

Z. Bielawski, który do schematu stopni głównych wprowadził aż 12 pod-

stopni, aby proces rozumowania uczniów uczynić w  miarę pełnym.

 B. Nawroczyński dostrzegał także niedostatki w  Deweyowskim sche-

macie heurezy 49, przedstawił nawet swój własny projekt. Uważał, że  gdy 

uczeń natrafia na pewną trudność teoretyczną czy praktyczną, powinien ją 

dokładnie sformułować, ponieważ od tego zależą nieraz wyniki całego ba-

dania. Sformułowanie podstawowego pytania należy zapisać na tablicy lub 

w  zeszycie, aby uniknąć zbaczania z  tematu. Przy kolejnym kroku – po-

szukiwaniu rozwiązania – dobrze jest rozbić bardziej skomplikowane za-

gadnienie przy pomocy prostych pytań na szereg łatwiejszych. Z  kolei gdy 

uczeń znajdzie już odpowiedź na podstawowe pytanie, powinno nastąpić 

poprawne sformułowanie wyniku pracy oraz włączenie go w  system pojęć 

naukowych. Teraz powinno nastąpić utrwalenie, kilkakrotne powtórzenie 

przez różnych uczniów zdobytej wiedzy, zapisanie jej, aby można było przy-

stąpić do ćwiczeń, podczas których mają uczniowie okazję do skontrolo-

wania i  uzupełnienia swoich wiadomości. W  toku heurezy wyróżnia więc 

B.  Nawroczyński pięć określonych stopni:

 1. Zetknięcie się ucznia z  trudnością teoretyczną lub praktyczną.

 2. Sformułowanie podstawowego pytania.

 3.  Poszukiwanie (w razie potrzeby rozbite pytaniami pomocniczymi na 

drobniejsze etapy).

48 W.  Gadowski, Podwójny tok w katechizowaniu, DKD 12 (1908), s. 8-11; por. także: 
P.  Bednarczyk, Ks.  W.  Gadowski w  walce o  lepszą metodę nauczania religii, art. cyt., s.  282-283.

49 B. Nawroczyński, Zasady nauczania, dz. cyt., s.  282-283.



122 Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji

 4. Sformułowanie i  utrwalenie zdobytej odpowiedzi.

 5.  Połączone z  wyrażeniem (ekspresją) zastosowanie jej w  szeregu 

ćwiczeń 50.

 Zasadniczą różnicę w  odniesieniu do schematu J. Deweya można do-

strzec w  punkcie 4 i  5. B. Nawroczyński o  wiele większy nacisk niż J.  De-

wey kładzie na utrwalanie wiedzy i  zdobycie umiejętności jej stosowania 

przez szereg ćwiczeń. Z nieco udoskonalonym schematem B. Nawroczyń-

skiego spotkamy się jeszcze przy omawianiu propozycji tzw. nauczania 

problemowego.

 Krytykę lekcji opartej wyłącznie na stopniach formalnych podejmował 

także K. Sośnicki. Zarzucał teorii stopni zbyt nieżyciowe pojmowanie stop-

nia pierwszego (przygotowanie) i  ostatniego (zastosowanie). Jednocześnie 

zauważył jednak, że  przedstawiciele teorii s t o p n i  f o r m a l n y c h  coraz 

bardziej przechodzili od intelektualistycznego charakteru lekcji do wolunta-

rystycznego i  aktywistycznego jej ujmowania, od receptywności do aktywno-

ści i  samodzielności ucznia 51, coraz wyraźniej dostrzegali wartość współpracy 

nauczyciela i  ucznia w  toku nauczania. Zdaniem K. Sośnickiego, najdalej 

w  tym kierunku poszedł wspominany już wyżej H.C. Morrison 52.

 Dość obszernie na temat procesu nauczania wypowiadał się K. Sośnicki 

w  swojej Dydaktyce ogólnej. Szczegółowo na przykład analizował problem 

toku nauczania 53. Rozróżniał kilka odmian toku nauczania: 

 1. tok postępujący i  cykliczny, 

 2. tok analityczny i  syntetyczny oraz 

 3.  tok indukcyjny i  dedukcyjny.

 Określenia tok postępujący i  cykliczny odnosił raczej do układu mate-

riału 54. Inni autorzy (zwłaszcza W.  Okoń) stosowali w  tym wypadku nazwy 

układ liniowy (zamiast postępujący) i  koncentryczny (zamiast cykliczny). 

Dalsze określenia: tok analityczny i  syntetyczny, indukcyjny i  dedukcyj-

ny  – wiązał K. Sośnicki z  procesami myślowymi, występującymi w  toku 

uczenia  się. 

 Co rozumiał poprzez poszczególne terminy?

 Rezultatem toku analitycznego miało być dokładniejsze i  jaśniejsze do-

strzeżenie odpowiednich szczegółów całości. Analiza powinna była prowadzić 

50 Tamże, s.  283.
51 Tamże, s. 262-276.
52 H.C. Morrison, The Practice of Teaching in the Secondary School, dz. cyt.
53 K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, dz. cyt., s. 181-182.
54 Tamże, s. 182-183.



123II. Rozwój teorii procesu nauczania – lata 50. i 60. XX w.

od wiedzy ogólnikowej do wiedzy jasnej i  dokładnej, do rozłożenia zagadnień 

ogólnych na bardziej szczegółowe. Był przekonany, że  ćwiczenie w  myśleniu 

analitycznym uczy odkrywać szczegóły, których przedtem się nie dostrze-

gało. Prowadzi do wnikliwości myślenia, do pełniejszego i  dokładniejszego 

odkrywania bogactwa naszej rzeczywistości. 

 Tok syntetyczny pomaga porządkować wiadomości, aby tworzyły całość 

bardziej złożoną oraz coraz pełniejszą. Elementy, z  których powstaje, muszą 

już być dobrze znane i  nawzajem powiązane w  pewną zwartą konstrukcję. 

Jeżeli zatem przy toku analitycznym ćwiczy się przede wszystkim wnikliwość 

myślenia, przy toku syntetycznym rozwija się myślenie konstruktywne 55.

 Wyjaśniając, na czym polega tok indukcyjny i  dedukcyjny, K. Sośnicki 

tłumaczył, że  stosując pierwszy z  nich przechodzimy od wiadomości szcze-

gółowych do wiadomości ogólnych, a  przy toku dedukcyjnym odwrotnie, 

przechodzimy od wiadomości ogólnych do bardziej szczegółowych 56.

 Gdy chodzi o  szczegółowe wytyczne na temat samego procesu nauczania, 

K. Sośnicki podawał je, omawiając zagadnienie budowy lekcji. Zaznaczał, 

że  budowa czy model lekcji zależy od ogólnej metody nauczania, od zadań 

dydaktycznych, które nauczyciel sobie postawił, od kierunku, w  jakim się 

chce prowadzić wykształcenie ucznia 57.

 Typowy model, budowę lekcji sprowadzał K. Sośnicki do części wstępnej 

i  trzech elementów: części powtarzającej, części postępującej i  części zbiera-

jącej. Każdej z  nich poświęcił nieco uwagi 58.

 1.  Część lekcji, zwaną powtarzającą, przeznaczał na przypomnienie daw-

niej przyswojonego materiału, skontrolowanie pracy domowej i  rezul-

tatów nauki uczniów, rozszerzenie 59 już uzyskanej wiedzy oraz przy-

gotowanie nowej lekcji.

 2.  Część postępująca lekcji miała dać uczniowi nową wiedzę. Nauczyciel 

powinien pobudzić uczniów do myślenia, podać ogólny temat no-

wej lekcji, a  także plan opracowania jego w  całości. Treści stanowiące 

całość opracowanego tematu nazywał jednostką metodyczną lub jed-

nostką lekcyjną 60. Zaznaczał jednak, że  jednostka metodyczna może 

mieć szerszy zakres treściowy i  nie zawsze da się ją zamknąć w  jednej 

lekcji.

55 Tamże, s.  183.
56 Tamże, s.  192 i  n.
57 Tamże, s.  242.
58 Tamże, s.  242-253.
59 Tamże, s.  244-245.
60 Tamże, s.  247-248.
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 3.  Wreszcie część zbierająca lekcji miała za zadanie zebrać w  całość i  upo-

rządkować wiadomości, a  także doprowadzić do dokładnego określenia 

ostatecznego rezultatu pracy wykonanej w  części postępującej lekcji i  po-

wtórzenia w  skrócie, w  dyspozycji logicznej przebiegu części postępującej.

 Uogólniając nasze spostrzeżenia na temat podejścia polskich dydaktyków 

do zagadnienia procesu nauczania, trzeba zauważyć, że  B. Nawroczyński 

bardziej ukazuje niewystarczalność jednych teorii i  zastępowanie ich przez 

inne na skutek rozwoju zwłaszcza psychologii uczenia się, ale także samej 

pedagogiki. B. Nawroczyński wiele pisał także i  krytycznie oceniał propono-

wany przebieg nauczania w  ujęciu obu wielkich koncepcji pedagogicznych, 

jakimi są herbartyzm i  progresywizm pedagogiczny. K. Sośnicki natomiast 

o  wiele więcej uwagi poświęcał herbartystom i  przemianom w  zakresie bu-

dowy stopni formalnych u  różnych autorów Zachodu niż amerykańskiej 

koncepcji J. Deweya. Poza tym w  swych rozważaniach na temat procesu 

nauczania i  uczenia się K. Sośnicki bardziej opowiadał się za rozwiązaniem 

sugerowanym przez teorię s t o p n i  f o r m a l n y c h, chociaż udoskona-

loną zwłaszcza przez H.C. Morrisona. I  niewątpliwie właśnie stanowisko 

K.  Sośnickiego – jak zobaczymy niżej – wywarło wpływ na preferowanie 

teorii stopni formalnych w  publikacjach katechetycznych lat 1945-1957.

2.6.2. Wzmożona troska o  wyzwalanie własnej aktywności 
ucznia w  procesie nauczania

W publikacjach B. Nawroczyńskiego i  K. Sośnickiego natrafiamy na 

konsekwentne liczenie się z  całokształtem dorobku psychologii i  pedagogiki 

pierwszej połowy XX wieku, a  mianowicie na akcentowanie większej troski 

o  samego ucznia, o  jego uaktywnienie w  procesie nauczania.

 B. Nawroczyński podkreśla, że  ważne są czynności nauczyciela oraz ma-

teriał, układ treści w  procesie nauczania, jednakże ostatecznie o  wynikach 

nauczania rozstrzyga przede wszystkim proces rozwojowy, który dokonu-

je się w  samym uczniu. Ten zaś proces nie może się rozwijać w  uczniu bez 

jego aktywnego zaangażowania się w  uczenie się. Nawet najlepszy nauczy-

ciel, bez współpracy ucznia, nie przyswoi mu odpowiednich wiadomości 

ani nie przyczyni się do jego rozwoju umysłowego czy wykształcenia” 61.

 B. Nawroczyński wyjaśnia, że  w  dawniejszej pedagogice akcentowano 

głównie proces przyswajania sobie przez ucznia dóbr duchowych, zawartych 

61 Por. B. Nawroczyński, Zasady nauczania, dz. cyt., s.  133.
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w  kulturze wszechludzkiej i  narodowej. Pod tym względem współczesna 

jemu pedagogika nie zadowala się już samym przyswajaniem, lecz bardziej 

docenia aktywny charakter procesu kształcenia 62. Stąd to B. Nawroczyń-

ski wyraża przekonanie, że  wynik uczenia się jest tym lepszy, im bardziej 

w  działaniu ucznia dochodzą do głosu jego własne potrzeby i  zamiłowania, 

ponieważ tylko wtedy każde uczenie się ma charakter nie tylko aktywny, 

ale i  osobisty 63. Nie dziwi więc, że  B. Nawroczyński wiele uwagi poświęca 

dynamice i  zasadom rozwoju zainteresowań ucznia. Uważa, że  zagadnienie 

zainteresowań stanowi istotny bodziec kształcenia, a  pozostaje w  ścisłym 

związku z  podstawowymi założeniami tych prądów pedagogicznych, które 

u  nas są najbardziej znane pod nazwą s z k o ł a  p r a c y 64. Zatem nauczy-

ciel powinien wspierać i  rozwijać zainteresowania uczniów 65 i  mieć na uwa-

dze fakt, że  dziecko podejmuje w  szkole pracę z  pewnym wkładem, który 

w  sobie przynosi, a  są to jego zainteresowania, jego doświadczenia, poglądy 

i  sposoby myślenia, czyli cała jego struktura umysłowa. Trzeba tę struktu-

rę znać, chcąc należycie kierować procesem kształcenia 66. Dlatego B. Na-

wroczyński postuluje, aby czynności nauczyciela łączyły się z  aktywnością 

uczniów w  jedną harmonijną całość, aby zaistniała między nimi prawdziwa 

współpraca, bo nauczyciel jest pierwszorzędnym czynnikiem kształcącym. 

Nie zastąpią go żądne programy, pomoce szkolne czy pomysły organiza-

cyjne. Główny wysiłek nauczyciela powinien jednak zmierzać w  kierunku 

wywoływania pracy uczniów oraz skutecznie kierować tą pracą 67, a  to zna-

czy starać się wytworzyć taką sytuację, aby w  uczniach zrodziła się potrzeba 

szukania u  niego rad i  wskazówek, aby uczniowie sami o  nie prosili, tylko 

wtedy bowiem będą je przyjmowali z  prawdziwym pożytkiem.

 K. Sośnicki 68 także podkreślał, że  właściwy proces nauczania stano-

wią nie tylko czynności nauczyciela, lecz także czynności ucznia. Informo-

wał, że  czynności te w  różnych systemach dydaktycznych różnie układa-

ły się w  stosunku do siebie. S z k o ł a  t r a d y c y j n a  i  kierunki dydaktyki 

obiektywistycznej stały na stanowisku, że  czynności uczenia się są całkiem 

 zależne od czynności nauczyciela. Inaczej rozpatrywały to zagadnienie sy-

stemy liberalistyczne – n o w e j  s z k o ł y. Podkreślały bardziej uczenie się, 

62 Por. tamże, s.  137.
63 Por. tamże, s.  141.
64 Por. tamże, s.  160-161.
65 Por. tamże, s.  145-146. 
66 Por. tamże, s.  163.
67 Por. tamże, s.  204-205.
68 K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, dz. cyt., s. 277-278.



126 Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji

a  więc czynności ucznia niż czynności nauczyciela. Zgodnie z  tym drugim 

stanowiskiem nauczyciel miał jedynie pomagać uczniom, być ich doradcą 

w  samodzielnym podejmowaniu przez uczniów pracy. 

 Rozważania K. Sośnickiego nie miały charakteru analizy procesu uczenia 

się 69, lecz były swoistym studium na temat takich pojęć związanych z  za-

gadnieniem uczenia się, jak twórczość w  uzyskiwaniu wiedzy, jej utrwala-

nie i  asymilowanie. Chciał głównie zapoznać czytelnika z  różnymi teoriami 

uczenia się. Najbardziej oryginalne ujęcie podał przechodząc do omówienia 

pojęcia studiowania oraz jemu pokrewnych. Całe rozważanie autora na ten 

temat dotyczy jednak przede wszystkim ucznia, jego operacji myślowych, 

które dochodzą do głosu w  różnych fazach pracy w  akcie studiowania czy 

uczenia się pod kierunkiem, a  nie tylko podczas procesu, który dochodzi do 

głosu w  toku pracy nauczyciela i  uczniów. Jakkolwiek nauczycielowi wyzna-

czył rolę kierowniczą w  procesie nauczania, był przekonany, że  bez względu 

na różne zapatrywania się odnośnie do tematu stosunku do siebie czynno-

ści uczenia się i  nauczania, trzeba tak w  przebiegu tych czynności, w  stoso-

waniu ogólnych zasad nauczania, form nauczania, twórczości, utrwalaniu 

i  przyswajaniu wiedzy przede wszystkim akcentować samodzielną, aktywną 

postawę uczenia się.

 Zatem obaj nasi sławni dydaktycy B. Nawroczyński, jak i  K. Sośnicki 

podkreślali w  duchu założeń nowej szkoły, że  nauczanie musi być ściśle sprzę-

żone z  uczeniem się oraz że  głównym zadaniem nauczyciela jest wspoma-

gać, wyzwalać uczenie się. B. Nawroczyński wyznaczał nauczycielowi jako 

najbardziej istotne zadanie: u c z y ć  u c z n i ó w, j a k  m a j ą  s i ę  u c z y ć. 

Przeciwstawiał się sprowadzaniu uczenia się do przyswajania sobie przez ucz-

nia określonych wiadomości. Główny zaś wysiłek nauczyciela chciał widzieć 

w  jego dążeniu do wyzwalania pracy u  uczniów oraz w  kierowaniu nią.

2.6.3. Proces nauczania w  ujęciu W.  Okonia

W Polsce lat sześćdziesiątych w  dydaktyce szkolnej mamy już do czy-

nienia z  bardziej wszechstronnym opracowaniem teorii procesu naucza-

nia i  uczenia się. Zawdzięczamy je wielu naszym polskim dydaktykom. 

Najpierw poświęcimy nieco uwagi Wincentemu Okoniowi, który wywarł 

i  nadal wywiera duży wpływ na rozwój dydaktyki ogólnej. Jak sam poda-

je, pierwszym źródłem jego pracy są dzieła pedagogiczne minionych epok, 

69 Tamże, s. 354-464.
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ale także współczesne, zwłaszcza opisy doświadczeń nauczycieli, te ogłoszo-

ne w  osobnych publikacjach w  prasie pedagogicznej i  te nie drukowane, 

czyli tzw. odczyty pedagogiczne. Podstawowym jednak źródłem jego pra-

cy są badania nad procesem nauczania na lekcji, przeprowadzone w  latach 

1950-1953 pod jego kierunkiem przez jego współpracowników. Badania 

te opierały się na metodzie obserwacji i  eksperymentu naturalnego. Prze-

bieg lekcji ustalano na podstawie 220 stenogramów, w  których zanotowano 

wszystkie wypowiedzi nauczyciela i  uczniów. Poddano je dokładnej anali-

zie 70. Natrafiamy tu zatem na podobne do s z k o ł y  b e r l i ń s k i e j  podej-

ście do badania procesu dydaktycznego, podejście empiryczne, choć oparte 

na nieco innej metodologii badań.

 Wyniki swojej żmudnej pracy zaprezentował W.  Okoń w  książce Pro-

ces nauczania, wydanej po raz pierwszy w  roku 1954 71. Wyodrębnił w  niej 

siedem ogniw procesu dydaktycznego. Jednocześnie stwierdził, że  mogą się 

one pojawić także w  nieco zmienionej kolejności lub występować równo-

cześnie, mogą też wchodzić ze sobą w  nowe uzasadnione związki 72. Do dnia 

dzisiejszego opracowanie ogniw procesu nauczania dokonane przez W.  Oko-

nia nie straciło na aktualności. Rozważa się je i  cytuje także w  najnowszych 

opracowaniach z  zakresu dydaktyki ogólnej 73 i  trzeba powiedzieć, że  nie od-

biegają one, co do istoty rzeczy, od opracowań poszczególnych momentów, 

k r o k ó w  procesu dydaktycznego, jakie podaje się w  zachodniej literaturze 

dydaktycznej 74. Poniżej przedstawimy je najpierw w  sposób ustalony przez 

W.  Okonia w  latach pięćdziesiątych:

 1.  Uświadomienie uczniom celu i  zadań dydaktycznych, stawianie prob-

lemów – czemu powinno odpowiadać powstanie u  uczniów odpo-

wiednich motywów uczenia się.

70 W.  Okoń, Proces nauczania, dz. cyt., s.  12-17; por. także: W.  Kubik SJ, Rozwój myśli 
dydaktycznej, dz. cyt., s.  135.

71 W  naszym opracowaniu korzystamy z  wydania trzeciego z  roku 1958. Wprowadził 
w  nim autor pewne zmiany, które jednak nie dotyczą jego poglądu na zagadnienia, który-
mi się zajmujemy.

72 W.  Okoń, Proces kształcenia, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1983, nr 1, s.  10.
73 Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 61980, s.  96; E. Fleming, Uno-

wocześnienie systemu dydaktycznego, dz. cyt., s.  32; W.  Zaczyński, Dydaktyka, w: Pedagogi-
ka. Podręcznik akademicki, pr. zb. pod red. M. Godlewskiego, S. Krawcewicza, T.  Wujka, 
Warszawa 1974, s.  392-419.

74 G. Stuckert, Das Lernen des Lernens, w: Handbuch der Unterrichtspraxis, t.  1, s.  43. 
Por. także E.J. Korherr, Lernprocess, w: Praktisches Wörterbuch der Religionspädagogik und 
Katechetik, dz. cyt., s.  586.
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 2.  Zaznajomienie uczniów z  nowym materiałem poprzez użycie odpo-

wiednich środków techniczno-poglądowych i  słowa żywego lub dru-

kowanego – czemu ze strony uczniów powinna odpowiadać określo-

na działalność praktyczna, obserwacja, rozwiązywanie problemów 

i  przyswajanie gotowych wiadomości.

 3.  Kierowanie procesami uogólnienia – zaś ze strony uczniów opanowy-

wanie pojęć i  sądów ogólnych poprzez odpowiednie operacje myślowe.

 4. Utrwalanie wiadomości uczniów.

 5. Kształtowanie umiejętności, nawyków i  przyzwyczajeń.

 6. Wiązanie teorii z  praktyką.

 7.  Kontrola i  ocena wyników nauczania, w  procesie zaś ucze-

nia  – samokontrola 75.

 Szczególne znaczenie przywiązywał W.  Okoń do drugiego i  trzeciego 

ogniwa (zaznajomienie się z  nowym materiałem, kierowanie procesami 

uogólnienia). Ich pominięcie uważał za całkowite przekreślenie działalno-

ści dydaktycznej, podczas gdy pomijanie innych ogniw czyniłoby ją jedynie 

o  wiele mniej wydajną.

 W wydaniu szóstym Procesu nauczania w  roku 1966 76 w  związku z  jego 

badaniami nad nauczaniem problemowym wprowadza autor przy trzech 

pierwszych ogniwach znamienne uzupełniania. W  pierwszym ogniwie mówi 

więc dodatkowo o  potrzebie zaistnienia u  ucznia także ł a d u  w e w n ę t r z -

n e g o. W  drugim – o  konieczności gromadzenia przez ucznia materiału do 

rozwiązania problemów, a w  trzecim stwierdza, że  uczeń ma rozwijać opera-

cje myślowe i  samodzielnie rozwiązywać problemy. Te same ogniwa procesu 

kształcenia wyszczególnia W.  Okoń w  kolejnym, nowszym, opracowaniu 

przebiegu procesu dydaktycznego, ale już w  późniejszej, nowszej publika-

cji z  roku 1983 77. Co do istoty rzeczy ujmuje je podobnie, ale z  bardziej 

wyraźnym wyodrębnieniem czynności nauczycieli i  uczniów oraz daleko 

większą precyzją, jak to pokazuje dokładnie opracowane przez niego uję-

cie tabelaryczne.

75 W.  Okoń, Proces nauczania, dz. cyt., s.  55.
76 W.  Okoń, Proces nauczania, Warszawa 61966, s.  58.
77 W.  Okoń, Proces kształcenia, art. cyt., s.  5-26.
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Tabela 2. Główne etapy procesu nauczania uczenia się

L.P. Czynności nauczycieli Czynności uczniów

1.
Działanie sprzyjające uświadomieniu 

uczniom celów i  zadań kształcenia
Działanie służące wytworzeniu 

pozytywnej motywacji do nauki 
stosownie do zaaprobowanych celów

2.
Zaznajomienie uczniów z  nowymi 

faktami i  zdarzeniami
Poznawanie nowych rzeczy i  zdarzeń

3.
Kierowanie procesem poznawania 
prawidłowości i  praw naukowych

Procesy uogólnienia służące wytworzeniu 
pojęć

4.
Kierowanie procesem poznawania 
prawidłowości i  praw naukowych

Poznawanie prawidłowości i  praw 
naukowych oraz systematyzowanie wiedzy

5.
Kierowanie procesem przechodzenia od 

teorii do praktyki
Nabywanie umiejętności i  nawyków

6.
Organizowanie zajęć praktycznych Działanie praktyczne służące wytwarzaniu 

przedmiotów i  zmian w  otoczeniu

7.
Sprawdzanie i  ocena osiągniętych przez 

uczniów kompetencji
Samokontrola osiągnięć uzyskiwanych 

w  toku uczenia się78

 78

 Przy pierwszym ogniwie podkreśla zaaprobowanie przez uczniów ce-

lów uczenia się, zdobycie motywów sprzyjających uczeniu się. W  kolejnym 

rozszerza pojęcie materiału nauczania, mówi o  faktach i  zdarzeniach, któ-

re uczeń ma poznać. Akcentuje troskę o  nabywanie pojęć, ale nie określa 

sposobów prowadzących do uogólnień. Inaczej określa ogniwo czwarte na 

temat utrwalania zdobywanej wiedzy. Nie mówi już tylko o  kontroli wy-

ników nauczania, lecz o  sprawdzeniu uzyskanych przez uczniów pewnych 

kompetencji. 

 Ten nowy schemat przebiegu (procesu) nauczania, choć nieco bardziej 

rozbudowany, jest jednak przejrzysty. Można jedynie zauważyć, że  autor 

liczy się bardzo z  osiągnięciami psychologii uczenia się. W  swoim artyku-

le wymienia prace takich psychologów, jak J. Piaget 79, T.  Tomaszewski 80, 

J.  Bronowski 81, A. Jurkowski 82 czy J. Kozielecki 83. Obszerne omówienie 

poszczególnych ogniw procesu nauczania można znaleźć w  cytowanych już 

78 Tamże, s. 10.
79 Np.  J. Piaget, B. Inhelder, Od logiki dziecka do logiki młodzieży, Warszawa 1970.
80 T.  Tomaszewski, Wstęp do psychologii, Warszawa 1963.
81 J. Bronowski, The Origins of Knowledge and Imagination, New Haven-London 1978.
82 A. Jurkowski, Myślenie i  mowa źródłem uogólnionego i  pośredniego odzwierciedlenia 

świata, w: Podstawy psychologii dla nauczycieli, pr. zb. pod red. J. Strelau, A. Jurkowskiego, 
Z. Putkiewicza, Warszawa 61975.

83 J. Kozielecki, Zagadnienia psychologii myślenia, Warszawa 21968; tenże, Czynności my-
ślenia, w: Psychologia, pr. zb. pod red. T.  Tomaszewskiego, Warszawa 1982.

Od teorii...9 
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pracach autora 84. Należy także zauważyć, że  za W.  Okoniem wielu innych 

polskich dydaktyków do nich nawiązuje, docenia ich prawdziwe znaczenie 

w  procesie kształcenia 85.

 Ogólne wyjaśnienie poszczególnych ogniw procesu nauczania-uczenia 

się podanych przez W.  Okonia bardzo szczegółowo prezentuje w  swej pracy 

W.  Kubik SJ. Omawia osiągnięcia polskich dydaktyków w  zakresie teorii 

procesu nauczania-uczenia się, zwłaszcza W.  Okonia oraz innych czołowych 

polskich dydaktyków. Zainteresowanych odsyłamy do jego opracowania 86. 

W  obecnej pracy podamy jedynie krótkie syntetyczne wyjaśnienie poszcze-

gólnych ogniw.

 Jako pierwszy moment procesu nauczania wymienia się u ś w i a d o -

m i e n i e  u c z n i o m  c e l u  i   z a d a ń  k s z t a ł c e n i a  – chodzi tu przede 

wszystkim o  kształtowanie odpowiedniej motywacji. Uczeń jest motywo-

wany, to znaczy że  wiąże z  podejmowanym działaniem określoną wartość 87. 

Wartość ta nadaje kierunek, sens działaniu ucznia, staje się dobrowolnie 

podjętym celem jego działania.

 Z a z n a j o m i e n i e  u c z n i ó w  z   n o w y m  m a t e r i a ł e m  jest kolej-

nym ogniwem procesu nauczania-uczenia się. Ma tu miejsce odpowiedź na 

pytanie: jak uczniowie mogą poznawać nowe dla siebie rzeczy i  zdarzenia? 

Dzieje się to albo poprzez bezpośrednie zetknięcie się z  nimi (przez oglą-

danie danych obiektów, czytanie dzieł literackich, słuchanie utworów mu-

zycznych), albo za pomocą mniej lub bardziej zbliżonych do rzeczywistości 

środków zastępczych (modeli, obrazów, rysunków, schematów), wreszcie za 

pomocą słowa mówionego lub drukowanego 88. O  wyborze odpowiednie-

go sposobu decyduje nauczyciel. Czyni to, uwzględniając rozwój uczniów, 

właściwości materiału dydaktycznego i  wyposażenie w  środki dydaktycz-

ne. Dostrzegamy zatem, że  polscy dydaktycy, podobnie jak przedstawiciele 

s z k o ł y  b e r l i ń s k i e j, widzą potrzebę przemyślenia przez nauczyciela, 

przy pomocy jakich środków zaplanowany cel może być osiągnięty.

  Za trzeci moment, ogniwo procesu nauczania przyjmują polscy dydak-

tycy troskę o   n a b y w a n i e  p o j ę ć  –  k s z t a ł c e n i e  m y ś l e n i a, aby 

zapobiec biernemu przyswajaniu sobie przez uczniów wiadomości. W.  Okoń 

84 W.  Okoń, Proces nauczania, dz. cyt., s. 59-243; tenże, Proces kształcenia, art. cyt., 
s.  14-25. 

85 Np.  Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995, s. 101 n; W.  Za-
czyński, Dydaktyka, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, dz. cyt., s.  392-419.

86 Por. W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s. 238-252.
87 Por. W.  Zaczyński, Dydaktyka, dz. cyt., s.  396.
88 W.  Okoń, Proces kształcenia, art. cyt., s.  16.
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podkreśla tutaj, że  „proces nabywania pojęć zależy od wieku ucznia. W  niż-

szych klasach szkoły ogólnokształcącej pojęcia dzieci kształtują się przede 

wszystkim na podstawie znajomości zewnętrznych cech rzeczy i  zdarzeń, 

dlatego dominują w  nich elementy obrazowe. W  miarę rozwoju uczniów 

ich pojęcia stają się bogatsze w  treść, jaśniejsze i  wyraźniejsze, stopniowo 

uzyskują charakter pojęć naukowych” 89. Pominięcie troski o  kształtowanie 

myślenia uczniów w  oparciu o  przerabiany materiał to jakby zatrzymanie 

procesu nauczania w  połowie drogi, niezakończenie tego, co się z  trudem 

podjęło. Podana wiedza, treść która nie inicjuje procesu myślenia, czyli pra-

cy intelektu, staje się bezowocna.

 Z poprzednim ogniwem czy momentem procesu nauczania-uczenia się 

łączy się bezpośrednio kolejne, mianowicie u t r w a l e n i e, systematyzowa-

nie wiedzy. Chodzi tu przede wszystkim o  zapewnienie trwałości zdobywanej 

wiedzy. Wydaje się nam, że  warto tutaj przytoczyć kilka reguł dydaktycz-

nych, które podaje Cz. Kupisiewicz. Ich uwzględnienie ma się przyczynić 

do trwałości wiedzy uczniów 90. Oto niektóre z  nich:

 1.    Utrwalenie nowego materiału powinno się rozpocząć już od pierw-

szych ogniw procesu nauczania-uczenia się. Przygotowując uczniów 

do zaznajomienia się z  nowym materiałem nauczania, musimy odpo-

wiednio ukierunkować ich zainteresowania i  wytworzyć pozytywne 

motywy uczenia się.

 2.    Samo zaznajomienie dzieci i  młodzieży z  nowymi treściami powinno 

być tak przygotowane pod względem organizacyjnym i  dydaktycz-

nym, aby uczniowie brali w  tym procesie aktywny udział.

 3.    Ćwiczenia, które mają na celu utrwalenie przerobionego materiału, 

można zastosować dopiero po sprawdzeniu, że  wszyscy uczniowie do-

brze zrozumieli materiał.

 Powracając do W.  Okonia, kolejne ogniwo procesu nauczania-uczenia 

się to przechodzenie o d  t e o r i i  d o  p r a k t y k i. Zdaniem W.  Okonia, 

chcąc wyjaśnić, „na czym polega posługiwanie się wiedzą naukową w  prak-

tyce, trzeba wyodrębnić pewną kategorię zdań budowanych na fundamencie 

twierdzeń nauki. Są to zdania normatywne. Zdania te mają najczęściej bu-

dowę dwuczłonową, w  rodzaju: „Jeżeli nie ma się stać to a  to, ktoś powinien 

spełnić te a  te warunki” 91. Z  kolei normy dzieli W.  Okoń na  rzeczowe i  emo-

cjonalne. Jednocześnie akcentuje, że  jednym z    najtrudniejszych  momentów 

89 Tamże, s.  18.
90 Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, wydanie z  roku 1980, s.  120-121.
91 W.  Okoń, Proces kształcenia, art. cyt., s.  21.



132 Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji

w  procesie nauczania jest przekształcanie form rzeczowych, znanych ucz-

niom, w  wytyczne ich działalności, czyli w  reguły ich postępowania. Nie-

wątpliwie czynnik emocjonalny odgrywa tu ważną rolę.

 O p a n o w a n i e  u m i e j ę t n o ś c i  i   n a w y k ó w  jest, zdaniem 

W.  Okonia 92, tylko pierwszym etapem przechodzenia od teorii do prakty-

ki. Etapem drugim, nie mniej ważnym, jest samo wykonanie zadań prak-

tycznych, służące przetwarzaniu rzeczywistości. Informuje on, że  w  historii 

dydaktyki wiele było prób wprowadzenia do szkoły zadań praktycznych, 

a  przede wszystkim działań wytwórczych. Jedni pedagodzy sprowadzali je do 

głównego zadania (J. Dewey, G. Kerschen steiner), inni do jednego z  waż-

nych (C. Freinet, A.S. Makarenko, T.  Nowacki, M.J. Skatkin, I. Szaniaw-

ski). Dwa rozwiązania zdobyły nawet większą popularność w  skali światowej: 

system C. Freineta w  klasach początkowych, o  którym mówiliśmy szerzej 

w  rozdziale poprzednim, i  kształcenie politechniczne na drugim i  trzecim 

szczeblu szkoły 93 o  czym wspomnimy jeszcze poniżej.

 W powyższym kontekście W.  Okoń wspomina następnie o  różnych 

koncepcjach wychowania przez pracę 94. Sam opowiada się za ujęciem tego 

zagadnienia przez T.  Nowackiego i  I. Szaniawskiego. W  ich koncepcji dy-

daktyki pracę traktuje się

jako nieodzowną w  procesie kształcenia formę praktyki, ale i  jako czynnik 
poznania. Wytwarzając różne przedmioty, pracując w  ogrodzie szkolnym czy 
gospodarstwie rolnym, uczeń poznaje świat zewnętrzny, odkrywa związki i  za-
leżności między obiektami rzeczywistości. Poznaje przy tym czynnie, tj. nadaje 
obiektom nowe cechy, wprowadza nowe związki i  zależności. Jednocześnie pra-
ca sprzyja weryfikacji poznania. Końcowy produkt pracy jest potwierdzeniem 
słuszności reguł, na których jego wytwarzanie zostało oparte, jak też stopnia 
zrozumienia tych reguł oraz ich związku z  prawami nauki 95.

 Jakkolwiek k o n t r o l a  w y n i k ó w  n a u c z a n i a  jest ściśle związa-

na z  procesem utrwalania przerobionego materiału, to jednak w  dydakty-

ce współczesnej mówi się o  niej jako o  odrębnym zagadnieniu oraz uważa 

92 Por. tamże, s. 248.
93 W.  Okoń Proces nauczania, dz. cyt., s.  2-24.
94 W.  Okoń, Proces kształcenia, art. cyt., s.  23-24. Tenże autor cytuje w  swym artykule 

następujące publikacje: T.  Nowacki, Wychowanie przez pracę, Warszawa 1966; I. Szaniawski, 
Humanizacja pracy a  funkcja społeczna szkoły. Antynomia wykształcenia ogólnego, politechnicz-
nego i  zawodowego oraz drogi ich przezwyciężenia, Warszawa 21967.

95 W.  Okoń, Proces kształcenia, art. cyt., s.  24.
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się ją za niezbędne ogniwo i  składnik procesu nauczania 96. Coraz bardziej 

wzbogaca się literatura dydaktyczna na jej temat 97, w  której analizuje się 

społeczne, psychologiczne i  pedagogiczne racje przemawiające za koniecz-

nością jej przeprowadzenia 98. Przedstawiciele s z k o ł y  b e r l i ń s k i e j oraz 

inni twórcy teorii dydaktycznych wymieniają kontrolę i  ocenę uczniów 

jako zadanie zasadnicze. Brak uwzględnienia tego problemu traktują jako 

nieporozumienie.

 W przekonaniu W.  Okonia, sprawdzenie i  ocena osiągnięć jest konse-

kwencją tego, o  czym była mowa na wstępie analizy procesu kształcenia, 

mianowicie uświadomienie sobie przez uczniów celów i  zadań, jakie mieli 

osiągnąć w  tym procesie. Stąd współczesna dydaktyka wyżej ceni sprawdza-

nie, które przenika wszystkie momenty procesu kształcenia, od sprawdzania, 

które ma miejsce dopiero pod koniec tego procesu, ponieważ świadomość 

dążenia do realizacji celu powinna towarzyszyć uczniowi na wszystkich eta-

pach procesu uczenia się. Nie chodzi więc tylko o  sprawę kontroli tego pro-

cesu przez nauczyciela. 

Obok niej równie ważna – a  wtedy, gdy uczeń pracuje samodzielnie, jeszcze 
ważniejsza – jest samokontrola.
 Czynnika samokontroli nauczyciele z  reguły nie doceniają, przesadną uf-
ność natomiast pokładają w  kontroli. Tymczasem samokontrola, czyniąc ucznia 
partnerem nauczyciela, odgrywa dużą rolę w  zapobieganiu błędom i  omyłkom, 
a  tym samym w  osiąganiu lepszych wyników przez uczniów 99.

 Sumując dotychczasowe rozważania trzeba powiedzieć, że  dydaktycy 

polscy już w  latach sześćdziesiątych w  trosce o  prawdziwą skuteczność pro-

cesu nauczania-uczenia się dążyli do takiego zaplanowania następstwa czyn-

ności nauczyciela i  ucznia, aby w  toku pracy dochodziła do głosu rzetelna 

komunikacja pomiędzy nauczającym i  uczącym się, aby uczniowie nie tyle 

przyswajali sobie wiadomości, lecz rozwijali zdolność obserwacji, wyobraź-

nię i  pamięć, a  przede wszystkim uczyli się myśleć i  wraz z  wiadomościami 

zdobywali także odpowiednie umiejętności, nawyki, przyzwyczajenia i  prze-

konania. Dlatego też W.  Okoń pisał:

96 W.  Zaczyński, Dydaktyka, dz. cyt., s.  414.
97 Por. na przykład: S. Racinowski, Ocenianie uczniów, Warszawa 1959; tenże, Problemy 

oceny szkolnej, Warszawa 1966.
98 W.  Zaczyński, Dydaktyka, dz. cyt., s.  414.
99 W.  Okoń, Proces kształcenia, art. cyt., s.  24-25. Por. W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dy-

daktycznej, dz. cyt., s.  249.
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z tego też względu proces nauczania musi być pojmowany wszechstronniej, 
musi zapewniać większe bogactwo sposobów oddziaływania na uczniów oraz 
sposobów pracy samych uczniów, musi zespalać w  sobie wszystkie czynniki po-
znania: poznanie zmysłowe, abstrakcyjne myślenie i  praktykę. Tak rozumianego 
procesu nauczania-uczenia się nie można urzeczywistniać w  lekcjach opartych 
na jednym toku, lecz powinny mu odpowiadać lekcje o  bogatej i  zróżnicowanej 
strukturze 100.

Budowa lekcji oparta na teorii stopni formalnych herbartystów sprzyjała 

przede wszystkim przyswajaniu przez uczniów gotowego materiału. Uczenie 

się przez odkrywanie, zapoczątkowane przez J. Deweya, też nie stwarzało 

wszystkich możliwości. Obok nich należy prowadzić lekcje, które umożli-

wiają przeżywanie określonych wartości moralnych, estetycznych, społecz-

nych, a  nawet intelektualnych, czy też pomagają doprowadzić do wyucze-

nia się stosowania określonych norm występujących już to w  dziedzinach 

intelektualnych, już to w  praktycznych. 

 Chociaż pozornie ogniwa w  procesu nauczania-uczenia się wypracowy-

wane przez dydaktyków odnoszą się przede wszystkim do zdobywania wie-

dzy, podkreśla się jednak, że  w  toku tego procesu należy realizować jedno-

cześnie zadania wychowawcze. Cz. Kupisiewicz pisze: 

racjonalnie przygotowany i  właściwie realizowany proces nauczania-uczenia się 
zapewnia uczniom nie tylko określone wiadomości i  umiejętności, nawyki, lecz 
przyczynia się również do ich pełnego wszechstronnego rozwoju intelektual-
nego, emocjonalnego i  wolicjonalnego, do kształtowania u  nich pożądanych 
cech osobowości 101.

Od nauczyciela zależy – pisze dalej Cz. Kupisiewicz w  nowym wydaniu swej 
publikacji – czy i  ewentualnie, w  jakim stopniu walory te zostaną wykorzy-
stane w  organizowanej przezeń działalności dydaktycznej. Musi on przy tym 
pamiętać, że  praca wychowawcza wymaga pogłębionej wiedzy, dużej kultury 
pedagogicznej, taktu, spokoju, cierpliwości i  systematyczności, a  na jej wyniki 
trzeba na ogół długo czekać. W  czasach coraz szerszego upowszechniania środ-
ków masowego przekazu informacji, coraz łatwiejszego dostępu do arcydzieł 
kultury i  sztuki, coraz częstszych wzajemnych kontaktów ludzi w  wyniku stałej 
modernizacji środków transportu i  komunikacji – musi on również pamiętać 
o  potrzebie koordynowania różnych oddziaływań wychowawczych na uczniów, 
a  przede wszystkim o  konieczności utrzymywania ścisłej współpracy z  ich ro-
dzicami. Dzięki tym czynnościom procesu nauczania-uczenia się realizowanym 

100 W.  Okoń, Proces kształcenia, art. cyt., s.  34 i  35.
101 Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995, s.  106.
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już od pierwszych dni pobytu dziecka w  szkole, nauczyciel współuczestniczy 
w  przekształcaniu zabawy w  uczenie się i  uczenia się w  pracę, ukierunkowując 
odpowiednio te podstawowe formy ludzkiej działalności i  wzbogacając każdą 
z  nich wartościowymi społecznie treściami 102.

Jak można zauważyć, proces nauczania-uczenia się to harmonijne współ-

występowanie czynności ucznia i nauczyciela. Na nauczycielu jednak spo-

czywa szczególna odpowiedzialność właściwego przygotowania działalno-

ści dydaktycznej.

2.6.4. Wzmożona troska o  nową organizację procesu 
nauczania

Poza omówionymi wyżej udoskonaleniami w  dydaktyce polskiej szkoły 

trzeba ponadto dodać, że  około połowy wieku XX, zwłaszcza w  latach sześć-

dziesiątych, opracowania naszych dydaktyków zmierzają wyraźnie w  kierun-

ku lepszej organizacji procesu nauczania poprzez wprowadzenie nowych, 

bardziej skutecznych form organizacyjnych nauczania 103. Coraz bardziej 

upowszechniają poszukujące metody w  procesie nauczania-uczenia się. Po-

dejmują też problematykę doboru treści nauczania i  opracowują jednocześ-

nie oryginalną teorię wszechstronnego uczenia się 104 oraz teorię nauczania 

programowanego 105 (lata 1966-1974). Na szeroką skalę prowadzi się w  Pol-

sce eksperymenty oświatowo-pedagogiczne, których celem było podniesienie 

skuteczności pracy dydaktyczno-wychowawczej polskiej szkoły 106. Informa-

cję na ten temat można znaleźć w  wielu publikacjach, mówiących chociaż-

by o  szeroko zakrojonych, tak pod względem merytorycznym, jak i  tere-

nowym eksperymentach lubelskim 107, warszawskim 108, poznańskim 109 itp.

 Pod koniec lat sześćdziesiątych coraz wyraźniej dąży się do integracji 

dotychczasowych osiągnięć dydaktycznych poprzez wcielenie teorii do 

102 Tamże, s.  108.
103 Cz. Kupisiewicz, O  efektywności nauczania problemowego, Warszawa 1960.
104 W.  Okoń, Podstawy wykształcenia ogólnego, Warszawa 1967.
105 Na przykład: Metody i  przykłady programowania dydaktycznego, dz. cyt.; Cz. Kupisie-

wicz, Metody programowania dydaktycznego, Warszawa 1974.
106 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s. 238.
107 Por. E. Zachajkiewicz, Lubelski eksperyment oświatowo-pedagogiczny, Warszawa 1972.
108 Por. K. Czajkowski, Szkoła 19 na nowej drodze, Warszawa 1967.
109 Por. H. Muszyński, System wychowawczy szkoły podstawowej, Poznań 1970.
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 praktyki. I  to nie tylko w  szkołach objętych eksperymentem oświatowo-

-pedagogicznym, lecz w  każdej pracy dydaktyczno-wychowawczej kładzie 

się teraz nacisk na potrzebę budzenia motywacji wyzwalającej samodzielną 

aktywność ucznia, na jego świadomy i  twórczy współudział w  zdobywaniu 

i  utrwalaniu zdobywanej wiedzy 110.

 Mamy zatem już w  latach sześćdziesiątych do czynienia z  całkowitym 

rozbratem w  dydaktyce polskiej z  jednostronnie pojętym podejściem do 

zadań szkoły i  do samego procesu nauczania, a  jednocześnie obserwujemy 

dążenie do tworzenia naukowej teorii pozostającej – podobnie jak to było 

u  przedstawicieli s z k o ł y  b e r l i ń s k i e j  czy innych teorii dydaktycznych 

na Zachodzie – w  ścisłym powiązaniu z  praktyką nauczania, a  więc na pod-

stawie badań o  charakterze empirycznym 111.

 Akcentuje się, jak pisze Cz. Kupisiewicz, że  czynności nauczania i  ucze-

nia się mogą „występować jako odrębne dwuczłonowe akty, nie powiązane 

z  innymi aktami nauczania-uczenia się, albo też tworzyć łańcuchy warun-

kujących się wzajemnie czynności, przybierając postać procesu nauczania-

-uczenia się” 112. W  tym drugim przypadku proces nauczania-uczenia się 

charakteryzuje się tym, że

–  składa się z mniej lub bardziej rozbudowanych zbiorów czynności (aktów) 
nauczania-uczenia się; 

–  uczenie się jest ściśle sprzężone z  nauczaniem, co powoduje, że  czynności 
uczenia się będąc inspirowane i  oceniane przez nauczyciela, równocześnie 
same modyfikują jego postępowanie; 

–  w  przeciwieństwie do jednorazowych aktów proces nauczania-uczenia się jest 
systematyczny, zamierzony i  długotrwały; 

–  zmierza do osiągnięcia wcześniej zaplanowanych rezultatów, postulowanych 
przez programy nauczania” 113. 

 Warto tu od razu dodać, że  w  toku tak pojętego procesu nauczania-

-uczenia się uczniowie, pracując pod kierunkiem nauczyciela, osiągają 

w  mniejszym lub większym stopniu cele kształcenia wyznaczone w  pro-

gramie nauczania, cele dydaktyczne i  wychowawcze. Czynnikiem ogrom-

nie ważnym, a  może i  najważniejszym, silnie wiążącym ze sobą nauczanie 

i  uczenie się o  charakterze wychowawczym jest atmosfera twórczej pracy 

110 Por. W.  Zaczyński, Dydaktyka, dz. cyt., s. 396-399.
111 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  238.
112 Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s.  94.
113 Tamże. 



137II. Rozwój teorii procesu nauczania – lata 50. i 60. XX w.

w  klasie i w  szkole. Składają się na nią dobre wzajemne stosunki między 

nauczycielami i  uczniami, stały przykład rzetelności i  twórczego wysiłku ze 

strony nauczycieli, ich pomoc i  dobre słowo okazywane uczniom, a  wraz 

z  tym racjonalne organizowanie niesamodzielnej i  samodzielnej pracy ucz-

niów, włączanie ich w  proces poznawania i  przemian tych dziedzin rzeczy-

wistości, które stają się kolejno przedmiotem ich zainteresowań i  wielostron-

nej aktywności 114. 

 Na szczególne omówienie w  zakresie troski o  nową organizację pro-

cesu nauczania zasługują prace Konstantego Lecha 115 oraz J.  Barteckiego 

i  E.  Chabior 116. 

 K. Lech zwrócił uwagę na rozprzestrzeniającą się w  latach sześćdziesiątych 

ideę kształcenia politechnicznego. Akcentował jednak niedostateczne do tej 

pory opracowanie zasad i  metod reali zacji kształcenia politechnicznego.

Dotychczasowe publikacje, jak pisze, z  tego zakresu ograniczały się przeważnie 
do omawiania genezy i  społecznej roli tego kształcenia, do wyliczania treści 
politech nicznych, które powinny znaleźć się w  programach, oraz do przykładów 
z  praktyki, obejmującej takie nowe treści nauczania 117.

Śledząc próby rozwiązywania tego problemu w  bezpośredniej pracy szko-

ły, zauważył, że  zwykłe dodawanie tematów i  zajęć o  charakterze poli-

technicznym do dotychczasowego materiału nauczania – bez równoczes-

nej aktywizacji myślenia uczniów w  całym procesie nauczania – nie ułatwia 

przerabiania programu, lecz – jak to stwierdzali nauczyciele-praktycy – roz-

szerza tylko materiał i  utrudnia jego opanowanie. W  związku z  tym w  swo-

ich badaniach K. Lech postanowił szerzej spojrzeć na zagadnienie praktyki 

w  nauczaniu. Stwierdził mianowicie, że  dopiero „wielostronne łączenie teorii 

z  praktyką w  nauczaniu – samodzielne przechodzenie przez uczniów w  pro-

cesach myślenia od obserwowanych przedmiotów i  zjawisk do praw przyro-

dy, a  od nich do zasad techniki oraz od tych praw i  zasad do działania – do ich 

zastosowań w  praktyce laboratoryjnej i  produkcyjnej  – zmienia działalność 

poznawczą uczniów, wprowadza bogatą pracę myślową obok przeważającej 

dotąd pracy pamię ciowej i  sprawia, że  nowe treści o  charakterze politech-

nicznym nie tylko nie utrudniają, lecz przeciwnie – aktywizują, wzbo gacają 

114 Por. W.  Okoń, Proces kształcenia, art. cyt., s. 25.
115 K. Lech, Rozwijanie myślenia uczniów przez łączenie teorii z  praktyką, Warszawa 1960. 
116 J. Bartecki, E. Chabior, O  nową organizację procesu nauczania. Problemowe naucza-

nie w  zespołach, Warszawa 1963.
117 K. Lech, Rozwijanie myślenia uczniów przez łączenie teorii z  praktyką, dz. cyt., s.  10.
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i  ułatwiają proces nauczania, przyczyniają się do szyb szego i  gruntowniej-

szego przerabiania programu” 118. Zatem problem kształcenia politechnicz-

nego w  badaniach K. Lecha stał się częścią szerszego problemu łączenia te-

orii z  praktyką w  nauczaniu. Autor chciał bowiem swoim badaniem objąć 

wszystkie podstawowe zagadnienia nowego systemu nauczania odpowiada-

jącego nowym potrzebom i  warunkom dzisiejszego życia.

 Rozszerzenie problematyki badań pozwoliło autorowi dostrzec, że  w  szko-

le ogólnokształcą cej kształcenie spełnia dwie podstawowe funkcje: t e c h -

n i c z n ą  i   h u m a n i s t y c z n ą.

Techniczna funkcja kształcenia polega na przygotowywaniu uczniów do dzia-
łalności praktycznej, na dostarczaniu im wiedzy i  wyrabianiu umiejętności 
posługiwa nia się nią w  działaniu – przewidywania zjawisk oraz planowania 
i  wykonywania czynności skutecznych. Humanistyczna funkcja kształcenia po-
lega na przekształcaniu samego ucznia: na rozwijaniu jego umysłu i  charakteru, 
przygotowaniu do udziału w  życiu kulturalnym i  społecznym 119,

a  także w  kształtowaniu przekonań i  nawyków moral nych, wyrabianiu ak-

tywnej postawy wobec rzeczywistości. Postanowił więc zająć się najpierw 

jeszcze mało znanym i  niedostatecznie opracowanym zagadnieniem dzia-

łalności poznawczej uczniów w  procesie nauczania.

W ten sposób, jak sam stwierdza, wyrosła – nie zamierzona początkowo – praca 
niniejsza o  myśleniu uczniów. Temat wyjściowy badań – kształcenie politech-
niczne – znalazł się dopiero w  pracy drugiej, gdzie politechnizacja jest rozumia-
na jako specjalna postać łączenia teorii z  praktyką w  na uczaniu przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych i  pracy ręcznej 120.

 Kolejnym pedagogiem, który w  pierwszej połowie XX wieku, a  zwłaszcza 

w  latach sześćdziesiątych odegrał ważną rolę w  trosce o  nową organizację pro-

cesu nauczania, jest Jan Bartecki. Jego praca Aktywizacja procesu nauczania 121 

jest rezultatem nie tylko badań naukowych, ale również jego wieloletniej 

pracy nauczycielskiej już od r. 1922, a  następnie wynikiem jego pracy na sta-

nowisku kierownika siedmio klasowej szkoły w  latach 1925-1935. Dopiero 

jednak, jak pisze, powszechny entuzjazm z  racji odzyskanej niepodle głości,

118 Tamże, s.  12.
119 Tamże.
120 Tamże, s.  13. K. Lech ma tu na uwadze publikację: System nauczania, Warszawa 1964. 
121 J. Bartecki, Aktywizacja procesu nauczania poprzez zespoły uczniowskie, Warszawa 

31966, s.  7-8.
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realizacja przez szkołę testamentu Komisji Edukacji Narodowej, żywe echa Sej-
mu Nauczycielskiego z  roku 1919 i  wal ka z  rodzimą reakcją o  wcielenie w  życie 
jego postępowych uchwał, zespalanie się nauczycielstwa w  zdobywającej sobie 
uzna nie organizacji związkowej – stwarzały pełną dynamizmu atmosferę dla 
pracy oświatowo-wychowawczej 122.

Tym samym można było prowadzić rzetelną pracę eksperymentalną na te-

mat nowej organizacji procesu nauczania. W  latach sześćdziesiątych podej-

mował ją J. Bartecki wraz z  E. Chabior 123, stwierdzając, że

uświęcona tradycją organizacja tego procesu, dostosowana głównie do przeka-
zywania przez nauczyciela, a  przyj mowania i  reprodukowania przez uczniów 
gotowych wiadomości, jest nadal powszechnie stosowana z  nielicznymi wyjątka-
mi. Podejmowane przez wielu pedagogów próby unowo cześnienia tego procesu 
polegają najczęściej na poszukiwaniu coraz bardziej atrakcyjnych treści i  metod 
nauczania, na stoso waniu coraz to lepszych środków i  pomocy naukowych, któ-
re mogłyby proces ten uczynić bardziej pociągającym i  bardziej interesującym 
dla uczniów. W  poszukiwaniach tych poszliśmy tak daleko, iż – walcząc jak 
najsłuszniej z  nudą szkolną – gubimy często z  pola widzenia tę, zdawałoby się, 
oczywistą prawdę, że  pomyślne wyniki nauczania każdego człowieka są niero-
zerwalnie związane z  jego własną pracą umysłową, z  jego osobistym wysiłkiem. 
Pracy ucznia w  tym zakresie nic nie zastąpi 124.

 W  nowej organizacji pro cesu nauczania, zdaniem autorów, należy udo-

stępnić każdemu uczniowi w  klasie przeżywanie twórczego niepokoju 

intelek tualnego w  zakresie procesów poznawczych przez bezpośrednie ze-

tknięcie go z  różnego rodzaju pytaniami, jak np. „ „Co się stanie, jeżeli...?” 

„Co trzeba zrobić, aby...?”, „Jaka jest tego przyczyna?”, „Dlaczego...?”.

 Zgodny z  tą teorią przebieg procesu poznania na lekcjach, zdaniem au-

torów, wy maga prawidłowego rozwiązywania przez uczniów różnego ro-

dzaju problemów, które wynikają z  samego programu nauczania, bądź też 

narzuca je otoczenie czy też samo życie 125.

 Poprawny i  pełny akt myślenia podczas rozwiązywania jakie goś proble-

mu obejmuje szereg etapów. Autorzy wymieniają następujące:

 1) uświadomienie sobie istoty problemu,

 2) mobilizację niezbędnej do jego rozwiązania wiedzy,

122 Tamże.
123 J. Bartecki, E. Chabior, O  nową organizację procesu nauczania. Problemowe naucza-

nie w  zespołach, dz. cyt.
124 Tamże, s. 16
125 Tamże, s.  18.



140 Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji

 3) wysuwanie różnych możliwych projektów tego rozwią zania

 4)  przewidywanie wynikających z  przypuszczalnego rozwią zania kon-

kretnych wniosków,

 5)  praktyczne sprawdzenie słuszności tychże wniosków 126.

 Efektywność tego rodzaju nauczania wiążą cytowani autorzy przede 

wszystkim z  nauczaniem w  zespołach uczniowskich. Zespoły, jak słusznie 

twierdzą,

stwarzają dla każdego ucznia dogodne warunki do prowadzenia dyskusji z  ko-
legami, do prze ciwstawiania się innym, do uświadamiania sobie istniejących 
przeciwieństw i  sposobów ich rozwiązywania, do rozwijania w  sobie i  kształcenia 
samodzielnego, poszukującego myślenia, do budzenia postawy badawczej, do 
aktywnej postawy w  opanowy waniu wiadomości i  umiejętności. Aktywność 
ta nie ogranicza się jedynie do wysiłku intelektualnego. Z  pracą umysłu idzie 
w  parze głębokie przeżywanie przyswajanej wiedzy, radość z  osiągniętych wy-
ników, powstawanie zainteresowań i  zamiłowań, a  przy tym kształcenie woli, 
charakteru i  postępowania 127.

Autorzy są przekonani, że  postawienie przed klasą jakiegoś problemu skła-

nia uczniów do tego, że  na tychmiast zaczną się oni nara dzać między sobą, 

dyskutować i  uzupełniać swoje wiadomości. Podają interesującą analogię 

z  żywiołem rwącego potoku, którego nurt należy ująć w  dobrze obudowane 

łożysko i  skierować na pla nowo działające „turbiny” poruszające intelektu-

alne życie całej klasy. Pełna dynamiki postawa młodzieży, która tak często 

obja wia się w  klasie w  dokuczliwych dla nauczyciela formach, jak podpo-

wiadanie, szepty czy rozmowy, może być w  ten sposób spożytkowana zgod-

nie z  wyznaczonymi zadaniami szkoły 128.

 Warto dodać, że  autorzy w  swoich wysuwanych tezach powołują się 

także na doświadczenia innych twórców systemów pedagogicznych. Mię-

dzy innymi szeroko omawiają eksperyment podjęty przez J. Deweya, pracę 

w  grupach w  planie jenajskim P. Petersena 129, o  których to autorach mówi-

liśmy dokładniej powyżej. Przytaczają również doświadczenia francuskiego 

pedagoga Rogera Cousineta 130.

126 Tamże, s.  19.
127 Tamże, s.  33.
128 Tamże.
129 Tamże, s.  79-85.
130 Tamże, s.  85-90. Autorzy cytują następujące prace R. Cousineta: La méthode de tra-

vail libre par groupes pour les enfants de neuf à  douze ans, Paris 1925; Une méthode de travail 
libre par groupes, Paris 21949.
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Z doświadczeń i  obserwacji Cousineta wynika, jak podają, że  po okresie prób, 
którego niepodobna uniknąć, gdyż dzieci do tej pory znały się jedynie jako 
towarzysze zabaw, a  nie jako towarzysze pracy, grupy stworzone samorzutnie 
przez dzieci stabilizują się i  pozo stają mniej więcej bez zmian aż do końca roku 
szkolnego, przyjmując przy tym charakter trwałych zespołów.
 W ten sposób organizację grupową, która zwykle stosowana była tylko je-
dynie przez nauczyciela przy zabawie oraz z  reguły przez same dzieci w  czasie 
pauz, a  ustawała z  chwilą rozpoczęcia się lekcji, rozszerza Cousinet na pracę 
w  czasie lekcji. Dzieci w  małych grupach pracują z  najwyższą radością, entuzja-
stycznie je tworzą, gdy tylko się im na to pozwoli, i  nigdy nie objawiają chęci, 
aby powrócić do pracy indywidualnej 131.

 Autorzy nie zapominają także o  różnych doświadczeniach polskich pe-

dagogów okresu międzywojennego. Wymieniają między innymi „Miejską 

Szkołę Pracy” w  Łodzi Romualda Petrykowskiego, także próby podejmowa-

ne przez B. Chróścickiego w  szkole ćwiczeń przy Państwowym Pedagogium 

im. S. Konarskiego w  Warszawie czy wreszcie doświadczenia K.  Wiśniew-

skiego i  J. Wagnerównej w  szkołach na terenie Krakowa 132.

2.7. Katechetycy wobec rozwoju teorii procesu nauczania
w  dydaktyce szkolnej

W związku z  rozwojem teorii dydaktycznej i  nowym spojrzeniem na cele 

i  treści nauczania oraz troską o  nową organizację procesu nauczania także 

katechetycy na Zachodzie przestali uważać naukę religii za przekaz wiedzy 

zawartej w  katechizmowych definicjach. Nauczanie religii zaczęli traktować 

jako proces przepowiadania, głoszenia orędzia zbawienia. Centralne treści 

chrześcijańskiego orędzia zbawienia stały się teraz głównym przedmiotem 

rozważań i  tematem publikacji katechetycznych. Wprawdzie zagadnienie 

metody i  organizacji procesu nauczania prawie do początku lat sześćdzie-

siątych zeszło na razie na plan dalszy, ale nie na długo.

131 J. Bartecki, E. Chabior, O  nową organizację procesu nauczania, dz. cyt., s. 86.
132 Tamże, s.  90-95.
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2.7.1. Utrwalenie się na zachodzie ujmowania procesu 
nauczania w  duchu założeń metody monachijskiej

Do początku lat sześćdziesiątych pozostaje się na Zachodzie nadal przy 

teorii s t o p n i  f o r m a l n y c h. Lekcje religii prowadzi się wciąż według 

wskazań m e t o d y  m o n a c h i j s k i e j. Jak pisała znana w  Niemczech 

teolog i  pedagog G. Miller, następstwo stopni było znamienne dla „Kate-

chizmu Katolickiego” z  roku 1955, przynajmniej jeśli chodzi o  zewnętrzną 

budowę poszczególnych jednostek lekcyjnych” 133. Inny pedagog, J. Gold-

brunner, jeszcze w  roku 1960 134 wyrażał przekonanie, że s t o p n i e  f o r -

m a l n e  są najlepszym rozwiązaniem metodycznym także w  głoszeniu orę-

dzia Bożego. Jeśli bowiem orędzie zbawienia – pisał – ma być głoszone, da 

się w  tym procesie wyróżnić pięć elementów: orędzie, odbiorcę, proces na-

wrócenia (przemiany), nadawcę i  posłańca. Uważał, że  w  rozmaity sposób 

można przekazywać samo orędzie, ale trudno z  nim trafić do odbiorcy bez 

posłużenia się metodą s t o p n i  f o r m a l n y c h, zwłaszcza, jeśli tym od-

biorcą jest dziecko – uczeń.

 Największą korzyść dydaktyczną wiązał J. Goldbrunner ze stopniem 

przygotowania i  przedstawienia czyli wykładu oraz wyjaśnienia. Dalsze 

stopnie, zwłaszcza zastosowanie, miało pełnić zasadniczą rolę w  prowadze-

niu ucznia do nawrócenia, choć w  tym właśnie przypadku istotne znacze-

nie przypisywano także świadectwu katechety, jego wierze i  miłości w  sto-

sunku do Boga Ojca i  Syna, który mu zleca głoszenie orędzia 135. Podobny 

pogląd podtrzymywał także wybitny katechetyk K. Tilmann 136. Uważał 

on, że  katechetyka okresu powojennego doszła do pewnej syntezy poszu-

kiwań w  zakresie treści nauczania, od strony metody nauczania, jego zda-

niem, elementem składowym tej syntezy była m e t o d a  m o n a c h i j s k a 

opracowana na początku XX wieku. Nie widział na razie powodu do po-

dejmowania nowych poszukiwań w  dziedzinie metody nauczania. L. De-

nis 137 pisał wprawdzie na przełomie lat pięćdziesiątych i  sześćdziesiątych, 

133 G. Miller, Wkład „nowej pedagogiki religijnej” w  ugruntowanie wiary, „Collectanea 
Theo logica” 51 (1981), f. 1, s.  89-106, 94.

134 J. Goldbrunner, Katechetische Methode im Dienste des Kerygma, w: Katechetik Heute, 
pr. zb. pod red. J. Hofingera, Freiburg-Basel-Wien 1961, s. 122-133.

135 Tamże, s. 126-129.
136 K. Tilmann, Das Werden der neuen Katechetischen Methode missionarisch gesehen, w: 

Katechetik Heute, dz. cyt., s.  106.
137 L. Denis SJ, Vorteile und Schwierigkeiten der neuen Methode in der Missionskatechese, 

w: Katechetik Heute, dz. cyt., s.  108.
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że  pedagodzy religijni kładli wielki nacisk na to, aby nauczanie apelowało 

do całej osobowości dziecka, jego rozumu, uczuć i  woli, starali się korzystać 

z  wszelkiego rodzaju osiągnięć pedagogicznych pierwszej połowy dwudzie-

stego stulecia i  brali pod uwagę metody aktywne i  eksperymentalne oraz 

wskazania pedagogiki kultury czy różnych odmian pedagogiki społecznej, 

jednakże w  istocie rzeczy, zwłaszcza w  praktyce katechetycznej, nie nad-

szedł jeszcze czas otwarcia się na zupełnie nowe ujęcia przebiegu nauczania 

i  szczególnego zainteresowania problematyką teorii nauczania. Nowy nurt 

badań i  poszukiwań doszedł do głosu dopiero pod koniec lat sześćdziesią-

tych XX wieku.

2.7.2. Podkreślanie potrzeby odróżnienia płaszczyzny 
pastoralnej i  dydaktycznej w  nauczaniu religii

W miarę rozwoju teorii dydaktycznych katechetycy byli jednak zmu-

szeni do zdawania sobie sprawy, że  nie mogą ignorować osiągnięć współ-

czesnej dydaktyki szkolnej lub powinni próbować tworzyć własne koncep-

cje dydaktyczne, jak to czynił na przykład G. Weber 138, który przyjmował 

schemat stopni formalnych w  formie nieco zmodyfikowanej. Zatroskany 

głównie o  treść nauczania religii, opartej na Piśmie Świętym i  liturgii, od 

strony dydaktycznej wyróżnił trzy główne etapy lekcji: obwieszczenie sło-

wa Bożego, rozważanie słowa Bożego oraz urzeczywistnianie słowa Bożego. 

 Ogólnie mówiąc, katechetycy na Zachodzie, nie kwestionując założeń 

różnych teorii dydaktycznych, zdawali sobie jednak sprawę, że  rozstrzyga-

nie problemów nauczania religii nie może się opierać tylko na metodyce 

nauczania. Jej absolutyzacja mogłaby prowadzić do pewnej niedorzeczno-

ści, w  którą popadło wielu przedstawicieli odnowy treści nauczania religii. 

Z jednej strony uważali Słowo Boże za rzeczywistość, która nie jest do osiąg-
nięcia, bo jest niepojęta, a z  drugiej – wierzyli, że  przy pomocy metody stopni 
formalnych można ją całkowicie uprzystępnić dorastającym wychowankom 139. 

 Przyjmując zatem słuszną postawę ostrożności katechetycy

byli przekonani o  konieczności rozwijania religijno-pedagogicznej teorii dy-
daktycznej, która by łączyła elementy planowania, badania i  rozwoju całego 

138 G. Weber, Religionsunterricht als Verkündigung, Braunschweig 1961, s.  87-90.
139 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  234-235.
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systemu celów oraz uzasadniała je w  sposób przekonywający zarówno od strony 
dydaktyczno-pedagogicznej jak i  teologicznej 140.

Nie kwestionowali zatem przekonania, że  należy dążyć do optymalnego orga-

nizowania procesu nauczania celem osiągnięcia większej jego skuteczności 141.

2.7.3. Postulowanie potrzeby tworzenia całościowych 
modeli nauczania religii

W związku z  tym katechetycy na Zachodzie w  rozważaniach teoretycz-

nych przyjmowali za pewnik, że  w  nauczaniu religii obok treści objawie-

nia, czyli tak zwanej i s t o t y, należy bardziej niż dotąd uwzględniać obec-

ną i  przyszłą sytuację życiową uczniów, ich uwarunkowania społeczne, czyli 

uwarunkowania antropologiczne, ale w  praktyce daleko było do jednomyśl-

ności. Stopniowo na gruncie założeń nauczania zwanego „nauczaniem ukie-

runkowanym na problemy” zaczęto tworzyć podwójne modele nauczania. 

Jedne spośród nich, które były w  ścisłym znaczeniu tego słowa modelami, to 
po prostu opracowane jednostki tematyczne, zawierające w  sobie wszystkie ko-
nieczne w  nauczaniu elementy, a  więc określenie i  uzasadnienie celu, rzeczowa 
informacja, opis przebiegu nauczania i  wskazane potrzebne środki. 
 Inne modele stanowiły poważną próbę tworzenia całościowych, nowych 
planów nauczania religii tzw. curriculum dla nauczania religii w  szkole. Weszły 
one w  życie w  roku 1973 142.

Niewątpliwie w  rozwoju tego rodzaju modeli nauczania zyskały pewne 

znaczenie także elementy dydaktyki teorii informacji (przede wszystkim 

w  modelach o  charakterze nauczania programowanego). Poprzez stero-

wanie wszystkimi procesami i  czynnikami, mającymi wpływ na naucza-

nie, przedstawiciele teorii curriculum chcieli osiągnąć możliwie duży efekt 

w  nauczaniu religii. Zważywszy jednak, że  treści odgrywały tu zasadniczą 

rolę i  celem tworzenia tych modeli było dążenie do sterowania faktorami 

 nauczania, wielu uważało, że  chodziło w  nich tak naprawdę o  wypracowanie 

t e c h n o l o g i i  n a u c z a n i a  na zasadach dydaktyki cybernetycznej 143.

140 Tamże, s. 235.
141 E. Feifel, Religionspädagogik zwischen Theorie und Praxis, „Katechetische Blätter” 

96 (1971), s.  26-34.
142 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s. 235. Do dydaktyki opartej na 

teorii curriculum powrócimy w rozdziale następnym.
143 G. Miller, Wkład „nowej pedagogiki religijnej” w  ugruntowanie wiary, art. cyt., s.  101.
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 Tak czy inaczej w  latach sześćdziesiątych katechetycy na Zachodzie rze-

telnie interesowali się prawie wszystkimi powstającymi teoriami dydaktyki 

ogólnej. Niemniej jednak tworzyli także własne naukowe teorie uzasadniane 

zarówno racjami teologicznymi, jak i  dydaktyczno-pedagogicznymi. Nigdy 

nie korzystali zbyt dosłownie z  teorii dydaktycznych. Tworzyli powoli mo-

dele nauczania religii, które miały stanowić ofertę dla praktyki. Ich stosowa-

nie miało pomagać samej praktyce i  stanowić potwierdzenie słuszności lub 

zakwestionowanie teoretycznych założeń, na których były oparte. Wynika-

jące stąd swoiste sprzężenie zwrotne miało dawać szanse zarówno praktyce, 

jak i  samej teorii nauczania. W  opracowanych modelach dużą pomoc sta-

nowiły zwłaszcza wskazania dydaktyczne s z k o ł y  b e r l i ń s k i e j, a  tak-

że tzw. teorii curriculum, czyli całościowego ujmowania planu nauczania, 

w  którym wszystkie elementy procesu nauczania winny były być rozważane 

i  brane pod uwagę.

 Z a t e m  p o d  k o n i e c  l a t  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  b y ł o  j u ż  n a 

Z a c h o d z i e  d l a  w s z y s t k i c h  j a s n e ,  ż e   k a t e c h e t y k a  n i e 

m o ż e  s i ę  d a l e j  r o z w i j a ć  t y l k o  n a  g r u n c i e  s a m e j  t e o -

l o g i i  b e z  k o n t a k t u  z   i n n y m i  n a u k a m i  o   c h a r a k t e r z e 

s p o ł e c z n y m  i   b e z  p o d j ę c i a  o p a r t y c h  o   n a u k o w e  m e t o -

d y  b a d a ń  s p e c y f i c z n y c h  d l a  s w e j  d z i a ł a l n o ś c i  i   p r z e d -

m i o t u  r o z w a ż a ń  i   p o s z u k i w a ń 144.

2.8. Zagadnienie procesu nauczania
w  twórczości polskich katechetyków

Nasuwa się pytanie: jak po II wojnie światowej w  teorii katechetycznej 

w  Polsce traktowano zagadnienie procesu nauczania? W  latach 1945-1957 

wydrukowano zaledwie kilka artykułów na ten temat. Ich autorzy zajmo-

wali się raczej marginalnie zagadnieniami procesu nauczania. Więcej na ten 

temat mówili autorzy obu opublikowanych po wojnie „Katechetyk”, o  któ-

rych więcej poniżej. Najpierw zajmiemy się publikacjami ks. W.  Gadow-

skiego. Wprawdzie pisaliśmy już wiele na temat jego osiągnięć w  dziedzinie 

dydaktyki katechetycznej w  rozdziale pierwszym, ale tenże autor w  okresie 

bezpośrednim po II wojnie światowej często jeszcze zabierał głos w  ważnych 

kwestiach katechetycznych. Następnie przedstawimy interesujące nas zagad-

nienia na podstawie „Katechetyki” ks. J. Łapota i  ks. J. Dajczaka.

144 Por. W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  237.

Od teorii...10 
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2.8.1. Teoria procesu nauczania prezentowana 
przez  ks.  W.  Gadowskiego

Wypowiadając się na temat procesu nauczania na łamach „Przeglądu 

Katechetycznego” 145 w  roku 1947, ks. W  Gadowski stwierdził, że  w  ostat-

nich latach dwie metody nauczania religii wysunęły się na pierwszy plan: 

m e t o d a  m o n a c h i j s k a  oraz metoda s z k o ł y  p r a c y, ulepszona przez 

ks. J. Adriana. Tego ostatniego ks. W.  Gadowski uważał zresztą za jednego 

z  wybitnych dydaktyków, którzy próbowali w  obrębie s t o p n i  f o r m a l -

n y c h  realizować p o s z u k u j ą c y  tok nauczania.

 Zabierając głos niemal tuż po II wojnie światowej, ks. W.  Gadowski wy-

rażał wprawdzie wątpliwość, czy katecheci będą w  stanie uczyć zgodnie z  za-

sadami s z k o ł y  p r a c y, zważywszy na przeładowanie klas i  niemożliwość 

sprawdzenia, jak uczniowie pracują oraz z  uwagi na braki w  zakresie pomocy 

nauczania, jak katechizm, Pismo Święte, teksty uchwał Soborów, dzieła Ojców 

Kościoła. Niemniej jednak nie przestawał zachęcać do częstego korzystania 

z  postulatów s z k o ł y  p r a c y, bo uważał, że  zachowanie w  praktyce ulepszo-

nej przez ks. J. Adriana metody stopni formalnych, powiedzmy dokładniej, 

zaproponowanego przebiegu nauczania, może się okazać wielce przydatne 

i  pomocne do zrozumienia prawd katechizmowych i  do ulepszenia życia 

moralnego i  religijnego uczniów 146. A  miały to być stopnie następujące: 

 – orientacja wszechstronna, 

 – pogląd, 

 – krótkie zestawienie głównej prawdy, 

 – pogłębienie rozumowe, 

 – zastosowanie moralne, 

 – ćwiczenie i  memoryzowanie.

 Ks. W.  Gadowski zwracał uwagę, że  po dwa z  wymienionych wyżej stop-

ni formalnych w  schemacie ks. J. Adriana przypadają na zmysły, rozum, 

wolę 147. Dlatego też sześć stopni przyjętych przez ks. J. Adriana sprowadzał 

do trzech podstawowych: 

 1. spostrzeżenie zmysłowe, 

 2. przemyślenie rozumowe, 

 3. czynności woli 148. 

145 W.  Gadowski, Ulepszenie metodyki, art. cyt., s.  61-64.
146 Tamże, s.  63. 
147 W.  Gadowski, Ulepszenie metodyki, art. cyt., s.  63.
148 Tamże, s.  61.
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 Ponadto tak całkiem praktycznie radził, aby katecheta już przed lekcją, 

na przerwie wypisał na tablicy teksty Pisma Świętego i  uchwały Soborów, 

jeśli chce z  nich skorzystać podczas pracy z  uczniami na stopniu pogłębienia 

czyli wyjaśnienia. Był zdania, że  na lekcjach trudniejszych część pogłębienia 

można odłożyć na czas powtarzania określonej części materiału. Przypomi-

nał za ks. Adrianem, że  na stopniu zastosowania moralnego trzeba ułatwić 

uczniom odkrycie wartości, jaką może mieć dla nich poznana prawda oraz 

popierać omawiane prawdy odpowiednimi przykładami z  Biblii lub życia. 

Ocena wartości, jego zdaniem, trafia bowiem do rozumu, a  przykład działa 

na serce i  wolę 149.

 W wypowiedzi ks. W.  Gadowskiego dostrzegamy więc w  dalszym ciągu 

opowiadanie się za schematem s t o p n i  f o r m a l n y c h  w  planowaniu 

procesu nauczania, ale schematem znacznie przenikniętym postulatami i  za-

łożeniami „szkoły pracy” oraz wytycznymi pedagogiki wartości – kultury, 

dotyczącymi samodzielnej pracy uczniów w  korzystaniu z  różnych źródeł 

wiedzy oraz prowadzenia ich do odkrywania wartości poznanej prawdy, 

przeżywania i  rozumienia jej, aby stała się ich własnością. W  dość znacznym 

stopniu doceniał także ks. W.  Gadowski znaczenie działania w  nauczaniu. 

Mniej zwracał uwagi – przynajmniej w  sposób bezpośredni – na rolę mo-

tywacji. Pośrednio jednak akcentował dane zagadnienie, postulując wspo-

maganie uczniów w  samodzielnym odkrywaniu wartości danej prawdy dla 

życia. Dostrzeżenie wartości w  określonym przedmiocie stanowi zawsze bar-

dzo silny motyw pobudzający do działania. Te wszystkie jego zalecenia mo-

gły się także przyczynić do poprawnej komunikacji pomiędzy nauczycielem 

i  uczniem, choć wprost na ten temat ks. Gadowski się nie wypowiadał.

2.8.2. Zagadnienie procesu nauczania w  „Katechetyce” 
ks.  J.  Łapota

Ks. Jan Łapot 150, katechetyk publikujący po II wojnie światowej, zaj-

mował na temat procesu nauczania podobne stanowisko jak K. Sośni-

cki. Poświęcał mu uwagę w  rozdziale prezentującym metody nauczania. 

Omawiał stadia procesu nauczania. Twierdził, że  nazwano je stopniami 

formalnymi i  podawał, że  znamy trojakie ujęcie tych stopni, mianowicie: 

Zillera, Reina i  Deweya. Po przedstawieniu schematu stopni wszystkich 

149 Tamże, s.  63-64.
150 J. Łapot, Katechetyka, dz. cyt., s.  68-70.
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trzech  wymienionych autorów opowiadał się wyraźnie za ujęciem s t o p -

n i  f o r m a l n y c h  zmodyfikowanym przez ks. Z. Bielawskiego 151. Za 

tym ostatnim też wyróżniał trzy główne stadia nauczania i  za nim nazywał 

je nauczaniem wychowawczym. Wyszczególniał mianowicie działanie na 

wyobraźnię, pracę umysłową, obudzenie woli do działania. Poszczególnym 

etapom miały w  uczniu odpowiadać: przyjęcie nowej treści i  zatrzymanie 

jej, zrozumienie, przerobienie jej z  prawdy spekulatywnej na praktyczną 152. 

Za ks. Z. Bielawskim przytaczał także schemat całego procesu 153, o  czym 

wspominaliśmy już we wcześniejszym rozdziale naszej pracy, prezentując 

dane zagadnienie w  twórczości ks. Z. Bielawskiego.

 Po przedstawieniu ogólnego schematu, ks. Łapot wyraźnie preferował 

planowanie procesu nauczania zgodnie z  teorią s t o p n i  f o r m a l n y c h, 

choć zmodyfikowaną pod wpływem postulatów n o w e j  s z k o ł y. Przy-

wiązywał zatem duże znaczenie do aktywności ucznia. W  zestawie biblio-

graficznym cytował ks. J. Łapot prace B. Nawroczyńskiego oraz innych 

polskich pedagogów, ale nie prezentował szerzej ich poglądów na temat 

różnych teorii procesu nauczania – uczenia się.

 Nie pominął ks. J. Łapot w  swych rozważaniach zagadnienia tzw. me-

tody s z k o ł y  t w ó r c z e j, ale potraktował je raczej pobieżnie, twierdząc, 

że  postulaty s z k o ł y  t w ó r c z e j  można stosować dopiero w  pracy z  mło-

dzieżą 154. Poza tym osiągnięcia n o w e j  s z k o ł y  przedstawił w  sposób dość 

lakoniczny i  niezbyt precyzyjny. Pisał między innymi, że  „dydaktyka świe-

cka dodała bodźca pedagogom katolickim do pracy nad ustaleniami zasad 

takiej metody, która by poprzez samodzielne prace ucznia rozwijała jego 

inicjatywę i  poczucie odpowiedzialności” 155. Wymieniał między innymi: 

s y s t e m  d a l t o ń s k i albo l a b o r a t o r y j n y, s z k o ł ę  p r a c y, s z k o ł ę 

a k t y w n ą, s z k o ł ę  ż y c i a, s z k o ł ę  j u t r a, s z k o ł ę  p r o d u k c y j n ą, 

s z k o ł ę  t w ó r c z ą, m e t o d ę  p r o j e k t ó w, s y s t e m  u c z e n i a  s i ę 

p o d  k i e r u n k i e m  itd. Informował, że  słuszne postulaty dydaktyczne 

twórców nowych kierunków pedagogiki szkolnej nie były i  nie będą obce 

katechetyce. W  rzeczywistości on pierwszy po II wojnie światowej prezen-

tował je w  swojej Katechetyce 156. Jak wynika z  przytoczonej wypowiedzi ks. 

J. Łapot posługiwał się całym szeregiem określeń, ale nie wyjaśniał ich bli-

151 Z. Bielawski, Pedagogika religijno-moralna, dz. cyt., s.  213-358.
152 J. Łapot, Katechetyka, dz. cyt., s.  62-63.
153 Tamże, s.  63.
154 Tamże, s.  61-62.
155 Tamże, s.  70-71.
156 Tamże.
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żej. Nie zadawał sobie trudu jasnego wyodrębnienia założeń postulatów wy-

mienionych kierunków. Nie ukazywał postulatów wspólnych dla wszelkich 

odmian nowej szkoły, jakimi były np: podkreślenie roli motywacji, samo-

dzielnego działania uczniów i  konieczności różnorodnego dzielenia na etapy 

przebiegu nauczania itp. Nic więc dziwnego, że  sposób prezentacji nowych 

kierunków przez ks. J. Łapota nie mógł głębiej oddziaływać na praktykę 

katechetyczną w  Polsce. Ks. J. Łapotowi wydawało się, że  katecheci znali 

te nowe osiągnięcia dydaktyczne. Praktyka wyrażona w  materiałach meto-

dycznych dla katechetów przeczy jednak temu przekonaniu.

2.8.3. Prezentacja poglądów na temat procesu nauczania 
w  ujęciu ks. J. Dajczaka

Tuż po II wojnie światowej Ks. J. Dajczak wygłosił na kursie kateche-

tycznym na Górze św. Anny referat, wydrukowany następnie w  „Przeglądzie 

Katechetycznym” 157, na temat katolickiego wychowania i  nauczania reli-

gii w  świetle encykliki Piusa XI „Divini illius Magistri”. Dotykając w  nim 

także zagadnienia procesu nauczania, zalecał trzymać się przysłowiowego 

z ł o t e g o  ś r o d k a. Opowiadał się za korzystaniem z  osiągnięć dydak-

tycznych – s z k o ł y  t r a d y c y j n e j, ale zarazem i  n o w e j  s z k o ł y 158. 

Pisał między innymi:

jeśli w  jednostce metodycznej w  duchu korelacji metod, odpowiadającej uniwer-
salności i  totalności pedagogiki katolickiej, pierwszeństwo przypadło w  drugim 
stopniu metodzie indukcyjnej, a w  trzecim stopniu dedukcyjnej, to metoda 
szkoły twórczej już w  s z k o l e  t r a d y c y j n e j  znalazła miejsce w  pierwszym 
stopniu, w  nawiązaniu do życia i  doświadczeń uczniów, w  wyjściu – innymi 
słowy, od synkretyzmu życiowego i w  stopniu czwartym, w  przeżyciach i  orga-
nizacji czynu katolickiego 159.

Z  przytoczonego fragmentu wyraźnie wynika, że  ks. J. Dajczak, podobnie jak 

czynił to K. Sośnicki, a  za nim ks. J.  Łapot, opowiadał się za utrzymaniem 

w  procesie nauczania religii schematu s t o p n i  f o r m a l n y c h, chociaż 

nie negował ważnych postulatów wysuwanych przez n o w ą  s z k o ł ę. Za 

157 J. Dajczak, Wychowanie katolickie i  nauczanie religii w  duchu Encykliki Piusa XI „Di-
vini Illius Magistri”, art. cyt., s.  65-80, 115-125.

158 Tamże, s.  116.
159 Tamże, s.  117.
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wielu dydaktykami polskiej szkoły 160, przeciwstawiał się nauczaniu bierne-

mu. Stąd bronił poglądów J. Deweya 161.

 Deweyowski schemat przebiegu nauczania podawał ks. J. Dajczak za 

Z.  Mysłakowskim. Wyróżnił w  nim pięć kolejnych faz: 

 1. synkretyzm rzeczywistości (punkt wyjścia), 

 2. sytuacja realna (problem), 

 3. potrzeba i  zainteresowanie, 

 4. szereg czynności próbnych, 

 5.  czynność przystosowania (rozwiązanie problemu, sytuacja idealna). 

 Jeśli istnieje wzór czynności przystosowanej, wówczas punkt czwarty 

(szereg czynności próbnych) odpada 162. Nie zauważył, a  przynajmniej nie 

pisał ks. J. Dajczak o  wkładzie oraz interpretacji wniesionej w  koncepcję 

J.  Deweya przez Z. Mysłakowskiego, ale sam fakt, że  przytaczał sformuło-

wania J. Deweya za Z. Mysłakowskim świadczy, że  dostrzegał potrzebę ko-

rzystania w  dydaktyce katechetycznej także z  poglądów na temat przebiegu 

nauczania, wyznawanych przez progresywistyczną koncepcję dydaktyczną. 

Ks. J. Dajczak akcentował także, że  tak przeprowadzona lekcja może obu-

dzić przeżycie, którego nie wolno sprowadzać do emocji. Przeżycie ma bu-

dzić czynnik woluntarny oraz intelektualny i  prowadzić do wartościowania 

dóbr kultury oraz do czynu 163. Mówiąc inaczej, prawdziwe przeżywanie ma 

budzić wolę i  prowadzić do działania. Widać tu dość wyraźne dostrzeganie 

wartości założeń pedagogiki kultury i  jej odmiany s z k o ł y  p r a c y, któ-

ra tak bardzo podkreślała źródłowość w  nauczaniu, a  postulując przeżywa-

nie wartości nie pojmowała go powierzchownie, lecz uważała je za istotny 

czynnik prowadzący do czynu.

 Pogląd na temat procesu nauczania przedstawił ks. J. Dajczak przede 

wszystkim w  opublikowanej w  roku 1956 „Katechetyce”. Uważał, że

proces czyli przebieg nauczania jest układem spoistym niezależnych od siebie 
licznych czynników, organicznie ze sobą połączonych, z  których podstawowymi 

160 J. Dajczak cytuje między innymi następujących autorów: Z. Mysłakowski, Naucza-
nie żywe a  podręcznik szkolny, Lwów 1936; J. Pieter, System pedagogiczny Johna Dewey’a, Ka-
towice 1946; B. Nawroczyński, Zasady nauczania, dz. cyt.; K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, 
Warszawa 1934.

161 J. Dajczak, Wychowanie katolickie i  nauczanie religii w  duchu Encykliki Piusa XI „Di-
vini Illius Magistri”, art. cyt., s.  119 i  120.

162 Tamże, s.  121.
163 Por. tamże, s. 123.
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są następujące: a) osobowość nauczyciela, b) osobowość ucznia, c) cel nauczania, 
d) przedmiot nauki, e) metoda procesu nauczania 164.

Był to pogląd zgodny z  powszechnym przekonaniem przedstawicieli dydak-

tyki ogólnej. Niewątpliwie przebieg procesu nauczania, jego efektywność, 

jest najpierw w  głównej mierze zależna od osoby nauczyciela. Nie dziwi za-

tem, że  ks. J. Dajczak poświęcił część IV swej „Katechetyki” właśnie osobie 

katechety, wiele pisał na temat o s o b o w o ś c i  k a t e c h e t y c z n e j 165, jej 

cech pedagogicznych i  dydaktycznych. Opublikował nawet osobną pracę 

na temat osobowości wychowawcy 166. 

 Zgadzał się z  twierdzeniem B. Nawroczyńskiego, że  obok celu najważ-

niejszą rolę w  przebiegu nauczania odgrywa współdziałanie nauczyciela 

i  ucznia.

Struktura bowiem – jak pisał – tej kulturalnej czynności opiera się na żywym 
współdziałaniu dwóch partnerów: nauczyciela i  ucznia. Osobowość nauczyciela 
nie pracuje w  swym zawodzie, w  przeciwieństwie do rzemieślnika, tym co po-
siada, swoją zręcznością techniczną, lecz tym, czym sama jest 167.

 Ks. J. Dajczak doceniał także rolę osoby ucznia, twierdząc, że  jego osobo-

wość znajduje się w  stanie tworzenia i  stawania się 168. Przedstawił w  zarysie 

istotne cechy psychiczne ucznia w  jego rozwoju, począwszy od wieku przed-

szkolnego aż do okresu dorastania (12-14 roku życia). Podkreślał wagę czyn-

nika psychicznego we wszelkim nauczaniu i  uczeniu się dziecka. Przedstawił 

częściowo to zagadnienie w  rozdziale o  metodach nauczania 169, w  którym 

zapoznawał czytelnika z  m e t o d ą  p r o j e k t ó w  W.  H.  Kilpatricka i  J.  Ste-

vensona, m e t o d ą  o ś r o d k ó w  z a i n t e r e s o w a ń  O.  Decroly’ego, 

z  m e t o d ą  c a ł o ś c i o w e g o  n a u c z a n i a  J. Deweya, m e t o d ą  n a -

u c z a n i a  s w o b o d n e g o  M. Montessori, z  m e t o d ą  k o m p l e k s ó w 

s z k o ł y  r a d z i e c k i e j  Błońskiego i  Krupskiej, d a l t o ń s k i m  p l a -

n e m  l a b o r a t o r y j n y m  H. Parkhurst, czy wreszcie z  zasadami s z k o -

ł y  p r a c y  G. Kerschensteinera.

164 J. Dajczak, Katechetyka. Metody, przedmioty, dzieje katechezy i osobowość katechetycz-
na, Warszawa 1956, s.  41.

165 Tamże, s.  315-375.
166 J. Dajczak, Osobowość biologiczno-psychologiczna nauczyciela-katechety, „Collectanea 

Theologica” 22 (1952), f. 1-2, s.  173-233.
167 J. Dajczak, Katechetyka, dz. cyt., s.  41.
168 Tamże, s.  42-44.
169 Tamże, s.  60-91.
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 Wśród zasad nauczania ks. J. Dajczak wymienił i  wyjaśnił zasadę poglą-

dowości, stopniowania trudności oraz zasadę ciągłości w  nauczaniu. Zaliczył 

do nich także dydaktyczną zasadę indukcji i  dedukcji oraz analizy i  synte-

zy 170, a  wreszcie nieco uwagi poświęcił zagadnieniu uwagi ucznia i  proble-

mowi zapamiętywania.

 Wprowadzając do rozważań na temat procesu nauczania zasadę indukcji 

i  dedukcji oraz analizy i  syntezy, korzystał ks. J. Dajczak głównie z  opraco-

wań dydaktyki K. Sośnickiego. Ten ostatni omawiał jednak dane zagadnienie 

w  kontekście rozważań na temat układu treści nauczania, choć przyznawał, 

że  zasady wymienione dotyczą także przebiegu pracy ucznia. Ks.  J. Dajczak 

wiązał ściśle wymienione pojęcia z  intelektualnym charakterem pracy ucz-

nia. Jednakże jego wyjaśnienia na ten temat nie różnią się co do istoty rze-

czy od wyjaśnień, które prezentował K. Sośnicki.

 Mimo przyznawania słuszności postulatom s z k o ł y  t w ó r c z e j, n o -

w e j  s z k o ł y, ks. J. Dajczak nie zadał sobie trudu, ażeby je zgłębić niejako 

do końca i  wyciągnąć właściwe wnioski. Nie zainteresował się bliżej rozwa-

żaniami B.  Nawroczyńskiego, który wyraźnie się przeciwstawiał sprowadza-

niu uczenia się do przyswajania sobie przez ucznia wiadomości na drodze 

zapamiętywania. Uczeń miał je zdobywać w  toku różnorodnej działalności 

kierowanej przez nauczyciela. Nawet w  stosunku do rozwiązań podsuwa-

nych przez ks. J. Adriana, bardzo pozytywnie ocenionych w  okresie mię-

dzywojennym przez wielu polskich katechetyków 171, odnosił się ks. J. Daj-

czak krytycznie, podtrzymywał raczej pogląd ks. M. Pflieglera 172, wyznawcy 

metody s t o p n i  f o r m a l n y c h.

 Do zagadnienia przebiegu nauczania powrócił autor, podobnie jak to 

czynił K. Sośnicki, w  rozdziale omawiającym problem jednostki meto-

dycznej 173. Zaprezentował budowę jednostki metodycznej według sche-

matu s t o p n i  f o r m a l n y c h, przyjmując zasadniczo schemat, który za 

ks. Z.  Bielawskim cytował już ks. J. Łapot (a. przygotowanie; b. pogląd 

lub wykład; c.  wyjaśnienie i  zapamiętanie; d. wartościowanie i  zastosowa-

nie). Na stopniu wyjaśnienie wprowadził jednak ks. J. Dajczak określenie 

z a p a m i ę t a n i e  zamiast p o g ł ę b i e n i e . Tym samym dał wyraz swe-

mu przecenianiu zapamiętania wiadomości i w  swoich poglądach w  tym 

względzie pozostał w  tyle nawet w  stosunku do ks. J. Łapota. Omówił ks. J. 

170 Tamże, s.  48-53.
171 J. Roskwitalski, Der Elementare Religionsunterricht in Polen, art. cyt., s. 167 i  n.
172 M. Pfliegler, Der Religionsunterricht, cz. III, Innsbruck-München 1935, s.  276-278. 

Cytuję za: J. Dajczak, Katechetyka, dz. cyt., s.  80.
173 Tamże, s.  110-121.
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Dajczak także inne schematy stopni procesu nauczania, eksponując zwłasz-

cza schemat J. Deweya. Podał go tym razem według oryginalnego ujęcia 

samego twórcy 174.

 Sumując trzeba zauważyć, że  w  poglądach na temat przebiegu procesu 

nauczania ks. J. Dajczak opowiadał się za teorią s t o p n i  f o r m a l n y c h, 

ale podobnie jak K. Sośnicki i  inni dostrzegał potrzebę ich modyfikacji, 

a  tym samym wprowadzenia w  schemat stopni pewnych uzupełnień, wyni-

kających z  potrzeb przyjęcia postulatów nowej szkoły i  rozwijającej się psy-

chologii uczenia się. Obok schematu stopni metody monachijskiej omawiał 

także Deweyowski schemat przebiegu nauczania oraz przyznał, że  J. Dewey 

wzbogacił strukturę lekcji o  element życiowy, problemowy i  praktyczny. 

Nie wnikał jednak na tyle w  złożoną problematykę reformy pedagogicznej 

pierwszej połowy naszego stulecia, aby mogła się ona wydać bardzo przy-

datną dla praktyki katechetycznej.

 Dydaktycy troszczyli się o  nową organizację procesu nauczania (J. Bar-

tecki, J.  Chabior, K. Lech). Niestety katechetycy nie śledzili tych nowych 

poszukiwań i  nie wprowadzali ich w  praktykę nauczania religii. Nie poja-

wiło się na razie zainteresowanie pracami W.  Okonia i  jego ciekawą propo-

zycją przebiegu nauczania. 

 Wobec powyższych można podtrzymać tezę, że  dydaktyka katechetycz-

na w  Polsce w  latach pięćdziesiątych i  sześćdziesiątych wyraźnie preferowała 

teorię s t o p n i  f o r m a l n y c h  i,  zwłaszcza w  praktyce, nie nawiązywała 

także jeszcze kontaktu z  bogatymi nowymi sugestiami dydaktyki ogólnej 

w  Polsce i  na Zachodzie. W  tym drugim przypadku utrudniała to przysło-

wiowa „żelazna kurtyna”.

 Niewątpliwym usprawiedliwieniem omówionej sytuacji była ówczesna 

sytuacja polityczna w  kraju, walka o  przetrwanie nauki religii w  szkole  – 

zresztą nieskuteczna, bo na początku lat sześćdziesiątych usunięto ją ze szkół 

do sal parafialnych.

2.8.4. Zainteresowanie się nową teorią procesu 
nauczania-uczenia się w  powojennych publikacjach 
katechetycznych 

Po II wojnie światowej warunki publikowania materiałów o  charakterze 

katechetycznym były prawie niemożliwe. W  latach 1946-1948 ukazywał się 

174 Tamże, s.  113-114. Ks. J. Dajczak cytuje tutaj pozycję J. Deweya, Jak myślimy?



154 Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji

w  Warszawie „P r z e g l ą d  K a t e c h e t y c z n y” jako organ Księży Prefek-

tów w  Polsce. Na jego łamach wypowiadał się między innymi ks. W.  Ga-

dowski. Władze komunistyczne zabroniły dalszego publikowania tego pis-

ma. Dopiero w  październiku 1957 roku w  poznańskiej Drukarni i  Księgarni 

Świętego Wojciecha ukazał się pierwszy numer nowego czasopisma „K a -

t e c h e t a”. Wtedy to polscy katechetycy otrzymali na nowo możliwość 

prezentowania swoich poglądów i  docierania z  infor macją na temat roz-

woju katechetyki na Zachodzie do ogółu katechetów. Na przykład w  roku 

1959, w  którym wydrukowano tłumaczenie „Katechizmu Katolickiego” 175, 

pojawił się w  „Katechecie” artykuł Klemensa Tilmanna – jednego z  czoło-

wych katechetyków niemieckich danego okresu i  współtwórcy „Katechizmu 

Katolickie go” 176 – przybliżający polskiemu czytelnikowi założenia nowego 

katechizmu. W  tym samym roku 1959 „Ateneum Kapłańskie” przynosi 

ważną informację na temat nowego nurtu w  katechetyce 177.

 Znaczne ożywienie w  polskiej teorii katechetycznej zaznaczyło się jednak 

dopiero od roku 1961. Autorzy publikujący na łamach czasopism postu-

lowali nie tylko odnowę metodyki katechetycznej, lecz domagali się także 

wprowadzenia do katechezy autentycznego tekstu słowa Bożego, w  któ-

rym Bóg się nam uobecnia. Biblię zaczęli traktować jako źródło kateche-

zy 178, a  jednocześnie zwracali uwagę na konieczność liczenia się z  odbior-

cą katechezy 179. Ks. J. Charytański SJ dostarczył polskiemu czytelnikowi 

pierwszej informacji na temat zarysowującej się już wyraźnie na Zachodzie 

orientacji antropologicznej w  katechetyce 180. W  następnych latach polski 

czytelnik dowiadywał się coraz więcej o  dorobku wybitnych katechetyków 

na Zachodzie. Mnożyły się bowiem specjalistyczne artykuły na łamach 

„Katechety”. Natomiast od roku 1967 w  „Studia Theologica Varsaviensia” 

ks. J. Charytański SJ informował dokładnie czytelników o  rozwoju kate-

chezy biblijnej, liturgicznej, a  także o  dojściu do głosu orientacji antropo-

logicznej na  Zachodzie. Pisał o  zmianach dokonujących się w  katechetyce 

175 Katechizm Katolicki, tłum. ks. S. Bizuń, Katowice 1959. 
176 K. Tilmann, Biblia źródłem katechizmu, „Katecheta” 3 (1959), s. 91.
177 S. Teresa USJK, Sprawozdanie z  Międzynarodowego Roku Katechetycznego „Lumen Vi-

tae” w  Brukseli, „Ateneum Kapłańskie” 51 (1959), t.  58, s. 394-400.
178 Narodziny nowej metody katechetycznej, „Katecheta” 5 (1961), s. 101-102. 
179 Ogólnokrajowe Dni Katechetyczne we Francji, „Katecheta” 5 (1961), s. 244-246. 
180 J. Charytański SJ, Mentalność współczesna a  katecheza, „Katecheta” 6 (1962), 

s.  272-277.
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francuskiej, a  przede wszystkim w  katechetyce i  katechezie krajów języka 

niemieckiego 181.

 Jednakże, jak pisze W.  Kubik SJ, przed rokiem 1961 na temat samego 

procesu nauczania wypowiadał się na łamach „Katechety” bardzo fragmen-

tarycznie Stanisław Rybicki. Zwracał jedynie uwagę, że  nauczanie nie może 

się zacieśniać do przekazu wiedzy, czyli materializmu dydaktycznego, któ-

ry jest zaprzeczeniem nawet prostej zasady: non scholae sed vitae discimus. 

Powołując się na J.H. Pestalozziego, eksponował w  nauczaniu znaczenie 

umiejętności 182. 

 Szerzej na temat procesu nauczania wypowiadała się Władysława Miel-

czarska 183. W  swoich rozważaniach powoływała się na Zarys dydaktyki 

W.  Okonia (Warszawa 1957) oraz Zasady nauczania B. Nawroczyńskiego 

(Wrocław 1946). Mimo wszystkich luk, jakie pojawiają się w  tekście autorki, 

jej praca jest już niewątpliwie próbą zwrócenia uwagi katechetów na nowe 

ujęcia i  poszukiwania podejmowane w  pomocniczych w  stosunku do kate-

chetki dziedzinach nauki. Nieco więcej uwagi poświęcił dydaktyce polskiej 

szkoły w  roku 1961 ks. Janusz Tarnowski 184. Ukazał niedomogi i  zalety me-

tody wykładu, a  przede wszystkim dydaktyczną wartość dyskusji – dialogu. 

Omawiając zagadnienie metody, autor poruszał jednocześnie problem prze-

biegu nauczania. Zwrócił uwagę na metodę problemową, słusznie twierdząc, 

że  jej inicjatorem jest John Dewey. Podał jej kolejne etapy: postawienie ży-

ciowego zagadnienia wziętego z  rzeczywistości, określenie badanego bliżej 

problemu, próby rozwiązania, znalezienie właściwego rozwiązania i  spraw-

dzenie jego trafności. Słusznie także wskazał, że  wyznawcą i  propagatorem 

metody problemowej jest prof. Wincenty Okoń.

W tymże roku 1961 na łamach „Katechety”, zauważa ks. W  Kubik, opubli-
kowano wytyczne z  Międzynarodowego Tygodnia Studiów w  Eichstätt, które 
również przemawiały za potrzebą wprowadzenia nowych, aktywizujących ucznia 
momentów w  procesie nauczania 185. Szkoda tylko, że  przytoczono je wyłącznie 
bezokolicznikowymi określeniami, nie próbując dostrzec w  nich różnego typu 

181 J. Charytański SJ, Katechetyka – aktualne problemy katechetyczne we Francji, „Studia 
Theologica Varsaviensia” 7 (1969), s. 315-337; tenże, Katechetyka w  krajach języka niemieckie-
go, „Studia Theologica Varsaviensia” 7 (1969), nr  1, s. 297-312; 8 (1970), nr  2, s. 378-397.

182 S. Rybicki, Żywe prawdy, „Katecheta” 2 (1958), s.  225-229.
183 W.  Mielczarska, O  strukturze jednostki lekcyjnej w  nauczaniu religii, „Katecheta” 

2  (1958), s.  392-398, 498-504.
184 J. Tarnowski, W  poszukiwaniu nowej metody, „Katecheta” 5 (1961), s.  79-87, 162-166.
185 Praktyczne wskazania dla katechetów (opracowane podczas Międzynarodowego Tygodnia 

Studiów w  Eichstätt), „Katecheta” 5 (1961), s.  166-169.
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metod postępowania nauczyciela: metod opartych na słowie, na obserwacji 
i  działaniu praktycznym 186.

 Przeglądając wypowiedzi przedstawicieli polskiej katechetyki do roku 

1961,

trzeba zauważyć, że  w  opracowaniach zaczęto dostrzegać osiągnięcia obu nurtów 
dydaktycznych, które doszły do głosu w  pierwszej połowie XX stulecia. Polscy 
katechetycy są świadomi wartości wskazań, jakich dostarcza rozwijająca się 
dydaktyka ogólna, ale w  minimalnym zakresie. Należy nadto zauważyć, że  au-
torzy zabierający głos na tematy dydaktyczne cytują wprawdzie w  swoich opra-
cowaniach publikacje B. Nawroczyńskiego, K. Sośnickiego i  innych polskich 
dydaktyków, interesują się nowymi osiągnięciami dydaktyki polskiej szkoły, ale 
nie zadają sobie trudu, aby je bardziej zgłębić i  dostrzec w  nich nowe słuszne 
wskazania. Być może w  dawnych ujęciach znajdują większe poczucie bezpieczeń-
stwa albo zważywszy na szczególnie trudny okres dla Kościoła w  Polsce właśnie 
do lat sześćdziesiątych (od 1961 roku nauka religii definitywnie odbywała się 
poza szkołą), nie mają czasu na zgłębienie osiągnięć dydaktyki polskiej szkoły, 
czy też nie mają jeszcze do niej zaufania, zwłaszcza, że  dopiero lata sześćdziesiąte 
przyniosą pełny jej rozwój. Często niestety się zdarzało, że  katechetycy nie za-
dawali sobie trudu bardziej dokładnego zgłębiania i  przedstawienia zagadnień 
dydaktycznych 187.

Choć z wielką dozą ostrożności katechetycy dostrzegają zmiany zachodzące 

w dydaktyce przy poszanowaniu specyfiki przedmiotu, jakim jest nauczanie 

religii, korzystają z dorobku wybitnych dydaktyków.

2.8.5. Próby powiązania nurtu odnowy 
materialno-kerygmatycznej w  katechezie 
z  teorią  stopni  formalnych

Nurt odnowy materialno-kerygmatycznej w  dziedzinie katechetyki do-

tyczył przede wszystkim odnowy treści nauczania religii. Charakteryzo-

wał się odejściem od przekazywania wiedzy religijnej w  postaci definicji 

katechizmowych i  oparciem nauczania religii na źródłach, czyli na Piśmie 

Świętym, liturgii i  życiu chrześcijańskim. Ks. M. Finke, jeden z  czołowych 

przedstawicieli tej odnowy w  Polsce, pisze wprawdzie, że  w  katechetyce 

186 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  254-256.
187 Tamże, s.  255.
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kerygmatycznej metoda ma być wciągnięta w  służbę przepowiadania 188, ale 

w  roku 1963 bronił nadal dawnego sposobu ujmowania procesu nauczania. 

Był przekonany, że  stopnie formalne pełnią specyficzną rolę w  katechezie. 

Próbował mianowicie powiązać postulaty nurtu kerygmatycznego z  teorią 

stopni formalnych a  tym samym przyczynił się do ugruntowania tradycyj-

nego ujęcia nauczania w  katechetyce. Jego stanowisko nie może nas oczywi-

ście dziwić, skoro przedstawiciele nurtu odnowy materialno-kerygmatycz-

nej na Zachodzie, czyli odnowy treści nauczania religii, także nie wszyscy 

otwierali się na osiągnięcia dydaktyki ogólnej – przynajmniej w  pierwszej 

połowie lat sześćdziesiątych.

Nie zwrócono uwagi – pisze ks. W.  Kubik – na słuszną krytykę podjętą przez 
J.  Goldbrunnera oraz na nowe ujęcie w  teoriach dydaktycznych procesu naucza-
nia. J. Goldbrunner zarzucał przede wszystkim G. Weberowi pomieszanie dwu 
płaszczyzn: dydaktycznej i  duszpastersko-teologicznej. G. Weber zastępował, 
mianowicie pojęcia dydaktyczne, oparte na psychologicznych prawach poznania, 
pojęciami osobowymi które należą do kategorii duszpastersko-teologicznych. 
Takie przestawienie pojęć – zdaniem J. Goldbrunnera – musiało ujemnie się 
odbić na rozumieniu procesu nauczania, który wyłącznie można rozważać w  ka-
tegoriach psychologicznych i  dydaktycznych. Ponadto J. Goldbrunner zwracał 
uwagę, że  procesem dydaktycznym można kierować, natomiast trudno plano-
wać według stopni formalnych obwieszczenie, rozważanie i  urzeczywistnianie 
Słowa Bożego. Przyjęcie poselstwa, nawrócenie i  odpowiedź mogą następować, 
ale nie muszą, są one tajemnicą łaski i  wolnej osoby. Pozostając na płaszczyźnie 
duszpastersko-teologicznej, katecheza musi bardziej przypominać obwieszcze-
nie, rozważanie i  urzeczywistnianie się Słowa Bożego, jak to się dzieje na przy-
kład podczas nabożeństwa Słowa Bożego. I  niewątpliwie katecheza powinna 
nieraz przybrać taki charakter, ale zanim go przyjmie, tekst proklamowany musi 
być zrozumiały. Do takiego zaś zrozumienia dochodzimy poprzez poprzednie 
uwzględnienie odkrytych prawideł procesu nauczania-uczenia się, czyli płasz-
czyzny dydaktycznej 189.

 Pogląd reprezentowany przez J. Goldbrunnera przyjmuje w  drugiej po-

łowie lat sześćdziesiątych S. Kunowski 190 i  ks. F. Blachnicki 191. S. Kunowski 

wyraźnie przeciwstawia się poglądowi G. Webera i  ks. M. Finkego,  ponieważ 

188 M. Finke, Jednostka metodyczna w  katechezie kerygmatycznej, „Katecheta” 7 (1963), 
s.  227.

189 W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  257.
190 S. Kunowski, Formy rozwojowe w  pracy katechetycznej, „Katecheta” 10 (1966) s.  101.
191 F. Blachnicki, Problemy metody w  katechezie kerygmatycznej, „Katecheta” 10 (1966), 

s.  208-213.
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uważa, że  ze względów rozwojowych i  zmian zachodzących w  wychowan-

ku, nauczanie religii wymaga rewizji odnośnie co do treści i  musi także od-

stąpić od jednolitego schematu, utartych form lekcji i  stopni formalnych, 

choćby udoskonalonych pod nowymi nazwami, jak obwieszczenie zbaw-

czego wydarzenia (dawniej pogląd), rozważanie zbawczej tajemnicy (daw-

niejsze wyjaśnienie i  pogłębianie) oraz urzeczywistnianie konsekwencji dla 

życia (stara aplikacja, zastosowanie) 192. S. Kunowski uważał, podobnie jak 

ks. F. Blachnicki, że  formy lekcyjne muszą być zróżnicowane w  zależności 

od wieku uczniów. Opowiadał się za poglądem twórcy teorii warstwico-

wej wychowania Sergiusza Hessena 193, który pierwszy zwrócił uwagę na to, 

że  formy rozwojowe stale muszą się przekształcać. Zabawa w  przedszkolu 

powinna stopniowo nasiąkać lekcją jako s y s t e m a t y c z n ą  p r a c ą  z e -

s p o ł o w ą  k l a s y  n a d  w s p ó l n y m  z a d a n i e m, ale praca lekcyjna 

ma być coraz bardziej z  wiekiem uczniów przeniknięta twórczością, by nie 

zmieniła się w  mechaniczną, niewolniczą robotę 194.

 Można zatem wysnuć wniosek, że  polscy katechetycy ciągle jeszcze w  la-

tach sześćdziesiątych nie dostrzegali w  pełni ważności zagadnienia nowej or-

ganizacji procesu nauczania według takich zasad, które by pracę katechety 

z  katechizowanymi czyniły bardziej skuteczną. Nie korzystali z  dorobku dy-

daktyki ogólnej – tak ważnej w  stosunku do katechetyki nauki pomocniczej.

2.8.6. Materiały metodyczne przeznaczane dla praktyki 
katechetycznej

W omawianym przez nas okresie czasu odnotowujemy zasadniczo tyl-

ko trzy rodzaje materiałów metodycznych dla katechety. Są to katechezy 

ks. W.  Zaleskiego „Nauka Boża” 195, podręcznik „Bóg zbawia nas” ks. A. Cie-

szyńskiego (A. Siemienia) 196 oraz katechezy drukowane w  „Katechecie”. Nie-

stety, nadal przyznaje się w  nich pierwszeństwo dydaktycznej teorii stopni 

formalnych w  organizacji procesu (przebiegu) nauczania. 

 W sposób dobitny trzeba jednak zaznaczyć, że  główny nurt poszuki-

wań w  omawianym okresie czasu wiązał się z  pracą nad nowym jednolitym 

192 Tamże.
193 S. Hessen, Podstawy pedagogiki (tłum. z  jęz. rosyjskiego), Warszawa 1935, s.  139.
194 S. Kunowski, Formy rozwojowe w  pracy katechetycznej, art. cyt., s.  101.
195 W.  Zaleski, Nauka Boża, t. 1--2, Poznań 1959, 21966.
196 A. Cieszyński, Bóg zbawia nas, Katowice 1969.
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katechizmem ogólnopolskim. Dla wykonania tego zadania 12 stycznia 1961 

roku Plenarna Konferencja Episkopatu Polski na wniosek Komisji Kateche-

tycznej Episkopatu powołała specjalną Podkomisję Katechizmową w  skła-

dzie ks. P. Bednarczyk, ks. E. Materski i  ks. S. Bizuń. Ten ostatni opubliko-

wał dokładną historię 197 powstania „Katechizmu religii katolickiej”. Z  jego 

opracowania dowiadujemy się, że  ks. E. Materski wycofał się z  podkomisji 

26 lutego 1964 r., natomiast w  r. 1962 został zaproszony do podko misji 

ks. J. Charytański, a w  roku 1964 ks. A. Kotlarski i  ks. M. Wolniewicz. 

Katechizm został opracowany i  ukazał się nakładem Księgarni św. Wojcie-

cha w  roku 1968 198. Prace podkomisji trwały stosunko wo długo z  uwagi na 

trwający właśnie Sobór Watykański II i  konieczność uwzględ nienia ukazu-

jących się stopniowo ważnych dla katechezy dokumentów soborowych, jak 

Konstytucja Dogmatyczna o  Kościele i  inne.

 Opublikowany „Katechizm religii katolickiej” był zasadniczo podręczni-

kiem dla dorosłych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. Syg-

nalizował jednak przede wszystkim początek bardziej intensywnych prac na 

terenie katechetyki w  ostatnim trzydziestoleciu XX wieku, bo chociaż nauka 

religii odbywała się w  salach parafialnych, katechetycy nie tracili kontaktu 

z  rozwojem dydaktyki szkolnej.

 Wtedy to w  latach sześćdziesiątych ks. Jan Charytański SJ powołał do 

istnienia zespół, który pod jego kierunkiem przygotował serię podręczni-

ków dla uczniów Bóg z  nami, cz. I-IV (dwa pierwsze tomiki podręcznika dla 

ucznia ukazały się także w  1968 w  Wydawnictwie Księży Jezuitów w  Kra-

kowie). W  zespole tym kierował on opracowaniem nowej wersji Katechi-

zmu religii katolickiej, aby mogli korzystać z  niego także uczniowie szkoły 

podstawowej. W  latach 70. pod kierunkiem ks. J. Charytańskiego opraco-

wano i  opublikowano 8  tomów materiałów pomocniczych dla katechety 

uczniów szkół podstawowych (Bóg z  nami. Podręcznik dla katechety, cz. I-IV 

oraz Podręcznik metodyczny do Katechizmu religii katolickiej, t.  I-IV). Ko-

lejnym owocem pracy redakcyjnej było przygotowanie ostatecznej redakcji 

Ramowego programu katechizacji w  1971  r. a  następnie I  Schematu progra-

mu szczegółowego dla klas od I-VIII. Pod kierownictwem ks. Jana Charytań-

skiego powstała seria podręczników o  wspólnym tytule Spotkania z  Bogiem, 

przeznaczonych dla uczniów szkół średnich i  katechetów pracujących z  mło-

197 S. Bizuń, Historia powstania „Katechizmu religii katolickiej”, „Katecheta” 17 (1973), 
s.  95-107.

198 Katechizm religii katolickiej, t. 1--2, Poznań 1968.
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dzieżą 199. Do tych opracowań powrócimy w  kolejnych rozdziałach, ponie-

waż ukazywały się drukiem w  latach siedemdziesiątych – co prawda z  wiel-

kim trudem z  uwagi na bardzo nieprzychylną postawę dla twórczości kate-

chetycznej komunistycznej cenzury. Trzeba było z  rocznym wyprzedzeniem 

oddawać poszczególne tomy do cenzury państwowej i  prawie rok czekać 

na łaskawe zatwierdzenie poszczególnych opracowań, oczywiście po wpro-

wadzeniu korekty wskazanej przez recenzenta. Przy tomie czwartym pod-

ręcznika metodycznego dla katechety Bóg z  nami cz.  IV poprawek było aż 

143 200. Recenzent kwestionował proponowaną pracę w  zespołach uczniow-

skich, twierdząc, że  takie nauczanie może stosować tylko szkoła państwowa 

a  nie nauczyciel religii. Ingerował zatem już nie w  nauczanie religii w  szkole, 

ale we wszelkie publikacje, zwłaszcza te, które były przeznaczone dla kate-

chizacji w  salkach parafialnych.

 Tak więc na przełomie lat sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych w  dziedzi-

nie katechetyki dostrzegamy dobre prognozy rozwoju myśli dydaktycznej. 

Zanim jednak poświęcimy im więcej uwagi, w  kolejnym rozdziale zapre-

zentujemy najpierw osiągnięcia w  polskiej dydaktyce szkolnej, dydaktyce 

ogólnej.

199 Dokładne omówienie wkładu ks. Jana Charytańskiego SJ w  polską katechetykę, por. 
Władysław Kubik SJ, Odszedł do Pana wybitny katechetyk, ks. prof. zw. dr hab. Jan Charytań-
ski SJ, „Katecheta” 53 (2009), s.  3-10.

200 Podaję na podstawie wywiadu z  ks. prof. W.  Kubikiem SJ, który wraz z  ks. prof. 
J.  Charytańskim SJ był odpowiedzialny za ostateczną redakcję materiałów katechetycznych 
oddawanych do druku.
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Rozdział III

Rozwój teorii procesu nauczania
w  dydaktyce i  katechetyce 

w ostatnim trzydziestoleciu XX wieku

W  latach sześćdziesiątych, a  zwłaszcza w  ostatnich trzech dziesięciole-

ciach XX wieku, już nie tylko dydaktycy, lecz i  katechetycy 1 łączą trwałość 

wiedzy i  jej skuteczność, czyli wpływ na działanie, na postawy uczniów 

z  właściwym zaplanowaniem i  przeprowadzeniem procesu, czyli przebiegu 

uczenia się. W  związku z  rozwojem psychologii uczenia się proces ten jed-

nak kształtują na gruncie innych niż herbartyści założeń psychologicznych.

 Powszechnie przyjmuje się, że  proces nauczania może zachodzić w  roz-

maitych typach i  na różnych szczeblach kształcenia. Akcentuje się, że  zawsze 

powinien on być rozumiany jako ciąg zdarzeń, obejmujących czynności na-

uczania i  uczenia się. I  choć proces ten może mieć nieco odmienny charakter 

w  zależności od wieku uczniów, celów, treści i  różnych warunków, w  jakich 

się odbywa, zawsze trzeba w  nim uwzględnić pewne momenty wspólne dla 

wszystkich rodzajów nauczania, a  więc także dla katechezy w  takim zakre-

sie, w  jakim ma w  niej miejsce także nauczanie.

 W. Okoń 2, który tworzy polską dydaktykę już od lat pięćdziesiątych XX 

wieku, ustala w  oparciu o  liczne badania na terenie polskiej szkoły z  coraz 

większą dokładnością konkretne momenty (ogniwa) procesu nauczania-

-uczenia się. Nie sprowadza ich do stopni formalnych, tzn. nie czyni z  nich 

schematu dla pojedynczych lekcji, ani nie uważa, że  poszczególne momen-

ty muszą występować w  ustalonym porządku jako „ogniwa czynności”. Ich 

1 Por. W.  Kubik SJ, Zarys dydaktyki katechetycznej, dz. cyt., s.  172.
2 Por. W. Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  237 n.

Od teorii...11 
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kolejność może podlegać określonym zmianom, dość często również dwa 

lub więcej momentów może pojawić się równocześnie 3. Chociaż w  poszcze-

gólnych jednostkach lekcyjnych nie wszystkie muszą być zrealizowane, nie 

może ich jednak zabraknąć w  całym procesie nauczania. W.  Okoń określa za-

tem przebieg nauczania jako złożony proces budowy poszczególnych lekcji.

 Jeśli chodzi o  same ogniwa, kolejne momenty procesu nauczania, 

W.  Okoń, jak już mówiliśmy wyżej, przyjmuje ich aż siedem 4. Wyróżnia 

w  nich paralelnie czynności nauczyciela i  uczniów. Zaprezentowaliśmy je 

już w  rozdziale poprzednim, jednak dla uzyskania przejrzystości myśli po-

nownie je powtarzamy w tym miejscu.

Tabela nr  3. Współdziałanie nauczycieli i  uczniów w  procesie nauczania-uczenia się

Czynności nauczycieli Czynności uczniów

1. Działania sprzyjające uświadomieniu
uczniom celów i  zadań kształcenia.

1. Działania sprzyjające wytworzeniu 
pozytywnej motywacji do nauki, stosownie 

do zaaprobowanych celów.

2. Zaznajamianie uczniów z  nowymi rzeczami 
i  zdarzeniami.

2. Poznawanie nowych rzeczy 
i zdarzeń.

3. Kierowanie procesem nabywania pojęć. 3. Procesy uogólniania służące wytworzeniu 
pojęć.

4. Kierowanie procesem poznawania 
prawidłowości i  praw naukowych.

4. Poznawanie prawidłowości 
i  praw naukowych oraz systematyzowanie 

i  utrwalenie wiedzy.

5. Kierowanie procesem przechodzenia
od teorii do praktyki.

5. Nabywanie umiejętności i  nawyków.

6. Organizowanie zajęć 
praktyczno-wytwórczych.

6. Działania praktyczne służące wytwarzaniu 
przedmiotów i  zmian 

w otoczeniu.

7. Sprawdzanie i  ocena osiągniętych przez 
uczniów kompetencji.

7. Samokontrola osiągnięć uzyskiwanych 
w  toku uczenia się.

Źródło: W.  Okoń, Proces kształcenia, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1983, nr 1, s.  5-26.

 U podstaw wyróżnionych przez W.  Okonia ogniw procesu nauczania-

-uczenia się odkrywamy wysuwane przez psychologów przekonanie o  wie-

lopostaciowości poznania ludzkiego. Składają się na nie takie elementy, 

jak tworzenie się wyobrażeń na zasadzie spostrzeżeń zmysłowych, porząd-

kowanie ich, uogólnianie na drodze operacji myślowych i  wreszcie spraw-

dzanie pracy myślowej w  toku praktycznej działalności. Wynika stąd teza 

3 W.  Okoń, Proces nauczania, dz. cyt., s.  57. 
4 W.  Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s.  143.
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o  konieczności uwzględnienia w  nauczaniu tak spostrzegania, jak i  myślenia 

oraz praktyki 5. Pominięcie któregokolwiek z  tych czynników jest z  reguły 

przyczyną niepowodzeń nauczyciela i  trudności w  opanowaniu wiedzy. Nie-

mniej ważną jest komunikacja, dialog pomiędzy nauczycielem i  uczniem. 

Dlatego w  poszczególnych momentach czy ogniwach umieszcza się paralel-

nie odpowiednie czynności nauczyciela i  ucznia. W.  Okoń nie poprzestaje 

na wyznaczeniu poszczególnych ogniw procesu nauczania-uczenia się. Pre-

zentuje bardzo bogate i  różnorodne sposoby pracy nauczyciela z  uczniami. 

Jest twórcą teorii wielostronnego kształcenia. 

3.1. Teoria kształcenia wielostronnego 

Nowym osiągnięciem w  dydaktyce szkolnej, które może się także okazać 

szczególnie pomocnym w  dydaktyce katechetycznej, jest teoria kształcenia 

wielostronnego i  związane z  nią strategie nauczania, wypracowane przez na-

szego wybitnego pedagoga W.  Okonia 6.

 Najważniejszą kwestią dla W.  Okonia – twórcy teorii wielostronnego 

kształcenia  – jest jego strona procesualna 7. Wyróżnia w  niej trzy podstawowe 

funkcje: „poznawanie świata i  siebie, przeżywanie świata i  nagromadzonych 

w  nim wartości oraz zmienianie świata” 8. Funkcje te wyrażają się właśnie 

poprzez trojaką działalność człowieka. Poznawanie przejawia się głównie 

w  działalności intelektualnej, przeżywanie – w  działalności emocjonalnej, 

a  zmienianie świata – w  działalności praktycznej, której najważniejszą po-

stacią jest praca wytwórcza. 

 W każdej z  wymienionych funkcji można wyróżnić działalność, która 

posiada swoją stronę asymilacyjną i  twórczą.

Asymilacja ma umożliwić człowiekowi zaznajomienie się z  odpowiednio wy-
selekcjonowanym dorobkiem nauki, sztuki i  techniki, a  jego twórczość własna 

5 W. Okoń, Wychowanie umysłowe, w: Pedagogika, red. B. Suchodolski, Warszawa 1973, 
s.  312-326.

6 W.  Okoń, U  podstaw problemowego uczenia się, Warszawa 1964. Bardzo obszernie za-
gadnieniem kształcenia wielostronnego znajduje się w  rozprawie doktorskiej: ks. Andrzej 
Krasiński, Teoria kształcenia wielostronnego w  dydaktyce szkolnej i  katechetycznej, Warszawa 
1999, mps w  posiadaniu autora pracy.

7 W.  Okoń, Trzy obszary działalności, „Życie Szkoły Wyższej” 1 (1986), s.  133-147.
8 W.  Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s.  196.
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w  tych trzech zakresach ma mu dać szansę wypróbowania i  rozwinięcia własnych 
zdolności, uzdolnień i  sił twórczych 9.

 Działalność intelektualną asymilacyjną w  procesie uczenia się W.  Okoń 

nazwał uczeniem się przez przyswajanie, działalność intelektualną twór-

czą  – uczeniem się przez odkrywanie, działalność emocjonalną – uczeniem 

się przez przeżywanie i  wreszcie działalność praktyczną – uczeniem się przez 

działanie.

 Aktywność intelektualna, zdaniem W.  Okonia, zmierza do poznawania 

świata i  siebie. Przede wszystkim umożliwia przyswajanie nagromadzonej 

przez ludzkość wiedzy przyrodniczej i  społecznej przy pomocy nauczyciela 

i  korzystania z  licznych źródeł tej wiedzy. Ale jednocześnie znaczną część 

tej wiedzy uczeń odkrywa sam, rozwiązując odpowiednio dobrane prob-

lemy i  doskonaląc w  ten sposób własne zdolności twórcze w  dziedzinie 

intelektualnej 10. 

Aktywność emocjonalna polega na przeżywaniu wartości i  ich wytwarzaniu. 
Mówiąc o  niej trzeba mieć na myśli tę stronę procesu edukacji, która jest naj-
częściej zaniedbywana. Chodzi tu o  radość, którą uczący się młody człowiek 
może czerpać z  przeżywania dostępnych mu wartości poznawczych moralnych, 
społecznych, estetycznych i  wszelkich innych. Ale te przeżycia i  ich skutki w  po-
staci własnych systemów wartości są jeszcze cenniejsze, gdy sam zaczyna tworzyć 
nowe wartości w  szczególnie mu bliskich dziedzinach 11.

 Aktywność praktyczna wymaga poznania wiedzy o  rzeczywistości, któ-

rą jednostka ma zmieniać lub stwarzać. Wiedza staje się tu bezpośrednio 

użyteczna głównie w  twórczości technicznej i w  pracy produkcyjnej. Dając 

wiedzę o  świecie i  znajomość wzorów prze kształcania rzeczywistości, szko-

ła może jednocześnie uczyć swoich wychowanków rozwiązywania nowych 

problemów technicznych, twórczego działania w  dziedzinie techniki, ekono-

miki i w  zakresie produkcji, ale także w  dziedzinie szeroko pojętej kultury 12.

 Dla każdej z  wymienionych rodzajów działalności W.  Okoń wyznacza 

różne strategie nauczania-uczenia się, inaczej mówiąc różną organizację pra-

cy nauczyciela z  uczniami, czyli różne typy lekcji i  różne toki lekcji.

9 Por. A. Krasiński, Teoria kształcenia wielostronnego w  dydaktyce szkolnej i  katechetycz-
nej, dz. cyt., s.  30.

10 W.  Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s.  197.
11 Tamże, s. 198.
12 Por. tamże.
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3.1.1. Strategia podająca

Jeśli za podstawę lekcji przyjmuje się przyswajanie wiedzy przez uczniów, 

to składają się na nią według W.  Okonia następujące momenty:

– zetknięcie ucznia z  nowymi wiadomościami,

– skojarzenie ich z  wiadomościami wcześniej nabytymi,

– uporządkowanie nowych wiadomości,

– zastosowanie wiadomości w  nowych sytuacjach 13.

L e k c j e  o p a r t e  n a  t e j  s t r a t e g i i  p o w i n n y  o b e j m o w a ć:

– organizacyjne i  psychiczne przygotowanie klasy do pracy,

– sprawdzenie pracy domowej,

–  przedstawienie i  opracowanie nowych treści, integrowanie nowych tre-

ści z  dawniej nabytymi oraz ich systematyzowanie,

–  utrwalenie nowych treści przez próby samodzielnego stosowania ich 

w  nowych sytuacjach,

– wyjaśnienie założeń pracy domowej 14.

 W. Okoń przestrzegał nauczycieli przed zniekształceniem struktury tego 

typu lekcji. Najczęstszym ich błędem, uważał, bywa przesadne akcentowanie 

i  poświęcanie zbyt wiele czasu na sprawdzanie pracy domowej, polegającej 

na tzw. ustnej kontroli zadanych do domu wiadomości, kosztem opraco-

wania nowego materiału i  jego asymilacji na lekcji. 

 Jak widać W.  Okoń nie negował wartości nauczania podającego, ale kładł 

nacisk na psychiczne przygotowanie ucznia, czyli na obudzenie motywacji 

uczenia się. Akcentował opracowanie nowego materiału przy współudziale 

ucznia, a  nie tylko podanie mu gotowej treści, wreszcie domagał się łącze-

nia poznanych treści w  pewną całość, syntetyzowanie ich oraz samodzielne 

stosowanie w  nowych sytuacjach.

3.1.2. Strategia problemowa

W kolejnej strategii, zwanej problemową 15, patrząc od strony ucznia, 

wyróżnił W.  Okoń następujące podstawowe ogniwa: 

13 W.  Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s.  318.
14 Tamże, s.  321. Por. także: A. Krasiński, Teoria kształcenia wielostronnego w  dydaktyce 

szkolnej i  katechetycznej, dz. cyt., s.  43-44.
15 W.  Okoń, U  podstaw problemowego uczenia się, dz. cyt., s.  79.
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–  znalezienie się ucznia w  sytuacji problemowej i  sformułowanie wynika-

jących z  niej pytań,

–  wyłonienie na podstawie samodzielnych poszukiwań odpowiedzi na te 

pytania (wynajdywanie hipotez, pomysłów),

–  sprawdzenie tych odpowiedzi na drodze teoretycznej lub praktycznej,

–  uporządkowanie wiadomości i  odpowiednie ich utrwalenie,

–  zastosowanie wiadomości w  nowych sytuacjach.

L e k c j a  o p a r t a  n a  s t r a t e g i i  p r o b l e m o w e j  o b e j m u j e:

– przygotowanie uczniów do pracy,

–  sprawdzenie pracy domowej jako nawiązanie do lekcji poprzedniej,

–  stworzenie sytuacji problemowej i  sformułowanie przez uczniów zagad-

nienia głównego oraz kwestii z  nim związanych,

–  ustalenie planu pracy i  toku jego realizacji, sformułowanie pomysłów 

rozwiązania,

–  sprawdzenie pomysłów rozwiązania na drodze empirycznej lub 

teoretycznej, 

–  usystematyzowanie i  utrwalenie nowych wiadomości, zastosowanie ich 

w  nowych sytuacjach praktycznych bądź teoretycznych na lekcji lub 

w  zadanej pracy domowej 16.

 Struktura lekcji typu problemowego może ulegać zmianom. Możliwość 

ta jest uzależniona od tego, czy uczniowie rozwiązują problemy typu „od-

kryć” czy „wynaleźć”, a  także od tego, czy podczas lekcji rozwiązywany jest 

jeden czy więcej problemów oraz czy problem wymaga rozwiązania w  ciągu 

więcej niż jednej lekcji 17.

 Niewątpliwie w  proponowaniu tej strategii nawiązuje W.  Okoń do po-

szukiwań dydaktyków pierwszej połowy XX stulecia J. Deweya czy B. Na-

wroczyńskiego. Nadaje jednak swoim ustaleniom charakter bardziej szczegó-

łowy i w  sposób precyzyjny włącza ucznia w  samodzielną pracę, w  ustalanie 

i  rozwiązywanie problemów pod kierunkiem nauczyciela. Tego rodzaju na-

uczanie uwzględnia szeroki wachlarz operacji umysłowych i  stanowi pod-

stawę rzetelnej komunikacji pomiędzy nauczycielem i  uczniem, wyzwala 

twórczą postawę ucznia.

16 W.  Okoń, W  sprawie budowy lekcji, „Nowa Szkoła” 4 (1971), s. 5. Por. także: A.  Kra-
siński, Teoria kształcenia wielostronnego w  dydaktyce szkolnej i  katechetycznej, dz. cyt., s.  54-57.

17 Por. W.  Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s.  322.
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3.1.3. Strategia operacyjna

Kolejna strategia wyróżniona przez W.  Okonia dotyczy wszelkiego ro-

dzaju praktycznego działania uczniów, czy to będzie zdobywanie określo-

nych umiejętności związanych z  przerabianym materiałem nauczania, czy 

też przygotowanie do określonego zawodu.

 W uczeniu się przez różne rodzaje działania W.  Okoń wyodrębnił na-

stępujące etapy strategii operacyjnej 18:

–  poznanie celu działania oraz jednej lub więcej reguł, które mają być za-

stosowane w  działaniu; uświadomienie uczniom nazwy i  znaczenia da-

nej umiejętności;

–  ustalenie modelu działania; sformułowanie na podstawie przypomnia-

nych wiadomości tych reguł, które w  danym działaniu mają znaleźć za-

stosowanie, co jest właśnie ustaleniem naukowych podstaw umiejętności;

–  pokazanie wzoru danego działania, przy czym obserwując ten wzór, ucz-

niowie muszą sobie uprzytomnić sens i  wartość praktyczną reguł;

–  pierwsze działania uczniów, wykonane przy stałej kontroli nauczyciela.

–  systematyczne i  samodzielne ćwiczenia w  posługiwaniu się opanowaną 

umiejętnością. 

 Powtarzanie działania powoduje jego automatyzację, tj. przekształcenie 

się umiejętności w  nawyk. Przy tym automatyzacji podlega przede wszyst-

kim stosowanie reguł, wskutek czego świadomość działającego, uwolniona 

w  znacznej mierze od funkcji kontrolnych, może być skierowana na inne 

cele.

 W założeniu ten właśnie etap ma umożliwić uczniowi prawidłowe po-

sługiwanie się regułą, stąd potrzebna tu jest stała kontrola, zapobiegająca 

utrwalaniu się błędnych działań.

 W. Okoń wyróżnił w   s t r a t e g i i  o p e r a c y j n e j  dwie fazy procesu 

uczenia się przez działanie: orientacyjną i  operacyjną.

 Faza orientacyjna reprezentuje stosowaną w  działaniu teorię. 

 Faza operacyjna natomiast dotyczy praktyki w  jej ścisłym znaczeniu bądź 

działania służącego wyćwiczeniu własnego ciała, bądź działania o  charakte-

rze intelektualnym, a  więc np.  opanowywania reguł ortograficznych, ucze-

nia się języka obcego, rozwiązywania zadań matematycznych.

 W  t o k u  l e k c j i  o p a r t e j  n a  s t r a t e g i i  o p e r a c y j n e j  m o ż -

n a  w y r ó ż n i ć  n a s t ę p u j ą c e  c z ę ś c i:

18 Por. A. Krasiński, Teoria kształcenia wielostronnego w  dydaktyce szkolnej i  katechetycz-
nej, dz. cyt., s.  80 i  n.
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–  przygotowanie klasy do pracy i  sprawdzenie zadania domowego,

– uświadomienie sobie przez uczniów zadania lekcji,

–  ustalenie zasad i  reguł umożliwiających wykonanie tego zadania,

–  wzorowy pokaz danej czynności,

–  wykonanie pierwszych działań przez uczniów pod kontrolą nauczyciela,

–  ćwiczenia systematyczne, odpowiednio urozmaicone,

–  zadanie pracy domowej sprzyjającej utrwaleniu sprawności 19.

 Wymienione trzy toki uczenia się: podający, problemowy i  operacyj-

ny, czyli toki o  charakterze instrumentalnym, służą, zdaniem W.  Okonia, 

głównie poznawaniu rzeczywistości, jej rozumieniu i  tym samym bardziej 

skutecznemu na nią oddziaływaniu. Niektórzy przedstawiciele dydaktyki 

sądzą, że  strategie oraz ewentualne ich warianty wyczerpują całość działal-

ności dydaktycznej nauczycieli i  uczniów. Z  takim poglądem nie można się 

godzić, podobnie jak nie można zgodzić się z  redukcją wszystkich strate-

gii do jednej. Z  procesu tego nie można dowolnie eliminować ani działa-

nia przekształcającego rzeczywistość, ani przeżyć emocjonalnych, które się 

wiążą ze swoistą dynamiką i  dramaturgią tego procesu. Obok więc obu to-

ków dotyczących poznawania i  rozumienia rzeczywistości, niezbędne jest 

stosowanie toku przysposabiającego uczniów do jej przetwarzania oraz dla 

jakiejś innej kategorii, umożliwiającej kształtowanie pożądanego stosunku 

ucz niów do człowieka i  ogólnoludzkich wartości 20. Chodzi zatem o  tok lek-

cji o  charakterze głębszym, powiedzielibyśmy formacyjnym. 

3.1.4. Strategia eksponująca

Zatem w  przypadku zajmowania się treściami o  charakterze emocjonal-

no-oceniającym, gdy tematem zajęć dydaktycznych jest opracowanie utworu 

literackiego – a  takim jest także tekst biblijny – czy utworu muzycznego lub 

z  dziedziny malarstwa czy rzeźby, musimy przyjąć strategię i  tok eksponujący 21.

 Podczas stosowania strategii eksponującej W.  Okoń proponował nastę-

pujący model postępowania uczniów:

– zetknięcie się z  dziełem i  ukierunkowanie kontaktu z  nim,

– eksponowanie dzieła,

19 Por. W.  Okoń, W  sprawie budowy lekcji, art. cyt., s.  7.
20 W.  Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s.  319.
21 Por. A. Krasiński, Teoria kształcenia wielostronnego w  dydaktyce szkolnej i  katechetycz-

nej, dz. cyt., s.  67 i  n.
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– analiza problemowa dzieła, prowadząca do jego oceny,

–  umiejscowienie dzieła na tle dorobku jego twórcy lub innych twórców,

–  aktywność własna uczniów i  ewentualne wnioski praktyczne dotyczące 

ich własnych postaw 22.

 Stopień swobody w  stosowaniu tej strategii eksponującej jest najwyższy 

z  powodu wielkiej rozmaitości dzieł i  czynów ludzkich oraz różnych spo-

sobów ich eksponowania. Ważne jest, by podczas lekcji prowadzonej tym 

tokiem nie zabrakło trzech podstawowych jego elementów: poznania dzie-

ła, jego analizy oraz kształtowania własnego stosunku do wartości w  nim 

reprezentowanych 23.

 W  z a j ę c i a c h  d y d a k t y c z n y c h  opartych na uczeniu się przez 

przeżywanie w y s t ę p u j ą  n a j c z ę ś c i e j  n a s t ę p u j ą c e  c z ę ś c i:

–  przygotowanie klasy do pracy,

–  poznanie i  zrozumienie wiadomości o  eksponowanym dziele i  jego 

twórcy,

–  uczestnictwo w  ekspozycji dzieła niekiedy powtarzanej w  całości lub we 

fragmentach,

–  analiza oraz interpretacja utworu,

–  dyskusja na temat głównych wartości dzieła,

–  twórcza aktywność uczniów zależna od charakteru dzieła 24.

 Jak łatwo można zauważyć, także podczas pracy według tej kolejnej stra-

tegii nauczania-uczenia się przykłada się duże znaczenie do solidnej pra-

cy uczniów oraz ich wnikliwej analizy prowadzącej do syntetycznej oceny 

utworu, którym się uczniowie zajmują podczas lekcji. Nie ma tu miejsca na 

pobieżne zatrzymanie się nad opracowywanym utworem. Uczeń musi się 

zdobyć na dokładne zapoznanie się z  autorem dzieła i  samym dziełem, co 

z  kolei stwarza ogromne możliwości dialogu, dyskusji i  komunikacji pomię-

dzy uczniem i  nauczycielem oraz stwarza szansę do obudzenia samodzielnej 

aktywności i  twórczości ucznia. Należy bezwzględnie podkreślić, że  ten ro-

dzaj strategii w  nauczaniu odgrywa ogromną rolę i  to nie tylko w  naukach 

humanistycznych, a W.  Okoń jest pierwszym, który dostrzegł wartość tego 

rodzaju nauczania i  szeroko oraz kompetentnie je omówił. 

22 W.  Okoń, W  sprawie budowy lekcji, art. cyt., s.  5; tenże, Wprowadzenie do dydaktyki 
ogólnej, dz. cyt., s.  319-320.

23 W.  Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s.  320.
24 Por. W.  Okoń, W  sprawie budowy lekcji, art. cyt., s.  7; por. także: T.  Lewowicki, Psy-

chologiczne różnice indywidualne a  osiągnięcia uczniów, Warszawa 1975, s.  188-191. T.  Le-
wowicki podaje tutaj konkretny przykład zastosowania strategii emocjonalnej na lekcji ję-
zyka polskiego. Lekcję tę jednocześnie ocenia.
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Wyróżnienie czterech toków nauczania-uczenia się, zauważa W.  Okoń, uwzględ-
niających łącznie, podstawowe cele i  kierunki kształcenia, stanowi podstawę do 
pogodzenia rozbieżnych poglądów na budowę lekcji. Na tej podstawie, która 
w  praktyce szkolnej została potwierdzona dobrymi wynikami, można przyjąć 
istnienie czterech głównych typów lekcji odpowiadających czterem strategiom 
(tokom). Brak w  procesie kształcenia, a  nawet w  całym cyklu dydaktycznym 
któregokolwiek typu mówi o  zlekceważeniu jakichś celów kształcenia, a  więc 
o  jakiejś luce w  wielostronnym kształceniu dzieci, młodzieży czy dorosłych. Luka 
ta może dotyczyć albo braku samodzielności w  procesie poznawania świata, albo 
działania, albo wreszcie ukształtowania stosunku do celów życia ludzkiego i  do 
wytworzonych przez ludzi wartości. W  tym ostatnim przypadku nie należałoby 
więc mówić o  nauczaniu wychowującym, lecz tylko o  nauczaniu instrumental-
nym, które miałoby być zastosowane również wobec takich przedmiotów, jak 
literatura, historia, nauka o  społeczeństwie, sztuki plastyczne czy muzyczne. 
Z  tym stanowiskiem zgodzić się nie można 25.

 Tak więc rozważania i  badania na temat procesu nauczania, począwszy 

od lat pięćdziesiątych, a  zwłaszcza w  ostatnich dziesięcioleciach XX wieku, 

mają charakter bardzo bogaty i  wszechstronny. Cechuje je niezwykła wnikli-

wość i  wielorakie spojrzenie na tę ważną dziedzinę życia i  działania człowie-

ka. Od skuteczności i  poprawności wykształcenia zależy przecież dojrzałość 

osoby człowieka i  jego przydatność we wszelkich przejawach społecznego 

zaangażowania. W  dalszym ciągu respektuje się dorobek lat poprzednich, 

wszelkie pozytywne osiągnięcia w  zakresie reorganizacji procesu nauczania. 

Niektóre z  nich osiągnęły wartość trwałą. W  sposób bardzo charakterystycz-

ny i  wszechstronny ujmuje te zagadnienia M. Śnieżyński, dlatego jego roz-

ważaniom poświęcimy nieco więcej uwagi.

3.1.5. Kształcenie wielostronne w  ujęciu M. Śnieżyńskiego

Problem wielostronnego kształcenia szczególnie szeroko omawia zna-

ny polski pedagog Marian Śnieżyński 26, który także bardzo wiele uwagi 

poświęca omówionej teorii wielostronnego kształcenia. Założenia swojego 

rozumienia funkcjonowania teorii kształcenia wielostronnego przedstawia 

w formie graficznej.

25 W.  Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s.  320.
26 M. Śnieżyński, Wielostronne nauczanie w  świetle badań empirycznych, Kraków 1991; 

tenże, Teoretyczne podstawy kształcenia wielostronnego. Poradnik dydaktyczny dla początkują-
cego katechety, Kraków 1990.
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Rys. nr 2. Schematyczne przedstawienie powiązania kształcenia wielostronnego 
z dialogiem edukacyjnym i katechezą szkolną

Dialog
edukacyjny

Teoria kształcenia 
wielostronnegoielostronnego

Personalizm
chrześcijański

Katecheza szkolna

 Jak wynika z  umieszczonego wyżej schematu, M. Śnieżyński buduje oma-

wianą teorię na zasadach filozofii personalistycznej w  przekonaniu, że  teoria 

i  praktyka wychowania w  dużej mierze zależą od przyjętej wizji człowieka 

zgodnie ze słowami Jana Pawła II, który mówił:

Tylko wtedy, gdy dobrze zrozumiało się, kim jest człowiek sam w  sobie i  co jest 
ostatecznym celem ludzkiego życia, poprawnie i  logicznie wyłania się problem, 

jak prowadzić człowieka do osiągnięcia przezeń osobistego celu 27.

Z  teorią wielostronnego kształcenia wiąże M. Śnieżyński zagadnienie dia-

logu edukacyjnego 28, któremu poświęcimy osobny rozdział naszej rozpra-

wy. Wszystkie te elementy dydaktyki postrzega w  powiązaniu z  katechezą 

szkolną 29.

 Filozofia personalistyczna, jak wiadomo,

rozpatruje przede wszystkim problem: kim jest człowiek? W  konsekwencji: ja-
kim powinien się stawać w  swoim rozwoju? Rozpatrując człowieka, odkrywa się 
jego warstwicową strukturę, na którą składają się: ciało, psychika, świadomość, 

27 Jan Paweł II, Przemówienie na uniwersytecie, Padwa, 12.09.1982, w: tegoż, Wiara i  kul-
tura. Dokumenty, przemówienia, homilie, wybór tekstów i oprac. red. M. Radwan, S.  Wylę-
żek, T. Gorzkula, Lublin 1988, s.  162-163.

28 M. Śnieżyński, O  wspólnym odkrywaniu prawdy, w: Wychowanie a  katecheza, pod red. 
J. Siewiory, Tarnów 2006.

29 M. Śnieżyński, Dialog w  nauczaniu, w: Dialog w  katechezie, pod red. S. Kulpaczyń-
skiego, Lublin 1998; tenże, Katecheza dialogu, w: Katecheza dziś, pod red. J. Zimnego, San-
domierz 2002.



172 Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji

duchowość i  „j a” o s o b o w e. Struktura ta pojmowana jest hierarchicznie z  „j a” 
o s o b o w y m, jako warstwą najwyższą, konstytuującą człowieka jako osobę. 
Personalizm zaleca, przeto, aby wszelkie oddziaływania wychowawcze, również 
odnoszące się do niższych warstw struktury osobowości, wiodły do rozwoju 
duchowego człowieka 30.

 Aby ten rozwój mógł mieć miejsce, wysuwany jest główny postulat, by 

człowieka w  procesie wychowania traktować podmiotowo jako świadomego 

i  aktywnego partnera. Zgodnie z  tym postulatem, w y c h o w y w a ć  w  per-

sonalizmie oznacza wyzwalać, doda wać odwagi, uwalniać od ubezwłas-

nowolnienia, usuwać wpływy zagra żające naturalnemu i  spontanicznemu 

rozwojowi dzieci i  młodzieży, przygotowywać ich do przyszłego życia przez 

mobilizację do własnej aktywności, pobudzać do zachowań zgodnych z  ocze-

kiwaniami społecz nymi, zasadami moralności, a  także etyki normatywnej. 

W  rozumianym w  ten sposób wychowaniu podkreśla się doniosłe znacze-

nie współdzia łania i  współpracy pomiędzy wychowawcą i  wychowankiem, 

a  nade wszystko rolę wzajemnego ich porozumiewania się w  warunkach 

auten tycznego partnerstwa i  demokratyzmu 31. Wychowanie zawsze będzie 

tu  współdziałaniem, dialogiem – wychowawcy i  wychowanka.

 W związku z  podjętym tematem M. Śnieżyński przytacza wyniki badań 

amerykańskich psychologów.

Badania przeprowadzone pod koniec lat sześćdziesiątych przez psychologów 
amerykańskich Rogera Sperry’ego i  Josepha Bogena 32 „potwierdziły tezę, iż mózg 
ludzki składa się z  dwu oddzielnych jednostek. Jak dotąd w  większości systemów 
edukacyjnych faworyzowana była jego lewa półkula, w  której zlokalizowane jest 
zawiadywanie mową. Lewa półkula mózgu kontroluje prawą połowę naszego 
ciała (w tym także działanie prawej ręki) i  jest – jeżeli tak można określić – od-
powiedzialna za mówienie, czytanie, pisanie i  operacje typu matematycznego. 
Natomiast prawa półkula, która zawiaduje lewą stroną naszego ciała, jest zde-
cydowanie mniej wykorzystywana i  doceniana. Tymczasem jej zadaniem jest 
kierowanie postrzeganiem, holistyczne ujmowanie różnorodnych zagadnień, 
myślenie intuicyjne, wyobrażeniowe i  przestrzenne, a  także cały złożony zakres 
zainteresowań poznawczo-uczuciowych, związanych ze sferą etyczno-moralną” 33.

30 B. Gawlina, Wprowadzenie do wybranych nurtów w  pedagogice współczesnej, w: Wycho-
wanie: interpretacja jego wartości i  granic, red. B.  Gawlina, Kraków 1998, s.  11.
31 M. Łobocki, ABC wychowania, Lublin 1999, s. 12.

32 M. Śnieżyński, Dialog edukacyjny, dz. cyt., s.  114-115. Autor powołuje się tu na pub-
likację: W.  Okoń, Jedność osobowości a  wielostronność wychowania, „Kwartalnik Pedagogicz-
ny” 1981, nr 3.

33 M. Śnieżyński, Dialog edukacyjny, dz. cyt., s.  114-115.
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 Zatem na podstawie wiedzy z  zakresu neurologii, psychologii i  socjolo-

gii nauczyciel jest w  stanie zapewniać uczniom właściwe warunki dla reali-

zowanego pro cesu nauczania – uczenia się.

Oddziałując różnorodnymi bodźcami na ucznia, nauczyciel łatwiej osiąga cele 
dydaktyczno-wychowawcze i  po woduje tym samym trwalsze zapamiętanie i  lep-
sze zrozumienie przez ucznia proponowanych mu treści nauczania. W  tym celu 
czynione są co raz liczniejsze próby wprowadzania dydaktyki dialogu z  jed-
noczesnym odchodzeniem od niemal powszechnie przyjmowanej dydaktyki 
monologu 34.

 Są to – jak widać – problemy z  punktu widzenia edukacji bardzo istotne 

i  znaczące dla efektywności kształcenia i  niedocenianie ich prowadzić może 

do owej, jakże typowej w  naszym szkolnictwie, jednostronności nauczania. 

Jedynie harmonijne współdziałanie dwu półkul, akcentuje M. Śnieżyński, 

może warunkować pełny ro zwój człowieka. By ów cel zrealizować, niezbędne 

wydaje się być jak najrychlejsze upowszechnienie wielostronnego nauczania-

-uczenia się 35.

 Proces dydaktyczny winien zatem uwzględniać tak podstawowe funkcje 

człowieka, jak poznawanie, odkrywanie, przeżywanie oraz zmienianie same-

go siebie i  świata. Przyjąwszy tę tezę, możemy wnioskować, iż do realizacji 

wymienionych funkcji niezbędna jest aktywizacja recepcyjna, intelektual-

na, emocjonalna i  praktyczna. 

Intelektualną aktywizację według M. Śnieżyńskiego, może osiągnąć nauczyciel 
drogą przyswajania przez uczniów nowego ma teriału, ale głównie poprzez jego 
odkrywanie. Aktywizację emocjonalną osiągniemy poprzez wywołanie u  ucz-
niów określonych przeżyć, poprzez rozbudzenie ich zainteresowań, radości, 
wzruszenia, zadumy czy zachwytu w  stosunku do omawianego dzieła sztuki, 
utworu, postaci bohatera, oceny postaw etyczno-moralnych itp. Aktywizację 
praktyczną realizujemy poprzez poznanie rzeczywistości i  jej przekształcenie.
 Wreszcie aktywizację recepcyjną osiągniemy na drodze zapamiętywania 
nowego materiału 36.

34 Tamże, s. 116.
35 Por. tamże, s. 117.
36 Tamże, s.  117; M. Śnieżyński, Wielostronne nauczanie w  świetle badań empirycznych, 

dz. cyt., s.  7-8; tenże, Zarys dydaktyki dialogu, Kraków 1997, s.  40 i  n.
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 Autor opracował interesujący schemat ilustrujący drogi prowadzące do 

osiągnięcia pełnej aktywności uczniów. Podajemy go poniżej 37.

 M. Śnieżyński radzi, by nauczyciel najpierw starannie przeanalizował 

program i  treści nauczania (tematy lekcyjne) i  zastanowił się, które będą 

przekazane bezpośrednio do zapamiętania, a  które nadają się do wspólnego 

rozwiązywania przez uczniów jako zadania czy problemy. Z  kolei niech po-

myśli, jakie treści mogą stać się źródłem przeżyć emocjonalnych. I  wreszcie 

niech dostrzeże treści nadające się do działań o  charakterze praktycznym.

 Mając już semestralny lub roczny rozkład pogrupowanych zagadnień 

tematycznych, wybiera najbliższy temat zajęć, który ma realizować i  ustala 

adekwatny do jego treści tok zajęć, każda bowiem grupa tematyczna posia-

da swój własny i  specyficzny  układ lekcji. 

 Jak wynika z  zaprezentowanego schematu (rysunek 3) treści przekazy-

wane bezpośrednio przez nauczyciela będą opierać się na toku podającym.

 Z kolei treści, które staną się przedmiotem samodzielnego rozwiązywa-

nia przez uczniów, będą mieć tok problemowy.

 Natomiast treści o  zabarwieniu emocjonalnym realizowane będą tokiem 

ekspo nującym.

 Wreszcie treści nadające się do działań praktycznych realizowane będą 

tokiem praktycznym.

 Mając ustalony określony tok lekcji, którego budowa została dokładnie  

poznana, należy przyporządkować określonym ogniwom odpowiednie  ele-

menty treściowe.

 Następnie autor opracowania dialogu edukacyjnego udziela bardzo prak-

tycznych wskazań przydatnych do prowadzenia zajęć. Uważa, że  muszą być 

zaplanowane metody, środki i  zasady nauczania, ale zwraca uwagę, że  każdy 

tok zajęć dysponuje swoimi własnymi meto dami.

Tok podający może być realizowany za pomocą: wykładu, opisu, opowiadania, 
pracy z  tekstem. Tok problemowy może być realizowany za pomocą: dyskusji, 
metod sytuacyjnych, gier dydaktycznych, materia łów źródłowych. Tok ekspo-
nujący może być realizowany za pomocą: in scenizacji, dyskusji, opowiadania, 
analizy tekstów literackich.
 Tok praktyczny może być realizowany za pomocą tzw. metod ćwi czeniowych.
 Zasady nauczania i  środki dydaktyczne są wspólne dla wszyst kich wymie-
nionych toków 38.

37 M. Śnieżyński, Dialog edukacyjny, dz. cyt., s. 117-118.
38 Tamże, s.  119.



175III. Rozwój teorii procesu nauczania – ostatnie trzydziestolecie XX w.
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Podające Problemowe
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Eksponujące Praktyczne
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Rys. nr 3. Teoria kształcenia wielostronnego wg M. Śnieżyńskiego

Źródło: opracowanie M. Śnieżyńskiego

 Na podstawie wstępnego rozeznania, dotyczącego wybrania danego toku, 

proponowanych metod, zasad i  środków dydaktycznych, nauczyciel może uło-

żyć konkretny konspekt lekcyjny, w  oparciu o  który będzie prowadził lekcje.

 M. Śnieżyński bardzo podkreśla, że  zaproponowany przez W.  Okonia 

system nauczania i  uczenia się wielostronnego jest w  pełni udaną próbą 

integracji róż nych poglądów dotyczących sposobów uczenia się, ponieważ 

istnieje realna możliwość
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wydzielenia treści nauczania, które będą przewidziane do opa nowania przez 
ucznia na drodze strategii asocjacyjnej (przyswajanie), innych treści – na dro-
dze strategii problemowej, jeszcze innych – po przez strategię eksponującą lub 
praktyczną 39. 

 Słusznie ubolewa, że  choć W.  Okoń apeluje o  prowadzenie w  tym za-

kresie dalszych badań, podjęli je tylko nieliczni. Poza cytowanym tu auto-

rem można jeszcze wymienić jedynie T.  Lewowickiego 40, D. Nakoneczną 41, 

B.  Komorowskiego 42, J. Galanta 43 i W.  Zaczyńskiego 44 Tymczasem poważ-

ne uwzględnianie w  procesie nauczania, w  toku realizacji poszczególnych 

treści nauczania wymienionych stra tegii stwarza realną podstawę do osiąg-

nięcia wszechstronnej aktywności uczniów i  wszechstronnego rozwoju ich 

osobowości. Zanim skupimy się na proponowanym przez M. Śnieżyńskie-

go dialogu edukacyjnego, jego charakteru i  efektywności, zatrzymamy się 

jeszcze nad innymi osiągnięciami psychologicznymi i  dydaktycznymi, które 

ubogaciły znacznie dydaktykę w  ostatnim trzydziestoleciu XX wieku.

3.2. Troska o  wszechstronną aktywność ucznia i  liczenie się 
z  prawidłowościami uczenia się

Obok teorii kształcenia wielostronnego w  ostatnim trzydziestoleciu XX 

wieku akcentuje się także zalecaną nie tylko przez dydaktyków, ale prze-

de wszystkim przez psychologów zajmujących się psychologią uczenia się 

wszechstronność i  wielostronność aktywności ucznia w  procesie dydaktycz-

nym. Tę propozycję wielostronnej aktywności ucznia widać bardzo wyraźnie 

w  przedstawionych przez W.  Okonia i  M. Śnieżyńskiego różnych strategiach 

uczenia się. Niemniej jednak wydaje się, że warto przyjrzeć się temu zagad-

nieniu w  sposób bardziej szczegółowy i  zobaczyć, jak coraz bardziej kładzie 

się akcent na samo uczenie się jako na realizację wielostronnej aktywności 

ucznia, zwłaszcza, że  niezbyt dokładne przywiązywanie wagi do tego za-

gadnienia uważa się za brak znajomości czy respektowania podstawowych 

39 Tamże, s. 10.
40 T. Lewowicki, Psychologiczne różnice indywidualne a  osiągnięcia uczniów, Warszawa 

21977.
41 D. Nakoneczna, Kształcenie wielostronne stymulujące rozwój uzdolnień, Warszawa 1980.
42 B. Komorowski, Kształcenie wielostronne i  drogi jego realizacji, Lublin 1968.
43 J. Galant, J. Hawlicki, Proces dydaktyczno-wychowawczy w  klasach I-III, Warszawa 1978.
44 W. Zaczyński, Uczenie się przez przeżywanie, Warszawa 1990.
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prawidłowości uczenia się 45, co stanowi główną przyczynę niepowodzeń 

dydaktycznych i  wychowawczych. Jeżeli nauczyciel nie zna prawidłowo-

ści uczenia się, którymi zajmuje się psychologia uczenia się, nie wie często, 

dlaczego uczniowie nie chcą się uczyć i  dlaczego mają trudności z  nauką 46. 

E. Fleming 47, bardzo znany w  latach siedemdziesiątych pedagog, niestety 

przedwcześnie zmarły, koncentruje się właśnie na zagadnieniu aktualizacji 

wszechstronnej aktywności ucznia, a  przede wszystkim na analizie procesu 

uczenia się w  świetle teorii poznania, psychologii, socjologii i  cybernetyki. 

Wyniki analizy i  podejmowanych eksperymentów szkolnych prowadzą go 

do sformułowania szczególnie charakterystycznych prawidłowości uczenia 

się. Zgodnie z  jego ustaleniami:

1.  Uczenie się jest procesem wszechstronnie aktywnym, obejmującym ak-

tywności: emocjonalne (motywacja i  przeżywanie), intelektualne (my-

ślenie i  odkrywanie), sensoryczne (obserwacja i  spostrzeganie), moto-

ryczne (manipulowanie, działanie), recepcyjne (przyjmowanie informacji 

słownych), werbalne (ekspresja słowna, dyskusja).

2. Uczenie się jest procesem celowym i  świadomym.

3. Uczenie się jest procesem etapowym i  regulowanym.

4. Uczenie się jest procesem indywidualnym i  społecznym 48.

 Przyjęte prawidłowości uczenia się prowadzą E. Fleminga do przyjęcia 

czterech paralelnych zasad nauczania. Należą do nich: 

–  zasada wielostronnego i  wieloczynnościowego aktywizowania ucznia 

w  procesie nauczania, 

–  zasada organizowania celowego i  świadomego uczenia się, 

–  zasada programowania i  regulacji,

–  zasada indywidualizacji i  uspołecznienia uczenia się.

 Nie znaczy to jednak, że  równocześnie zapoznaje od dawna respekto-

wane zasady dydaktyczne, jak zasada poglądowości, wiązania teorii z  prak-

tyką czy świadomego i  aktywnego udziału uczniów w  procesie uczenia się. 

45 J. Linhart, Proces i  struktura uczenia się ludzi, Warszawa 1973; T.  Tomaszewski, O  współ-
czesnych teoriach uczenia się, w: Z  pogranicza psychologii i  pedagogiki, Warszawa 1970; W.  Za-
czyński, Dydaktyka, dz. cyt., zwłaszcza s.  440-445; oraz inne.

46 Wiele pisze na ten temat ks. Władysław Kubik SJ, Prawidłowości uczenia się i  zasa-
dy nauczania w  zastosowaniu katechetycznym, w: Podręcznik metodyczny do Katechizmu Re-
ligii Katolickiej, t. 2, pr. zb. pod red. ks. J. Charytańskiego SJ i ks. W. Kubika SJ, Warszawa 
1982, s. 14-28.

47 E. Fleming, Unowocześnienie systemu dydaktycznego, dz. cyt., s.  65.
48 Tamże, s.  78.

Od teorii...12 
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Wszystkie wymienione zasady nauczania zawierają się zresztą całkowicie 

w  pierwszej z  wymienionych zasad przez E. Fleminga. 

 Zgodnie z  psychologiczną teorią uczenia się i  własnymi badaniami dy-

daktycznymi na pierwszym miejscu wymienia E. Fleming zasadę wielo-

stronnego i  wieloczynnościowego aktywizowania uczniów. Prześledźmy 

zatem rodzaje aktywności uczniów, które w  sposób szczególny trzeba brać 

pod uwagę i  budzić je oraz rozwijać w  procesie nauczania-uczenia się.

3.2.1. Rodzaje wielostronnej aktywności uczniów 
w  procesie uczenia się 

Zgodnie z  pierwszą zasadą wymienioną wyżej, na pierwsze miejsce, zda-

niem E. Fleminga, trzeba wysunąć a k t y w n o ś ć  e m o c j o n a l n ą. Skła-

dają się na nią głównie motywy pobudzające do działania, przeżywanie 

poznawanych treści, a  także zadowolenie z  uzyskanych wyników 49. Moty-

wy – jak uważa T.  Tomaszewski 50 – stanowią pewien stan wewnętrznego 

pobudzenia, które nadaje kierunek aktywności człowieka. Wiąże się zwy-

kle z  zasadniczymi potrzebami człowieka i  ma swe źródło w  jego uwarun-

kowaniach życiowych. Dochodzi także do głosu wtedy, gdy człowiek staje 

wobec określonego, ważnego zadania, które trzeba podjąć. Motywy – zda-

niem wielu psychologów 51 – są tego rodzaju stanami emocjonalnymi, któ-

re pobudzają do działania i  one właśnie odgrywają istotną rolę w  procesie 

uczenia się. Istnieje powszechne przekonanie, że  w  ogóle nie można mówić 

o  skutecznym uczeniu się, jeżeli nie pojawią się w  uczniu motywy, które 

warunkują jego aktywność i  efektywność uczenia się. Nie dziwi więc po-

stulat, że  nauczyciele powinni bardzo się starać o  wyzwolenie w  uczniach 

pozytywnych motywów uczenia się, do których trzeba zaliczyć zaciekawie-

nie, zadowolenie, radość itp. W  ten sposób w  ostatnim trzydziestoleciu ten 

ważny problem motywacji, czyli motywowania ucznia do pracy w  szkole, 

poruszany w  rozmaity, ale jakby cząstkowy sposób, przez różnych pedago-

gów XX wieku, zwłaszcza przez B. Nawroczyńskiego, J. Deweya, W.  Oko-

nia, M. Śnieżyńskiego i  innych zostaje wyakcentowany niejako do końca, 

bez możliwości zapominania o  nim w  procesie dydaktycznym.

49 Tamże, s.  80.
50 T.  Tomaszewski, Wstęp do psychologii, Warszawa 31969, s. 187.
51 S.L. Rubinsztejn, Myślenie i  drogi jego poznania, Warszawa 1962; J. Reykowski, Eks-

perymentalna psychologia emocji, Warszawa 1968.
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 Kolejną bardzo ważną aktywnością jest a k t y w n o ś ć  i n t e l e k t u a l -

n a. Proces intelektualny, czyli myślenie, zajmuje centralne miejsce w  pro-

cesie uczenia się. Bardzo akcentował tę sprawę już W.  Okoń w  latach pięć-

dziesiątych i  sześćdziesiątych. Mówił o  konieczności kształcenia twórczego 

i  samodzielnego myślenia 52. Podobnie wypowiadał się M. Śnieżyński, jak to 

wykazaliśmy nieco wyżej. E.  Fleming uważa, że  rozwijanie samodzielnego 

myślenia stanowi podstawowy czynnik warunkujący efektywność uczenia 

się i  nauczania 53.

 Dydaktycy są zgodni, że  najbardziej skutecznie wyzwala myślenie sytu-

acja problemowa. Wiele już pisaliśmy na ten temat, omawiając amerykań-

skie i  europejskie osiągnięcia i  inicjatywy „nowego wychowania”. Szcze-

gólnie zwróćmy uwagę, co na ten temat pisał W.  Okoń 54. Wśród strategii 

nauczania akcentował uczenie się przez rozwiązywanie problemów. Sytua-

cja problemowa zawiera bowiem niewiadome, luki, które należy zapełnić, 

co dokonuje się przez zdobycie nowych wiadomości albo przez wykonanie 

pewnych czynności. Sytuacja problemowa prowadzi do poszukiwań odpo-

wiedzi na pytanie o  jakiś szczegół jeszcze uczniom nieznany. Pytania proble-

mowe mogą się odnosić do całokształtu wiedzy objętej tematem lekcyjnym 

albo do pewnych składników przerabianej treści. W  pierwszym przypad-

ku mamy do czynienia z  problemem ogólnym, w  drugim z  problemem 

szczegółowym. 

 Wśród dydaktyków przyjmuje się na ogół dwie drogi rozwiązywania 

problemu: od konkretu do abstrakcji, czyli od praktyki do teorii – mamy 

wtedy do czynienia z  indukcyjnym tokiem nauczania, oraz drogę: od abs-

trakcji do konkretu, od teorii do praktyki – która wyznacza dedukcyjny tok 

nauczania. Zarówno jedna, jak i  druga droga rozwiązywania problemów 

stwarza uczniom okazję do myślenia twórczego, odkrywczego, do odkry-

wania cech istotnych, stosunków zależności, prawidłowości, praw wystę-

pujących w  rzeczach, zjawiskach, procesach 55.

 Efektywność nauczania problemowego udowodniły liczne bada-

nia polskich dydaktyków: K. Lecha 56, wspomnianego już W.  Okonia 57, 

52 Por. W.  Okoń, Proces nauczania, Warszawa 1956; J. Dewey, Jak myślimy, Warszawa 
1957.

53 E. Fleming, Unowocześnienie systemu dydaktycznego, dz. cyt., s.  82.
54 W.  Okoń, U  podstaw problemowego uczenia się, Warszawa 1964.
55 E. Fleming, Unowocześnienie systemu dydaktycznego, dz. cyt., s.  83.
56 K. Lech, Rozwijanie myślenia uczniów przez łączenie teorii z  praktyką, dz. cyt.
57 W.  Okoń, U  podstaw problemowego uczenia się, dz. cyt.
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Cz.   Kupisiewicza 58, J. Barteckiego 59, M. Śnieżyńskiego 60 i  innych. Wszyscy 

oni pokazywali, jak intensywną aktywność intelektualną, zaangażowane my-

ślenie wyzwala nauczanie i  uczenie się poprzez rozwiązywanie problemów. 

 Kolejną ważną aktywność w  procesie dydaktycznym stanowi a k t y w -

n o ś ć  s e n s o r y c z n a  i   m o t o r y c z n a. Pisał już na ten temat J.A. Ko-

meński, który domagał się, aby uczniowie uczyli się nie tylko na drodze 

werbalnej, lecz oglądali przedmioty, rzeczy, z  którymi mają się zapoznać. Już 

wtedy więc w  wieku XVII odczuwano potrzebę oparcia poznania na wra-

żeniach zmysłowych. Trzeba jednak zauważyć znamienną różnicę. Dawniej 

uważano umysł za pustą kartę, którą zapisują odebrane wrażenia zmysłowe, 

powodując tworzenie się doświadczenia. Obecnie spostrzeganie uważa się za 

proces aktywny. Stąd to wysuwa się postulat, aby spostrzeganie było związa-

ne z  dokładnie zorganizowaną obserwacją. Prowadząc obserwację, ucznio-

wie powinni samodzielnie, aktywnie dokonywać analizy, wykrywać związki 

pomiędzy obserwowanymi elementami, przeprowadzać syntezę i  dochodzić 

do uogólnień. Jeżeli w  nauczaniu nie zadba się o  aktywność spostrzegania, 

wówczas uczeń na podstawie wyłącznie słownego opisu może wytworzyć 

sobie pewne wyobrażenia, które mogą się okazać całkowicie fałszywe, nie-

zgodne z  obiektywną rzeczywistością. 

 Aktywność sensomotoryczną ułatwiają wszelkiego rodzaju okazy, mo-

dele, obrazy rysowane, drukowane, wyświetlane filmy, audycje telewizyjne 

oraz ilustracje w  podręcznikach 61.

 Już na przełomie XIX i  XX wieku zdawano sobie sprawę, że  na bodźce 

pochodzące z  otaczającego środowiska organizm człowieka odpowiada re-

akcją ruchową 62. Zdaniem E. Fleminga w  procesie poznawania świata ak-

tualizuje się zatem zarówno aktywność spostrzeżeniowa, jak i  działaniowa 63. 

Podkreśla on 64, że  również między działaniem i  myśleniem zachodzi ścisły 

związek, co zresztą akcentował także cytowany wyżej K. Lech 65. Dlatego we 

wszelkim uczeniu się nie można oddzielać działania od myślenia. Nie można 

też nie dostrzegać wyraźnego związku pomiędzy działaniem i  aktywnością 

emocjonalną. Konkretna rzeczywistość, wśród której odbywa się działanie, 

58 Cz. Kupisiewicz, O  efektywności nauczania problemowego, dz. cyt.
59 J. Bartecki, Aktywizacja procesu nauczania poprzez zespoły uczniowskie, Warszawa 1958.
60 M. Śnieżyński, Wielostronne nauczanie w  świetle badań empirycznych, dz. cyt.
61 Por. E. Fleming, Unowocześnienie systemu dydaktycznego, dz. cyt., s. 84.
62 Por. tamże, s. 85.
63 Tamże.
64 Tamże.
65 K. Lech, Rozwijanie myślenia uczniów przez łączenie teorii z  praktyką, dz. cyt., s. 16 n.
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budzi przeżycia, wywołuje zawsze żywe zainteresowanie, zaciekawienie, 

a  tym samym budzi silne motywy uczenia się, które odgrywają podstawo-

wą rolę w  osiąganiu skutecznego działania uczniów w  procesie uczenia się.

 I wreszcie a k t y w n o ś ć  r e c e p c y j n a  i   w e r b a l n a  także musi być 

w  sposób właściwy traktowana w  procesie uczenia się. Czasem się uważa, 

że  odbieranie wiadomości jest czynnością bierną. Psychologowie jednak 

w  procesie recepcji 66 dostrzegają aktywność asymilacyjną i  twórczą. Pierw-

sza umożliwia przyswajanie, a  druga uruchamia procesy odkrywcze. Wspo-

minaliśmy już o  nich, cytując W.  Okonia. Podczas asymilacji odbieranych 

wiadomości zachodzi niewątpliwie selekcja. Uczeń wybiera spośród prze-

kazywanych mu wiadomości i  przyjmuje te właśnie, które są dla niego in-

teresujące i  ważne. Z  selekcją związana jest transformacja, która polega na 

interpretacji odbieranych informacji, zakładając oczywiście ich zrozumie-

nie. Uczeń interpretuje otrzymane informacje i  przyjmuje je na swój spo-

sób, bardzo często różniący się od tego, co podaje nauczyciel. Występuje tu 

także aktywność eksploracyjna, która sprowadza się do odkrywania w  po-

dawanych wiadomościach tego, co może stanowić odpowiedź na pytania, 

które uczeń w  sobie nosi. Odbiór wiadomości przez ucznia jest tym żywszy 

i  pełniejszy, im więcej posiada pytań, a  także im więcej odpowiedzi na jego 

pytania dostarcza mu lekcja. Niemałą rolę w  budzeniu zainteresowania ucz-

niów pełni przekaz polisensoryczny, to znaczy oddziałujący na więcej zmy-

słów, gdy nauczyciel stosuje obok słowa ważne środki dydaktyczne, które 

angażują zwłaszcza wzrok ucznia. Warto także ponownie zauważyć, że  wy-

jątkowe znaczenie w  procesie budzenia aktywności recepcyjnej ma prob-

lemowe podawanie wiadomości, ponieważ w  sytuacji problemowej uczeń 

przeżywa poczucie luki, braku, które trzeba wypełnić. Jeśli spowodowało się 

u  ucznia pytania problemowe, wówczas wiadomości, które mu się podaje, 

dostarczają materiału do odkrywania odpowiedzi. Podawanie wiadomości 

bez uprzedniego stawiania problemów bardzo szybko nuży i  najczęściej po-

woduje postawę bierną 67.

 Niemniejsze znaczenie ma także a k t y w n o ś ć  w e r b a l n a. Jeżeli uczeń 

w  pełni przyswoi sobie poznawane treści, musi także osobiście posługiwać 

się słowami. Nie wystarczy słowo nauczyciela. Wtedy dopiero uczeń może 

posługiwać się wiedzą, kiedy umie ją wyrazić własnymi słowami. Dlatego 

to trzeba troszczyć się o  aktywność werbalną ucznia, która przejawia się 

w  słuchaniu, czytaniu, pisaniu i  mówieniu. Podczas słuchania odbywa się 

66 E. Fleming, Unowocześnienie systemu dydaktycznego, dz. cyt., s. 86.
67 Tamże.
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tak zwane dekodowanie, to znaczy pod usłyszane słowa uczeń podstawia 

odpowiednie znaczenie, dzięki czemu rozumie podstawowe wiadomości. 

Natomiast podczas pisania i  mówienia następuje kodowanie, czyli poszu-

kiwanie słów, myśli, znaczeń, aby wyrazić to, co uczeń przyjął, odebrał, 

zrozumiał w  czasie słuchania i  czytania. Do tematu aktywności recepcyjnej 

i  werbalnej powrócimy w  dalszej części naszych rozważań na temat rozwo-

ju teorii komunikacji oraz dialogu edukacyjnego.

 Wszystkie omówione przez nas wyżej aktywności powinny być respekto-

wane w  procesie uczenia się. Mają stanowić swego rodzaju pewną integral-

ną całość, powinny się wzajemnie uzupełniać. Na pozytywny efekt można 

bowiem tylko wtedy liczyć, gdy wszystkie wymienione czynności aktuali-

zują się w  procesie uczenia się we wzajemnym powiązaniu i w  prawidło-

wy sposób. 

3.2.2. Nauczanie zgodne z  zasadą wielostronnego 
i  wieloczynnościowego aktywizowania uczniów

Stwierdzenie faktu, że  skuteczność nauczania zależy przede wszystkim od 

wszechstronnego aktywizowania uczniów 68, czyli od podejmowania emo-

cjonalnej, intelektualnej, sensomotorycznej, recepcyjnej i  werbalnej akty-

wizacji uczniów, zmusza nauczyciela do rzetelnej troski, aby te wszystkie 

rodzaje aktywności miały miejsce w  procesie nauczania-uczenia się. Tylko 

bowiem takie nastawienie nauczyciela stanowi realizację podstawowych 

prawidłowości uczenia się i  może w  efekcie uwieńczyć jego działalność po-

zytywnym skutkiem. Powtórzmy więc jeszcze raz potrzebę budzenia wielo-

stronnej aktywności ucznia, rozpatrując dane zagadnienie od strony zadań 

stojących przed nauczycielem.

 O b u d z e n i e  p o z y t y w n e j  m o t y w a c j i  to pierwszy warunek 

powodzenia w  pracy nauczyciela z  uczniami. Osiąga się ją poprzez zacie-

kawienie, zainteresowanie i  zadowolenie uczniów z  osiągniętych wyników, 

czyli przez obudzenie aktywności emocjonalnej. Najpewniej zgodnie z  po-

wszechnym przekonaniem  – o czym mówiliśmy już wcześniej  – dochodzi 

do niej, gdy stawia się ucznia w  sytuacji problemowej. Poczucie luki, które 

stwarza sytuacja problemowa, pobudza ucznia do zapełniania luki w  jego 

wiadomościach, mówiąc inaczej do rozwiązania problemu, a  to właśnie 

przynosi uczniowi poczucie zadowolenia i  utwierdza go w  przekonaniu, 

68 Tamże, s. 100-105.
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że  twórcze poszukiwanie się opłaca. Właściwą motywację osiąga się także 

poprzez umożliwienie uczniom przeżywania pewnych treści poprzez ekspo-

zycję dzieł sztuki, utworów literackich, muzycznych, czyli poprzez stosowa-

nie środków wzrokowo-słuchowych, które skutecznie wyzwalają aktywność 

emocjonalną.

 Także kolejną aktywność, a k t y w n o ś ć  i n t e l e k t u a l n ą  najsku-

teczniej osiąga się, gdy pobudza się uczniów do samodzielnego i  twórczego 

myślenia dochodzącego do głosu podczas rozwiązywania problemów. Tym 

samym bowiem stwarza się okazję do aktualizacji takich operacji intelektu-

alnych, jak analiza konkretnych danych zmierzająca do tworzenia syntezy 

w  celu wyjaśnienia i  dostrzeżenia zachodzących związków, powiązań, a  także 

dochodzenia do uogólnień i  abstrakcji. Rozwiązywanie problemów prowa-

dzi także uczniów do wyciągania wniosków na podstawie posiadanej wiedzy 

w  celu wysunięcia hipotezy, czyli przypuszczalnych rozwiązań, a  to z  kolei 

zmusza ich do szukania dowodów umożliwiających uzasadnienie przyjętej 

hipotezy, a  potem do sprawdzenia czy konkretyzacji przyjętych rozwiązań. 

Wszelkie sposoby rozwiązywania problemów dostarczają okazji do podej-

mowania różnych operacji intelektualnych, które sprzyjają wszechstronnej 

aktywności intelektualnej. 

 W toku organizowania spostrzegania i  działania osiąga się z  kolei a k t y -

w i z a c j ę  s e n s o m o t o r y c z n ą. Sprzyja temu zwłaszcza stosowanie róż-

norodnych środków dydaktycznych. Jak zauważa E. Fleming, im bardziej 

bogate środki dydaktyczne towarzyszą procesowi nauczania, tym bardziej 

wszechstronna staje się aktywność sensomotoryczna uczniów. Referując 

wyniki badań, E. Fleming 69 stwierdza, że  przy zaktywizowaniu sensomo-

torycznym uczący się osiągają wysoki stopień przyswajania wiadomości, 

np.  przy stosowaniu jednego środka uczniowie osiągnęli 20% podawanych 

wiadomości, przy dwóch środkach 73%, podczas gdy przy uczeniu się bez 

stosowania środków dydaktycznych uczniowie przyswoili sobie zaledwie 

5% podawanej treści. Dzięki stosowanym środkom odzwierciedlenie rze-

czywistości przez spostrzeganie i  działanie jest pełne, całkowite i  adekwatne, 

podczas gdy poznanie rzeczywistości wyłącznie na podstawie przedstawienia 

werbalnego jest niedokładne.

 Podczas przedstawienia werbalnego następuje konstruowanie obrazu 

w  wyobraźni uczniów nie zawsze zgodnego z  obiektywną rzeczywistością. 

Chcąc więc uzyskać sensomotoryczną aktywizację uczniów, trzeba  starannie 

69 Tamże, s. 103.
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stosować metodę pokazu, organizować obserwację oraz podejmować dzia-

łania praktyczne w  powiązaniu z  innymi metodami.

 Niemałą rolę pełni jednak także s t o s o w n i e  p r o w a d z o n a  a k t y -

w i z a c j a  w e r b a l n a. Osiąga się ją przede wszystkim przez pobudzanie 

ucznia do samodzielnego wyrażania swoich myśli, spostrzeżeń, referowania 

wyników pracy, podejmowanie działań i  tworzenie okazji do przeżywania. 

Chcąc zrealizować skutecznie ten rodzaj aktywizacji, nie można poprzesta-

wać na nauczaniu podającym. Jednym z  ważnych warunków werbalnego 

aktywizowania uczniów jest niewątpliwie wprowadzenie do procesu uczenia 

się pracy grupowej. Podczas pracy grupowej ma miejsce wielorakie współ-

działanie, a  przede wszystkim dochodzi do głosu tak bardzo pożądana inter-

komunikacja. Forma grupowej organizacji pracy dostarcza ciągle okazji do 

słownego wyrażania myśli, spostrzeżeń, prezentowania wyników obserwacji 

itp. Także dobrze postawiony przez nauczyciela problem sprzyja akty wizacji 

werbalnej, ukierunkowuje dyskusję, rozmowę nauczyciela z  uczniami, po-

szukiwanie rozwiązań. Należy w  ten sposób organizować pracę, by ucznio-

wie mieli wiele okazji do słownego wypowiadania się. Aktywnie powinna 

także przebiegać recepcja wiadomości, która nie powinna polegać tylko na 

biernej rejestracji pamięciowej 70 tego, co się słyszy od nauczyciela lub refe-

rującego zadanie ucznia. Recepcja wymaga szczególnej koncentracji uwa-

gi, dobrego sporządzania notatek, budzącego zainteresowanie, zaciekawie-

nie przekazu wiadomości, aby ich odbiór pobudzał aktywność recepcyjną. 

Niewątpliwie także problemowy przekaz wiadomości odgrywa ważną rolę, 

gdyż wywołuje zaciekawienie, zainteresowanie, wzmaga koncentrację uwa-

gi, pobudza do myślenia. Należy je wszakże stosować w  powiązaniu z  me-

todami pokazu i  innymi metodami nauczania.

3.2.3. Nauczanie zgodne z  zasadą celowego i  świadomego 
organizowania uczenia się ucznia

Nauczanie wieloczynnościowe nie spełniłoby swego zadania, gdyby nie 

prowadziło do osiągnięcia konkretnego celu. Wszelka świadoma działalność 

człowieka zawsze zmierza do realizacji określonych celów. Świadomość celu 

stanowi także istotny warunek skuteczności wszelkiego kształcenia. Dy-

daktycy wyróżniają cele kształcenia i  cele wychowania, cele ogólne i  cele 

70 Tamże, s. 103.
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zawodowe. Ich zdaniem cele wychowania stanowią swoistą wypadkową 71 pa-

nujących w  danym społeczeństwie stosunków społeczno-ustrojowych i  eko-

nomicznych, a  także poziomu nauki, techniki i  kultury, tradycji własnego 

narodu, postępowej spuścizny ludzkości itp. W  porównaniu z  powolnymi 

zmianami cywilizacji jeszcze sprzed stu laty, kiedy to wychowanie sprowa-

dzało się po prostu do włączania uczniów w  tradycję, dzisiejsze tempo prze-

mian w  technice, organizacji życia społecznego i  kulturze jest tak wielkie, 

że  cele stawiane kształceniu muszą wykraczać poza istniejącą rzeczywistość 

i  nawiązywać do zmian przewidywanych w  przyszłości.

 Wśród celów wychowania wyodrębnia się 72:

–  przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w  życiu społecznym, 

do bezinteresownej służby własnemu narodowi, do respektowania praw 

człowieka, do partnerskiej współpracy międzynarodowej;

–  przysposobienie młodego pokolenia do pracy zawodowej;

–  przygotowanie uczniów do czynnego uczestnictwa w  życiu kulturalnym;

–  zapewnienie każdemu dziecku możliwie pełnego, wszechstronnego roz-

woju intelektualnego, moralnego, fizycznego i  estetycznego.

 Cele te są zgodne z  ideałem „wychowania dla przyszłości”, jakim jest 

osobowość wszechstronnie rozwinięta, zaangażowana i  twórcza, aktywna 

pod względem poznawczym, społeczno-moralnym, zawodowym i  kultural-

nym 73. Istotną rolę w  urzeczywistnianiu tego ideału odgrywa kształcenie, 

którego głównym celem jest zapewnienie wszystkim uczniom – odpowied-

nio do ich możliwości – optymalnego rozwoju intelektualnego. Ujmując 

cele kształcenia ogólnego za Cz. Kupisiewiczem, bardziej szczegółowo na-

leży uwzględnić 74:

–  Zaznajomienie uczniów z  podstawami usystematyzowanej wiedzy o  przy-

rodzie, społeczeństwie, technice i  kulturze w  zakresie umożliwiającym 

rozumienie najważniejszych rzeczy, zjawisk, wydarzeń i  procesów oraz 

operatywne posługiwanie się tą wiedzą przy przekształcaniu fragmen-

tów rzeczywistości, dostosowanym do możliwości dzieci i  młodzieży.

–  Rozwijanie zdolności i  zainteresowań poznawczych uczniów, a  mia-

nowicie ich krytycznego myślenia, uwagi, wyobraźni, pamięci, fanta-

zji i  różnorakich umiejętności praktycznych. Właściwej pod względem 

merytorycznym i  metodycznym realizacji tego celu sprzyja wdrażanie 

71 Por. Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995, s. 50 n.
72 Tamże, s.  53.
73 Por. Edukacja narodowym priorytetem. Raport o stanie i kierunkach rozwoju edukacji 

narodowej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa-Kraków 1989, s.  168 n.
74 Por. Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s. 53-55.
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uczniów do samodzielnego dostrzegania, formułowania i  rozwiązywa-

nia określonych problemów teoretycznych i  praktycznych z  dziedziny 

przyrody, życia społecznego, techniki i  kultury.

–  Kształtowanie u  dzieci i  młodzieży akceptowanego społecznie systemu 

wartości, tzn. systemu spójnych merytorycznie i  logicznie poglądów 

i  przekonań, wyznaczających stosunek do świata oraz ukierunkowują-

cych ich postępowanie.

–  Wdrażanie uczniów do samokształcenia, wyrabianie u  nich potrzeby sta-

łego, a  zarazem systematycznego uzupełniania posiadanej wiedzy i  umie-

jętności w  drodze świadomego uczenia się pozaszkolnego. W  okresie 

niezwykle gwałtownego przyrostu informacji i  związanego z  tym „starze-

nia się” programów szkolnych, a  nawet programów studiów wyższych, 

w  sposób bez porównania szybszy aniżeli kiedykolwiek w  przeszłości, 

ten cel kształcenia urasta do rangi najważniejszych.

–  Zaznajomienie uczniów z  ogólnymi podstawami produkcji i  organiza-

cji pracy w  zakresie najważniejszych dziedzin wytwórczości (przemysł 

maszynowy, elektroniczny, chemiczny, rolnictwo) oraz wyposażenie ich 

w  umiejętność posługiwania się najprostszymi narzędziami i  maszyna-

mi. Ten rodzaj kształcenia określa się na ogół mianem „praktycznego” 

lub „nakierowanego na działanie”.

 Przedstawione wyżej cele kształcenia ogólnego, odnoszące się do pracy 

dydaktyczno-wychowawczej w  różnych typach szkół i  na różnych szczeb-

lach nauczania, mają charakter wytycznych kierunkowych. Ich konkrety-

zacji służą cele szczegółowe, figurujące w  planach i  programach nauczania 

poszczególnych przedmiotów.

 Uczniowie szkół zawodowych, kontynuując zdobywanie wykształcenia 

ogólnego, muszą ponadto uzyskać w  czasie nauki kwalifikacje uprawniają-

ce do pracy w  określonym zawodzie. Urzeczywistnieniu tego zadania służy 

kształcenie zawodowe, którego celem głównym jest wyposażenie młodzieży 

w  wiedzę i  umiejętności zawodowe podstawowe, dotyczące całej grupy za-

wodów pokrewnych, oraz specjalistyczne, niezbędne w  przyszłości do wy-

konywania konkretnego zawodu.

 Wymieniając powyższe cele nie twierdzimy, że  uczniowie muszą znać je 

wszystkie. Ta sprawa dotyczy przede wszystkim nauczyciela. Natomiast od 

strony ucznia trzeba powiedzieć, że  brak uświadomienia sobie przez ucz-

niów celu konkretnej lekcji daje w  efekcie słabe wyniki, nie angażuje w  pełni 

ani emocjonalnie, ani intelektualnie. Cel orientuje uczniów od samego po-

czątku, do czego będzie się zmierzało, o  czym się będzie mówiło, co należy 

osiągnąć jako ostateczny wynik pracy. Stąd też nauczyciel musi się starać, 
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aby uczniowie podczas pogadanki wstępnej czy analizy sytuacji problemo-

wej dochodzili do uświadomienia sobie celu lekcji, aby formułując prob-

lem czy zaproponowany temat jasno określali go tak, by orientowali się od 

razu, jaką wiedzę już posiadają, jakiej im jeszcze potrzeba, by mogli zmie-

rzać do osiągnięcia wyznaczonego celu, do rozwiązania zasygnalizowanego 

problemu.

3.2.4. Znaczenie zasady programowania (etapowości) 
procesu uczenia się i  jego regulacji

Zagadnienie etapowości i  regulacji, jak stwierdza Cz. Kupisiewicz, po-

siada już swoją stosunkowo długą historię w  teorii nauczania 75. Zajmowa-

liśmy się już tym zagadnieniem w  rozdziale poprzednim, prezentując prace 

dydaktyków na Zachodzie w  latach sześćdziesiątych. Określenie etapowe-

go uczenia się odnosi Cz. Kupisiewicz najpierw do czynności wykonywa-

nych przez uczniów w  procesie nauczania. Uważa, że  uczniowie powinni 

na pierwszym etapie działać na przedmiotach materialnych lub zmateria-

lizowanych, w  drugim etapie działania powinni przejść na poziom głośnej 

rozmowy, w  słowach odtwarzać działanie materialne, w  trzecim etapie mogą 

przejść do działania umysłowego w  postaci mowy cichej, wewnętrznej, która 

powinna przekształcić się w  głośne wypowiadanie swoich myśli.

 Określenie etapowego uczenia się odnosi także do treści, do materiału 

nauczania, który przeznaczony na daną lekcję można dzielić na kilka ma-

łych dawek, by mogły być kolejno opracowywane 76.

 Problem etapowości i  regulacji wiąże się zwłaszcza z  rozbudowanym 

w  dzisiejszej dydaktyce tak zwanym nauczaniem programowanym. Jak wspo-

minaliśmy wyżej prezentowaliśmy już ten temat w  poprzedniej części naszej 

rozprawy. 

 Etapowe nauczanie poza organizowaniem nauczania programowanego 

można także skutecznie realizować przez zastosowanie, powtórzmy to wy-

raźnie, nauczania problemowego, które można połączyć z  różnymi form-

ami pracy: z  pracą indywidualną, grupową i  zbiorową. Wysuwane problemy 

szczegółowe, których rozwiązanie warunkuje całkowite rozwiązanie proble-

mu głównego, stanowią właśnie doskonałą okazję do podzielenia materiału 

na odpowiednie dawki.

75 Por. Cz. Kupisiewicz, Nauczanie programowane, Warszawa 1973.
76 E. Fleming, Unowocześnienie systemu dydaktycznego, dz. cyt., s. 91.
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 Etapowość występuje także w  związku z  zastosowaniem różnorodnych 

wymienionych wyżej form pracy. W  takim przypadku uczniowie rozwią-

zują najpierw każdy problem szczegółowy indywidualnie przez trzy, czte-

ry minuty. Następnie porównują swoje wyniki, korygują je i  uzupełniają 

w  pracy grupowej. Przygotowują wtedy zwykle krótkie sprawozdanie. Po-

tem następuje kontrola zbiorowa, podczas której wezwani przez nauczycie-

la uczniowie lub wyznaczeni przez swoich kolegów składają sprawozdanie. 

Po wysłuchaniu sprawozdań dwóch czy trzech grup przystępujemy do po-

równania wyników jednej grupy z  wynikami innej grupy. Teraz może mieć 

miejsce pożyteczna dyskusja – komunikacja, w  której biorą udział wszyscy 

zgłaszający się uczniowie.

 Rozwiązanie jednego problemu w  powyżej opisany sposób E. Fleming 77 

ocenia bardzo optymistycznie. Uważa, że  nie wymaga ono więcej niż około 

dziesięciu minut czasu. Swój optymizm uzasadnia dobrą regulacją prowa-

dzenia zajęć. Uważa, że  jest to możliwe, gdy na przebieg procesu uczenia 

się składają się w  obrębie jednego problemu szczegółowego takie czynno-

ści, jak: określenie problemu, zapoznanie się z  niezbędnymi wiadomościa-

mi uzyskanymi przez słuchanie informacji podawanych przez nauczyciela 

czy też czytanie fragmentu podręcznika lub przeprowadzenie obserwacji 

czy wykonanie ćwiczenia, następnie indywidualne rozwiązanie, uzgodnie-

nie wyników pracy grupowej, złożenie i  wysłuchanie sprawozdań, dyskusja 

nad sprawozdaniami i  krótka notatka. Właśnie takie nauczanie, w  którym 

przewiduje się wszystkie kolejne czynności uczniów, ilość zadań, kolejne 

ogniwa, możemy nazwać programowaniem procesu nauczania.

Bez programowania wszystkich kolejnych czynności uczenia się, w  szczególności 
bez regulacji w  postaci sprzężenia zwrotnego nauczyciel nie może dobrze wy-
konywać swojej roli kierownika procesem uczenia się. Kierowanie ma zawsze 
charakter celowy. Sprzężenie zwrotne odgrywa w  nauczaniu funkcję regulującą 78.

Sprzężenie zwrotne bowiem daje informację o  zgodności czynności wyko-

nywanej z  czynnością poleconą, o  poprawności wykonywanego zadania.

77 Tamże, s. 107.
78 Tamże.
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3.2.5. Respektowanie form pracy grupowej i  zasady 
indywidualizacji w  procesie uczenia się

Za E. Flemingiem 79 możemy twierdzić, że  najpewniej efekty w  pracy 

dydaktycznej osiąga się wtedy, kiedy dąży się do integracji wszystkich trzech 

form uczenia się, mianowicie indywidualnej, grupowej, względnie zbiorowej 

pracy uczniów. Należy jednak dodać że  szczególne znaczenie w  pokonywa-

niu trudności w  uczeniu się ma praca w  małych, zróżnicowanych trzy- lub 

czteroosobowych grupach uczniów, zważywszy że  podczas pracy grupowej 

można realizować także pracę indywidualną, a  ponadto podczas referowa-

nia wyników nauczania i  końcowej dyskusji praca grupowa prowadzi tak-

że do pracy zbiorowej. 

 Praca grupowa spełnia poza tym przede wszystkim funkcję motywacyj-

ną. Uczeń natrafiający w  indywidualnym uczeniu się na trudności pozostaje 

często sam i  nie znajduje odpowiednich motywów, aby mógł przystąpić do 

dalszej pracy. Natomiast w  pracy grupowej żaden uczeń nie jest pozosta-

wiony sam sobie. Współpraca w  grupie, jak mówi E. Fleming 80, pobudza 

uczniów do aktywności. Najpierw do współpracy w  grupie uczeń musi się 

przygotować poprzez uważne wysłuchanie informacji, które podaje nauczy-

ciel kierujący pracą w  grupach, a  także nie może się nie koncentrować na 

tym, co przedstawiają inni członkowie grupy, aby mógł sensownie włączyć 

się we wspólną pracę, To wszystko zaś właśnie odgrywa ogromnie ważną 

rolę motywacyjną.

 Praca w  grupach spełnia także rolę aktywizującą ucznia. Umożliwia mu 

aktywność poprzez ekspresję słowną. Podczas pracy zbiorowej z  całą klasą, 

tylko nieliczni uczniowie zabierają głos, natomiast w  pracy grupowej każdy 

uczeń może i  powinien się wypowiadać, i  to wielokrotnie. Tak samo inne 

czynności uczenia się: myślenie, spostrzeganie, działanie, w  grupie są o  wie-

le bardziej zintensyfikowane aniżeli w  pracy indywidualnej. Na podstawie 

wyników badań prowadzonych w  Polsce czy to przez cytowanego wyżej 

J.  Barteckiego 81, czy to przez innych naszych dydaktyków 82 bardzo podkre-

śla się właśnie funkcję aktywizującą jako szczególny wynik pracy grupowej 

połączonej z  nauczaniem problemowym.

79 Tamże.
80 Tamże, s. 95.
81 Por. J. Bartecki, Aktywizacja procesu nauczania poprzez zespoły uczniowskie, dz. cyt.
82 K. Lech, Rozwijanie myślenia uczniów przez łączenie teorii z  praktyką, dz. cyt.; K. Czaj-

kowski, Szkoła 19 na nowej drodze, dz. cyt.; E. Zachajkiewicz, Lubelski eksperyment oświa-
towo-pedagogiczny, dz. cyt.
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 Praca w  grupach ułatwia także funkcję kontrolną, ponieważ w  grupie 

stale dochodzi do głosu sprawdzanie poprawności pracy uczniów, ich wyni-

ków, i  to poprzez wzajemną kontrolę. W  nauczaniu zbiorowym kontroluje 

się osiągnięte wyniki tylko niektórych uczniów. Natomiast w  pracy grupowej 

wszyscy uczniowie są poddani kontroli najpierw w  ramach interakcji, jaka 

zachodzi między członkami danej grupy, i  ponownie podczas referowania 

wyników pracy i  dyskusji nad ich poprawnością. Ta kontrola nie jest mecha-

niczna, lecz żywa, spontaniczna, na zasadzie wzajemnej komunikacji. Tym 

samym zachodzi w  grupie zjawisko sprzężenia zwrotnego, zwłaszcza w  czasie 

dyskusji między członkami grupy. Do podobnego sprzężenia zwrotnego do-

chodzi wreszcie podczas dyskusji międzygrupowej, gdy uczniowie przystępują 

do referowania wyników pracy i  podejmują krytykę osiągnięć innych grup. 

Także podczas podsumowania całej dyskusji po raz trzeci występuje sprzęże-

nie zwrotne, które informuje ucznia i  zmusza do zajęcia właściwej postawy 

wobec swojej pracy, zmusza go do właściwego spojrzenia na swoją pracę. 

 Praca w  grupach spełnia także funkcję wychowawczą, która ma szczegól-

ne znaczenie i  jest zauważana przez wielu dydaktyków. W  toku zbiorowego 

nauczania każdy uczeń z  konieczności jest swego rodzaju egoistą. Koncen-

truje się na sobie, dba tylko o  własny wynik. Kontakt społeczny ma jedynie 

miejsce między uczniem i  nauczycielem. Natomiast w  pracy grupowej jest 

okazja do ciągłej wymiany myśli, do współpracy. Uczniowie świadczą sobie 

wzajemną pomoc. Stale obcują ze sobą na płaszczyźnie społecznej. Muszą 

zajmować postawę społeczną, co przyczynia się do przezwyciężenia niepo-

żądanego egoizmu. Praca w  grupie przygotowuje także lepszą współpracę 

w  całym dużym zespole klasowym. „Badania naukowe wykazały, że  a)  łatwiej 

jest zmienić jednostkę oddziaływując na nią w  grupie niż oddziaływując na 

nią indywidualnie; b) zmiany dokonane w  jednostce pod wpływem grupy 

są trwalsze niż wówczas, gdy na nią oddziaływujemy indywidualnie; c) do-

konana zmiana jest tym łatwiej akceptowana, im czynniej jednostka uczest-

niczy w  podejmowaniu określonej decyzji dotyczącej owej zmiany 83.

3.2.6. Postulat modyfikacji współczesnej dydaktyki

Na koniec tej części naszych rozważań zapytajmy ogólnie, co charak-

teryzuje dydaktykę współczesną 84, a  co należałoby w  niej zmodyfikować. 

83 Tamże, s. 109.
84 Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, Warszawa 22002, s. 51-53.
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 Najpierw zauważmy, że  w  dydaktyce współczesnej nie ma stabilizacji i  za-

trzymania się. Dydaktycy, korzystając z  dotychczasowych osiągnięć, ciągle 

szukają nowych rozwiązań.

 We współczesnej dydaktyce w  ostatnich dziesięcioleciach XX wieku, uj-

mując rzecz bardzo syntetycznie, unika się jednostronności prowadzącej do 

przeceniania roli bezpośredniego poznania lub abstrakcyjnego myślenia czy 

swoiście rozumianej praktyki, przy równoczesnym niedocenianiu innych 

sposobów poznawania rzeczywistości. Dziś już wiadomo, że  każdemu po-

ziomowi myślenia konkretnego, sensoryczno-ruchowego, odpowiada dyna-

micznie i  rozwojowo określony poziom myślenia abstrakcyjnego, dlatego 

już od pierwszych lat nauki szkolnej dba się o  rozwijanie myślenia abstrak-

cyjnego i  łączy w  spójną całość elementy poznania zmysłowego, umysło-

wego i  działania uczniów. I  to właśnie odróżnia model kształcenia zalecany 

przez dydaktykę współczesną od modeli lansowanych przez herbartyzm czy 

progresywizm.

 Intelektualistyczną i  mechanistyczną psychologię zastępuje się psycho-

logią uczenia się, zgodnie z  którą zabawa, uczenie się oraz praca odgrywają 

zasadniczą rolę w  rozwoju psychicznym dzieci i  młodzieży.

 We współczesnych koncepcjach kształcenia w  miejsce stopni formal-

nych wprowadza się elastyczne rozwiązania, a  mianowicie koncepcję ogniw 

(momentów) nauczania-uczenia się, która uwzględnia czynności wykony-

wane tak przez nauczyciela, jak i  przez uczniów, z  uwagi na ich interakcyj-

ny charakter.

 Eksponuje się potrzebę respektowania przy doborze treści kształcenia 

zarówno potrzeb społecznych, jak i  indywidualnych, sprzyjających rozwo-

jowi zainteresowań uczniów.

 Podkreśla się celowość całościowego nauczania w  klasach początkowych, 

a  przedmiotowego – powyżej tego szczebla.

 Akcentuje się wreszcie potrzebę stosowania różnych form organizacyj-

nych nauczania, a  więc nauczania indywidualnego, grupowego i  masowego.

Dydaktyka współczesna zakłada, że  o  wynikach kształcenia nie prze sądzają ani 
czynniki dziedziczne (jak głosili tzw. natywiści), ani środowisko we (co z  kolei 
eksponowali rzecznicy socjologizmu). Wpływają one bezspor nie na jakość tego 
procesu, ale równie silny jest także wpływ świadomej i  celowej działalności na-
uczyciela. Dlatego też obecnie nie akceptuje się już poglądu progresywistów, 
którzy chcieli widzieć w  nauczycielu jedynie obserwatora i  doradcę uczniów, 
tak jak nie uznaje za słuszne – tym razem wbrew herbartystom – aby nauczy-
ciel spełniał w  procesie kształcenia rolę heteronomiczną. Wyeliminowaniu tych 
skrajnych stanowisk służy m.in. wyznaczenie nauczycielowi kierowniczej pozycji 
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w  tym procesie, czemu nie musi towarzyszyć ograniczanie samodzielności my-
ślenia i  działania uczniów 85.

 Jednakże pojawiają się także próby modyfikacji dydaktyki współczesnej. 

W  roku 1968 powstał w  Rzymie tak zwany Klub Rzymski, skupiający oko-

ło stu przedstawicieli różnych dziedzin nauki. W  roku 1982 problematyce 

edukacyjnej został poświęcony jeden z  raportów Uczyć się bez granic 86. 

 Autorzy raportu stwierdzają, że  ludzkość wkroczyła w  epokę skraj nych 

alternatyw. Jest świadkiem niespotykanego w  dotychczasowych dziejach 

postępu nauki, techniki i  kultury, a  jednocześnie boryka się z  niezwykle 

złożonymi problemami demograficznymi, żywnościowymi, energetyczny-

mi, zdrowotnymi i  edukacyjnymi, wręcz szokującymi swoimi rozmiarami. 

Jednym z  warunków zlikwidowania luki, jaka powstała i  rozrasta się między 

złożonością pojawiających się przed ludźmi problemów a  możli wościami 

ich rozwiązywania jest, zdaniem autorów raportu, zmiana dotychczasowe-

go sposobu kształcenia, nadanie mu in nego niż dotychczas charakteru 87.

 W przeszłości, podkreśla raport, człowiek uczył się, przystosowując się 

do warunków, w  jakich żył, oraz do zmian, które zachodziły wolno i  tylko 

w  wyjątkowych przypadkach miały gwałtowny charakter. To p r z y s t o -

s o w a w c z e  kształcenie rzadko tylko było przerywane przez wydarzenia 

nagłe, nieoczekiwane, które zmuszały ludzi do jego modyfikowania. Tego 

rodzaju kształcenie jest potrzebne i  dziś, ale już nie wystarcza.

 Obecnie kształcenie trzeba pojmować szeroko, trzeba w  nim widzieć 

czynność, która wymaga od człowieka inicjatywy i  rozwija tę inicjatywę, 

przygotowuje go do radzenia sobie w  nowych, zaskakujących sytuacjach. 

Powinno kształtować umiejętność nie tylko przystosowy wania się do świa-

ta, lecz również – a  nawet przede wszystkim – zmieniania go, wdrażać do 

dostrzegania, formułowania i  rozwiązywania problemów, uczyć przewidy-

wania i  racjonalnego reagowania na zmiany, a  nie tylko do biernego czeka-

nia na nie. Takie kształcenie nazywa raport i n n o w a c y j n y m. Ono też 

winno być głównym przedmiotem badań ogólnodydaktycznych i  stosowa-

nia w  praktyce 88.

 Dwie cechy tak rozumianego kształcenia: antycypacja i  partycy-

pacja (uczestnictwo) są szczególnie ważne. A n t y c y p a c j a stanowi 

85 Tamże, s.  53.
86 J.W. Botkin i  in., Uczyć się bez granic, Warszawa 1982. Cytuję za: Cz. Kupisiewicz, 

Dydaktyka ogólna, dz. cyt., s.  57.
87 Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, dz. cyt., s.  54.
88 Por. tamże.
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 przeciwieństwo a d a p t a c j i, sprzyja formułowaniu prognoz, planowa-

niu, ujmowaniu pro blemów w  sposób globalny, łącznie z  warunkującymi 

je czynnikami. Jej celem jest uwolnienie ludzi od kształcenia przystosowaw-

czego i  wdrożenie ich do formułowania rozwiązań alternatywnych, „ucze-

nia się z  przyszłości”.

 Niemniej jednak uczestnictwo jest także ważne. Powinno uczyć, jak 

ze sobą współpracować w  celu skutecznego zarządzania fabryką (współ-

uczestnictwo robotników), uczelnią (partycypacja studentów) czy państwem 

(współu dział obywateli). Decyduje o  społecznym charakterze kształcenia. 

 Należy jednak zauważyć, że  ani antycypacja, ani partycypacja – podkre-

śla raport – nie są pojęcia mi nowymi. Nowe jest natomiast ich łączne trak-

towanie jako podstawy kształcenia innowacyjnego, które stanowi główną 

ideę modyfikacji współczesnego systemu dydaktycznego 89.

 Poświęćmy jeszcze nieco uwagi koncepcji dydaktyki sprawczej (instru-

mentalnej) B.S. Blooma 90.

 Mniej więcej do połowy lat siedemdziesiątych dominowały na świecie 

reformy zmierzające przede wszystkim do ilościowej rozbudowy szkolni-

ctwa, później zaczęły dochodzić do głosu reformy jakościo we, nastawione 

na przebudowę celów, treści, metod i  środków kształce nia. Jedną z  takich 

reform zainicjował B.S. Bloom. Opracował koncep cję mastery teaching 91 

(kształcenie do mistrzostwa), zwaną również kon cepcją kształcenia sprawcze-

go lub instrumentalnego, którą, zdaniem Cz. Kupisiewicza 92, można uznać 

za godną uwagi próbę zmodyfikowania systemu dydaktyki współ czesnej 93. 

 Termin „kształcenie sprawcze” wprowadził do pedagogiki J.   Carroll, 

a  upowszechnił cytowany już wyżej Bloom. J. Carroll sądził bowiem, 

że  uczniowie nie muszą uzyskiwać ostatecznie wyników rozsianych zgod-

nie z  krzywą klo szową. Chcąc ten stan rzeczy poprawić, trzeba zróżnicować 

czas nauczania-uczenia się. To bowiem, co potocznie nazywamy zdolnością, 

stanowi po prostu ilość czasu potrzebnego danej jednostce do osiągnięcia 

89 Tamże, s.  55.
90 Beniamin S. Bloom (1913-1999) uwagę swoją skupiał na tzw. operacjonalizacji celów 

edukacyjnych. Swoją teorię zawarł w  publikacji: Taxonomy of Educational Objectives, Hand-
book 1: The Cognitive Domain, New York 1956.

91 B.S. Bloom, Learning for Mastery, „UCLE Evaluation Comment” 1 (2) 1968, s.  1-8. 
W  artykule tym pisał: „Talent is not something to be found in the few; it is to be develo-
ped in the many” (Talent to nie jest coś, co znajdujemy u  nielicznych; jest to coś, co można 
rozwinąć u  wielu – tłum. własne).

92 Tamże.
93 B.S. Bloom, All Our Children Learning. A  Primer for Parents, Teachers and other Edu-

cators, New York (...) 1981. Cytuję za: Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, dz. cyt., s.  57.
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 mistrzostwa w  określonej dziedzinie. Czas oddany uczniowi do dyspozycji 

jest więc – obok udzielanych mu przez nauczyciela wskazówek – czynni-

kiem roz strzygającym o  uzyskiwanych przezeń wynikach uczenia się. Stąd 

też główny problem dydaktyczny polega na tym, aby zmniejszyć ilość czasu 

potrzebnego uczniom do osiągnięcia mistrzostwa w  danej dziedzinie, tzn. 

wyuczenia się czegoś.

Nie jest to odkrycie nowe, ale ma doniosłe znaczenie pedagogiczne i  społecz-
ne, podkreśla Bloom. Dziś bowiem nie ma już racji bytu szkoła, także średnia, 
która byłaby jedynie szkołą dla nielicznych, najzdolniej szych uczniów. Prob-
lem sprowadza się zatem nie do tego, aby szukać co raz doskonalszych narzędzi 
i  mechanizmów selekcji szkolnej, lecz do te go, aby znaleźć metody zapewniające 
wszystkim normalnym uczniom możliwość pomyślnego ukończenia szkoły na 
poziomie matury. Nie wol no przy tym fetyszyzować krzywej kloszowej, uwa-
żanej przez niektórych badaczy i  nauczycieli za wręcz fatalistyczny wyznacznik 
wyników nauki szkolnej. Jeśli bowiem otoczy się uczniów właściwą opieką 
oraz pozwoli każdemu z  nich uczyć się do skutku, to końcowe efekty pracy 
dydaktycz nej nie muszą być zgodne z  tą krzywą. Czas zatem uczenia się – łącznie 
z  optymalizującymi ów proces wskazówkami – jest czynnikiem determi nującym 
jakość kształcenia 94.

 Zdaniem Cz. Kupisiewicza w  koncepcji pedagogicznej Blooma

można się doszukać takich haseł nowego wychowania, jak aktywność, indywidu-
alizacja i  elastyczność. Ich respektowanie – zwłaszcza w  kontekście traktowania 
czasu jako czynni ka przesądzającego o  jakości kształcenia – powinno dopro-
wadzić do po prawy jakości pracy szkół. Równocześnie trzeba brać pod uwagę, 
że  kon sekwentne wprowadzanie w  życie kształcenia, którego czas i  metody by-
łyby wyznaczane przez potrzeby, możliwości i  zainteresowania poszczególnych 
uczniów, musiałoby doprowadzić do rozbicia, a  przynajmniej da leko idącej rewi-
zji klasowo-lekcyjnego systemu nauczania, ciągle jeszcze dominującego w  świa-
towym szkolnictwie. Proponowana przez Blooma modyfikacja współczesnego 
systemu dydaktycznego może zatem ode grać istotną rolę w  doskonaleniu nie 
tyle lekcyjnego, co raczej pozalekcyj nego i  pozaszkolnego nurtu pracy szkoły 95.

B.S. Bloom niezłomnie wierzył w moc nauczania. Nauczanie to winno jed-

nak uwzględniać możliwości studenta, które u jednego szybciej są osiągal-

ne niż u drugiego.

94 Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, dz. cyt., s.  56.
95 Tamże.
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3.3. Odzwierciedlenie teorii kształcenia wielostronnego 
w  dydaktyce nauczania religii

W tym miejscu naszych rozważań przeniesiemy się znowu na teren ka-

techetyczny, aby zobaczyć, jakie odzwierciedlenie znalazły w  propozycjach 

nauczania religii wypracowane osiągnięcia w  dziedzinie dydaktyki szkolnej 

jak układała się swego rodzaju korelacja pomiędzy nauczaniem szkolnym 

a  katechetycznym. Oczywiście nie możemy zapominać, że  aż do lat 90. na-

uczanie religii nie miało miejsca w  szkole. Istniała katechizacja organizowana 

przez parafie. Niemniej jednak dla tej katechizacji katechetycy przygotowy-

wali potrzebne materiały o  charakterze badawczym i  teoretycznym, które 

służyły katechetom do ich prywatnego lub organizowanego przez Wydziały 

katechetyczne kształcenia. Zaprezentujemy je zanim przedstawimy dalsze 

osiągnięcia w  dziedzinie dydaktyki szkolnej. 

 Może warto najpierw postawić pytanie, na  ile proponowane przez W.  Oko-

nia momenty, a  także przez M. Śnieżyńskiego ogniwa procesu nauczania-ucze-

nia się mogą mieć zastosowanie w  katechezie? Odpowiedź na to pytanie jest 

na pewno złożona 96. Najpierw trzeba przyznać, że  w  tym zakresie, w  jakim 

w  katechezie ma miejsce nauczanie, a  więc zapoznawanie uczniów z  określo-

nymi pojęciami, prawdami czy wartościami chrześcijańskimi, można i  należy 

się liczyć z  teorią opartą na badaniach psychologii uczenia się człowieka. Je-

śli zatem chce się skutecznie przeprowadzać w  katechezie proces nauczania-

-uczenia się, należy i  wypada, w  imię owocności katechezy, także przecho-

dzić poprzez wskazane przez dydaktyków etapy i  nie pomijać wyznaczonych 

ogniw, a  przede wszystkim dbać o  prawdziwy dialog pomiędzy nauczającym 

i  nauczanym.

 Innymi słowy należy:

–  zaznajomić z  celem pracy, aby on motywował uczenie się, 

–  trzeba następnie kierować zdobywaniem jasnych pojęć, aby uczniowie 

je zrozumieli i  mogli się nimi samodzielnie i  poprawnie posługiwać;

–  w związku z  tym trzeba ich uczyć myśleć na gruncie prawd i  wartości;

–  należy dbać także, aby uczniowie odkrywali związki, powiązania za-

chodzące pomiędzy poznawanymi prawdami a  także ich życiem, aby 

w  ten sposób dochodzili do pewnej syntezy czy struktury, która stano-

wi warunek utrwalenia poznawanych treści, a  nie tylko chwilowego ich 

zapamiętania;

96 W.  Kubik SJ, Proces dydaktyczny w katechezie, w: Katecheza w szkole, pod red. M.  Ma-
jewskiego, Lublin 1992, s. 73.
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–  powinno się także pomagać we wprowadzaniu w  praktykę życia pozna-

wanych prawd czy wartości, aby dochodziło do odzwierciedlenia ich 

w  życiu;

–  trzeba kształtować do powyższych spraw umiejętności;

–  wreszcie, należy uczyć patrzenia wstecz, reflektowania nad przebytą dro-

gą, aby doszło do samokontroli zakresu i  stopnia osiągnięcia przyjętego 

na początku celu.

 Na tym miejscu trzeba najpierw powiedzieć o  licznych publikacjach 

tworzonych pod redakcją czy przy współpracy M. Śnieżyńskiego, niektóre 

z  nich powstawały co prawda w  ostatnim dziesięcioleciu wieku XX, a  na-

wet na początku wieku XXI, ale przyczyniały się w  znacznym stopniu do 

uświadamiania katechetom wartości kształcenia wielostronnego i  wspoma-

gały ich w  momencie powrotu nauczania religii do szkoły. Nie można też 

pominąć interesującej pracy o  charakterze badawczym na temat wielostron-

nego kształcenia ks. Janusza Mastalskiego 97.

 Wśród innych prac należy wymienić książkę Katecheta w  szkole 98, któ-

ra stanowi swego rodzaju poradnik katechetyczny dla nauczycieli religii. 

Kolejna pozycja to praca zbiorowa pod red. M. Śnieżyńskiego, Pedagogi-

ka w  katechezie, która poprzez różnorodną i  bogatą w  treść problematykę, 

dotyczącą osobowości katechety i  właściwie rozumianych pojęć wychowa-

nia i  nauczania itp. stanowi ważną pomoc w  kształceniu katechetów 99. Nie 

można także nie wspomnieć prac wybitnych katechetyków ks. Mieczysła-

wa Majewskiego  SDB 100 czy Romana Murawskiego SDB 101 i  wielu, wielu 

97 J. Mastalski, Realizacja procesu nauczania katechetycznego (na podstawie badań prze-
prowadzonych w  krakowskich szkołach podstawowych), Kraków 1997.

98 Poradnik pedagogiczny. Katecheta w  szkole, pr. zb. pod red. M. Śnieżyńskiego, Kra-
ków 1994. 

99 Pedagogika w  katechezie, pod red. naukową M. Śnieżyńskiego, Kraków 1998.
100 Podaję tylko niektóre publikacje: ks. M. Majewski, Integralna katecheza, Encyklopedia 

Katolicka, t.  7, Lublin 1997, kol. 335-336; tenże, Katecheza antropologiczna na tle współczes-
nych tendencji katechetycznych, Lublin 1977; tenże, Katecheza integralna w  szkole, „Kateche-
ta” 2 (1992); tenże, Katecheza wierna Bogu i  człowiekowi, Kraków 1986; tenże, Spotkania 
katechezy z  teolo gią, Kraków 1995; tenże, Teologia katechezy, Wrocław 1989; tenże, Tożsa-
mość katechezy integralnej, Kraków 1995; tenże, Propozycja katechezy integralnej, Łódź 1978.

101 Także podaję tylko przykładowe publikacje: R. Murawski SDB, Katecheza w  formie 
analizy tekstu, w:  Katechizacja różnymi metodami, Kraków 1994; tenże, Potrzeba antropolo-
gicznego ukierunkowania katechezy, „Katecheta” 4 (1975); tenże, Ewangelizacyjny charakter 
katechezy, „Ateneum Kapłańskie” 498 (1992); tenże, Katecheza chrzcielna w  procesie wta-
jemniczenia chrześcijańskiego czasów apostolskich, Warszawa 1990; tenże, Katecheza jako gło-
szenie Chrystusa, „Ateneum Kapłańskie” 530 (1997); tenże, Problematyka wieku dorastania, 
w: Teoretyczne założenia katechezy młodzie żowej, pod red. R. Murawskiego, Warszawa 1989.
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innych. Trudno ich tu wymieniać, ale wystarczy sięgnąć do opracowanej 

starannie Bibliografii Katechetycznej 102, by się przekonać, jak twórczy to był 

czas w  dziedzinie katechetyki. Co prawda należy zauważyć, że  większość 

prac koncentrowała się na zagadnieniach treści katechezy, podczas gdy prace 

M.  Śnieżyńskiego i  opracowane pod jego redakcją są bliższe naszym rozwa-

żaniom, bo dotyczą dydaktyki katechetycznej.

 Podejmując dalsze rozważania w  dziedzinie katechetyki ostatnich 30. 

lat XX wieku, trzeba powiedzieć, że  rozwój ten zawdzięczamy w  znacznym 

stopniu ks. Janowi Charytańskiemu SJ, dlatego najpierw słów kilka o  jego 

działaniach. On to swoimi artykułami, drukowanymi na łamach „Katechety” 

i  „Studia Theologica Varsaviensia”, od początku lat sześćdziesiątych infor-

mował polskiego czytelnika o  rozwoju ruchu Katechetycznego na Zacho-

dzie. Jako pierwszy w  Polsce w  artykule Mentalność współczesna a  katecheza 

opublikowanym na łamach „Katechety” zasygnalizował, jak już wspomi-

naliśmy, pojawienie się nurtu antropologicznego w  katechetyce 103, nurtu 

doceniającego egzystencjalne problemy uczestników nauki religii.

 Niedługo po zakończeniu Soboru Watykańskiego II, od r. 1969, chcąc 

dotrzeć z  nową myślą katechetyczną i  pedagogiczno-dydaktyczną do szer-

szych kręgów katechetów, ks. J. Charytański redagował i  publikował Biuletyn 

Katechetyczny drukowany na łamach kwartalnika „Collectanea Theologica”. 

Przede wszystkim jednak skupiał się na opracowywaniu zagadnienia celów 

i  treści katechizacji w  świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II. Choć 

wiele lat minęło od tamtego czasu, zaprezentowane ujęcia, np.: w  artykule 

Zadania katechizacji w  świetle dokumentów soborowych nie straciły na aktu-

alności, zwłaszcza że  już wówczas autor dostrzegał ważkie i  trudne zadania 

katechizacji, pojawiające się w  zderzeniu z  coraz bardziej uświadamianym 

sobie w  Kościele pluralizmem we wszystkich dziedzinach ludzkiego życia. 

Wskazywał na potrzebę katechizacji uczącej myśleć, uczył dostrzegać nowe 

sytuacje i  znajdować dla nich właściwe rozwiązania w  poczuciu odpowie-

dzialności za misję całego Kościoła 104. Bardzo obszerną i  wyczerpującą pra-

cę na wspomniany temat znajdzie także czytelnik w  publikacji zbiorowej: 

102 Bibliografia Katechetyczna 1945-1995, oprac. R. Murawski przy współpracy R.  Cze-
kalskiego i  J. Tochmańskiego, Warszawa 1999; Bibliografia Katechetyczna 1996-2000, oprac. 
R. Czekalski i R. Murawski, Warszawa 2000.

103 J. Charytański SJ, Mentalność współczesna a  katecheza, art. cyt., s.  20-29.
104 J. Charytański SJ, Zadania katechizacji w  świetle dokumentów soborowych, „Collecta-

nea Theologica” 37 (1967), f. 3, s.  87-98.
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Inspiracje soborowe w  katechetyce 105. Wyczerpujące natomiast opracowanie 

celów i  zadań katechezy przynosi przede wszystkim publikacja drukowana 

w  pracy zbiorowej Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej 106.

 Prezentując wymagania odnośnie do treści katechezy, kierował się prze-

de wszystkim wskazaniami Ogólnej instrukcji katechetycznej z  roku 1971 107 

oraz Adhortacji apostolskiej o  katechizacji Jana Pawła II z  r. 1979 108. Stąd to 

ważny dział twórczości ks. Charytańskiego stanowią komentarze do kate-

chetycznych dokumentów Kościoła. Najważniejsze z  nich zostały opubliko-

wane w  dwu pierwszych tomikach Biblioteki Katechety 109. W  swych komen-

tarzach przybliża katechetom naukę Kościoła, podejmuje właściwą ocenę 

ruchu kerygmatycznego, odnowy treści katechezy w  oparciu o  Pismo Świę-

te, liturgię i  życie chrześcijańskie. 

 Od początku lat sześćdziesiątych ks. Charytański uczestniczył w  pra-

cach Podkomisji Katechizmowej powołanej przez Konferencję Episkopatu 

Polski. Efektem tych prac był wydany w  1968 Katechizm religii katolickiej 

w  Poznaniu. Jednocześnie z  początkiem lat sześćdziesiątych powołał do ist-

nienia zespół współpracowników, który pod jego kierunkiem przygotował 

serię podręczników dla uczniów Bóg z  nami, cz. I-IV (dwa pierwsze tomy 

ukazały się także w  1968). W  zespole tym kierował opracowaniem nowej 

wersji Katechizmu religii Katolickiej, a  przede wszystkim 8 tomów podręczni-

ków metodycznych, materiałów pomocniczych dla katechety uczniów szkół 

podstawowych (Bóg z  nami. Podręcznik dla katechety, cz. I-IV oraz Podręcz-

nik metodyczny do katechizmu religii katolickiej, cz. I--IV). Kolejnym owo-

cem pracy redakcyjnej było przygotowanie ostatecznej redakcji Ramowego 

programu katechizacji w  1971, a  następnie I  Schematu programu szczegóło-

wego dla klas od I-VIII. Pod jego kierownictwem powstała seria podręczni-

ków o  wspólnym tytule Spotkania z  Bogiem, przeznaczonych dla uczniów 

szkół średnich i  katechetów pracujących z  młodzieżą.

105 J. Charytański SJ, Inspiracje soborowe w  katechetyce, w: Myśl posoborowa w  Polsce, pr. 
zb. pod red. J. Myśkowa, Warszawa 1970, s.  151-181.

106 J. Charytański SJ, Cele katechezy, w: Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, pr. 
zb. pod red. R. Murawskiego SDB, Warszawa 1989, s.  146-173.

107 Directorium Catechisticum Generale (Ogólna instrukcja katechetyczna), Libreria Editri-
ce Vaticana, 1971.

108 Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów i  kapłanów i  wier-
nych całego Kościoła Katolickiego w  naszych czasach. Polski tekst został zatwierdzony przez 
172 Konferencję Episkopatu dnia 28 lutego 1980 roku w  Warszawie.

109 Katecheza po Soborze Watykańskim II w  świetle dokumentów Kościoła, cz. 1-2, pr. zb. 
pod red. W.  Kubika SJ, Warszawa 1985.
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 Właśnie wymienione wyżej podręczniki aż do końca wieku XX były je-

dynymi praktycznymi podręcznikami do nauki religii dla ucznia i  kateche-

ty opracowanymi na wszystkie szczeble nauczania religii i  na ich podstawie 

możemy prześledzić sposób korzystania przez autorów wspomnianych pub-

likacji z  dorobku dydaktyki szkolnej.

 Powołując się na stwierdzenie W.  Kubika SJ, ścisłego współpracownika J. 

Charytańskiego, możemy twierdzić, że  autorzy wymienionych wyżej publi-

kacji: podręczników do nauki religii dla uczniów i  metodycznych podręczni-

ków dla katechetów świadomie kierowali się postulatami dydaktyki szkolnej. 

Zdawali sobie jednak sprawę, że  katechezy nie można sprowadzać wyłącznie 

do procesu nauczania-uczenia się, a  pracy katechety zawężać do wymagań 

dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Świadomi zwłaszcza roli pośrednika, 

jaka przypada w  udziale katechecie, starali się mu dostarczać wskazań i  spo-

sobów pracy, które pomagałyby mu stawać razem z  uczniami wobec Boga 

przemawiającego zarówno do nauczających, jak i  uczących się oraz ułatwiały 

odkrywanie właściwego wezwania zawartego w  słowie Bożym i  dawanie na 

nie odpowiedzi. Stąd z  dużą troską eksponowali w  katechezach teksty biblijne 

oraz teksty modlitw i  propozycje refleksji. Sugerowali sposoby doszukiwania 

się istotnego sensu w  perykopach biblijnych i  odpowiedzialnej oceny prob-

lemów życia społecznego uczniów w  świetle Słowa Bożego.

 Zważając na przedstawione wyżej zastrzeżenia odnośnie do prowadzenia 

katechezy – nauki religii, starali się jednak coraz lepiej poznawać i  doceniać 

wyniki badań współczesnej dydaktyki, zwłaszcza w  zakresie samego przebie-

gu procesu nauczania-uczenia się, jak również eksponowanych w  nim zasad, 

stosowanych metod i  wykorzystywanych środków dydaktycznych. Zdawali 

sobie bowiem sprawę, że  trudno dzisiaj mówić o  wychowaniu świadomych 

wielkiego powołania i  odpowiedzialnych za Kościół i  świat chrześcijan bez 

umożliwienia im zdobywania wiedzy religijnej w  toku poprawnie – z  punktu 

widzenia dydaktyki – przeprowadzonego procesu nauczania-uczenia się 110.

 W jakim stopniu wymienione wyżej opracowania kształtowały prakty-

kę katechetyczną nie jesteśmy w  stanie odpowiedzieć, ponieważ nie zostały 

podjęte badania o  charakterze empirycznym, które by mogły coś  powiedzieć 

o  skuteczności opracowanych materiałów metodycznych. Jedynie ilość 

110 W.  Kubik SJ, Proces dydaktyczny, w: Podręcznik metodyczny do Katechizmu Religii Ka-
tolickiej, t. 4, pr. zb. pod red. ks. J. Charytańskiego SJ i ks. W. Kubika SJ, Warszawa 21986, 
s. 30. Odtąd zastosujemy skrót PMKRK. Cyfra rzymska oznaczać będzie kolejny tom pod-
ręcznika, a cyfra arabska odpowiednią stronę. Korzystać będziemy z drugiego, niezmienio-
nego wydania podręczników wydanych w Warszawie: t. I, r. 1982; t.  II, r. 1982; t. III, r. 
1982; t. IV, r. 1983.
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opublikowanych egzemplarzy I  i  II wydania oraz wielu wydań w  poszcze-

gólnych diecezjach (w sumie ok. 100  000) może świadczyć, że  wielu kate-

chetów praktyków korzystało z  tych materiałów.

3.3.1. Respektowanie klasycznych ogniw W.  Okonia 
w  procesie nauczania religii

Jak już wspomnieliśmy, autorzy wyżej wymienionych Podręczników me-

todycznych do Katechizmu religii katolickiej starali się uwzględniać ogniwa 

procesu nauczania-uczenia się. Obecnie nieco szerzej na ten temat.

 Zdając sobie sprawę z   w a ż n o ś c i  m o t y w a c j i  we wszelkim ucze-

niu się, autorzy podręczników starali się ukazywać katechetom, jak powin-

ni pomagać uczniom dostrzegać wartość i  znaczenie prawd, które się im 

prezentuje podczas katechezy. Z  roku na rok coraz bardziej na tym pierw-

szym etapie pracy z  uczniami wprowadzali cele antropologiczne, to znaczy 

proponowali rozpoczynać katechezę od eksponowania konkretnych sytua-

cji i  potrzeb młodego człowieka, podając stosowne przykłady, aby pomóc 

mu dostrzec ich wymiar religijny, a  także wymiar religijny całego życia czło-

wieka, a  nie tylko pewnych jego aspektów 111. Wiedząc, pisze W.  Kubik SJ, 

że  szczególnie w  tym pierwszym momencie procesu dydaktycznego należy 

zabiegać o  aktywną postawę ucznia, autorzy proponują na początku kate-

chezy analizę zaciekawiających tekstów literackich, treści wywiadów i  ob-

serwacji poczynionych przez uczniów, listów pisanych na określone tema-

ty przez samą młodzież, itp. Autorzy podręczników metodycznych sądzą, 

że  jest to dobry sposób pomagania uczniom w  otwarciu się na ważne ludz-

kie problemy. Zarazem ułatwia on dochodzenie do słownego sformułowa-

nia tkwiącego w  danej sytuacji życiowej problemu, który na dalszych eta-

pach pracy trzeba będzie przemyśleć w  świetle Pisma Świętego czy wskazań 

Urzędu Nauczycielskiego Kościoła 112.

 Autorzy podręczników proponowali na tym pierwszym etapie naucza-

nia także nauczanie problemowe, czyniąc to w  przekonaniu, że  ten sposób 

postępowania jest w  stanie obudzić w  uczniach zainteresowanie i  chęć usu-

nięcia dostrzeżonego braku, luki, w  posiadanej dotychczas wiedzy religijnej. 

Byli świadomi, że  niejednokrotnie mogą się spotkać z  brakiem przyjęcia ze 

111 Np.: PMKRK II, 103-109; 139-141; 276-278; PMKRK III, 102-103; 270-273; 
PMKRK IV,271-273, 404-406 i inne.

112 Por. W.  Kubik SJ, Rozwój myśli dydaktycznej, dz. cyt., s.  35.
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strony odbiorców-katechetów ich materiałów, które wymagają i  zmuszają do 

podjęcia o  wiele większego wysiłku niż przy zwyczajnym toku podającym 

prowadzenia katechezy. Niemniej jednak z  uwagi na większą obiektywną 

skuteczność nauczania problemowego w  zakresie motywowania do pracy 

i  formowania osobowości młodego człowieka nie rezygnowali z  wprowa-

dzania go do wszystkich prawie katechez 113.

 W związku z  wprowadzeniem w  pierwszym ogniwie omawianego pro-

cesu sytuacji problemowych, d w a  d a l s z e  o g n i w a  procesu naucza-

nia-uczenia się, mianowicie zaznajamianie uczniów z  nowym materiałem 

i  kształtowanie pojęć – przyjmuje w  prezentowanych podręcznikach charak-

ter szukania rozwiązania postawionego problemu. Autorzy wskazują jednak 

na pewne różnice w  poszukiwaniu przez uczniów właściwego rozwiązania 

problemu. W  dwóch pierwszych częściach podręcznika metodycznego 114 

uczniowie zwykle dochodzą do odkrycia odpowiedzi, do rozwiązania prob-

lemu na podstawie analizy i  doszukiwania się sensu w  wybranych peryko-

pach biblijnych. W  części trzeciej podręcznika oraz czwartej 115 proponują 

autorzy bardziej różnorodne sposoby dochodzenia do odkrycia odpowiedzi 

na postawiony problem. Radzą, aby po sformułowaniu głównego problemu 

katechezy uczniowie szukali rozwiązań w  oparciu o  własne doświadczenia, 

czerpiąc je z  własnych przeżyć w  rodzinie czy w  grupie rówieśniczej, czy też 

w  zakresie takich problemów jak prawda – fałsz, własność, sprawiedliwość, 

pokój, itp 116. W  przypadku, gdy doświadczenia uczniów w  zakresie pewnych 

zagadnień są jeszcze zbyt wąskie, zalecają autorzy sięganie do fragmentów 

tekstów zaczerpniętych z  literatury młodzieżowej lub do treści dokumen-

tów, jak np.  Kodeks Rodzinny i  Opiekuńczy z  roku 1964, Deklaracja Praw 

Człowieka z  r. 1948 czy teksty wyjęte z  czasopism katolickich, jak np.  „Ty-

godnik Powszechny” czy inne. Nieraz proponują także teksty liturgiczne 

z  obrzędów sakramentów, czasami radzą zaprosić niektórych rodziców, aby 

oni wypowiedzieli wobec młodzieży swoje doświadczenia w  zakresie życia 

rodzinnego i  zarazem chrześcijańskiego. Tymi sposobami uczniowie mogą 

113 Por. Krzysztof Kantowski, Możliwości i  ograniczenia stosowania nauczania problemo-
wego w  katechezie szkół podstawowych na podstawie materiałów metodycznych dla katechety, 
rozprawa doktorska pod kier. ks. prof. dr hab. W.  Kubika SJ. Autor bardzo starannie omawia 
samo zagadnienie nauczania-uczenia się problemowego w  oparciu o  literaturę przedmiotu 
i  wnikliwie ocenia prezentowane przez nas podręczniki metodyczne na temat proponowa-
nia w  nich tegoż nauczania, Warszawa 1995, mps. rozprawy Biblioteka UKSW Warszawa.

114 Np.: PMKRK I, 123-126, 283-286; PMKRK II, 71-77, 267-270.
115 Np.: PMKRK III, 66-69; 102-104;137-140; 178-181; PMKRK IV, 111-114; 261-

265; 271-276; 321-325, 361-367.
116 Por. W.  Kubik SJ, Proces dydaktyczny, dz. cyt., s.  39.
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uzupełnić własne doświadczenia, głębiej i  szerzej zobaczyć analizowany 

problem i  konstruować samodzielną odpowiedź, aby ją następnie ocenić 

w  świetle prawdy objawionej. W  wielu wypadkach autorzy podręczników 

radzą odsyłać młodzież do tekstów podręcznika Katechizm religii katolickiej. 

Jest to szczególnie przydatne, gdy katecheta nie rozporządza pewnymi pro-

ponowanymi materiałami lub chce, by młodzież poznawała jeszcze dodat-

kowy aspekt omawianego zagadnienia, który nie doszedł do głosu podczas 

wspólnej dyskusji, czy też by zweryfikowała słuszność swojego rozumowania. 

 Na podstawie wskazanych wyżej tekstów u c z n i o w i e  m a j ą  p r z y -

g o t o w a ć  s a m o d z i e l n ą  o d p o w i e d ź  n a  p o s t a w i o n y  n a  p o -

c z ą t k u  p r o b l e m. Potem winni sięgnąć do Pisma Świętego czy tekstów 

prezentujących naukę Kościoła, aby się przekonać, że  rzetelne ludzkie roz-

wiązania i  oceny nie są sprzeczne ze światłem Objawienia, lecz jedynie ich 

wykonanie jest trudne i  dlatego w  praktyce życia odbiega często od pozna-

nej normy. Przeprowadzone refleksje pozwalają podprowadzać uczniów do 

stawania z  trudnymi problemami przed Bogiem, aby je przed Nim wypo-

wiadać, prosić o  światło i  pomoc w  modlitwie wspólnej czy indywidualnej.

 Zaproponowana praca pozwala młodzieży samodzielnie zdobywać nowe 

wiadomości, ale także k s z t a ł t o w a ć  p o p r a w n e  p o j ę c i a  dotyczące 

prawd wiary. Autorzy dokładali starań, aby uczący się mogli przechodzić 

przez wszystkie etapy kształtowania się pojęć wskazanych przez dydakty-

ków. Podejmowana praca dostarcza wiele możliwości do analizowania zja-

wisk społecznej rzeczywistości życia. Różnego rodzaju źródła, które młodzież 

otrzymuje, pozwalają dostrzegać podobieństwa i  różnice oraz dochodzić do 

poprawnych uogólnień. Stwarza się możliwość do dokonywania porównań, 

zwłaszcza gdy młodzież odkrywa różne doświadczenia i  postawy ludzkie, co 

ma miejsce przy zapoznaniu się z  treścią opowiadań literackich, listów pisa-

nych przez młodzież czy wywiadów zbieranych przez uczniów. To wszyst-

ko ma prowadzić młodzież do lepszego zrozumienia poznawanych prawd 

i  rzeczywistości społecznej, a  zatem do nabywania właściwych pojęć.

 Wreszcie autorzy stwarzają też okazje, aby odkryte reguły, normy postę-

powania młodzież dostrzegała wcielone w  życie wielkich postaci wprowa-

dzonych do programu katechizacji, postaci świętych i  bohaterów narodo-

wych, a  także by sama szukała sposobów realizacji dostrzeżonych wartości 

w  ich konkretnym osobistym życiu 117.

117 Np.: PMKRK II, 149-153, 250-253, 462-464; PMKRK III, 110-112, 219-222, 
243-246, 311-318, 322-329, 368-377, 387-392, 417-421; PMKRK IV, 90-96, 214, 249-
254, 309-313, 347-354, 383-388, 443-448, 473-480.
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 Jaką rolę może pełnić u t r w a l a n i e  w i a d o m o ś c i 118 w  procesie 

katechizacji?

 W dydaktyce katechetycznej, podobnie zresztą jak w  dydaktyce szkol-

nej, kładzie się dziś akcent nie tylko na wiedzę, ale kształtowanie postaw, 

chociaż nie można mówić o  wychowaniu postaw bez uwzględnienia w  ich 

kształtowaniu czynnika intelektualnego. W  prezentowanych podręcznikach 

metodycznych, zgodnie ze wskazaniami dydaktyki, ich autorzy starają się 

mieć na uwadze problem utrwalania wiedzy, ale także utrwalania zmian 

w  nastawieniach oraz zachowaniu uczniów, o  czym szerzej poniżej. 

 Na problem utrwalania uwrażliwiają autorzy katechetów już na samym 

początku każdej lekcji religii, wskazując, jak należy budzić zainteresowania 

uczniów dla poruszanego problemu. W  tym celu całą tematykę poszczegól-

nych katechez radzą rozpoczynać od frapujących sytuacji, eksponowanych 

często przy pomocy przeźroczy, w  których niejako tkwi problem katechezy. 

Przede wszystkim jednak zwracają uwagę, aby zaraz na wstępie lekcji sama 

młodzież uprzytomniła sobie doświadczenia posiadane na określony temat. 

Wzbudzone na początku zainteresowania trzeba naturalnie podtrzymywać 

podczas kierowania samodzielną pracą uczniów czy to w  toku dyskusji, czy 

pracy nad tekstami i w  dochodzeniu do określonych norm, a  także podczas 

ich weryfikacji w  świetle Objawienia i  Tradycji. W  tym ostatnim punkcie 

zasadniczą pomoc stanowi zwykle treść podręcznika ucznia, czyli Katechizm 

religii katolickiej, a  obecnie Katechizm Kościoła Katolickiego.

 Utrwalaniu treści lekcji religii służą także krótkie syntetyczne schematy 119 

ujmujące przerabianą treść w  rodzaj zalecanych przez dydaktyków „kon-

strukcji nośnych” 120, które mogą ułatwiać uczniom odtworzenie w  swoim 

czasie także szczegółowych wiadomości związanych z  danym tematem. Po-

nadto autorzy wprowadzają także inne formy utrwalania, jak wypełnianie 

testów 121 luk czy wyboru, pisanie odpowiedzi, np.  na listy rówieśników 

wypowiadających się na poruszane podczas katechezy tematy, itp. Utrwa-

laniu przerobionego materiału i  nastawień uczniów służy także proponowa-

na refleksja nad osobistym stylem chrześcijańskiego życia. Autorzy łączą ją 

118 Każdy proponowany scenariusz lekcji religii (katechezy) kończy się tytułem: „Re-
fleksja i utrwalenie”, pod którym podaje się konkretne sposoby utrwalania wiadomości 
i  umiejętności czy postaw.

119 PMKRK I, 423, 391; PMKRK II 48, 62, 72, 78-79, 144, 213, 230, 255-257, 281, 
505, 578, 604; PMKRK III, 82, 222.

120 PMKRK I, 111, 477, 567.
121 Np.: PMKRK I, 147, PMKRK II, 155-157, 158-159, 190.
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zwykle z  oglądaniem dobranych przeźroczy i  wprowadzeniem do różnych 

form modlitwy. 

 Jako inny sposób utrwalania przerobionych treści autorzy wprowadzają 

katechezy na temat wybranych postaci świętych lub zasłużonych dla narodu 

ludzi, które ukazują młodzieży jako wzory autentycznej realizacji w  życiu 

poznanych w  katechezach norm życia chrześcijańskiego 122.

 Z kolei zapytajmy, jakie u m i e j ę t n o ś c i  i   n a w y k i  chcą auto-

rzy kształtować w  zaproponowanych sposobach pracy w  podręcznikach 

metodycznych?

 Autorzy wskazują sposoby, jak uczyć młodzież dostrzegania złożoności 

i  różnorodności przejawów życia społecznego i  postaw ludzkich oraz ich sa-

modzielnej oceny w  świetle kryteriów zdrowego rozsądku, a  przede wszyst-

kim w  świetle kryteriów chrześcijańskich 123. Proponują metody pracy, które 

mają umożliwić uczniom przyswojenie umiejętności poważnego traktowa-

nia wszelkich przejawów życia ludzkiego i  stawania z  jego problemami wo-

bec Boga – Stwórcy, Ojca i  Pana wszystkich ludzi. Starają się pokazać, jak 

można nauczyć młodzież odkrywania wymiaru religijnego we wszystkich 

„ludzkich sprawach” 124.

 Poza wymienionymi umiejętnościami natury ogólnej podsuwają, jak 

można podczas podejmowanych dyskusji kształtować takie umiejętności, 

jak samodzielna swobodna rozmowa na tematy religijne, dostrzeganie wy-

miaru religijnego problemów poruszanych w  literaturze młodzieżowej 125, 

gromadzenie dostępnej literatury źródłowej na określone tematy, podejmo-

wanie samodzielnej refleksji i  modlitwy w  związku z  zaobserwowanymi czy 

przeżywanymi problemami życia. Obok wskazanych umiejętności można 

znaleźć w  proponowanych podręcznikach wiele uwag dotyczących kształ-

towania umiejętności pozornie drobnych, czysto praktycznych, które nie 

sposób tu wymienić. Uważny czytelnik materiałów łatwo je sam dostrzeże.

 Wraz z  kształtowaniem określonych umiejętności zabiegają autorzy 

w  podsuwanych sposobach pracy o  zmianę nastawień młodzieży np.  do 

122 Szczegółowe dane podaliśmy w przypisie 117.
123 PMKRK I, 466-469; PMKRK II, 95-98, 179-181, 230-231, 400-404, 513-517; 

PMKRK III, 89-93, 230-231, 257-260, 253-256, 290-294; PMKRK IV, 341-345, 361-
367, 370-376, 374-378, 485-489.

124 PMKRK I, 337-341; PMKRK II, 117-121, 139-144, 277-279, 327-331, 375-380, 
501-506,543-546; PMKRK III, 78-82, 122-126, 148-151, 178-182, 301-306, 343-348, 
387-392, 482-485, 503-507.

125 PMKRK I, 300-301, 401-402, 447-448; PMKRK II, 121; PMKRK III, 178-179, 
353-356, 369-375, 537-539; PMKRK IV, 62, 82, 91, 127-130, 141-144, 171, 184-188, 
213-219, 271-278, 321-335, 384, 415-420.
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problemu wielodzietności czy troski o  życie nienarodzone, do życia w  bez-

żeństwie, odpowiedzialności za innych ludzi, problemu własności itp. Zmia-

na nastawień jest przecież zasadniczym warunkiem kształtowania nowych 

postaw.

 Gdy mowa o  kształtowaniu nowych postaw, trzeba sięgnąć do różnych 

źródeł. Otóż podobnie jak nie przeciwstawia się dzisiaj czynności naucza-

nia i  uczenia się, nie sprowadza się także samego uczenia się wyłącznie do 

zdobywania wiedzy i  umiejętności. Przez uczenie się rozumie się dzisiaj, jak 

mówi austriacki pedagog E.J. Korherr 126, każdą świadomą czy podświado-

mą zmianę w  zachowaniu się tak w  zakresie poznawczym, jak i  emocjonal-

nym, psychomotorycznym i  społecznym. Podobnie zresztą tę sprawę uj-

muje się w  zasadniczych założeniach reformy szkolnej w  Polsce, gdy mówi 

się, że  „jednym z  głównych zadań reformy szkolnej, której efektem ma być 

objęcie ogółu dzieci i  młodzieży bardziej długotrwałym i  bogatym w  treść 

kształceniem, jest zapewnienie warunków lepszego niż dotąd, bardziej efek-

tywnego kształtowania cech osobowości ucznia 127. Zatem osobotwórcze, 

że  się tak wyrazimy, procesy wysuwa się dziś na czoło zadań realizowanych 

przez szkołę. Już od najmłodszych lat – pisze J. Kuberski –

trzeba kształtować w  dzieciach w  toku procesu ich nauczania, postawy społecz-
ne, trzeba uczyć je radości z  pracy, zastosowania w  praktyce zdobytej wiedzy, 
utrwalać w  nich przekonanie o  społecznym bycie i  działaniu człowieka, o  ko-
nieczności sprawdzania się w  pracy na rzecz innych ludzi i  szerszych struktur 
społecznych 128.

 Często podkreśla się w  dydaktyce, że  w  toku procesu nauczania-uczenia 

się należy realizować jednocześnie zadania wychowawcze, ale nie podaje się 

dokładnych etapów specyficznych dla uczenia się postaw. Interesującą pod 

tym względem propozycję przedstawia znany i  wybitny katechetyk niemiecki 

G. Stachel 129. Według niego pierwszy etap uczenia się stanowi emocjonalno-

-poznawcza droga do zmiany nastawień. Zwraca przy tym uwagę, że  każ-

dy uczeń przynosi ze sobą na lekcję określone nastawienia,  doświadczenia 

126 E.J. Korherr, Lernen, w: Praktisches Wörterbuch der Religionspädagogik und Kateche-
tik, dz. cyt., s.  582.

127 J. Kuberski, Szkoła i  społeczeństwo, Problemy nadchodzącej reformy, Warszawa 1977, 
s.  211.

128 Tamże, s. 213. Por. także: W.  Kubik SJ, Proces dydaktyczny, dz. cyt., s.  44-45. 
129 G. Stachel, Ethische Inhalte in der Sicht der Religionspädagogen, „Katechetische Blät-

ter” 102 (1977), nr  1, s.  23-24; tenże, Religiöse und ethische Erziehung im Sozialisationsvor-
gang, „Katechetische Blätter” 102 (1977), nr  4, s.  285-297.
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i    sposoby postępowania uwarunkowane cechami dziedzicznymi, środowi-

skiem społecznym i  specyfiką jego własnej osobowości. Te właśnie doświad-

czenia, wynikające z  dotychczasowej praktyki życia ucznia, muszą stanowić 

punkt wyjścia każdego procesu wychowawczego, zmierzającego do zmiany 

zachowania się. Nauczyciel nie może zapominać, że  odgrywają one w  tym 

procesie istotną rolę. Owszem, powinien czuwać, aby wiedza, normy, z  któ-

rymi nauczyciel przychodzi na lekcję, przez zbyt autorytatywne ich poda-

wanie nie wywołały w  uczniu całkowitego sprzeciwu i  odrzucenia.

 Dlatego w  pierwszej fazie uczenia się należy przede wszystkim ekspo-

nować w  sposób ciekawy pewne problemy i  razem z  uczniem szukać ich 

rozwiązania. W  toku wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań łatwo 

dochodzą do głosu zarówno procesy emocjonalne, jak i  poznawcze. W  wy-

niku zaś aktywności emocjonalnej i  poznawczej uczeń może dojść do zmia-

ny nastawień, z  którymi przyszedł na lekcję. Ta zmiana nastawień stanowi 

moment motywacyjny w  stosunku do działania. Na ogół praktyka szkol-

na, a  także katecheza poprzestaje właśnie na osiąganiu zmiany nastawień 

uczniów i  dlatego często jest mało skuteczna. Za mało stara się prowadzić 

ucznia do podjęcia stosownego działania 130.

 Drugi etap uczenia się powinno stanowić planowanie i  próba działania. 

Nauczyciel-katecheta, zdaniem G. Stachela, ma obowiązek towarzyszyć ucz-

niowi i  wchodzić razem z  nim w  dalsze etapy uczenia się. A  więc powinien 

bardzo dokładnie w  oparciu o  zmienione nastawienie ucznia zaplanować 

z  nim konkretne postępowanie, zachowanie się w  najbliższej przyszłości. 

Wyobraźnia ucznia znajdzie tu szerokie pole do popisu. Można planować 

przyszłe postępowanie podczas wspólnej dyskusji, przy pomocy dramatyza-

cji czy twórczego fantazjowania. Uczeń winien przejść wszystkie szczegóły 

zaplanowanego postępowania, które będzie chciał wypróbować w  praktyce. 

To stadium planowania zachowania się jest, zdaniem cytowanego autora, 

dalszym koniecznym etapem pracy nauczyciela z  uczniami 131.

 Teraz dopiero przychodzi czas na „próbę działania” w  konkretnym życiu, 

która może się udać albo nie udać. W  jednym i  drugim wypadku podjętą 

próbę działania należy podczas następnego spotkania przeanalizować, prze-

dyskutować w  zespołach czy też w  pracy zbiorowej. Tego rodzaju działanie, 

które przeszło przez konkretną praktyczną próbę i  zostało dokładnie prze-

myślane, ocenione, może stanowić moment wyjściowy do dalszego etapu 

uczenia się, ale już na wyższym poziomie. 

130 G. Stachel, Ethische Inhalte in der Sicht der Religionspädagogen, art. cyt., s.  24  n.
131 Tamże.
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 Tenże autor podkreśla jeszcze, że  ogromną rolę w  tym ostatnim momen-

cie uczenia się spełnia częste powtarzanie próby zaplanowanego działania, 

aż uczeń osiągnie najlepszą strukturę religijno-etycznego zachowania się.

 W tak przedstawionym schemacie procesu nauczania-uczenia się, zmie-

rzającego do zmiany zachowania się ucznia, autor wyeksponował zarówno 

emocjonalne, jak i  poznawcze czynniki uczenia się, świadomość celu uczenia 

się i  operatywność podawanej wiedzy. Osobno zwraca uwagę na koniecz-

ność stosowania podczas pracy różnorodnych metod, jak rozmowa, praca 

z  tekstem, dramatyzacja, posługiwanie się środkami audiowizualnymi, itp. 

Autor zakłada oczywiście współpracę ze środowiskiem wychowawczym ucz-

nia, zwłaszcza z  jego rodziną, ponieważ bez jej współdziałania nie można 

spodziewać się pozytywnych efektów pracy wychowawczej 132. 

 Autorzy podręczników metodycznych przyznają, że  w  opracowanych ma-

teriałach, niestety, nie podają, jak należy przechodzić z  uczniami wszystkie 

etapy zmierzające do wychowania postaw wskazane przez G. Stachela. Po-

kazują jednak, jak można pomagać młodzieży w  wytworzeniu sobie obrazu 

właściwych postaw. Czynią to, jak już wspominaliśmy, zwłaszcza na przykła-

dzie wielkich postaci. Uważają, że  skontrolowanie, jak wyobrażone zacho-

wania udało się młodzieży wcielić w  życie i  ewentualnie przeprowadzenie 

dyskusji nad konkretną korektą ich praktycznej realizacji musi podejmo-

wać już sam katecheta w  zależności od konkretnych warunków, w  jakich 

pracuje 133.

 W procesie katechizacji, nauczania religii szczególnie ważną jest świa-

domość, że  najważniejszą funkcją praktyki występującej w  procesie naucza-

nia-uczenia się religii jest przygotowanie uczniów do zmiany samych siebie 

i  przekształcania rzeczywistości według zaleceń Bożego prawa. Cała zresztą 

treść, z  jaką uczniowie spotykają się na katechizacji, ma na celu spowodo-

wanie w  nich zmiany, którą Bóg zapoczątkował w  nich jako „nowym stwo-

rzeniu” na chrzcie świętym, a  człowiek ma ją etapami wprowadzać w  życie, 

podejmując ciągle na nowo proces nawrócenia i  dążąc do coraz doskonal-

szej realizacji w  życiu wezwania Bożego. Świadomi więc znaczenia tej zasa-

dy autorzy podręczników metodycznych podsuwają katechecie takie formy 

pracy, przy pomocy których można nauczyć uczniów samodzielnego od-

krywania wezwania Bożego 134 zawartego w  Słowie Bożym i  tkwiącego także 

w    sytuacjach życia oraz „znakach czasu”, mają one także wspierać  młodzież 

132 Por. W.  Kubik SJ, Proces dydaktyczny, dz. cyt., s.  45-46.
133 Tamże.
134 PMKRK III, 67-70, 78-82; PMKRK IV, 59-63, 82-87.
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w  dochodzeniu do właściwych sposobów wcielenia w  życie poznanych wska-

zań i  dostrzeżonych w  Słowie Bożym rozwiązań 135. Autorzy starają się także 

pomóc katechecie w  przyzwyczajaniu młodzieży do specyficznego trakto-

wania treści odbieranej na katechezie, do odkrywania jej ukierunkowania 

na przekształcenie świata i  człowieka, aby stawał się coraz bardziej podob-

ny do swego Stwórcy. W  związku z  tym radzą szukać z  młodzieżą coraz to 

nowych sytuacji, w  których będą mogli wprowadzać w  czyn przemyślane 

zasady i  normy chrześcijańskie. 

 Zdaniem autorów szczególne znaczenie w  procesie wiązania teorii z  ży-

ciem posiadają także katechezy powtórkowe, a  zwłaszcza wspólnie organizo-

wane spotkania dzieci z  rodzicami połączone z  przygotowanym uprzednio 

programem i  Mszą świętą. Te wszystkie sprawy służą niewątpliwie u t r w a -

l e n i u  w i a d o m o ś c i  zdobytych przez uczniów, ale zarazem wyposażają 

ich w  umiejętność dzielenia się z  innymi tym, co sami zdobyli i  zrozumie-

li oraz uświadamiają im głębszą celowość i  przydatność treści, którymi się 

zajmowali podczas konkretnych katechez 136.

 Katechez ściśle powtórzeniowych zwłaszcza w  ostatniej części podręcz-

nika jest wprawdzie niewiele, ale ich budowa jest tego typu, że  uczniowie 

muszą się do nich świadomie przygotować w  ciągu wielu poprzedzających 

je spotkań. Najważniejszą rolę pełni w  tym wypadku włączenie uczniów 

w  realizację tak zwanego „planu wychowawczego” 137. Małymi etapami z  lek-

cji na lekcję poszczególne grupy uczniów podejmują określone czynności, 

wiedząc z  góry, że  złożą się one na interesujące czynności podczas kateche-

zy powtórkowej czy związanego z  nią spotkania z  rodzicami. Równocześnie 

z  wypełnianymi zadaniami wprawiają się uczniowie w  coraz to nowe umie-

jętności i  przyswajają postawy współpracy, służby, współodpowiedzialności 

za grupę, ludzi stojących poza grupą, itp.

 Każda dobrze rozumiana kontrola i  ocena uczniów powinna mieć zwią-

zek z  uświadomieniem sobie przez uczniów, w  jakim stopniu postawione 

cele i  zadania pracy zostały osiągnięte. Szczególną wartość posiada odkrycie 

przez uczniów związku ich pracy z  rozwojem ich osobowości, a  także środo-

wiska i  społeczeństwa, w  którym żyją. Tylko taka kontrola może wzmacniać 

w  nich motywy pobudzające do nauki. Równie ważną sprawą jest umiejętne 

wyzwalanie przejawów samokontroli u  uczniów oraz uczenie ich odważnego 

135 W omawianych podręcznikach wyjątkowo zdarzają się scenariusze, w których nie ko-
rzysta się z tekstów Pisma Świętego. Wówczas wprowadza się teksty literackie.

136 Por. W.  Kubik SJ, Proces dydaktyczny, dz. cyt., s.  47-48.
137 PMKRK I, 22; PMKRK II, 37, 51; PMKRK III, 30; PMKRK IV, 100-104.
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krytycyzmu w  stosunku do samych siebie. Najlepsze wyniki przynosi kon-

trola podejmowana w  zespołach uczniowskich, podczas której cały zespół 

uczniowski integruje się w  walce o  dobre postępy i  usuwanie dostrzeżonych 

braków. 

 W prezentowanych podręcznikach metodycznych autorzy proponują 

sposoby kontroli wiadomości, umiejętności i  postaw w  poszczególnych ka-

techezach i  we wspomnianych już wyżej specjalnych katechezach powtór-

kowych. Przede wszystkim jednak wskazują, jak prowadzić uczniów do sa-

mokontroli pod względem wprowadzania w  czyn chrześcijańskiego modelu 

życia. Każda zaproponowana katecheza kończy się mniej lub bardziej rozbu-

dowaną refleksją nad własnym życiem w  świetle Objawienia. Autorzy kładą 

większy nacisk na tę samoocenę i  gotowość podjęcia wysiłku prowadzącego 

do zmiany życia na lepsze niż na wyłączną samokontrolę w  zakresie posia-

danych wiadomości.

 Sumując tę część naszych rozważań, trzeba powiedzieć, że  w  ujęciu pro-

cesu dydaktycznego w  proponowanych katechezach przywiązują autorzy 

wielką wagę do prawidłowego planowania i  przeprowadzania procesu na-

uczania-uczenia się. W  tej dziedzinie są najbardziej bliscy polskiej dydakty-

ce, która w  tym względzie wywiera na pewno najbardziej znaczny wpływ na 

naszą katechetykę. Ogniwa procesu dydaktycznego proponowane zwłasz-

cza przez W.  Okonia znajdują w  prezentowanych materiałach pełne zasto-

sowanie. Mniej widoczne są w  nich poszczególne strategie wyodrębnione 

przez tegoż autora. Niemniej jednak strategia podająca i  problemowa mają 

wszechstronne zastosowanie. Rzadziej pojawia się strategia eksponująca czy 

strategia działaniowa. Nie znaczy to jednak, że  ich całkowicie brakuje 138. 

Na pewno trzeba będzie jeszcze więcej wysiłku wkładać w  kształtowanie 

myślenia religijnego uczniów obok umożliwiania im poznawania wiado-

mości religijnych. Większy nacisk należałoby położyć na wychowanie po-

staw i  związanych z  nimi umiejętności, czyli na operatywność wiedzy, niż 

na samo utrwalanie przerabianego materiału. Wreszcie samokontrolę po-

winni uczniowie bardziej łączyć z  oceną życia chrześcijańskiego niż posia-

daną wiedzą. Przez powyższe stwierdzenia autorzy nie chcą zaniżać warto-

ści i  znaczenia wiedzy, pragną jedynie mocniej zaakcentować te momenty, 

138 W  teorii katechetycznej zastosowanie czterech strategii nauczania uczenia się zostało 
poddane badaniom w  eksperymencie pedagogicznym, które pod kierunkiem prof. dr. hab. 
Mariana Śnieżyńskiego przeprowadził i  zaprezentował w  rozprawie doktorskiej ks. Janusz 
Mastalski, Realizacja procesu nauczania katechetycznego (na podstawie badań przeprowadzo-
nych w  krakowskich szkołach podstawowych), Kraków 1997, mps pracy w Bibliotece Uniwer-
sytetu JP II w  Krakowie.

Od teorii...14 
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które jeszcze za mało przenikają praktykę i  mogą czynić podawaną wiedzę 

bezowocną.

 Jak już powiedzieliśmy wyżej, autorzy Podręczników Metodycznych do 

KRK nie podejmowali badań eksperymentalnych, aby sprawdzić jak dalece 

w  praktyce ich propozycje znajdują zastosowanie. Na dość szeroką skalę ba-

dania na temat funkcjonowania w  praktyce wskazań teorii kształcenia wielo-

stronnego podjął M. Śnieżyński 139. Niestety nie napawają one optymizmem.

Tabela 4. Toki nauczania

LP. Rodzaj toku
Kl. III szkoły 
podstawowej

Kl. VI-VII szkoły 
podstawowej

Szkoły średnie

Liczba 
lekcji

%
Liczba 
lekcji

%
Liczba 
lekcji

%

1. Tok podający 142 43,0 61 66,3 151 70,8

2. Tok problemowy 21 6,4 5 5,4 12 5,6

3. Tok eksponujący 4 1,2 0 0 5 2,3

4. Tok praktyczny 74 22,4 15 16,3 27 12,6

5. Tok mieszany 89 26,9 11 11,9 18 8,4

 Jak sam autor zauważa,

z przykrością należy skonstatować, iż dane zamieszczone w  ta beli 4 są dalekie 
od moich wcześniejszych oczekiwań. Nie przypusz czałem, że  im wyższy szczebel 
edukacji tym będą gorsze warunki do dialogu. Jakże inaczej ocenić ten stan, 
skoro na szczeblu elementar nym tok podający, uznawany powszechnie za tok 
monologu nauczy ciela, realizowany był na 34% lekcji, w  klasach starszych szkół 
pod stawowych na 66,3% lekcji, a w  liceach osiągnął wielkość 70,8% zajęć.
 Wiadomo, że  najlepsze warunki do dialogu, do zadawania pytań stwarza tok 
problemowy, tok eksponujący i  tok praktyczny. Wyniki badań w  tym zakresie 
są szczególnie niepokojące. Bo cóż powiedzieć, skoro na żadnym szczeblu edu-
kacji tok problemowy nie przekroczył nawet 7% lekcji, a  tok eksponujący 3% 
zajęć 140.

 Autor akcentuje w  prezentowanych badaniach przede wszystkim prob-

lem dialogu, choć de facto w  tabeli pokazuje występowanie toków nauczania 

charakterystycznych dla kształcenia wielostronnego. O  zagadnieniu dialogu 

powiemy szerzej poniżej.

139 M. Śnieżyński, Zarys dydaktyki dialogu, dz. cyt., s. 170.
140 Tamże.
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3.3.2. Nauczanie liczące się z  zasadami – prawidłowościami 
uczenia się w  nauczaniu religii

Dydaktycy wymieniają zasadniczo te same zasady dydaktyczne, choć nie 

zawsze podają tę samą ich liczbę i  nie omawiają ich w  tej samej kolejności. 

Podajmy najpierw zasady przyjmowane przez trzech znanych w  Polsce dy-

daktyków: Wincentego Okonia 141, Czesława Kupisiewicza 142 i  Józefa Pół-

turzyckiego 143. Wszyscy trzej wymieniają następujące zasady dydaktyczne: 

–  zasadę poglądowości; 

–  zasadę przystępności; 

–  zasadę świadomego i  aktywnego udziału (uczestnictwa) 144 uczniów; 

–  zasadę wiązania (łączenia, związku) teorii z  praktyką;

–  zasadę efektywności albo trwałości wiedzy uczniów;

–  zasadę indywidualizacji i  uspołecznienia (zespołowości); 

–  zasadę systematyczności czy systemowości (W. Okoń).

 Wielu autorów przyjmuje i  omawia jeszcze inne zasady. Na przy-

kład  Cz.  Kupisiewicz wymienia zasadę operatywności, którą J. Półturzycki 

nazywa zasadą kształtowania umiejętności. J. Półturzycki przyjmuje ponad-

to zasadę ustawiczności kształcenia 145. Z  kolei E. Fleming 146 uwzględnia za-

sadę organizowania celowego i  świadomego uczenia się, ale na pierwszym 

miejscu postuluje zasadę wielostronnego i  wieloczynnościowego aktywizo-

wania ucznia; M. Śnieżyński 147 dodaje zasadę dialogu, zasadę twórczości 

oraz zasadę kontroli i  oceny. Na pewno znaleźlibyśmy jeszcze wiele innych 

sformułowań. 

 Często jednak treści podawane pod nowymi nazwami da się umieścić 

w  obrębie zasad uwzględnionych przez większość autorów. Dotyczą one 

fundamentalnych prawidłowości dydaktycznych, które,

141 W.  Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 52003, s. 167-187. 
142 Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, dz. cyt., s.  114-129. 
143 J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1998, s. 106-117. Por. także: W.  Ku-

bik  SJ, Zarys dydaktyki katechetycznej, dz. cyt., s.  209-247 oraz ks. T.  Panuś, Zasady dydaktycz-
ne w  procesie katechetycznym, w: Dydaktyka katechezy, cz. 1, pr. zb. pod red. J.  Stali, s.  141-174. 

144 W  nawiasach podajemy synonimiczne określenia stosowane przez dydaktyków.
145 J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, dz. cyt., s. 113-114.
146 E. Fleming, Unowocześnienie systemu dydaktycznego, dz. cyt., s.  100-105.
147 M. Śnieżyński, Dialog edukacyjny, dz. cyt., s.  215-240.
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partycypują we wszystkich procesach kształcenia (ewentualnie i  wychowania), 
a  zarazem ułatwiając nauczycielowi zrozumienie tych procesów, nie tylko nie 
utrudniają jego twórczej pracy, ale wręcz ją warunkują 148.

 Trzeba jeszcze wyjaśnić, że  przyjęte w  niniejszym opracowaniu zasady 

dydaktyczne dotyczą wszystkich szczebli nauczania, jedynie nieco inne ak-

centy kładzie się w  ich stosowaniu w  zależności od uwarunkowań rozwojo-

wych ucznia. 

 Zgodnie z  podziałem materiału zastosowanym pierwszej części niniej-

szego opracowania, postaramy się omówić, w  jakim stopniu i w  jaki sposób 

autorzy podręczników metodycznych dla katechety uwzględniali wymie-

nione powyżej przez dydaktyków zasady nauczania – z  tym, że  skupimy się 

głównie na sformułowaniach E. Fleminga.

3.3.2.1. Wielostronne i  wieloczynnościowe aktywizowanie 
uczniów

W trosce o  wieloczynnościowe aktywizowanie uczniów autorzy omawia-

nych podręczników podsuwali przede wszystkim propozycje realizowania na-

uczania problemowego 149. Dlatego prawie regularnie na początku proponowa-

nej katechezy wskazywali sytuację problemową wynikającą z  analizy różnych 

sytuacji życiowych, w  których mogą się znaleźć katechizowani. Wprowadzali 

sytuacje ukazane w  literaturze dziecięcej i  młodzieżowej czy też obserwację 

obrazów, ilustracji, przyniesionych przez uczniów. Sytuacja problemowa pro-

wadzi zawsze do formułowania pytania problemowego. Na ogół autorzy ogra-

niczali się do formułowania problemu głównego, związanego z  zasadniczym 

tematem lekcji, ale nieraz obok problemu głównego wysuwali także problemy 

szczegółowe, wyznaczające pewne etapy w  zdążaniu do rozwiązywania prob-

lemu głównego. Tok katechezy rozwijający się bezpośrednio po postawieniu 

problemu ma na ogół charakter indukcyjny. Autorzy odsyłają uczniów do za-

sadniczego źródła Objawienia, jakim jest Pismo Święte. Pokazują, jak powin-

na przebiegać praca uczniów nad tekstem, a  przeprowadzenie analizy tekstu 

radzą poprzedzać krótkim wprowadzeniem, wyjaśnieniem niezrozumiałych 

określeń. Samą analizę proponują ukierunkować pytaniami, względnie pole-

ceniami. Po zebraniu przez  uczniów istotnego materiału  pokazują, jak prze-

148 W.  Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s.  169-170.
149 Por. W.  Kubik SJ, Prawidłowości uczenia się i  zasady nauczania w  zastosowaniu kate-

chetycznym, dz. cyt., s.  23 n.
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prowadzać z  uczniami rozmowę czy dyskusję, która w  rezultacie przynosi od-

powiedź na postawiony problem.

 Proponując problemowy tok nauczania, autorzy troszczą się przede 

wszystkim o   e m o c j o n a l n ą  a k t y w n o ś ć  ucznia, ponieważ sytuacja 

prowadząca do sformułowania problemu i  droga wiodąca do jego rozwią-

zywania bardzo motywuje uczniów do działania, stwarza przeżycie angażu-

jące do szukania właściwego rozwiązania, budzi potrzebę podjęcia dalszej 

pracy związanej z  zaproponowanym w  pytaniu problemem. 

 Aktywność emocjonalną ucznia radzą także autorzy budzić przez sto-

sowanie obrazów, zwłaszcza obrazów ekranowych, oraz przez wprowadze-

nie religijnej piosenki, która towarzyszy prawie każdej katechezie. Niejed-

nokrotnie proponują czytanie Pisma Świętego połączone z  wyświetlaniem 

przeźroczy względnie z  modlitwą. Przy czym troszczą się, aby obrazy przy-

bliżające rzeczywistość objawioną były kopią wartościowego dzieła sztuki, 

która dzięki posiadanym walorom artystycznym ma szczególne znaczenie 

w  budzeniu prawdziwego przeżycia 150. 

 Aktywność emocjonalną można także osiągać przez dostarczenie ucznio-

wi zadowolenia z  osiągniętych wyników. Dlatego autorzy radzą, aby ucz-

niowie sami formułowali odpowiedź na postawiony problem i  orientowali 

się w  postępie, jaki osiągnęli podczas katechezy. Ponadto w  ostatniej części 

katechezy proponują przedstawiać uczniom nieanalizowane na początku 

katechezy sytuacje życiowe. Jeżeli w  oparciu o  osiągnięte podczas katechezy 

rozwiązanie problemu uczniowie potrafią określić właściwą postawę, jaką 

należy w  podanych sytuacjach zajmować, przeżyją prawdziwe poczucie za-

dowolenia z  uzyskanych wyników.

 Obok aktywności emocjonalnej autorzy troszczą się o   a k t y w n o ś ć 

i n t e l e k t u a l n ą 151. Ją także prawie zawsze łączą z  problemowym tokiem 

nauczania. Podczas pracy z  tekstem uczniowie mają okazję przeprowadzać 

analizę, dochodzić do syntezy i w  oparciu o  dokonane uogólnienie odpo-

wiadają na postawiony problem. Takie czynności intelektualne, jak analiza, 

synteza, uogólnianie, porównywanie, odkrywanie, uzasadnianie, pojawiają 

się niemal w  każdej katechezie.

 Aktywizację intelektualną mają autorzy także na uwadze również wte-

dy, gdy podsuwają katechecie, aby podczas katechezy dążył do konkretyza-

cji przez młodzież wezwania Bożego w  codziennym życiu. Przeprowadza-

jąc refleksję nad własnym postępowaniem, uczniowie powinni próbować 

150 Tamże.
151 Tamże.
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samodzielnie odpowiedzieć sobie zgodnie z  własnym sumieniem, jaką po-

stawę zajmowali w  podobnych do analizowanych podczas katechezy sytu-

acjach, a  jaką powinni byli zająć w  myśl odkrytych zasad chrześcijańskich. 

Niekiedy zachęca się uczniów, aby samodzielnie tworzyli modlitwę, prosząc 

Boga o  dar umiejętności zajmowania w  życiu chrześcijańskiej postawy.

 Szczególną okazją do zaistnienia obok czynności intelektualnych i  emo-

cjonalnych także s e n s o m o t o r y c z n y c h  jest oglądanie przeźroczy czy 

przedmiotów związanych zwłaszcza z  liturgią. Uczniowie mają wtedy okazję 

do dokonywania wielu spostrzeżeń, które są zwykle zaplanowane i  ukierun-

kowane, ponieważ otrzymują instrukcję, pod jakim kątem mają obserwować 

obrazy przedstawiające wydarzenia biblijne czy też sytuacje życia współczes-

nego, jakie treści mają odnajdywać, jakich rozwiązań szukać. Autorzy nie 

ograniczają się do kierowania samym spostrzeganiem. Wprowadzają także 

ruch, działanie, gdy np.  proponują uczniom wykonanie pewnych plansz, 

dobieranie ilustracji do odpowiednich tematów, sporządzanie tak zwanego 

fryzu, który stopniowo narasta, ubogaca się nową treścią, a  zarazem stwa-

rza doskonałą okazję do utrwalenia materiału. Uczniowie uczą się coraz to 

nowego dostrzegania i  kojarzenia przerobionych treści, wiązania poznanych 

treści z  nowo nabytymi. To wszystko stwarza systematyczną okazję do ak-

tywności sensomotorycznej, a  także werbalnej, ponieważ uczniowie muszą 

najpierw zaprojektować podczas dyskusji treść, wygląd danego odcinka fry-

zu. Następnie przystępują do zbierania materiałów, ilustracji i  wreszcie do 

samodzielnego wykonania planszy, która powinna zawierać pytanie rozwa-

żane podczas katechezy, odkrytą prawdę w  słowie Bożym, a  także odpowiedź 

na wezwanie Boga.

 Inną okazję realizowania aktywizacji m o t o r y c z n e j, jak również w e r -

b a l n e j  stwarza przygotowanie z  uczniami ich pełnego i  aktywnego udziału 

w  Eucharystii na zakończenie roku katechetycznego. Uczniowie sami dobie-

rają teksty czytań. Pod kierunkiem katechety przygotowują krótki komen-

tarz do czytań. Samodzielnie układają wezwania modlitwy wiernych, a  także 

teksty modlitwy dziękczynnej przed prefacją, jak również i  tekst pojednania 

się z  kolegami i  rodzicami obecnymi na Eucharystii podczas „znaku poko-

ju”. Uczniowie także projektują procesję z  darami po omówieniu jej razem 

z  rodzicami. Wreszcie dobierają pieśni, które mają być wykonane podczas 

Eucharystii. Wykonawcami zarówno czytań, jak i  pieśni oraz modlitwy są 

sami uczniowie 152.

152 Por. W.  Kubik SJ, Prawidłowości uczenia się i  zasady nauczania w  zastosowaniu kate-
chetycznym, dz. cyt., s.  25.



215III. Rozwój teorii procesu nauczania – ostatnie trzydziestolecie XX w.

 Autorzy nie pomijają stwarzania okazji uczniom do zaprezentowania a k -

t y w n o ś c i  w e r b a l n e j. Uczniowie są aktywni w  czasie rozmowy, którą 

prowadzą, analizując sytuacje problemowe, formułując na piśmie odpowiedź 

odkrytą w  otrzymywanym źródle, którym jest Słowo Boże, względnie tekst 

podręcznika. Szczególnie są aktywni werbalnie, gdy referują wyniki pracy 

grupowej, gdy dochodzą do wspólnego ich podsumowania i  wreszcie kiedy 

szukają konkretyzacji w  życiu, czyli odpowiedzi wobec poznanego wezwania 

Bożego. Szczególną okazją werbalizacji, bardzo ważnej z  wychowawczego 

punktu widzenia, stanowi samodzielne układanie przez uczniów modlitw 

dostosowanych do treści całej katechezy. Niemniejszą możliwość werbaliza-

cji dostarcza zadanie domowe, które czasami jest potraktowane jako przy-

gotowanie materiału do następnej katechezy 153. 

 Tak więc nie brak w  materiałach przygotowanych dla katechetów mnó-

stwa propozycji, sposobów umożliwiających realizację zasady wieloczyn-

nościowego i  wielostronnego aktywizowania uczniów. Przejdźmy zatem do 

sprawy dalszych prawidłowości nauczenia-uczenia się. 

3.3.2.2. Nauczanie w  duchu zasady celowego i  świadomego 
uczenia się

Chcąc mówić o  organizacji celowego i  świadomego uczenia się na kate-

chezie, trzeba zauważyć, że  niezwykle ważne znaczenie ma tutaj troska ka-

techety – nauczyciela religii o  wytworzenie pozytywnej więzi ludzkiej po-

między nim a  katechizowanymi oraz pomiędzy samymi katechizowanymi. 

Atmosfera bowiem wzajemnej życzliwości jest istotnym warunkiem moty-

wowania ucznia do pracy i  stanowi na pewno zasadniczy pomost w  przy-

lgnięciu ucznia do osoby Jezusa Chrystusa, co jest zasadniczym celem na-

uczania religii. Dlatego katecheta musi poświęcić nieraz dużo czasu, może 

sporo spotkań, podczas których będzie próbował stworzyć właściwy klimat 

do otwarcia się uczniów na siebie nawzajem i  przede wszystkim na osobę 

Boga.

 Jeśli natomiast chodzi o  ściśle dydaktyczny aspekt poruszanego zagad-

nienia, trzeba powiedzieć, że  pierwszą część każdej katechezy w  omawianych 

materiałach zatytułowali autorzy: u ś w i a d o m i e n i e  u c z n i o m  celu 

katechezy i  zainteresowanie uczniów. Znaczy to, że  traktują tę część kate-

chezy jako istotny wstęp do pracy. Pragną aktywizować, obudzić uczniów 

153 Tamże, s.  26.
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emocjonalnie, przygotować ich do pracy intelektualnej przez przedstawie-

nie problemu, aby w  tym momencie uczniowie jasno zrozumieli, w  jakim 

kierunku mają współpracować z  nauczycielem. Dlatego radzą zanotować 

na tablicy główny problem i  ewentualnie problemy szczegółowe, które sto-

ją przed uczniami do rozwiązania jako cel pracy podczas danej katechezy.

 Katecheza tym się jednak różni od lekcji szkolnej, że  nie dąży się w  niej 

tylko do rozwiązania problemu, zapełnienia luki w  posiadanej wiedzy. Pod-

czas katechezy uczniowie powinni sobie uświadomić, i  oto głównie chodzi, 

że  rozwiązanie problemu, zapełnienie luki to dopiero pierwsza część spełnio-

nego zadania, to dopiero w  połowie osiągnięty cel. W  pełni osiąga się zamie-

rzony cel, kiedy uczniowie uświadomią sobie, w  jakich sytuacjach życiowych 

winni realizować odkryte wezwanie, jak wypełniać zadanie chrześcijańskie, 

a  przede wszystkim kiedy zdobędą się na wewnętrzną gotowość pójścia za 

wezwaniem Bożym. Ten drugi etap realizacji celu jest szczególnie ważny 

z  punktu widzenia wychowania religijnego – kształtowania świadomości 

i  postawy chrześcijańskiej. Składa się na nią najpierw czynnik poznawczy, 

ale obok czynnika poznawczego musi wystąpić zaangażowanie wewnętrzne, 

emocjonalne, aby po rozpoznaniu i  ocenie sytuacji nastąpił wybór, który 

praktycznie wyrazi się w  świadomej gotowości do zajmowania określonej 

postawy, gdy nadarzy się analizowana sytuacja w  życiu. Podczas katechezy 

tę gotowość, to zapoczątkowanie niejako realizacji wezwania Bożego naj-

częściej wyraża się w  modlitwie. Modlitwa, zwłaszcza samodzielnie ułożona 

poprzez katechizowanych, ma tutaj szczególne znaczenie, bo wprowadza ich 

aktywnie, choć zaczątkowo w  realizację celu, jaki stoi przed całą katechiza-

cją i  przed każdą poszczególną katechezą.

3.3.2.3. Realizacja zasady programowania i  regulacji 
w  nauczaniu religii

W proponowanych podręcznikach metodycznych zasadniczo nie 

uwzględnia się bezpośrednio tej zasady. Troska o jej realizację występuje ra-

czej pośrednio. Czynią to autorzy zwłaszcza w  tych katechezach, w  których 

obok problemu głównego wysuwają problemy szczegółowe. One właśnie 

stanowią jakby kolejne etapy dochodzenia do rozwiązywania problemu 

głównego. Pieczołowicie wyodrębnione pod względem czasu i  kompetencji 

uczniów mogą w  szerokim znaczeniu przypominać nauczanie programo-

wane. Wtedy ściśle określa się czas i  materiał wyznaczony na poszczególne 

części katechezy: na pierwszą część, w  której dochodzi się do sformułowania 
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problemu; drugą zasadniczą część, w  której próbuje się poznać wezwanie 

Boga, i  wreszcie trzecią część, kiedy to dąży się do skonkretyzowania w  ży-

ciu odpowiedzi na odkryte wezwanie. Niniejsza zasada nauczania wyma-

ga jeszcze dalszego przemyślenia i  konkretnych, szczegółowych rozwiązań 

na terenie katechizacji. Niemniej jednak w  stadium zaczątkowym znajduje 

pewne odzwierciedlenie w  proponowanych materiałach, wtedy zwłaszcza, 

gdy podczas utrwalania przerobionych treści daje się uczniom do rozwiąza-

nia przygotowane testy czy innego rodzaju sprawdziany i  wspólnie ocenia 

się poprawność ich wykonania.

3.3.2.4. Praca grupowa w  proponowanych katechezach jako 
sposób realizacji zasady indywidualizacji i  uspołecznienia 
uczenia się

W analizowanych przez nas podręcznikach metodycznych autorzy prze-

de wszystkim akcentują pracę uczniów w  grupach i  poprzez ten rodzaj pra-

cy realizują także nauczanie indywidualne i  zbiorowe. Uczniowie pracują 

w  grupach głównie podczas analizy tekstu Pisma Świętego czy też tekstu 

podręcznika, w  którym mają odkryć zasadniczą odpowiedź na postawio-

ne im na wstępie katechezy pytania problemowe. Analiza jest dokonywana 

w  toku pracy indywidualnej, a  jej wyniki są uzgadniane w  pracy zespoło-

wej. Po wykonaniu tej pracy przystępują uczniowie zwykle, już w  ramach 

pracy zbiorowej, do ustalenia odpowiedzi na problem stawiany zwykle na 

początku katechezy. Tak więc praca grupowa przygotowuje zbiorową formę 

pracy i  uczy uczniów wspólnej pracy.

 Prace w  grupach proponują autorzy także wtedy, kiedy uczniowie mają 

wykonać konkretne działanie, np.  związane z  przygotowaniem plansz, fryzu, 

gazetki ściennej czy też z  zaplanowanym schematem syntetyzującym przero-

bione treści, a  wykonywanym podczas konkretnej katechezy. Ma on być za-

prezentowany wszystkim uczniom, a  nawet zaproszonym rodzicom w  okre-

ślonym czasie. Podejmując dane działanie, uczniowie ustalają wspólnie pod 

kierunkiem katechety najpierw projekt wykonania, następnie indywidualnie 

lub w  grupach zbierają, poszukują materiałów ilustracyjnych i  ustalają treść 

napisów. Autorzy są przekonani, że  uczniowie, którzy nauczą się działać w  gru-

pach i  wykonywać małe, zaprojektowane prace, będą mogli w  przyszłości jako 

dorośli chrześcijanie łatwiej współdziałać w  grupach parafialnych.

 Czasami projektują autorzy wspólne wykonanie przez uczniów zada-

nia domowego, szczególnie wtedy, gdy jest możliwe spotkanie się uczniów 



218 Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji

w  małej grupie poza katechizacją. Są przekonani, że  w  takiej sytuacji samo 

wykonanie zadania będzie szybsze, bardziej chętne i  regularne. Pracując ra-

zem, uczniowie łatwiej potrafią przezwyciężyć pewną opieszałość czy inne 

trudności. Gdy wykonują zadanie w  grupie, zachęcają się wzajemnie do 

wykonania, kontrolują i  pokonują wszelkie trudności związane z  wyzna-

czonym zadaniem. Tak więc praca grupowa proponowana w  katechezach 

z  jednej strony ułatwia uczniom przerobienie materiału, z  drugiej strony 

daje im w  małej grupie głębsze przeżycie wspólnoty i  lepsze zrozumienie 

wspólnotowego charakteru Kościoła.

 Trzeba jasno powiedzieć, że  przedstawiając osiągnięcia współczesnej dy-

daktyki w  katechezie, skoncentrowaliśmy się na czterech zasadach naucza-

nia wynikających z  odkrytych przez psychologię prawidłowości uczenia 

się. Przedstawiliśmy najpierw zasadę wieloczynnościowego aktywizowania 

uczniów w  procesie nauczania religii. Zwróciliśmy następnie uwagę na za-

sadę celowego i  świadomego organizowania uczenia się. Zasygnalizowali-

śmy możliwość programowania i  regulacji w  procesie uczenia się religii. 

Wreszcie omówiliśmy znaczenie pracy indywidualnej i  społecznej. Czynili-

śmy to w  oparciu o  cztery części podręcznika metodycznego dla katechety 

dostosowanego do „Katechizmu religii katolickiej”, jaki obowiązywał jako 

podręcznik nauki religii w  klasach 5-8. Nie odwoływaliśmy się do innych 

materiałów, ponieważ tylko te w  świadomym zamierzeniu były tworzone 

z  zamiarem realizowania wskazań dydaktyki szkolnej. Były to jedyne mate-

riały do końca XX wieku, które można było w  naszych analizach brać pod 

uwagę. 

 Podręczniki metodyczne dla katechety związane z  nauczaniem w  klasach 

młodszych od 1-4 miały nieco inny charakter 154. Ich autorzy troszczyli się 

głównie o  przyswojenie katechetom różnych szczegółowych metod naucza-

nia: słownych, oglądowych i  praktycznych. Nie wprowadzały natomiast 

nowych elementów dydaktycznych, które wnosiłyby coś zupełnie nowego 

w  stosunku do przedstawionych przez nas wyżej treści. To samo dotyczy 

katechez drukowanych w  miesięczniku „Katecheta”.

154 Bóg z  nami t. I i II, Podręcznik dla katechety, pod red. ks. J. Charytańskiego SJ, 
Warszawa 1971.

Bóg z  nami t. III, Podręcznik dla katechety, pod red. ks. J. Charytańskiego SJ, Warsza-
wa 1973.

Bóg z  nami t. IV, Podręcznik dla katechety, pod red. ks. J. Charytańskiego SJ, Warsza-
wa 1974.
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 Natomiast materiały przygotowywane do tzw. II Programu szczegółowe-

go 155 bardziej kładły nacisk na treść teologiczną, nie śledząc głębiej wskazań 

dydaktyki szkolnej w  odniesieniu do procesu nauczania-uczenia się.

3.4. Dydaktyka katechezy na Zachodzie

Pozostając przy temacie relacji dydaktyki nauczania religii do dydaktyki 

szkolnej, nie można pominąć milczeniem, w jaki sposób katechetycy na Za-

chodzie, zwłaszcza w krajach niemieckojęzycznych traktują dane zagadnie-

nie 156. Ogólnie mówiąc są przekonani, że proces dydaktyczny w  katechezie 

to sprawa wielce złożona i  wymagająca ciągłej poważnej refleksji. Konkret-

ne metody, formy pracy, czy środki dydaktyczne mogą pełnić jedynie funk-

cję narzędzia o  tyle przydatnego, o  ile pomogą w  lepszym ukierunkowaniu 

uczniów na osobę Boga i  bliźnich. Te wymienione narzędzia nie mogą być 

widziane wyłącznie w  wymiarze ułatwienia przyswojenia wiedzy. O  tyle na-

leży sięgać po nie i  je stosować, o  ile będą lepiej wspierać podmiotowy cha-

rakter katechezy, jej ukierunkowanie na Boga i  na wspólnotę wierzących, 

a  także na tych którzy jeszcze do niej nie weszli.

 Spróbujmy nakreślić główne akcenty postrzegane na Zachodzie w  pro-

cesie katechezy, czyli nauczania religii. Ich dostrzeżenie i  próba wprowa-

dzania w  praktykę mogą nastręczać wiele trudności, ale w  imię owocności 

nauki religii ciągle bierze się je pod uwagę i  na nowo rozważa.

3.4.1. Uczeń – Nauczyciel 157

Na Zachodzie wyraźnie się akcentuje, że nie można dziś liczyć na socjali-

zacyjne oddziaływanie rodziny w zakresie religii i wiary. Jeżeli nawet istnieją 

środowiska wiary, stanowią one wyraźnie dostrzegalną mniejszość. Rodzina 

155 E. Materski, N. Hekker, Mój katechizm, Poznań-Warszawa-Lublin 1958, 1959, 1960; 
E. Materski, N. Hekker, Pan Jezus pośród nas, Poznań-Warszawa-Lublin 1958, 1959, 1960; 
Od roku 1962 poszczególne części publikacji Mój katechizm były wydawane oddzielnie: 
E. Materski, N. Hekker, Mój katechizm. Katechizm oparty na Starym i  Nowym Testamen-
cie: I  część – Katechizm; II część – Czekamy na Zbawiciela; III część – Pan Jezus pośród nas, 
Poznań-Warszawa-Lublin 1962, 21963, 31964. Dalsze wydania były poprawiane i  uzupeł-
niane. Ponadto E. Materski, N.  Hekker, Chrystus Prawdą, Poznań-Warszawa-Lublin 1964.

156 F. Weidmann (Herausgeber – wydawca przy współpracy: E. Feifel, J. Hepp, B. Ort, 
G. Staudigl), Didaktik des Religionsunterrichts, Donauwörth, 1979, 21988.

157 Tamże, s. 133-156.
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przestaje być dla wielu młodych satysfakcjonującym środowiskiem życia. 

Nic więc dziwnego, że łatwo szukają go w grupach rówieśniczych i chętnie 

przyłączają się do religijnych grup młodzieży w tym także do sekt religij-

nych. Stosunek do Kościoła jest u młodzieży bardzo zachwiany i raczej kry-

tyczny. Korzystanie z praktyk religijnych pozostaje pod wielkim znakiem 

zapytania, a co za tym idzie wiara zwłaszcza u młodych ludzi nie jest oczy-

wista. Niemniej jednak młodzi są otwarci na sprawy religii i chętnie szu-

kają odpowiedzi na pytania o sens życia, a także są gotowi uzewnętrzniać 

swoje wątpliwości i zainteresowania metafizycznymi problemami człowieka.

 W związku z tym katecheta, nauczyciel religii, jak pisze F. Weidmann 158, 

nie może być dziś postrzegany przez uczniów wyłącznie jako funkcjonariusz 

występujący w imieniu Kościoła. Musi stać się bardziej partnerem w toczą-

cym się procesie dydaktycznym, kimś, kto stara się wzbudzić zaufanie do 

przekazywanej tradycji Kościoła, ale zarazem jest otwarty i poważnie trak-

tuje krytyczne uwagi uczniów. Stwarza sytuację współtworzenia przez ucz-

niów tematyki lekcji religii, szanując ich wątpliwości, pytania oraz ich włas-

ną drogę dochodzenia do prawdy.

 Troska o  wytworzenie pozytywnej więzi ludzkiej pomiędzy kateche-

tą a  katechizowanymi oraz pomiędzy samymi katechizowanymi jest więc 

istotnym warunkiem motywowania uczniów do pracy i  stanowi na pew-

no zasadniczy pomost w  przylgnięciu ucznia do osoby Jezusa Chrystusa. 

W  wielu wypadkach może się to nawet wydawać nieosiągalne, bo trzeba 

zauważyć, że  daleko łatwiej nauczyciel wprowadzi ucznia w  konkretny cel 

lekcji matematyki, rozwiązanie zadania matematycznego, wykonanie eks-

perymentu, wejście przy pomocy mikroskopu w  tajniki przyrody, niż kate-

cheta zafascynuje osobą Boga niewidzialnego, choć tak bardzo nam bliskie-

go. Dlatego katecheta musi poświęcić nieraz dużo czasu, może sporo lekcji, 

podczas których będzie podejmował próby stworzenia właściwego klimatu 

do otwarcia się uczniów na siebie nawzajem a  przede wszystkim na osobę 

Boga. Raz uczyni to przy pomocy własnego świadectwa – dzielenia się swo-

im doświadczeniem wiary oraz innych chrześcijan. Kiedy indziej wprowadzi 

różnego rodzaju zajęcia z  zakresu dynamiki grupy 159, aby uczniowie przy 

ich zastosowaniu doszli do głębszej refleksji na temat, jak potrafią otwie-

rać się na drugich, jak umieją ich słuchać, widzieć ich problemy. Najpierw 

bowiem człowiek musi się nauczyć widzieć, słuchać, dostrzegać drugiego 

człowieka, zanim zacznie otwierać się na osobę Boga i  słyszeć Jego słowa. 

158 Tamże, s. 145.
159 Por. K. Frielingsdorf, Lernen in Gruppen, Zürich 1974.
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A  dziś jest to szczególnie trudne, gdy postawy uczniów w  sposób ewiden-

tny kształtuje telewizja, komputer, Internet i  pochłania swą treścią niemal 

całą przestrzeń życiową ucznia.

3.4.2. Doświadczalno-indukcyjny charakter dydaktyki 
religijnej

Podobnie jak w Polsce i na Zachodzie odchodzi się w dydaktyce religij-

nej od normatywno-dedukcyjnego przekazu prawd wiary, co miało miejsce 

zwłaszcza w  nauczaniu opartym o katechizmy, apelującym do pamięciowego 

przyswajania prawd wiary, na rzecz doświadczalno-indukcyjnego charakte-

ru nauczania 160. Doświadczenie traktuje się jako ważny fundament, które 

wyprzedza niejako rodzenie się i wzrost wiary, ale nie stanowi jej kryterium. 

Traktuje się je jako drogę do nowego doświadczenia, jakie daje wiara. Stąd 

postuluje się wychodzenie od doświadczeń ucznia i wierne towarzyszenie 

mu na drodze do życia opartego na wierze.

 Istotnym jest tu zwrócenie uwagi na fakt, że  treść, którą się na kate-

chezie zajmujemy, że  pojęcia, wartości, które poznajemy wyrosły i  zostały 

sformułowane na gruncie wiary i  doświadczenia Boga w  ludzie Bożym Sta-

rego i  Nowego Przymierza. Ich unaocznieniem jest kultura wiary wyrosła 

na gruncie Przymierza z  Bogiem, najpełniej dostępna w  społeczności Koś-

cioła. Chcąc tę rzeczywistość doświadczenia Boga w  Jego słowie i  ludzkim 

doświadczeniu poznać, zrozumieć i  wreszcie przyjąć, trzeba akcentować jej 

dialogiczny, osobowy charakter, wymagający zajęcia osobowej postawy wy-

rażającej się w  aktach woli katechizowanego. Nie wolno bowiem zapomi-

nać, że  na katechezie nigdy nie mamy do czynienia z  treściami, które mają 

charakter czysto rzeczowy. Cokolwiek przedstawiamy katechizowanym ma 

to charakter osobowy. Dlatego też w katechezie bardziej mówimy o komu-

nikowaniu treści wiary niż o  jej przekazie.

Podczas katechezy powinno się zatem korzystać z  różnych metod pra-

cy wskazanych przez dydaktykę, zwłaszcza stosować różne rodzaje pracy 

z  tekstem, prowadzić dialog, organizować zajęcia z  zastosowaniem zespoło-

wej formy pracy, umożliwiać wyrażanie poznanych treści twórczością pla-

styczną. Te wszystkie bowiem zajęcia stwarzają możliwość samodzielnego 

wypowiedzenia się ucznia, a  tym samym pomagają katechecie zorientować 

160 E. Feifel, Didaktische Ansätze in der Religionspädagogik, dz. cyt., s. 86-108.
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się, w  jaki sposób podawana treść znalazła oddźwięk u  katechizowanych, 

jakie nowe doświadczenia zdobyli uczniowie.

 Na temat dydaktyki dialogu i  komponentów właściwej komunikacji bę-

dziemy mówili dokładniej w dalszej części rozprawy .

3.4.3. Dydaktyka oparta na teorii curriculum 161

Powróćmy jeszcze ponownie do zagadnienia treści religijnej. Problem 

ten na Zachodzie wobec ogólnej sekularyzacji życia stanowi dla nauczycie-

li religii niezwykle trudny problem. Nic dziwnego, że pedagodzy katoliccy 

począwszy od końca lat sześćdziesiątych zaczęli coraz poważniej traktować 

osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki szkolnej. Zwrócili uwagę na reformę 

szkolnictwa zaproponowaną przez Saula Beniamina Robinsohna 162, który 

w miejsce określenia „Plan nauczania” wprowadził pojęcie i teorię curricu-

lum. Tym sposobem stworzył podstawę do gruntownej reformy nauczania. 

Reforma zakładała odejście przewidzianych treści od układów społeczno-

politycznych oraz irracjonalnych czynników historycznych, a zwrócenie się 

bardziej ku aktualnej sytuacji ucznia. Nauczanie miało stać się bardziej ra-

cjonalne, przejrzyste i otwierać drogę, dawać siły do opanowania aktualnych 

problemów życia. H. Blankertz 163 przyczynił się znacznie do dalszego opra-

cowania teorii curriculum, postulując, aby w całej strukturze planowania cele 

z jednej strony korespondowały z obiektywnością i rzeczowością, a z dru-

giej brały bardziej na serio pod uwagę potrzeby i uwarunkowania ucznia 164.

 Katecheci – nauczyciele religii licząc się poważnie z teorią curriculum 

zaczęli poważnie się zastanawiać, czego uczniowie jako chrześcijanie dla ich 

życia religijnego dziś od nich oczekują. Jakie w związku z tym trzeba odkryć 

sytuacje życia, które mają związek z chrześcijańską wiarą a zarazem mają 

znaczenie dla rozwoju ucznia i mogą służyć lepszemu rozumieniu spraw re-

ligii. W związku z tym dydaktyka religijna musiała się otworzyć na to, by 

cele, treści, struktury przekazu stały się życiowo przejrzyste w odniesieniu 

do wiary. Tym samym pojawia się cały szereg postulatów. Nauczanie religii 

musi przyjąć struktury nauczania problemowego, być zorientowane na real-

ne problemy życia, a co za tym idzie, rzetelnie potraktować korelację  wiary 

161 Tamże, s. 94-96.
162 S.B. Robinsohn, Bildungsreform als Revision des Curriculums, dz. cyt.
163 H. Blankertz, Curriculumforschung, Strategien, Strukturierung, Konstruktion, Essen 

1971.
164 E. Feifel, Didaktische Ansätze in der Religionspädagogik, dz. cyt., s. 94.
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i życia 165. Dydaktyka korelacyjna ma służyć przezwyciężeniu fałszywych al-

ternatyw pomiędzy Biblią a problemami życia, ukazać w całej prawdzie ich 

wzajemne powiązanie. Coraz wyraźniej dochodzi także do głosu dydaktyka 

symbolu. Bardzo obszerne studium na ten temat stworzył ks. C. Rogow-

ski 166. Dla podsumowania tego etapu naszych rozważań posłużmy się jego 

stwierdzeniami. Pisze on miedzy innymi:

W dyskusjach na temat odnowy pedagogiki religii można napotkać w literatu-
rze (niemieckiej 167 zjawisko upowszechniania się pewnych „modnych” pojęć. 
I tak z początkiem lat siedemdziesiątych istotnego znaczenia nabrało najpierw 
wprowadzenie do pedagogiki religii z pedagogiki szkolnej pojęcia i teorii „cur-
riculum”. Z teorią „curriculum” łączy się też ściśle pojęcie doświadczenia, które 
nabrało wówczas w pedagogice religii szczególnego znaczenia. Z kolei Synod 
niemiecki (Würzburg, 3 I 1971 – 22 XI 1975), wydając dokument dotyczący 
lekcji religii w szkole, zwrócił uwagę na pojęcie korelacji, które ukierunkowało 
charakter dalszych dyskusji pedagogicznoreligijnych. Dyskusje te przyczyniły 
się w konsekwencji do przyjęcia pojęcia symbolu i dydaktyki symbolu, które 
znalazło swoje uzasadnione miejsce w pedagogice religii 168.

Nie będziemy szczegółowo rozpatrywać wymienionych wyżej ukierunko-

wań dydaktyki religijnej, aby skupić się na szczególnie interesującym nas 

zagadnieniu, mianowicie na organizacji procesu nauczania.

3.4.4. Organizacja procesu nauczania

Podobnie jak dydaktycy w Polsce, dydaktycy na Zachodzie począwszy 

od lat siedemdziesiątych opowiadają się za koniecznymi etapami, krokami 

nauczania-uczenia się. Nazywają tę potrzebę swego rodzaju dramaturgią 

procesu nauczania 169.

 Wspominają dawne ustrukturowanie nauczania religii oparte na teo-

rii stopni formalnych, ale wyraźnie opowiadają się w duchu psychologii 

165 G. Bitter, R. Englert, G. Miller, K.E. Nipkow, Neues Handbuch religionspädagogischer 
Grundbegriffe, München 2002.

166 C. Rogowski, Hermeneutyczno-dydaktyczny wymiar symbolu i implikacje pedagogicz-
no-religijne, Lublin 1999.

167 Dopisek autora niniejszej rozprawy.
168 C. Rogowski, Hermeneutyczno-dydaktyczny wymiar symbolu i implikacje pedagogiczno-

-religijne, dz. cyt., s. 36-37.
169 E. Feifel, Didaktische Ansätze in der Religionspädagogik, dz. cyt., s. 96-98.
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uczenia się i nauczania doświadczalno indukcyjnego za przyjęciem nowych 

momentów nauczania. Zaliczają do nich na pierwszym miejscu potrzebę 

obudzenia motywacji uczenia się. Są przekonani, że można ją osiągnąć po-

przez stawianie problemów, które uczniowie są w stanie dostrzec i znaleźć 

sposób ich rozwiązania. Odkryte pomysły rozwiązania muszą uczniowie 

uzasadnić, a jednocześnie te odkryte słuszne rozwiązania zatrzymać, utrwa-

lić na przykład na drodze ćwiczeń, aby zintegrować zdobyte treści z już po-

siadanymi, a poprzez zrozumienie ich ubogacić swój horyzont myślenia 170.

 Akcentuje się potrzebę tworzenia pewnych struktur przez uczniów, po-

budza się ich do syntetyzowania treści. Czyni się to w  przekonaniu, że  pew-

ne odkryte całości łatwiej zostają zakodowane w  umyśle niż oderwane od 

siebie niepowiązane sformułowania. Także w  pamięci łatwiej odtwarza się 

pewne struktury niż oddzielne, niepowiązane ze sobą elementy. Trzeba tu 

dodać, że na katechezie chodzi jednak o  coś zdecydowanie więcej, o  utrwa-

lanie w  uczniu osobowego wzoru Chrystusa w  oparciu o  Jego życie, działa-

nie i  słowa. Nie chodzi tu o  zapamiętanie słów, lecz o  ciągłe przetwarzanie 

siebie na modłę Chrystusa. Samo zapamiętanie sformułowań jest potrzebne, 

ale jeśli będzie to tylko zapamiętanie, słowa mogą się okazać pustym dźwię-

kiem. Ojciec Święty w  Adhortacji o  katechizacji w nr  55 mówi o  niebez-

pieczeństwie jednostronnego często podejścia do zapamiętania. Podkreśla 

więc potrzebę „pamięci” przesławnych wydarzeń z  historii zbawienia, przy-

swojenia pamięciowego słów Jezusa, ważnych tekstów biblijnych, wyznania 

wiary itp. A  zarazem akcentuje:

oczywiście jest rzeczą bardzo ważną, by te wyuczone na pamięć teksty zostały jed-
nocześnie wewnętrznie przyswojone, stopniowo zgłębione umysłem, tak by stały 
się źródłem osobistego i  wspólnotowego życia chrześcijańskiego (AAoK 55).

 Przedstawionemu wyżej utrwaleniu sprzyja zdobywanie zarówno pro-

stych, ale także umiejętności trudnych, jak reflektowanie nad osobistym ży-

ciem, osąd własnych zachowań w  świetle słowa Bożego, odwaga do zaczy-

nania ciągle od nowa itp. Ten rodzaj umiejętności a  raczej postaw wymaga 

podejmowania stałej, trudnej pracy wychowawczej, aby uczniowie potra-

fili przede wszystkim stać się świadomi motywów swych wyborów, decyzji 

i  podejmowanych działań, aby zdołali ustrzec się swoistej bezmyślności lub 

płytkiej oceny swoich uczuć, będących impulsem do nieprzemyślanych de-

cyzji i  postępowania, wreszcie, by potrafili kompetentnie wypowiadać się 

na tematy religijne. Sprawa ta wymaga szczególnej troski. Ograniczając się 

170 Tamże, s. 97.
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bowiem do samej dydaktyki bez podjęcia trudu wychowania czy – jak inni 

mówią – formacji człowieka, nie można liczyć na skuteczność katechezy. 

Dokładnie na temat kształtowania postaw powiedzieliśmy wyżej, prezen-

tując zwłaszcza zalecenia pedagoga G. Stachela 171.

 W związku z tym dydaktycy na Zachodzie zwracają uwagę na język. 

Pytają, o ile język stosowany przez nauczyciela religii jest zbieżny z życiem 

świeckim , o ile koresponduje z podstawowymi doświadczeniami uczniów. 

Dostrzegają, że jest to problem ciągle nie do końca rozwiązany i domaga 

się dalszych poszukiwań 172.

 Podobnie jak w Polsce podkreśla się na Zachodzie konieczność współ-

działania nauczycieli i uczniów, dostrzega się konieczność wzajemnych rela-

cji pomiędzy nauczaniem i uczeniem się, pracą nauczyciela i ucznia. Ważną 

pomoc mogą tu stanowić  spotkania podsumowujące, rodzaj rewizji ży-

cia, podczas której uczniowie mogliby sobie uświadomić postęp czy regres 

w  poznawaniu słowa Bożego oraz stopień wcielania tego słowa w  życie. Jeśli 

taka refleksja ma być owocna, różne jej formy powinni przygotować sami 

uczniowie. Trzeba jej poświęcić specjalne katechezy, które nie byłyby czy-

stą powtórką przerobionych treści, ale ich systematyzacją, ujęciem w  nową 

strukturę, na drodze modlitwy czy rewizji codziennego życia, badanego 

w  aspekcie odniesień do Boga i  ludzi, a  także poprzez nadanie im twórcze-

go wyrazu w  zajęciach plastycznych czy muzycznych.

 Wydaje się, że  ważnym zwieńczeniem tych rozważań mogą tutaj być sło-

wa Jana Pawła II:

Istnieje też pedagogia wiary, i  nigdy nie zdołamy ostatecznie wyrazić, jak wie-
le może ona dać katechezie. Jest rzeczą naturalną, że  w  nauce o  wychowaniu 
w  wierze stosuje się metody wychowawcze jako takie, bardzo wydoskonalone 
i  wypróbowane. Zawsze jednak trzeba sobie zdawać sprawę z  fundamentalnej 
odrębności wiary. Gdy bowiem mowa o  pedagogii wiary, chodzi tu nie o  prze-
kazanie nauki ludzkiej choćby nawet najwznioślejszej, lecz Objawienia Bożego 
i  to nienaruszalnego. Bóg zaś sam w  całej historii świętej, a  zwłaszcza w  Ewan-
gelii, posłużył się pedagogią, która winna być świetlanym wzorem dla sztuki 
wychowania w  wierze. Wszelka metoda jest dla katechezy o  tyle korzystna, o  ile 
pomaga w  przekazaniu wiary i  sztuce wychowania w  niej, jeśli zaś prowadzi do 
czegoś przeciwnego, nie ma żadnej wartości (AAoK 58).

171 Por. s. 198-199.
172 E. Feifel, Didaktische Ansätze in der Religionspädagogik, dz. cyt., s. 97.

Od teorii...15 
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3.5. Katecheza Dobrego Pasterza
na tle pedagogii  Marii  Montessori

Zanim powrócimy do zagadnień ściśle dydaktycznych, zatrzymamy się 

jeszcze na pedagogice Marii Montessori, która zajmuje się dzieckiem ma-

łym w  wieku przedszkolnym i  jego prowadzeniem do Boga. Prezentowali-

śmy jej pedagogikę w  rozdziale I, ale dopiero w  II połowie wieku XX doszła 

ona w  pełni do głosu w  zakresie wychowania religijnego.

 Istotną rolę w  koncepcji pedagogicznej M.  Montessori (1870-1952) od-

grywa całościowa formacja osoby dziecka, w  tym również formacja religijna. 

M.  Montessori, tworząc system pedagogiczny, już w  roku 1915 zwróciła 

uwagę na pierwsze doświadczenia w  zakresie wychowania religijnego małe-

go dziecka opartego na wyznaniu katolickim. Jednak dziedzinę tę rozwinęły 

dopiero po roku 1954 dwie Włoszki: Sofia Cavalletti i  Gianna Gobbi 173. 

Jest to tzw. „Katecheza Dobrego Pasterza”. Na czym zasadza się jej istota?

 Zdaniem wymienionych wyżej autorek, wychowanie religijne dziecka 

polega na udzielaniu pomocy w  nawiązaniu i  ustaleniu relacji z  Bogiem, 

czyli w  zawarciu „przymierza” 174. Takie ujęcie wypływa z  rozumienia życia 

religijnego w  ogóle. Dla S. Cavalletti życie religijne jest relacją z  Bogiem, 

w  Bogu i  z  braćmi, na takiej relacji buduje się także życie moralne osoby, 

które polega przede wszystkim na „byciu” 175. Wczesne dzieciństwo jest 

okresem, kiedy człowiek, ze wszystkimi zdolnościami duszy, serca i  ducha 

formuje się, dlatego wychowanie religijne ma służyć życiu na najgłębszym 

poziomie „bycia” (essere – być), przed tym, co nazywamy „czynem” (fare – 

robić). Jeśli pomożemy dziecku w  ustabilizowaniu relacji z  Bogiem i  z  ludź-

mi, pomożemy mu „być”, a  to w  późniejszym czasie wskaże mu, co ma ro-

bić, jakie zachowania i  postawy ma wybrać 176.

173 Opis metody i  opracowanej tematyki w  zakresie wychowania religijnego polski Czy-
telnik może znaleźć w  dwóch dziełach: S. Cavalletti, Potencjał duchowy dziecka. Doświad-
czenia z  dziećmi w  wieku od 3 do 6 lat, Kraków 2001 oraz tejże, Potencjał duchowy dziecka 
w  wieku od 6 do 12 lat. Opis doświadczenia, Kraków 2003.

174 Por. S. Cavalletti, God in search of the child. The young child as a  partner in the Cov-
enant, w: Lee Nam Mi, L’Educazione religiosa del bambino secondo Maria Montessori oggi. 
La „Catechesi del buon Pastore” per i  bambini da tre a  sei anni, Tesi per la Licenza, Roma 
2000-2001, s. 114.

175 Por. S. Cavalletti, Formazione religiosa e fanciullezza, „Vita dell’infanzia” (1979) 12, 7.
176 Por. S. Cavalletti, La ricchezza dell’esperienza religiosa precoce, „Vita  dell’infanzia” 

(1983)  1, 10; S. Cavalletti, La formazione religiosa del bambino, „Vita dell’infanzia” 
(1994)  6,  47.
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 S. Cavalletti wielokrotnie podkreśla, że  wychowanie religijne dotyczy 

przede wszystkim osoby dziecka takiego, jakim jest, jego spontanicznej 

religijności, pragnienia Boga – prawdziwej Miłości, objawionej w  Osobie 

Chrystusa. Jedynie obserwując dziecko i  odpowiadając na jego duchowe 

potrzeby objawiane przez wyrażanie radości i  pokoju, możemy wraz z  nim 

podążać w  kierunku poznania Boga.

 Wzorem nauczania o  Bogu dla człowieka dorosłego powinien być Jezus 

oraz Słowo Boga zawarte w  Biblii. Nasza religia jest religią biblijną, która 

ze swej natury wymaga używania innego języka niż nasz. Bóg niewidzial-

ny, jak czytamy w  Piśmie Świętym, jest Bogiem, którego „nie można zoba-

czyć i  pozostać żywym”, ale On wchodzi w  dialog z  człowiekiem. Można 

powiedzieć, że  gdzie jest biblijna duchowość, jest dialog z  Bogiem, z  tym 

którego żaden hebrajczyk nie może przedstawić na obrazie, ani nawet wy-

mienić Jego imienia. Te przeciwieństwa mają swoje rozwiązanie w  znaku. 

Tym językiem posługuje się zarówno Biblia, jak i  liturgia.

 Jeśli język jest oparty na konkrecie, jest językiem materialnym i  odwo-

łującym się bardziej do zmysłu wzroku niż słuchu 177. Jak zauważa S. Ca-

valletti, ani Biblia, ani liturgia nie idą w  kierunku definicji, abstrakcji czy 

komplikowania, ich język jest konkretny, esencjalny, prosty. Dlatego wycho-

wanie religijne powinno opierać się na języku biblijno-liturgicznym, aby nie 

wypaczyć tego, co przekazuje 178. Biblia opowiada nam historię, którą Bóg 

tworzy wraz z  ludźmi, a  liturgia pozwala nam żyć tą historią, dzięki litur-

gii możemy w  niej uczestniczyć tu i  teraz, ponieważ liturgia czyni historię 

teraźniejszością. 

 Wychowanie do lektury znaków opiera się na głoszeniu słowa, ukazywa-

niu i  wspólnym odczytywaniu znaków biblijnych, w  taki sposób, by móc 

świadomie i  czynnie żyć nimi w  liturgii. 

 Biblia i  liturgia przemawiają tym samym językiem, który można nazwać 

aluzyjnym, ponieważ nie wyczerpuje bogactwa tego, co w  sobie zawiera, 

ale popycha do przodu, na drogę której końca nie widać i  dlatego jest tak 

pociągający. Język ten wprowadza nas stopniowo w  rzeczywistość transcen-

dentną i  otwiera przed nami wciąż nowe horyzonty 179. 

 S. Cavalletti proponuje metodę p r z y p o w i e ś c i  jako przeciwień-

stwo metody definicji. Stąd Katecheza Dobrego Pasterza. Uważa bowiem, 

177 Por. S. Cavalletti, G. Gobbi, Io sono il buon Pastore sussidi per la catechesi dei bambi-
ni, I  anno, guida per il catechista, 2.

178 Por. S. Cavalletti, Bibbia e liturgia, Kurs dla katechetów, rok 2, Roma 1997, 
 lekcja  1,  2A. 

179 Por. S. Cavalletti, Un’avventura: la catechesi del buon Pastore, dz. cyt., s. 14-16.
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że    katecheza będzie miała prawdziwie żywy charakter tylko wtedy, gdy treści 

zostaną przekazane dzieciom nie jako „gotowy” produkt, kompletny i  w  peł-

ni opracowany (definicje), ale raczej jako zaoferowanie dzieciom źródeł lub 

sugestii do refleksji i  medytacji (przypowieści). Istnieje pewne niebezpie-

czeństwo w  metodzie definicji, którego funkcją i  celem jest pewne okre-

ślenie, ograniczenie i  rozstrzygnięcie tego, co z  natury jest nieograniczalne 

i  nieskończone (definire po włosku znaczy określić, rozstrzygnąć, zakończyć, 

kończyć). Dlatego między definicją a  przesłaniem, jakim jest przekazywanie 

Tajemnicy Boga, istnieje duża różnica. Natomiast z  metodą przypowieści 

nie ma niebezpieczeństwa wypaczenia natury przesłania chrześcijańskiego, 

pod warunkiem, że  nie będzie ona wyjaśniana. Samo wyjaśnienie redukuje 

przypowieść do poziomu definicji, ogranicza się ją, fałszuje i  niszczy jej bo-

gactwo. Przypowieść trzeba poznawać, obcować z  nią, jej doświadczać 180.

 Co należałoby powiedzieć na zakończenie kolejnego etapu naszych 

rozważań? 

 Niewątpliwie w  zakresie treści katechezy w  drugiej połowie XX wie-

ku, a  zwłaszcza na przełomie wieków XX i  XXI na terenie nauczania religii 

dokonało się wiele. Obserwujemy niebywały postęp. Dokonał się on tak-

że w  zakresie dydaktyki ogólnej i  metodyki nauczania, a także nauczania 

religii w  związku z  coraz wyraźniejszym dojściem do głosu teorii na temat 

przebiegu procesu nauczania-uczenia się zapewniającego skuteczność dzia-

łań dydaktycznych.

 Nasze dotychczasowe prezentacje wynikające z  analiz ściśle dydaktycz-

nych, a  także katechetycznych, nie pokazały jednak wszystkich osiągnięć 

ostatniego trzydziestolecia XX wieku. Nie powiedzieliśmy jeszcze, do jakich 

rozmiarów doszedł rozwój teorii komunikacji i  dydaktyki dialogu. Dlatego 

w  dalszych naszych rozważaniach tym zagadnieniom poświęcimy szczegól-

ną uwagę. 

180 Więcej na ten temat: B. Surma, Jak rozmawiać z  dzieckiem o  Bogu? Kilka słów o  Ka-
techezie Dobrego Pasterza, IV Ogólnopolskie Sympozjum Nauczycieli i  Wychowawców Ru-
chu Społecznego ku Cywilizacji Miłości „OTOCZMY TROSKĄ DZIECI! O  wyzwaniach 
współczesnej edukacji na drodze budowania cywilizacji miłości, Kraków 14.11.2009. Arty-
kuł ukazał się w „ „Roczniku Pedagogicznym Wydziału Pedagogicznego WSFP IGNATIA-
NUM” Kraków 2010.
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Rozdział IV

Teoria komunikacji i jej implikacje
dla pedagogiki i  katechetyki

Zanim przejdziemy do zaprezentowania dydaktyki dialogu, najpierw 

zatrzymamy się na zagadnieniu samego zjawiska komunikacji i  znaczenia 

teorii komunikacji dla procesu nauczania-uczenia się, zarówno w  dydakty-

ce szkolnej, jak i w  nauczaniu wiary.

4.1. Teoria komunikacji zastosowana 
w  procesie  dydaktycznym

Niezmiernie ważny czynnik, który w  znaczący sposób wpłynął na 

pojmowanie procesu dydaktycznego, to niewątpliwie studia nad pro-

cesem komunikowania się. Komunikowanie bowiem jest jednym z  do-

minujących elementów współczesnej kultury, współczesnego świata. 

Idea komunikacji stale i  wciąż nabiera na znaczeniu. Szybkość prze-

kazywanych informacji, masowość tychże, niewątpliwie wpływają na 

kształtowanie obrazu świata, zmianę postaw i  hierarchię wartości. Ko-

munikacją zajmują się naukowcy począwszy od dziedziny informatyki 

po socjologię, od nauk przyrodniczych po filozofię. To rosnące znacze-

nie samego procesu komunikowania, jak i  – co pragniemy szczegól-

nie wyakcentować – rozwój technologii komunikacyjnych (mediów), 

spowodował potrzebę usystematyzowania tej sfery życia ludzkiego. Po-

wstają więc liczne teorie komunikacji mające na celu określić elementy 
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konstytutywne procesu komunikacji 1, funkcje, jakie on pełni, dzie-

dziny jego zastosowania 2.

 Interdyscyplinarny namysł teoretyczny nad zjawiskiem komunikacji 

i  jej różnorakimi uwarunkowaniami jest więc dziś pilnym i  aktualnym za-

daniem wielu dziedzin nauki, nie wyłączając z  nich pedagogiki i  kateche-

tyki. Jesteśmy dziś świadkami oraz współuczestnikami niebywale szybkie-

go rozwoju technicznych środków komunikowania, jaki nastąpił w  ciągu 

ostatnich kilkudziesięciu lat, a  ostatnio uległ dość znacznemu przyspiesze-

niu. Ciągłe udoskonalanie systemów telekomunikacyjnych oraz powstanie 

ogólnoświatowej sieci komputerowej – Internetu, niezmiernie usprawniło 

i  przyspieszyło wymianę informacji w  obrębie całej naszej planety. Infor-

macja stała się jednym z  najcenniejszych i  najbardziej poszukiwanych pro-

duktów współczesnej cywilizacji 3.

 Trudno wyobrazić sobie współczesność bez środków komunikacji. Ich 

wzrastające znaczenie znalazło zastosowanie w  prawie każdej dziedzinie 

życia. Na polu edukacji, a  zwłaszcza w  dydaktyce, prowadzi się refleksję 

nad właściwym wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikowania 

w  procesie nauczania-uczenia się. Zagadnienie to w  edukacji nabiera tak 

ogromnego rozwoju, zróżnicowania i  ubogacenia 4, że  można zaryzykować 

stwierdzenie, że  dzięki nowoczesnym środkom komunikowania zasada po-

glądowości doczekała się niezwykle wszechstronnego i  nad wyraz bogatego 

zastosowania i  to do tego stopnia, że  przy bogactwie mediów prawie że  za-

pomina się o  formułowaniu zasady poglądowości. Zamiast tego określenia 

wszechobecne stało się pojęcie „media”.

 Wszechstronność zastosowania środków komunikacji nie pozwala jed-

nak postrzegać procesu komunikowania się jako zjawiska czysto funkcjo-

nalnego, służącego tylko i  wyłącznie przekazywaniu informacji pomiędzy 

osobami, z  których jedna jest nadawcą, a  druga odbiorcą 5. Stąd wydaje się 

1 Por. M. Wolf, Teorie delle comunicazioni di massa, Milano 1994; D. McQuail, Mass 
Communication Theory. An Introduction, London 1993.

2 Por. M. Wolf, Gli effetti sociali dei media, Milano 1993.
3 Por. K. Wieczorek, Systemy wartości a  komunikacja, w: Homo communicus. Szkice pe-

dagogiczne, pod red. W.  Kojsa, Ł. Dawid, Katowice 2000, s.  11.
4 Analizy tego zagadnienia doczekały się wielu opracowań, wśród nich można wymienić 

m.in.: Media a  edukacja, pr. zb. pod. red. W.  Strykowski, Poznań 1997; Komputery – au-
dio  – video – TVSat w  kulturze i  oświacie, red. nauk. W.  Strykowski, Materiały Konferencji 
Naukowej, Tarnów 1994; S. Juszczyk, Komunikacja człowieka z  mediami, Katowice 1998; 
tenże, Człowiek w  świecie elektronicznych mediów – szanse i  zagrożenia, Katowice 2000.

5 Por. R. Mancini, Comunicazione come ecumene. Il significato antropologico e teologico 
dell’etica comunicativa, Queriniana, Brescia 1991, s.  5.
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być rzeczą nad wyraz konieczną przeprowadzenie pogłębionej refleksji nad 

procesem komunikowania się, jego cechami i  funkcjami. Dopiero właści-

we zrozumienie tego procesu pozwoli nam określić miejsce pomocy audio-

wizualnych (technicznych środków komunikowania) w  nauczaniu-uczeniu 

się, pozwoli nam również opisać funkcje, jakie pełnią one w  toku tego pro-

cesu dydaktycznego, jakie są ich zalety, ale i  efekty uboczne, niepożądane. 

Potrzeba zatem refleksji, która wyartykułowałaby nurt humanistyczny we 

współczesnej komunikacji społecznej, zaś atrybucje filozoficzno-pedagogicz-

ne tej subdyscypliny pozwolą na lepsze rozumienie siebie i  innych. Wiedza 

o  komunikacji jako jednej z  podstawowych czynności ludzkich, tak samo 

zresztą jak etyka i  inne nauki o  człowieku, stanowi istotne tło dla światłego 

i  należycie wykształconego pedagoga 6.

 Współczesne rozumienie procesu dydaktycznego w  coraz większym 

stopniu odchodzi od jednokierunkowego, autorytatywnego przekazywa-

nia informacji przez nauczyciela uczniom. Miejsce tak pojętego procesu 

nauczania--uczenia się zastępuje dialog edukacyjny rozumiany jako kontakt 

interpersonalny nauczyciela z  uczniem. W  toku takiego spotkania odbywa 

się konfrontacja postaw, uczuć, poglądów, potrzeb i  dążeń. Ów kontakt in-

terpersonalny może również zapewnić tzw. nauczanie niebezpośrednie, które 

polega na zadawaniu uczniom pytań otwartych wymagających od nich pra-

cy umysłowej, a  nie tylko pamięciowego opanowywania regułek. W  wyniku 

takiego nauczania uczniowie wykazują znacznie wyższe osiągnięcia w  nauce 

oraz pozytywne nastawienie wobec szkoły 7.

 Współczesny pedagog zatem to przede wszystkim osoba umiejąca komu-

nikować się z  drugim człowiekiem (wychowankiem), czyli słuchać, rozumieć 

i  przy zastosowaniu właściwych form i  środków komunikowania wpływać 

na kształtowanie lub zmianę wartości czy postaw. Komunikowanie jawi się 

w  tej perspektywie jako istotny środek w  twórczej edukacji i  reedukacji spo-

łeczeństwa, a  szczególnie młodego pokolenia. Dziś nauczanie rozumiane jest 

jako działalność intencjonalna, co oznacza tyle, że  zamierzeniem nauczycie-

la jest wywołanie uczenia się jako podmiotowej czynności samych uczniów. 

Możemy zatem przyjąć, że  we współczesnej dydaktyce nauczanie-uczenie się 

rozumiane jest bardziej jako kierowanie uczeniem się,  organizowanie obiegu 

informacji między nauczycielem oraz innymi źródłami a  uczniem, umożli-

wiając w  ten sposób opanowanie i  przyswojenie sobie wiedzy przez  ucznia. 

6 Por. J. Podgórecki, Moralne aspekty komunikacji społecznej, w: Homo communicus. Szki-
ce pedagogiczne, dz. cyt., s. 25.

7 Por. M. Śnieżyński, Dialog edukacyjny, dz. cyt., s.  9-10.
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W  tak rozumianym procesie dydaktycznym coraz większego  znaczenia na-

bierają wszelkiego rodzaju nowoczesne środki komunikowania (media) 8. 

 Zatem przed pedagogiem realizującym wyżej wymienione zadania stoi 

dziś trudny obowiązek takiego organizowania procesu nauczania, w  któ-

rym nie podaje się gotowej wiedzy, ale pobudzi się zainteresowania intelek-

tualne i  moralne, współpracuje z  uczniami w  samodzielnym zdobywaniu 

wiedzy, rozwijaniu procesów myślenia, budzeniu żywego zainteresowania 

intelektual nego leżącego u  podstaw aktywności poznawczej, kształci się 

umiejętność wyrażania myśli w  słowach i  rozumienia cudzych myśli jako 

niezbędnego warunku komunikowania się i  przyswajania wiedzy potrzeb-

nej do funkcjonowania w  nowym typie społeczeństwa informacyjnego 9.

 Do dobrego przygotowania nauczyciela do zawodu we współczesnej 

szkole niezbędna jest zatem wiedza i  praktyczna znajomość procesu komu-

nikowania. Dydaktyka współczesna postrzega bowiem proces nauczania-

-uczenia się jako proces komunikowania się, czyli przekazywania informa-

cji, wiadomości z  jednej strony i  interaktywności pomiędzy nauczycielem 

i  uczniem z  drugiej strony. Rzeczą najistotniejszą dla przekazującego wia-

domość nauczyciela są zmiany, jakie następują u  odbiorcy (ucznia). Troską 

nauczyciela powinno być uczynienie samej informacji, jak i  jej przekazu ta-

kimi, aby były one przystępne i  zrozumiałe dla ucznia. Nieodzownym wy-

daje się również posiadanie przez nauczyciela znajomości prawideł procesu 

komunikowania tak od strony teoretycznej, jak i  praktycznej. W  związku ze 

wspomnianymi zmianami w  dalszej części rozprawy postaramy się bardziej 

szczegółowo omówić definicję komunikowania oraz jego istotne elementy.

4.1.1. Definicja komunikowania

Termin „komunikowanie” wywodzi się z  jednej strony od łacińskiego 

czasownika communico, communicare i  oznacza: czynić wspólnym, dopusz-

czać do udziału w  czymś, włączać, ustnie lub na piśmie zwierzać coś, nara-

dzać się, porozumiewać się z  kimś, rozmawiać, udzielić komuś wiadomości; 

z  drugiej zaś strony pochodzi od rzeczownika łacińskiego communio, który 

oznacza z  kolei: wspólne z  kimś posiadanie tej samej rzeczy, wspólny udział 

w  czymś, wspólnota czegoś 10.

8 Por. W.  Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s.  55-56.
9 Por. J. Oleksy, Relacje komunikacyjne: nauczyciel – podręcznik – uczeń w  procesie dydak-

tycznym, w: Homo communicus. Szkice pedagogiczne, dz. cyt., s.  102.
10 Por. Słownik łacińsko-polski, pod red. M. Plezi, Warszawa 1959, t.  1, s.  611-612.
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 Słowo „komunikowanie” stopniowo przenikało do języków współczes-

nych i  z  biegiem czasu nabierało coraz to nowych znaczeń stosowanych na 

określenie nowych zjawisk. Praktycznie do XVI w.  termin ten służył do 

określenia wspólnoty czegoś, uczestnictwa w  czymś. Wraz z  rozwojem sieci 

dróg i  poczty termin „komunikowanie” zyskał nowe znaczenie: transmisja, 

przekaz. Współczesne rozumienie tego terminu przyniosły nam wieki XIX 

i  XX, w  których to nastąpił gwałtowny rozwój środków komunikowania 

służących do przekazu informacji na odległość 11.

 Trudność z  podaniem spójnej definicji komunikowania się wynika z  fak-

tu, że  często jest ono utożsamiane z  innym terminem o  podobnym zna-

czeniu, jakim jest komunikacja. W  pojęciu „komunikacja”, które jest szer-

sze znaczeniowo od „komunikowania się”, możemy wyróżnić trzy grupy 

znaczeń:

1.  Komunikacja oznacza ruch polegający na utrzymaniu łączności pomiędzy 

odległymi od siebie miejscowościami i w  tym aspekcie oznacza technikę 

przewozu ludzi, ładunków oraz przekazywanie informacji.

2.  W cybernetyce komunikacja oznacza technikę przekazywania informa-

cji między układem i  otoczeniem lub między dwoma układami 12.

3.  Termin komunikacja oznacza również przekazywanie myśli, uczuć, wie-

dzy pomiędzy osobami i w  tym sensie służy na oznaczenie porozumie-

wania się osób między sobą 13.

 W naszych rozważaniach interesować nas będzie trzecie rozumienie ter-

minu komunikacji, które charakteryzuje się orientacją humanistyczną. Dla 

odróżnienia od innych rozumień komunikacji w  dalszej części rozważań bę-

dziemy stosować termin „komunikowanie się” na określenie porozumiewa-

nia się jako cechy charakterystycznej dla człowieka, która pozwala zarazem 

odróżnić go od innych istot żywych.

 Analizując literaturę dotyczącą procesu komunikowania się, dostrzec 

można wielość definicji. W  dużej mierze wynika to z  faktu, że  praktycznie 

każdy autor zajmujący się tą problematyką formułuje własną propozycję. 

Definicje proponowane przez poszczególnych autorów różnią się między 

sobą tym, że  akcentują poszczególne elementy procesu komunikowania. 

I  tak jedni autorzy zwracają uwagę na intencjonalny charakter tego procesu, 

11 Por. B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 1999, s.  11.
12 Komunikacja, w: Wielka encyklopedia powszechna PWN, t.  5, Warszawa 1965, s.  768.
13 Por. Nowy słownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 1999, 

s.  345; Słownik wyrazów obcych, red. E. Sobol, Warszawa 1995, s.  577-578.
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inni natomiast podkreślają symboliczny charakter komunikowania, jeszcze 

inni natomiast akcentują rolę sprzężenia zwrotnego 14.

 Dla potrzeb niniejszej rozprawy przyjmujemy następującą definicję ko-

munikowania się:

Komunikowanie jest to proces wytwarzania, przekształcania i  przekazywania 
informacji pomiędzy jednostkami, grupami i  organizacjami społecznymi. Celem 
komunikowania jest stałe i  dynamiczne kształtowanie, modyfikacja bądź zmiana 
wiedzy, postaw i  zachowań w  kierunku zgodnym z  wartościami i  interesami 
oddziaływujących na siebie podmiotów 15.

Definicja ta ujmuje w  swej treści wszystkie elementy konstytutywne tego 

procesu i  wskazuje jednocześnie na cel, jakiemu komunikowanie służy.

 Jak wynika z  powyższej definicji, komunikowanie nie ogranicza się tyl-

ko i  wyłącznie do prostego przekazywania informacji i  obrazów pomiędzy 

podmiotami, z  których jeden jest nadawcą, a  drugi odbiorcą, lecz jest to 

proces o  wiele bardziej złożony i  oddziałujący w  sposób o  wiele szerszy na 

pozostające w  relacji do siebie podmioty niż potocznie mogłoby się wyda-

wać. Komunikowanie się w  tej perspektywie jawi się nam jako przestrzeń, 

w  której następuje formowanie się osobowości, jako dialog wspólnotowy, 

jako proces dzielenia się tym, kim się jest, tym, co się posiada czy też tym, co 

się wie (wiedza). Zarówno na płaszczyźnie interpersonalnej czy też wspólno-

towej; międzynarodowej czy międzykulturowej, komunikowanie się winno 

być postrzegane jako miejsce i  dynamika prawdziwej ekumenii, szczerego 

14 Jedną z  pierwszych definicji komunikowania opracował Ch. Cooley, który postrzegał 
komunikowanie jako mechanizm, dzięki któremu stosunki międzyludzkie mogą się rozwi-
jać, a  wytworzone przez umysł ludzki pojęcia i  symbole mogą być przekazywane i  zachowy-
wane. Por. Ch. Cooley, Social Organization, New York 1909, s.  25.

Dla przykładu podajemy także kilka definicji komunikowania innych autorów: 
„Komunikowanie jest transakcyjnym procesem kreowania znaczeń”, G.R. Terry, Prin-

ciples of Management, Homewood, Illinois 1956, s.  4;
„Komunikowanie jest transmisją (przekazem) informacji, idei, emocji etc. za pomocą 

symboli – słów, obrazów, znaków graficznych etc.”, B. Berelson, G.A. Steiner, Human Be-
havior, Harcourt Brace and World, New York 1964;

„Komunikowanie jest to wzajemny związek słów (mówionych i  pisanych) bądź wia-
domości; wzajemna wymiana myśli lub opinii”, S.M. Cutlip, A.H. Center, G.M. Broom, 
 Effective Public Relations, New York 1985, s.  260;

„Komunikowanie jest to proces, w  toku którego pewna osoba sprawia, że  jej myśli, prag-
nienia lub wiedza stają się znane i  zrozumiałe dla innej osoby”, J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, 
Kierowanie, Warszawa 1994, s.  408.

15 Leksykon politologii, pr. zb. pod red. A. Antoszewskiego, R. Herbuta, Wrocław 1995, 
s.  150; por. także: G.A. Cole, Management. Theory and Practice, London 1996, s.  207.
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dzielenia się podmiotów między sobą, tworząc w  ten sposób prawdziwą 

wspólnotę i  warunkując właściwy rozwój jednostek, grup czy narodów 16.

 W. Schramm, podkreślając osobowy charakter komunikowania, tak pisał: 

Komunikowanie jest jedynie tym, czym czynią je ludzie. Nie posiada żadne-
go samodzielnego bytu. Nie ma w nim nic niezwykłego z wyjątkiem tego, co 
przekazują sobie wzajemnie komunikujące się osoby 17.

 Od dawna w  przestrzeni komunikacyjnej istniały urządzenia i  środki po-

średniczące w  wymianie komunikatów między nadawcą i  odbiorcą, takie jak 

listy, telegramy, proste media dydaktyczne, telefon, a  ostatnio mass media. 

Obecnie do listy tych urządzeń dołączył komputer z  oprogramowaniem, 

który otworzył nowe możliwości w  dziedzinie przesyłania i  przetwarzania 

informacji. Wspomniane środki znalazły również swoje zastosowanie na polu 

szeroko rozumianej edukacji 18. Istotnym wydaje się zatem przeprowadzenie 

pogłębionej refleksji na temat procesu komunikowania się zwłaszcza dzisiaj, 

kiedy proces ten stał się elementem konstytutywnym naszej codzienności. 

Owa refleksja powinna dopomóc nam odnaleźć prawdziwy sens komuni-

kowania się, jak również określić najistotniejsze elementy tego procesu.

 Przyjrzymy się dokładniej samemu procesowi komunikowania, co po-

zwoli nam lepiej dostrzec szanse i  zagrożenia płynące ze  stosowania nowo-

czesnych technologii w  procesie dydaktycznym.

4.1.2. Struktura procesu komunikowania się

Każdy proces komunikowania się składa się z  kilku niezbędnych elemen-

tów, które są ze sobą ściśle powiązane i  decydują o  dynamicznym i  transak-

cyjnym charakterze tego procesu. Do tych stałych elementów procesu ko-

munikowania się zalicza się: nadawcę i  odbiorcę (uczestników), kontekst, 

przekaz czyli komunikat, kanał informacyjny, szumy i  sprzężenie zwrotne 19.

 Powiązanie poszczególnych elementów ze sobą w  procesie komunikowa-

nia możemy przedstawić za pomocą następującego schematu graficznego:

16 Por. R. Mancini, Comunicazione come ecumene, dz. cyt., s.  8.
17 W.L. Schramm, Men, Messages and Media. A Look at Human Communication, Har-

per & Row, New York 1973, s. 5.
18 Por. S. Juszczyk, Komunikacja człowieka z  mediami, dz. cyt., s.  14.
19 Por. B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, dz. cyt., s.  15.
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Rys. 5. „Elementy konstytutywne procesu komunikowania”, F. Lever, Introduzione 
alle scienze della comunicazione, PUS, Roma 1997, s.  5
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 Powyższy schemat obrazuje, jakie elementy konstytutywne wchodzą 

w  skład procesu komunikowania się oraz jakie zajmują w  nim miejsce i  jaka 

jest ich rola. Niewątpliwie należy zauważyć, iż jest to bardzo ogólny sche-

mat obejmujący najbardziej podstawowe elementy tego procesu. 

 Bardziej szczegółowy obraz uwzględniający procesy wewnętrzne zacho-

dzące po stronie nadawcy, jak i  odbiorcy przedstawia kolejny schemat opub-

likowany w  1989 r. przez amerykańskiego badacza K.O. Loockera:

Rys. 6. „Model komunikowania”, K.O. Loocker, Business and Administrative Com-
munication, Homewood, Illinois 1989, s.  45
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 Bez względu na to, jaki przyjmiemy schemat procesu komuniko-

wania się, każdy opis tego procesu musi opierać się na schemacie poję-

ciowym, obejmującym cztery podstawowe elementy: nadawcę, przekaz 

( komunikat),  odbiorcę i  sprzężenie zwrotne. Brak któregokolwiek z  tych 
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elementów  powoduje, że  nie ma ani procesu komunikowania, ani jego 

pełnego opisu.

 Przytoczony powyżej schemat obrazuje nie tylko organizację i  przebieg 

samego procesu komunikowania, ale również procesu dydaktycznego, który 

obecnie coraz bardziej odchodzi od przekazu jednostronnego w  kierunku 

komunikowania nauczyciel – uczeń. W  tak pojętym procesie dydaktycz-

nym najważniejszymi jego elementami są nadawca (nauczyciel) i  odbiorca 

(uczeń) oraz zachodzące pomiędzy nimi relacje. Przyjrzyjmy się nieco do-

kładniej tym istotnym składowym procesu komunikowania się.

4.1.2.1. Nadawca i  odbiorca

Najbardziej podstawowymi elementami każdego procesu komunikowa-

nia się są jego uczestnicy, których nazywamy nadawcą i  odbiorcą. Zasad-

niczo w  procesie komunikowania się role nadawcy i  odbiorcy pełnione są 

naprzemiennie 20. Wyjątek stanowią procesy charakteryzujące się wysokim 

stopniem sformalizowania, gdzie role nadawcy i  odbiorcy są jednoznacznie 

określone i  niewymienialne 21.

 Nadawca to osoba, która rozpoczyna proces komunikowania i w  spo-

sób świadomy koduje informację w  odpowiedni system umownych znaków 

i  przesyła ją do drugiej osoby (odbiorcy) celem porozumienia się z  nią 22.

 Odbiorcą jest osoba lub grupa osób uczestniczących w  procesie komu-

nikowania, która jest adresatem wysyłanego przez nadawcę komunikatu 23. 

Aby informacja (wiadomość) wysyłana przez nadawcę mogła zostać zauwa-

żona i  zrozumiana przez drugą osobę czy grupę osób, odbiorca powinien 

posiadać odpowiednie receptory reagujące na wysyłane do niego bodźce, 

20 Por. B. Sobkowiak, Komunikowanie społeczne, w: Współczesne systemy komunikowania, 
pr. zb. pod red. B. Dobek-Ostrowskiej, Wrocław 1997, s.  13.

21 Wysoki stopień sformalizowania charakteryzuje np.  komunikowanie instytucjonalne. 
Nadawcą w  tym wypadku jest przedstawiciel (rzecznik, urzędnik, funkcjonariusz) jakiejś in-
stytucji, który zwraca się do przedstawiciela innej instytucji bądź poszczególnych jednostek 
traktowanych jako obywatele lub konsumenci, przy czym zarówno sposób kontaktowania 
się, jak i  forma przekazu są zwykle regulowane przez szczegółowe i  sztywne procedury, któ-
rych naruszenie może czynić komunikowanie bezskutecznym. Por. M. Mrozowski, Media 
masowe. Władza, rozrywka i  biznes, Warszawa 2001, s.  31.

22 Por. J.M. Dołęga, Znak, język, symbol. Z  podstawowych zagadnień komunikacji, War-
szawa 1991, s.  97.

23 Por. R.H. Sheldon, Business Communications, Droitwich 1989, s.  3.
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jak również powinien znać kod, przy pomocy którego jest przekazywana 

informacja 24.

 Każdy proces komunikowania się ma charakter transakcyjny (porozu-

mienie, uzgodnienie warunków), w  którym jednostka jako uczestnik tego 

procesu jest produktem swojego indywidualnego doświadczenia, uczuć, idei, 

nastrojów, wykonywanych zajęć (zawodu), religii itp. Owe indywidualne 

uwarunkowania nadawcy i  odbiorcy nie pozostają bez wpływu na wysyłany 

i  odbierany komunikat, który nigdy nie ma takiego samego znaczenia. Bar-

dzo dobrze ilustruje ową zależność przedstawiony wyżej schemat Loockera 

ukazujący proces porozumiewania się jako proces komunikowania sensów, 

znaczeń, na które mają wpływ takie czynniki, jak stosunek do innych, płeć 

czy kultura. Jednostki porozumiewające się mają zawsze określony stosunek 

do pozostałych uczestników procesu komunikowania (sympatii, antypatii 

czy obojętności), co wpływa znacząco na percepcję komunikowanych my-

śli, uczuć, wiedzy czy idei 25. R. Verderber uważa, że  czynniki te mają de-

cydujący wpływ na doświadczenie życiowe, które jako pole interpretacyjne 

procesu komunikowania może stanowić w  skrajnych wypadkach barierę 

w  porozumiewaniu się. Jednostki tak zróżnicowane nie potrafią przewidzieć 

często reakcji drugiej osoby, nie potrafią dostrzec trudności ze zrozumieniem 

komunikatu. Mamy wówczas do czynienia z  reakcjami lęku, usztywnienia 

swojej postawy, niezrozumienia, które wpływają niekorzystnie na końcowy 

efekt procesu komunikowania się 26.

 Niewątpliwie to, co zostało powiedziane na temat nadawcy i  odbiorcy 

w  procesie komunikowania, ma swoje konkretne odniesienie do procesu 

nauczania-uczenia się. Nadawcy komunikatu (nauczyciel, wychowawca, ka-

techeta) powinni uświadamiać sobie te wszystkie czynniki, które wpływają 

na proces porozumiewania się. Dobra znajomość bowiem indywidualnych 

uwarunkowań nadawcy i  odbiorcy może pomóc w  uniknięciu wielu błę-

dów w  trakcie organizowania zajęć dydaktycznych i  uczynienia tego proce-

su bardziej efektywnym.

24 Por. J.M. Dołęga, Znak, język, symbol, dz. cyt., s.  97.
25 Por. B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, dz. cyt., s.  16.
26 Por. R. Verderber, Communicate!, Belmont 1993, s.  25-30.
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4.1.2.2. Komunikat (wiadomość)

Kolejnym istotnym elementem procesu komunikowania się jest komu-

nikat. Komunikatem nazywamy myśli, uczucia, pragnienia, wiedzę znaj-

dujące się w  ludzkich umysłach, które przełożone na znaczenia za pomo-

cą znaków i  symboli stają się znane i  zrozumiałe dla innych uczestników 

procesu komunikowania 27. Jest to zatem kompleksowa struktura, na którą 

składają się znaczenia, znaki i  symbole, proces kodowania i  dekodowania, 

forma i  organizacja przekazu. Komunikat nie zależy więc tylko i  wyłącznie 

od nadawcy, ale w  równym stopniu zależy od odbiorcy. Możemy zatem po-

wiedzieć, że  z  punktu widzenia nadawcy komunikatem będzie to wszystko, 

co on myśli, czuje, wyobraża sobie, wie i  co przekazuje drugiej osobie za 

pomocą znaków i  symboli. Z  punktu widzenia odbiorcy natomiast komu-

nikatem będzie to wszystko, co on potrafi odkodować i  zrozumieć. Graficz-

nie możemy przedstawić komunikat w  następujący sposób:

Rys. 7. „Wiadomość”, F. Lever, Introduzione alle scienze della comunicazione, PUS, 
Roma 1997, s.  3

NADAWCA

treści
przekazywane

ODBIORCA

treści
odbierane

treści
zrozumiane

WIADOMOŚĆ

 Komunikatem, informacją w  sensie ścisłym będzie zatem część wspól-

na informacji wysyłanych przez nadawcę i  informacji, które zdołał ode-

brać i  zrozumieć odbiorca. O  wiadomości możemy mówić wówczas, kiedy 

27 Por. B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, dz. cyt., s.  16; oraz 
J. Lalewicz, Komunikacja językowa i  literatura, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, 
s.  72-80.
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mamy do czynienia ze wspólną znajomością znaków i  kodów przez nadawcę 

i  odbiorcę, taka bowiem tylko sytuacja pozwala zrozumieć sens i  znaczenie 

przekazu 28. 

4.1.2.3. Kod

Aby mogła powstać informacja (wiadomość) i  zostać zauważona oraz zro-

zumiana przez odbiorcę, musi ona być przedstawiona w  formie kodu. Jedną 

bowiem z najbardziej podstawowych cech komunikowania jest to, iż jest 

ono symboliczne, to znaczy, że dokonuje się za pomocą znaków i symboli, 

czyli pewnego rodzaju kodu. J. Fiske definiuje kod w  następujący sposób: 

Kod jest systemem znaczeniowym, wspólnym dla członków danej kultury lub 
subkultury. Składa się zarówno ze znaków (np.  znaki fizyczne oznaczające coś 
więcej niż one same), jak i  z  zasad lub konwencji, które określają, jak i w  jakim 
kontekście znaki te są stosowane, i w  jakie kombinacje można je układać w  celu 
przekazania bardziej złożonego przekazu. Kody mogą wchodzić we wzajemne 
związki i  rozwijać się wewnątrz jednej tylko, macierzystej kultury na wiele 
sposobów 29.

Przez kod rozumiemy zatem szereg umownych znaków, które wzajemnie 

warunkują swoje istnienie i  tworzą pewien system 30. Znaki wchodzące w  sy-

stem kodowania muszą być znane nadawcy i  odbiorcy. 

 Zdaniem autora przytoczonej powyżej definicji istnieją ścisłe powiąza-

nia pomiędzy kanałami, środkami komunikowania a  kodami. J. Fiske uwa-

ża, że  fizyczne cechy danego kanału określają naturę kodu, który może być 

przezeń przekazany. Na przykład przekaz telefoniczny może być jedynie 

ograniczony do przekazu werbalnego i  parajęzykowego (intonacja mowy, 

akcentowanie, natężenie głosu). O  wiele bardziej skomplikowana sytua-

cja zachodzi w  relacjach pomiędzy środkiem komunikowania a  kodem. 

Wynika to z  faktu, że  niektóre środki posługują się kilkoma kanałami, na 

przykład telewizja czy kino posługują się kanałem wizualnym i  kanałem 

audy tywnym. Sposób  kodowania przekazu powinien uwzględniać specy-

fikę owych kanałów 31.

28 F. Lever, Introduzione alle scienze di comunicazione, Roma 1997, s.  3-5.
29 J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999, s.  36.
30 Por. T.  Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 1965, s.  26.
31 Por. J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, dz. cyt., s.  36-38.
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 W toku procesu komunikowania się mamy do czynienia z  procesem ko-

dowania. Barbara  Sobkowiak definiuje ten proces w  następujący sposób: 

Kodowanie ma miejsce wówczas, gdy nadawca przekształca informację w  szereg 
znaków umownych. Nadawca przyjmuje określony kod i  formułuje za pomocą 
jego znaków jakiś komunikat, nadając mu pożądane znaczenie. Fizyczną formą 
zakodowanej informacji jest komunikat 32.

Przekształcanie czy zapisywanie informacji w  formie kodu, o  której pisze 

autorka powyższej definicji, może dokonywać się za pomocą trzech pod-

stawowych form znaków:

1.  grafemów, czyli znaków pisanych (litery alfabetu, zapis nutowy itp.);

2.  ikonemów, czyli znaków obrazowych (piktogram, rysunek, fotografia 

itp.); 

3.  fonemów, czyli znaków mówionych (mowa, śpiew, dźwięki itp.) 33

 Kod zatem w  ujęciu modelowym to taki system reguł (konwencji) po-

rządkujących pewien zbiór znaków, który każdemu wyraźnie wyodrębnio-

nemu elementowi znaczącemu (różniącemu się jakąś cechą od innych) przy-

porządkowuje jeden i  tylko jeden wyraźnie wyodrębniony element znaczony 

(też różniący się od innych) 34. Dobór kodu zależy od funkcji, jaką powinien 

spełniać, i  ta właśnie funkcja decyduje o  jego charakterystyce, czyli o  tym, 

jakimi znakami się posługuje do przekazania pewnych znaczeń (ustala za-

leżności pomiędzy znakiem i  znaczeniem) 35.

 Ta bardzo ważna umiejętność budowania komunikatów jasnych i  zro-

zumiałych powinna charakteryzować każdego nauczyciela. Właściwie sto-

sowane kody dostosowane do zdolności percepcyjnych ucznia stanowią 

bowiem w  istotnym sensie o  efektywności procesu nauczania-uczenia się. 

Nie tylko zatem znajomość materii wykładanej przez nauczyciela decydu-

je o  stopniu przyswojenia jej przez ucznia, ale równie ważne jest umiejęt-

ne przedstawienie jej w  jasnym i  zrozumiałym dla ucznia komunikacie, 

w  czym szczególną pomocą dla nauczyciela są odpowiednio dobrane nowo-

czesne środki dydaktyczne (media). Należy bowiem pamiętać, że zdolności 

32 B. Sobkowiak, Komunikowanie społeczne, dz. cyt., s.  13.
33 Por. A. Małachowski, E. Niedzielska, Zarys technologii komunikacji gospodarczej, Wroc-

ław 1994, s.  38-40.
34 Por. M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i  biznes, dz. cyt., s.  20. Zagad-

nienie semiotyczne zależności elementu znaczącego i  znaczonego w  znaku, będzie omówio-
ne w  dalszej części pracy.

35 Por. F. Lever, Introduzione alle scienze della comunicazione, dz. cyt., s.  10.

Od teorii...16 
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 komunikacyjne ucznia (kompetencje komunikacyjne), o których powie-

my nieco dalej, są predyspozycją indywidualną każdego ucznia. Sprawdze-

nie zatem stopnia i poprawności przyswojonej wiedzy jest możliwe dzięki 

sprzężeniu zwrotnemu. 

4.1.2.4. Sprzężenie zwrotne

Każdy nadawca komunikatu pragnie się dowiedzieć, w  jakim stopniu 

jego wiadomość została zauważona i  zrozumiana. W  tym celu oczekuje się 

od odbiorcy reakcji zwrotnej na wysyłany komunikat, którą to reakcję nazy-

wa się w  nauce o  komunikowaniu sprzężeniem zwrotnym (feedback). Jego 

obecność w  procesie komunikowania się została zauważona stosunkowo 

późno. Twórcy pierwszych modeli komunikowania, tacy jak C. Shannon 

i  W.  Weaver 36 czy też H. Lasswell 37 koncentrowali się raczej na funkcjono-

waniu procesu rozumianego jako przekazywanie informacji od nadawcy do 

odbiorcy w  celu uzyskania odpowiedniego skutku (efektu).

 Koncepcja sprzężenia zwrotnego, podobnie zresztą jak pierwsze modele 

komunikacyjne, znajduje swój początek w  cybernetyce. Zauważono bowiem, 

że  w  pewnych układach następuje rodzaj reakcji polegający na powrotnym 

oddziaływaniu skutku określonego zjawiska na jego przyczynę. Mamy więc 

do czynienia z  pewnego rodzaju reakcją zwrotną 38. Podobne zjawisko zaob-

serwowano w  procesie komunikowania międzyosobowego. W  tym jednak 

wypadku reakcja zwrotna nie zachodzi pomiędzy poszczególnymi układa-

mi cybernetycznymi, lecz pomiędzy osobami biorącymi udział w  procesie 

komunikowania. B. Dobek-Ostrowska określa owo zjawisko w  następują-

cy sposób:

Sprzężenie zwrotne to reakcja odbiorcy na komunikat po jego odkodowaniu. 
Mówi on nam, czy przekaz został usłyszany, zobaczony i  zrozumiany. Powoduje, 
że  proces komunikowania ma charakter transakcyjny 39.

36 C. Shannon, W.  Weaver, The Mathematical Theory of Communication, Illinois 1949.
37 H. Lasswell, The Structure and Function of Communication in Society, w: Mass Commu-

nication, pr. zb. pod red. W.L.  Schramm, Illinois 1960; Scott R. Olson, Teoria komunikowa-
nia: ponowne rozpatrzenie kwestii, w: Współczesne systemy komunikowania, dz. cyt., s.  41-60.

38 Por. Sprzężenie zwrotne, w: Wielka encyklopedia powszechna PWN, t.  10, Warszawa 
1967, s.  733.

39 B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, dz. cyt., s.  17.
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Sprzężenie zwrotne jest zatem pewnego rodzaju odpowiedzią ze strony od-

biorcy komunikatu, na podstawie której nadawca może wiedzieć, czy jego 

komunikat został zauważony i  zrozumiany. To właśnie obecność sprzężenia 

zwrotnego czyni proces komunikowania procesem transakcyjnym, dialo-

gicznym, dwukierunkowym.

 Jeden z  zasadniczych błędów popełnianych przez osoby będące nadaw-

cami komunikatów, zwłaszcza komunikatorów publicznych, w  tym również 

nauczycieli, polega na niezwracaniu uwagi na obecność sprzężenia zwrot-

nego, czyli de facto nie interesują się oni albo za mało się zastanawiają nad 

tym, w  jaki sposób, o  ile i  czy w  ogóle informacje przekazywane przez nich 

zostały przez uczniów zrozumiane. Proces komunikowania redukowany 

wówczas zostaje tylko i  wyłącznie do przesłania komunikatu od nadawcy 

do odbiorcy bez większej troski o  jego zrozumienie.

Rys. nr 8. „Sprzężenie zwrotne”, R.H. Sheldon, Business Communications, Droi-
twich 1989, s.  2

ODBIORCANADAWCA

 Przedstawiony powyżej schemat przedstawia tzw. węzeł komunikacyjny, 

czyli odwrócenie ról, gdzie odbiorca staje się nadawcą komunikatu zwrotne-

go (sprzężenia zwrotnego) 40. Sprzężenie zwrotne informuje nadawcę komu-

nikatu, w  jakim stopniu odbiorca odczytał intencje nadawcy i  jak prawid-

łowo zinterpretował przesłaną wiadomość. Reakcja odbiorcy na przesłany 

komunikat ma charakter fakultatywny i  występuje w  różnym natężeniu. 

Zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje sprzężenia zwrotnego:

40 Por. R.H. Sheldon, Business Communications, dz. cyt., s.  5-6.
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1.  bezpośrednie – kiedy odbiorca komunikatu w  sposób natychmiastowy 

przesyła informację zwrotną do nadawcy (np.  ustna reakcja);

2.  pośrednie – kiedy reakcja odbiorcy jest zapośredniczona i  przesłana 

z  pewnym opóźnieniem do nadawcy (np.  forma listu) 41.

 Główna funkcja sprzężenia zwrotnego polega z  jednej strony na przy-

stosowaniu przez nadawcę formy i  treści przekazu do potrzeb i  oczekiwań 

odbiorcy, z  drugiej zaś pomaga ono odbiorcy zaangażować się w  sytuację 

komunikacyjną 42. Regułą jest, że  im silniejsze sprzężenie zwrotne, tym sku-

teczniejszy jest proces komunikowania się.

 W procesie przekazywania informacji, czyli w  procesie komunikowa-

nia się, a  więc i w  procesie nauczania-uczenia się, sprawą najistotniejszą dla 

przekazującego wiadomość nauczyciela są zmiany, jakie następują u  odbior-

cy (ucznia). Dlatego weryfikowanie postępów i  zmian może się dokony-

wać poprzez badanie sprzężenia zwrotnego czy to w  formie zorganizowanej 

(sprawdzanie przyswojonych wiadomości), czy też w  formie spontanicznych 

reakcji ucznia w  postaci pytań i  wątpliwości, a  także poprzez posługiwanie 

się przez ucznia w  sposób właściwie zaprojektowany różnego rodzaju środ-

kami wyrazu, jak rysunek, rozwiązanie testu, wykonanie planszy itp. Co-

raz częściej korzysta się także w  procesie dydaktycznym z  multimediów czy 

hipermediów, dzięki którym osiąga się w  wybitnym stopniu i  na wysokim 

poziomie sprzężenie zwrotne.

4.1.2.5. Kompetencja komunikacyjna

Kolejnym elementem procesu komunikowania, który pragniemy omó-

wić w  tej części pracy, jest kompetencja komunikacyjna. Jak będzie moż-

na zauważyć, jest ona w  istotny sposób powiązana z  uczestnikami procesu 

komunikowania, jakimi są nadawca i  odbiorca i  odnosi się bezpośrednio 

do samych umiejętności komunikacyjnych osób wchodzących w  interak-

cję komunikacyjną.

 Przez kompetencję komunikacyjną rozumieć będziemy za M. Mrozow-

skim szeroko pojętą

zdolność do komunikowania się, która obejmuje ogół wiedzy, umiejętności 
i  sprawności określających zakres możliwości porozumiewania się człowieka 

41 Por. B. Sobkowiak, Komunikowanie społeczne, dz. cyt., s.  15.
42 Por. J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, dz. cyt., s.  39.
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z  otoczeniem – zarówno z  pozycji nadawcy jak i  odbiorcy przekazów werbal-
nych i  niewerbalnych 43.

Należy zauważyć, że  kompetencje komunikacyjne są cechami indywidual-

nymi każdego człowieka i  wynikają z  jego poziomu wykształcenia, kultury, 

środowiska z  jakiego pochodzi, z  jego doświadczenia życiowego i  komuni-

kacyjnego, jak i  wielu innych czynników wpływających w  sposób pośredni 

lub bezpośredni na zdolność porozumiewania się. Możemy zatem powie-

dzieć, że  tyle kompetencji komunikacyjnych, ilu uczestników procesu ko-

munikowania się, gdyż każdy człowiek jest istotą niepowtarzalną.

Wśród wielości indywidualnych cech kompetencji komunikacyjnych mo-

żemy jednak wyróżnić kilka zasadniczych czynników warunkujących zdol-

ność każdej jednostki do komunikowania się. M. Mrozowski wymienia 

cztery grupy czynników:

–  czynnik semantyczno-syntaktyczny: repertuar kodów, subkodów i  języ-

ków (werbalnych i  niewerbalnych), a  także konwencji i  schematów nar-

racyjnych, jakimi jednostka może się posługiwać przy konstruowaniu 

przekazów;

–  czynnik pragmatyczny: znajomość norm społecznych i  wzorów zacho-

wania regulujących przebieg interakcji komunikacyjnych w  zależności 

od ich charakteru, celu, liczby uczestników i  ich ról (statusu), a  także 

sytuacji komunikacyjnej;

–  czynnik sprawności: stopień biegłości w  posługiwaniu się poszczególnymi 

środkami komunikowania („trening kodu”) i  dokonywaniu ich zmiany 

w  trakcie interakcji („przełączania kodu”) oraz umiejętności wytwarza-

nia przekazów różnego rodzaju;

–  czynnik zaangażowania: ogół predyspozycji, skłonności i  nawyków wa-

runkujących typ uczestnictwa (czynne, bierne) oraz poziom uczestni-

ctwa jednostki w  różnych typach i  formach komunikowania 44.

 Kompetencja komunikacyjna nie jest wbrew pozorom kategorią abstrak-

cyjną, lecz w  istotny sposób wpływa na przebieg procesu komunikowania 

się. Kompetencje komunikacyjne oprócz elementów nabytych posiadają 

wiele innych, które można i  trzeba wykształcić i  doskonalić. Szczególną 

troskę o  kształcenie kompetencji komunikacyjnych powinny mieć oso-

by, które w  sposób profesjonalny zajmują się konstruowaniem przekazów. 

Należą do nich nauczyciele. Kompetencja komunikacyjna nauczyciela to 

43 M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i  biznes, dz. cyt., s.  27.
44 Tamże.
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 szeroko  rozumiane umiejętności pedagogiczne, których podstawą jest wie-

dza o  uczniu, szkole, metodach i  środkach ułatwiających działanie w  sferze 

interpersonalnej i  zawodowej, a  więc w  sferze umiejętnego i  dobrego ko-

munikowania się 45. Koniecznym zatem jest ustawiczne podnoszenie swo-

ich kwalifikacji w  tej dziedzinie, aby proces kształcenia był jak najbardziej 

efektywny.

4.1.2.6. Kontekst komunikacyjny

Każdy proces komunikowania się dokonuje się w  konkretnej sytuacji, 

w  konkretnym kontekście. Nie jest możliwym oddzielenie procesu komu-

nikowania od jego kontekstu, który ma znaczący wpływ na jego przebieg. 

Całokształt okoliczności, w  których dokonuje się proces komunikacyjny, 

nazywamy sytuacją komunikacyjną. Można mówić o  kilku aspektach sy-

tuacji komunikacyjnej:

a.  aspekt fizyczny – wyznaczony jest przez to wszystko, co wpływa na ogól-

ną atmosferę, w  której przebiega proces komunikacyjny (światło, tem-

peratura, czas i  miejsce itp.);

b.  aspekt historyczny – naznaczony jest wspólnym doświadczeniem histo-

rycznym, co umożliwia odwoływanie się do pewnych wydarzeń z  historii;

c.  aspekt psychologiczny – odnosi się do sposobu, w  jaki postrzegają się 

wzajemnie uczestnicy procesu (życzliwości, wrogości, obojętności, bez-

pośredniości, formalności itp.);

d.  aspekt kulturowy – łączy w  sobie wierzenia, wartości, symbole i  zacho-

wania uznawane przez daną zbiorowość 46.

 Właściwe rozeznanie kontekstu komunikacyjnego może mieć decydu-

jący wpływ na właściwy przebieg i  efektywność procesu komunikowania. 

Komunikowanie się jest bowiem interakcją międzyosobową, która przebie-

ga pomiędzy konkretnymi osobami i w  określonych sytuacjach, których nie 

można lekceważyć. 

45 Por. G. Koć-Seniuch, Komunikacja pedagogiczna i  jej konteksty komunikacyjne, w: 
Nauczyciel i  uczniowie w  sytuacjach szkolnych, pr. zb. pod red. G. Koć-Seniuch, Białystok 
1995, s.  150.

46 Por. B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, dz. cyt., s.  15; 
P.  Ander son, Explaining Intercultural Differences in Nonverbal Communication, w: Intercul-
tural Communication: A  Reader, pr. zb. pod red. L. Samovar, R. Porter, Belmont,  Wadsworth 
1991, s.  284-287.
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 Nowością, jaką wniosła nauka o  komunikowaniu się do dydaktyki, jest 

poszerzenie rozumienia kontekstu komunikacyjnego. Do tej pory bowiem 

kontekst komunikacyjny rozumiany był jako środowisko materialne, w  któ-

rym przebiega proces dydaktyczny i  nie uwzględniał aspektów historycz-

nych, psychologicznych i  kulturowych. Właściwe rozeznanie kontekstu 

komunikacyjnego pozwala na dostosowanie formy przekazu do konkret-

nej sytuacji. Zagadnienie kontekstu komunikacyjnego, zwłaszcza w aspek-

cie fizycznym, można odnieść w wymiarze kształcenia do właściwego wy-

posażenia sal lekcyjnych w odpowiednie pomoce. Trudno bowiem mówić 

o właściwym organizowaniu procesu nauczania-uczenia się, gdy nauczyciel 

boryka się z brakiem podstawowych pomocy.

4.3. Cechy komunikowania

Istotę procesu komunikowania się można poznać nie tylko z  definicji 

czy też z  elementów tworzących ten proces, ale na podstawie pewnych fun-

damentalnych cech, które są mu przypisywane. W  dalszej części niniejszej 

rozprawy pragniemy przedstawić kilka takich cech, które pomogą lepiej 

zrozumieć istotę procesu komunikowania.

a.  Komunikowanie się jest procesem nieuchronnym, co oznacza, że  każda 

osoba ludzka włączana jest w  proces komunikowania się od momentu 

narodzenia i  trwa on do ostatnich chwil naszego życia. Nieuchronność 

tego procesu podkreśla również fakt, że  aktywność człowieka określana 

jest za pomocą czasowników, które mają formę przeczącą, jak na przy-

kład czasownik „jeść” posiada formę przeczącą „nie jeść”. Zupełnie ina-

czej przedstawia się sprawa z  czasownikiem „komunikować”, gdzie forma 

przecząca choć jest z  gramatycznego punktu widzenia możliwa do utwo-

rzenia, to nie jest ona jednak prawdziwa z  logicznego punktu widzenia. 

Jak podkreśla prof. F. Lever, nikt nie może nie komunikować. Komuni-

kujemy się bowiem z  innymi całym sobą, tym kim jesteśmy. Nasza cieles-

ność, nasze ciało jest miejscem obecności i  dialogu z  drugimi osobami 47.

b.  Komunikowanie się jest procesem symbolicznym, to znaczy, że  w  proce-

sie komunikowania się posługujemy się znakami i  symbolami, które za-

stępują rzeczy, zdarzenia czy proces o  charakterze realnym (materialnym, 

47 Por. F. Lever, Introduzione alle scienze della comunicazione, dz. cyt., s.  7; P. Watzlawick, 
J.H. Beavin, D. Jackson, Pragmatics of Human Communication: A  Study of International Pat-
terns, Pathologies and Paradoxes, New York 1967, s.  165.
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fizycznym). Aby mogło dojść do porozumienia się, konieczna jest wspól-

nota semiotyczna, czyli znajomość używanych znaków zarówno przez na-

dawcę, jak i  przez odbiorcę (wspólnota znaczeń), to bowiem umożliwia 

indywidualną interpretację przekazu 48.

c.  Komunikowanie się jest procesem społecznym, bowiem odnosi się zawsze 

przynajmniej do dwóch osób i  dokonuje się w  środowisku społecznym 

(danej kulturze, grupie społecznej itp.). Komunikowanie jest tylko i  wy-

łącznie tym, czym czynią je ludzie i  zarazem tym, co ludzie robią wspól-

nie, a  nie pojedynczo 49.

d.  Komunikowanie się jest procesem transakcyjnym i  interakcyjnym, co 

oznacza, że  pomiędzy uczestnikami tego procesu wytwarzają się określo-

ne stosunki (relacje wzajemne), które mogą mieć bądź to charakter sy-

metryczny, kiedy opierają się na stosunkach partnerskich, bądź to mogą 

mieć charakter niesymetryczny, kiedy jedna ze stron przyjmuje pozycję 

dominującą. Nierówność pozycji, o  której wspominamy w  drugim wy-

padku, może być związana z  zakresem posiadanie wiedzy (rodzic – dzie-

cko, nauczyciel – uczeń, itp.), jak również może wynikać z  różnicy zaj-

mowanej pozycji społecznej (przełożony podwładny) 50.

 Wielu badaczy zajmujących się procesem komunikowania wymienia 

jeszcze inne cechy charakterystyczne dla komunikowania się, jak chociaż-

by B.  Dobek-Ostrowska w  pracy Podstawy komunikowania społecznego wy-

mienia jeszcze następujące cechy: kreatywność, dynamiczność, złożoność. 

W  naszej pracy ograniczamy się jednak do omówienia tych kilku cech pod-

stawowych, które będą niezbędne dla naszych dalszych rozważań.

4.3.1. Poziomy komunikowania się

Przez poziom komunikowania się rozumiemy stopień złożoności proce-

su komunikowania się w  zależności od organizacji form życia społecznego. 

D.  McQuail w  książce Mass Communication Theory przedstawił w  sposób 

graficzny poszczególne poziomy komunikowania się:

48 Por. B. Sobkowiak, Komunikowanie społeczne, dz. cyt., s.  11; por. także: B. Dobek-
-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, dz. cyt., s.  14.

49 Por. tamże, oraz por. R. Mancini, Comunicazione come ecumene, dz. cyt., s.  7.
50 Por. B. Sobkowiak, Komunikowanie społeczne, dz. cyt., s.  11; por. także: B. Dobek-

-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, dz. cyt., s.  14.
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Niewiele aktów komunikowania

Skala
ogólnospołeczna

(np. komunikowanie
masowe)

Instytucje/organizacje
(np. system polityczny
lub przedsiębiorstwo)

Komunikowanie między grupami
lub zbiorowościami

(np. wspólnota lokalna)

Komunikowanie wewnątrzgrupowe (np. rodzina)

Komunikowanie interpersonalne (np. para)

Komunikowanie intrapersonalne (np. przetwarzanie informacji)

Wiele aktów komunikowania

 Zdaniem D. McQuaila u  podstaw piramidy komunikowania znajduje 

się proces intrapersonalny. Jest to zarazem najbardziej podstawowy proces, 

w  którym uwaga skoncentrowana jest przede wszystkim na opracowaniu in-

formacji pozyskanych z  zewnątrz (np.  środki komunikowania masowego) 

i  na wymianie opracowanych informacji z  otoczeniem. W  centrum refleksji 

stoi zatem analiza procesów myślowych zachodzących w  centralnym ośrodku 

nerwowym danej osoby 51. Chodzi zatem o  procesy biologiczne i  psychiczne 

osoby i  jako takie pozostają one poza obszarem naszych zainteresowań w  ni-

niejszej rozprawie.

 W obszarze naszych zainteresowań pozostają tylko te procesy komunika-

cyjne, które zachodzą pomiędzy osobami. Komunikowanie interpersonalne, 

które jest wg McQuaila drugim poziomem w  piramidzie komunikacyjnej, 

mogło się rozwinąć wraz z  rozwojem mowy. To właśnie mowa wzbogaci-

ła prymitywne formy komunikowania (sygnały niewerbalne) i  umożliwiła 

dalszy rozwój form życia społecznego 52.

 Najbardziej podstawową formą życia społecznego była i  jest rodzina, 

następnie grupa etniczna itd. To właśnie one dały podstawy do wykreo-

wania kolejnego poziomu komunikowania się, jakim jest komunikowanie 

51 Por. D. McQuail, Le comunicazioni di massa, Mulino, Bologna 1993, s.  15.
52 Por. B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, dz. cyt., s.  17-18.
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grupowe. Na tym poziomie zaczęły kształtować się wzory ludzkich zacho-

wań, postaw, wartości, pojawiły się problemy kontroli i  hierarchii w  grupie. 

Nie bez znaczenia pozostają również takie zjawiska procesu komunikowania 

się, jak forma przekazu, zależność (interakcja) uczestników procesu komu-

nikowania się i  wpływu przekazu na grupę 53. Ten poziom komunikowania 

będzie dla nas najbardziej interesujący, gdyż dotyczyć on będzie również 

klasy rozumianej jako grupy formalnej uczestniczącej w  dydaktycznym pro-

cesie nauczania-uczenia się.

 Kolejnym poziomem komunikowania wskazanym przez D. McQuaila 

jest komunikowanie się pomiędzy poszczególnymi grupami (komuniko-

wanie międzygrupowe), które wchodzą w  skład danej społeczności. Cechą 

charakterystyczną tego poziomu komunikowania się jest wyższy stopień 

sformalizowania przekazu. Wynika to z  faktu, że  nie wszyscy uczestnicy 

procesu mają możliwość bezpośredniego kontaktu ze sobą. Tutaj również 

pojawia się problem struktury i  skuteczności przekazu 54.

 Komunikowanie się na poziomie instytucji charakteryzuje się jeszcze 

większym stopniem sformalizowania przekazu, gdzie dostrzegamy wyraźny 

podział na nadawcę komunikatu i  odbiorcę, istnieją również wypracowane 

formy komunikowania się w  organizacjach 55.

 Szczyt piramidy komunikacyjnej D. McQuaila stanowi komunikowa-

nie masowe. Ten poziom komunikowania się narodził się w  chwili poja-

wienia się środków komunikowania masowego. O  ile poprzednie poziomy 

komunikowania przebiegały bądź to w  grupie, bądź pomiędzy grupami, 

w  wypadku komunikowania masowego mamy do czynienia z  przekazem 

na poziomie społeczeństwa i  pomiędzy społeczeństwami. Tak szeroki ob-

szar komunikowania wymaga zinstytucjonalizowania przekazu, to znaczy, 

że  nadawcą nie jest już pojedyncza osoba, lecz wyspecjalizowana instytucja, 

zaś odbiorcą jest rzesza ludzi 56.

Komunikowanie masowe obejmuje zatem instytucje i  techniki, za pomocą 
których wyspecjalizowane grupy posługują się urządzeniami technologicznymi 

53 Por. D. McQuail, Le comunicazioni di massa, dz. cyt., s.  15.
54 Por. tamże, oraz B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, dz. cyt., 

s.  19.
55 Bardziej szczegółowe informacje na temat komunikowania instytucjonalnego, zwane-

go również komunikowaniem w  organizacji, zostały omówione przez B. Sobkowiak, Procesy 
komunikowania się w  organizacji, w: Współczesne systemy komunikowania, dz. cyt., s.  22-40; 
R.H. Sheldon, Business Communications, Droitwich 1989; J.W.  Baird, J.B. Stull, Business 
Communication, New York 1983.

56 Por. D. McQuail, Le comunicazioni di massa, dz. cyt., s.  16-38.
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(prasą, radiem, telewizją etc.) w  celu szerzenia treści symbolicznych wśród du-
żych, heterogenicznych i  znacznie rozproszonych audytoriów 57.

 Komunikowanie masowe, oprócz dużej skali działania, narzucającej ko-

nieczność stosowania znacznych środków technicznych, cechuje również 

niesymetryczność relacji między stronami oraz jednokierunkowość prze-

kazu. Sprzężenie zwrotne jest w  tego rodzaju komunikowaniu pośrednie 

i  utrudnione. Ten poziom będzie w  kręgu naszych refleksji, o  ile będzie 

oddziaływał w  sposób bezpośredni bądź pośredni na dydaktyczny proces 

nauczania-uczenia się.

4.3.2. Sposoby komunikowania się

Podobnie jak w  wypadku definicji procesu komunikowania, tak rów-

nież w  wypadku sposobów komunikowania się wyróżnia się rozmaite kry-

teria. B. Sobkowiak proponuje następujące kryteria: sposób przekazywania 

informacji oraz charakter relacji łączącej nadawcę i  odbiorcę komunikatu. 

Sposób przekazywania informacji pozwala wyróżnić następujące sposoby 

komunikowania:

 a) werbalne i  niewerbalne,

 b) ustne i  pisemne,

 c) bezpośrednie i  pośrednie.

Analizując charakter relacji łączącej nadawcę i  odbiorcę komunikatu, mo-

żemy wyróżnić następujące sposoby:

 a) jednokierunkowe i  dwukierunkowe,

 b) symetryczne i  niesymetryczne,

 c) formalne i  nieformalne,

 d) obronne i  podtrzymujące 58.

 W naszych rozważaniach przyjmujemy podział sposobów komuniko-

wania zaproponowany przez B. Dobek-Ostrowską:

W nauce o  komunikowaniu wymienia się dwa klasyczne sposoby porozumie-
wania się: komunikowanie bezpośrednie – interpersonalne i  komunikowanie 
pośrednie – masowe. Wraz z  rozwojem nowych technologii informacyjnych 

57 M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i  biznes, dz. cyt., s.  45.
58 Por. B. Sobkowiak, Komunikowanie społeczne, dz. cyt., s.  15-16; K. Doktorowicz, Isto-

ta komunikowania, w: Zarys teorii procesów i  środków komunikowania masowego, pod red. 
W.  Dudka, Skrypt UŚ nr  346, Katowice 1985, s.  9-15.
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praktyka komunikacyjna wzbogaciła się o  trzeci sposób, nazwany komuniko-
waniem medialnym 59.

 W przytoczonym powyżej sposobie klasyfikacji sposobów komunikowa-

nia, autorka za kryterium przyjęła rodzaj interakcji między nadawcą i  od-

biorcą, jak również sposób przesyłania informacji: bezpośredni bądź zapo-

średniczony. Przeanalizujmy zatem ów podział.

4.3.3. Komunikowanie interpersonalne – bezpośrednie

Komunikacja interpersonalna to jeden z  najbardziej podstawowych spo-

sobów komunikowania, który często nazywany jest komunikowaniem „twa-

rzą w  twarz” (face to face). 

 W. Głodowski definiuje komunikowanie interpersonalne w  następujący 

sposób:

(...) jest to proces przekazywania i  odbierania informacji między dwiema oso-
bami lub pomiędzy małą grupą osób, wywołujący określone skutki i  rodzaje 
sprzężeń zwrotnych 60.

 Komunikowanie interpersonalne bezpośrednie wymaga zatem obecności 

przynajmniej dwóch osób pozostających ze sobą w  bezpośrednim kontakcie. 

Wszelkie czynności podejmowane w  trakcie procesu komunikowania in-

terpersonalnego mają na celu przekazanie odbiorcy określonych informacji 

zgodnych z  intencjami uczestników tego procesu. Każdy bowiem z  uczest-

ników wnosi do procesu komunikowania swoje intencje, samopoczucie, 

nawyki, kompetencje itp., które mają bezpośredni wpływ na przebieg tego 

procesu.

 Komunikowanie interpersonalne jest komunikowaniem interaktywnym, 

bowiem każde działanie nadawcy sprzężone jest z  działaniem (reakcją) od-

biorcy. Ma ono zatem charakter dwustronny, co oznacza, że  w  czasie trwania 

procesu komunikowania uczestnicy zamieniają się rolami tak, iż nadawca 

staje się odbiorcą i  odwrotnie. To warunkuje powstanie natychmiastowej 

reakcji, czyli sprzężenia zwrotnego 61. Podczas procesu komunikowania part-

nerzy przekazują sobie komunikaty zarówno w  sposób  werbalny ( językowy), 

59 B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, dz. cyt., s.  19.
60 W.  Głodowski, Komunikowanie interpersonalne, Warszawa 1994, s.  5.
61 Por. B. Jamrożek, J. Sobczak, Komunikacja interpersonalna, Poznań 1996, s.  17-19.
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jak i  za pomocą znaków niewerbalnych 62. W  wypadku komunikacji inter-

personalnej bezpośredniej nie bez znaczenia pozostaje kontekst komunika-

cyjny, który może wpływać negatywnie lub pozytywnie na przebieg procesu.

 Zawartość komunikowania interpersonalnego analizuje się zda-

niem K. Balawajder na trzech poziomach: fatycznym, instrumentalnym 

i  afektywnym.

 1.  poziom fatyczny sprowadza się do swobodnej rozmowy pomiędzy 

słabo znającymi się osobami na mało istotne tematy;

 2.  poziom instrumentalny komunikowania cechuje zainteresowanie 

uczestników osiągnięciem porozumienia w  określonej sprawie;

 3.  poziom afektywny wymaga od uczestników bliższej znajomości i  ma 

on miejsce wówczas, kiedy uczestnicy procesu komunikowania uze-

wnętrzniają swoje emocje, postawy, wartości i  są głęboko zaangażo-

wani w  proces komunikowania się 63.

 Proces komunikowania interpersonalnego w  znacznie większym stopniu 

niż inne sposoby komunikowania się determinowany jest przez kontekst 

komunikacyjny.

4.3.4. Komunikowanie interpersonalne – medialne

W przeciwieństwie do poprzedniego sposobu komunikowania w  komu-

nikowaniu interpersonalnym medialnym nie mamy bezpośredniej obec-

ności uczestników procesu. Ten sposób komunikowania się osób powstał 

wraz z  rozwojem techniki umożliwiającej porozumiewanie się na odległość. 

Polega ono zatem na wymianie informacji za pośrednictwem różnorakich 

nośników informacji 64.

 Jednym z  pierwszych urządzeń umożliwiających komunikowanie na 

odległość był telefon. Dziś obserwujemy gwałtowny rozwój telefonii ko-

mórkowej i  komunikacji z  wykorzystaniem komputera, jak poczta elektro-

niczna, połączenia faksowe, Internet 65. W wypadku komunikowania inter-

personalnego medialnego sprzężenie zwrotne ulega procesowi formalizacji 

i  ograniczenia.

62 Zagadnienie komunikacji werbalnej i  niewerbalnej omówione zostanie w  dalszej czę-
ści rozprawy.

63 Por. K. Balawajder, Komunikacja, konflikty, negocjacje w  organizacji, Katowice 1998, 
s.  19-20.

64 Por. B. Sobkowiak, Komunikowanie społeczne, dz. cyt., s.  18.
65 Por. B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, dz. cyt., s.  22.
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 Szczególną formą komunikowania pośredniego jest komunikowanie 

masowe, które omówione zostało w  sposób wystarczający dla potrzeb ni-

niejszych rozważań powyżej.

4.3.5. Formy komunikowania

Efektywność każdego procesu komunikowania, bez względu na poziom 

i  sposób porozumiewania się, zależy od dwóch podstawowych form: ko-

munikowania werbalnego i  komunikowania niewerbalnego. Zasadniczo 

obie te formy występują jednocześnie wzajemnie, uzupełniając się. Jedynie 

w  wypadku komunikowania, gdzie nie ma kontaktu wzrokowego pomię-

dzy nadawcą i  odbiorcą (np.  prasa i  radio), komunikowanie ograniczone 

jest do formy werbalnej 66.

 W dalszej naszej refleksji przyjrzymy się tym dwóm podstawowym for-

mom komunikowania.

4.3.5.1. Komunikowanie werbalne

Podstawowym środkiem komunikowania werbalnego jest język. To dzię-

ki niemu wyrażane są znaczenia komunikowanych treści, o  ile dźwięki i  sym-

bole wchodzące w  skład języka znane są wszystkim uczestnikom procesu 

komunikowania.

 Język używany jest, aby:

–  nazywać rzeczywistość, wyznaczać i  definiować myśli, uczucia, doświad-

czenia celem wymiany ich z  innymi osobami;

–  wyrażać ocenę o  rzeczach, ludziach, uczuciach zgodnie z  posiadanym sy-

stemem wartości;

–  prezentować i  dyskutować wyniki własnych, życiowych doświadczeń, ję-

zyk pozwala dzielić się własnym doświadczeniem z  innymi;

–  mówić o  języku, o  jego składni, strukturze itp. 67

 Niewątpliwie warto zauważyć, że  bezpośrednio z  językiem wiąże się 

problem denotacji i  konotacji. O  ile denotacja oznacza znaczenie przypi-

sane przez dany słownik określonemu słowu i w  zależności od kontekstu 

czasem może ono zmieniać swoje podstawowe znaczenie, o  tyle konotacja 

66 Por. tamże, s.  24.
67 Por. R. Verderber, Communicate!, dz. cyt., s.  61-63.
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odnosi się do obszaru emocji i  uczuć związanych z  poszczególnymi słowa-

mi. Słowa nabierają zatem dodatkowego zabarwienia emocjonalnego, a  co 

za tym idzie i  nowego, bogatszego znaczenia. Proces ten ma szczególne zna-

czenie w  komunikowaniu interpersonalnym, zaś znacznie mniejsze w  ko-

munikowaniu masowym. Konotacja mocniej zaznacza się w  formie ustnej 

niż pisemnej, gdyż język mówiony daje nadawcy większe możliwości eks-

presji uczuć i  myśli poprzez wzmocnienie słowa mówionego komunikacją 

pozawerbalną. Forma pisemna komunikacji werbalnej znacznie częściej ma 

charakter bardziej formalny i  jest bardziej trwała od formy ustnej 68.

4.3.5.2. Komunikowanie niewerbalne

Niepodważalna wydaje się być dziś waga komunikacji niewerbalnej w  pro-

cesie porozumiewania się. Jedyne różnice, jakie można dostrzec w  poszcze-

gólnych opracowaniach, dotyczą stopnia tej ważności. Prof. W.  Głodowski 

sugeruje, że  35% komunikowania interpersonalnego kreowane jest przez ję-

zyk, natomiast pozostała część tj. około 65% stanowią sygnały niewerbalne 69.

 Komunikowanie niewerbalne jest związane bezpośrednio ze zmysłem 

wzroku i  stanowi wzmocnienie bezpośredniego, ustnego komunikowania 

werbalnego. Ten rodzaj komunikowania tworzy kilka grup sygnałów, do 

których zalicza się: 

–  kinezjetykę, czyli mowę ciała;

–  parajęzyk, na który składają się cechy wokalne głosu, jak i  wzajemne od-

działywanie na siebie dwu lub więcej cech głosu (interferencja głosowa 

np.  „ach”, „uf” itd.);

–  samoprezentacja człowieka, czyli jego wygląd zewnętrzny (makijaż, fry-

zura, ubiór, biżuteria itp.);

–  dotyk, który świadczy o  stosunku emocjonalnym jednej osoby do drugiej;

–  proksemika, czyli zastosowanie w  procesach komunikacyjnych przestrzeni;

–  chronemika, czyli wykorzystanie czasu jako sygnału komunikacyjnego 

(np.  punktualność, oczekiwanie, zawieszenie głosu itp.);

–  elementy otoczenia, jak temperatura, oświetlenie, kolor 70.

 Znaczenie komunikowania niewerbalnego zdeterminowane jest w  dużej 

mierze kulturowo, jednak w  przeciwieństwie do języka werbalnego jest ono 

68 Por. B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, dz. cyt., s.  25-26.
69 Por. W.  Głodowski, Komunikowanie interpersonalne, dz. cyt., s.  45.
70 Por. B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, dz. cyt., s.  27-28.
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bardziej uniwersalne, gdyż w  wielu kulturach np.  mimika twarzy wyrażać 

może podobne stany emocjonalne jak ból, cierpienie, radość itp. Dlatego 

to komunikowanie niewerbalne daje wgląd w  stany emocjonalne nadawcy 

komunikatu i  odkrywa nowe treści komunikatu, których nie sposób było-

by odkryć na podstawie samego znaczenia wypowiadanych słów.

 Choć istnieją treningi komunikacji niewerbalnej, to zasadniczo możemy 

powiedzieć, iż jest ono spontaniczne, a  stosowane w  nim sygnały są nabyte 

w  drodze naturalnej obserwacji otoczenia 71.

4.4. Pedagogika medialna

Dalsze implikacje rozwoju nauki o  komunikowaniu się, jak również 

wzrastającej roli mediów w  życiu człowieka, a  zwłaszcza oddziaływanie 

i  wpływ mediów na kształtowanie postaw dzieci i  młodzieży, zrodziły pilną 

potrzebę refleksji pedagogicznej, która doprowadziła do powstania nowej 

dyscypliny pedagogicznej. Prof. W.  Strykowski nazywa tę naukę pedagogi-

ką mediów lub też pedagogiką medialną 72.

 Termin „pedagogika medialna” został wprowadzony do polskiej literatury 

pedagogicznej przez Ludwika Bandurę w  1983 r. w  opublikowanym przez 

niego artykule na łamach „Ruchu Pedagogicznego” o  tak właśnie brzmią-

cym tytule. Oczywiście należy zaznaczyć, że  pedagogika medialna rozwijała 

się i  rozwija w  krajach Europy Zachodniej i  Stanach Zjednoczonych jako 

nauka o  mediatyzacji, czyli pośredniczeniu w  przekazywaniu informacji 

i  komunikowaniu się. Badania nad mediami idą tam w  dwóch kierunkach: 

media w  wychowaniu i  media w  nauczaniu 73. Pierwszy z  nich koncentru-

je się w  większym stopniu na mass mediach, ich roli w  procesach wycho-

wawczych przebiegających w  rodzinie, przedszkolu, wszystkich szczeblach 

szkolnictwa, różnych płaszczyznach życia społecznego. Media pojmowane 

są tutaj jako specyficzne (alternatywne) środowisko wychowawcze. Bada-

nia nad mediami uzupełniane są kształceniem medialnym, którego głów-

nym celem jest przygotowanie do refleksyjnego, krytycznego i  pożytecznego 

 korzystania z  mediów (tzw. media education). Drugi kierunek badań zajmuje 

się w  większym stopniu funkcjonowaniem i  oddziaływaniem tzw. małych 

71 Por. tamże, s.  30.
72 Por. W.  Strykowski, Technologia kształcenia i  pedagogika medialna jako nauki o  me-

diach, „Neodidagmata” 12 (1996), s.  9-15 oraz S. Juszczyk, Komunikacja człowieka z  media-
mi, dz. cyt., s.  118-121.

73 Por. W.  Strykowski, Media w  edukacji, dz. cyt., s.  15-16.
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mediów (czyli mediów dydaktycznych) w  procesie nauczania-uczenia się 

i  bywa określany mianem dydaktyki medialnej bądź też kształceniem mul-

timedialnym wchodzącym w  skład tzw. technologii kształcenia.

4.5. Technologia kształcenia

Początki zastosowania techniki w  procesie dydaktycznym sięgają drugiej 

połowy XX w.  To właśnie wówczas zaczęto przemyśliwać, jak można prak-

tycznie wykorzystać zdobycze techniki w  procesie kształcenia. Myśl tech-

niczna zaczęła wywierać wpływ na myśl pedagogiczną, co doprowadziło do 

sporu pomiędzy zwolennikami kultury obrazu i  kultury słowa. W  tym to 

okresie rodzi się pojęcie techniki kształcenia czy też technologii kształcenia, 

które związane jest z  treściowymi i  technicznymi problemami przekazywa-

nia i  wymiany informacji między nauczycielem lub tym, co go zastępuje, 

a  uczącym się człowiekiem 74.

 Rozwój technologii kształcenia (technology of education) dokonywał się 

w  Stanach Zjednoczonych, gdzie w  latach pięćdziesiątych i  sześćdziesiątych 

XX wieku prowadzono intensywne badania i  eksperymenty mające na celu 

wprowadzenie technologii do procesu nauczania-uczenia się. Wszystkim tym 

działaniom nie towarzyszył jednak rozwój teorii dydaktycznej, co w  kon-

sekwencji spowodowało przecenienie roli techniki kształcenia z  użyciem 

maszyn dydaktycznych, jak i  nadmierne wyolbrzymianie zalet nauczania 

programowanego 75. 

 O ile technologia kształcenia w  ujęciu amerykańskim oparta została na 

przesłankach behawioryzmu i  pojmowana była jako wspomaganie procesu 

kształcenia urządzeniami technicznymi, o  tyle w  Polsce zdecydowanie prze-

ciwstawił się tej koncepcji L. Leja. W  jego koncepcji nie mieściło się trak-

towanie studenta czy ucznia jako „obrabianego” przedmiotu. Jego dziełem 

jest technologia personalistyczna, traktująca ucznia jako aktywny podmiot, 

a  nauczyciela jako inspiratora i  organizatora procesu uczenia się, wspoma-

gającego rozwój wychowanka. W  systemie dydaktycznym L. Leji media nie 

zastępują nauczyciela, lecz rozszerzają pole poznawcze uczniów, dostarczają 

emocji i  wzruszeń, wspomagają motywacyjnie proces komunikowania się. 

Wskazując na konieczność zaangażowania w  procesie nauczania-uczenia się 

74 Por. W.  Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, wyd. z roku 1995, s.  227.
75 Por. W.  Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s.  230-241 oraz Cz. Ku-

pisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, wyd. z roku 1995, s.  160-177.

Od teorii...17 
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całej osobowości człowieka (umysłu i  serca) oraz funkcjonalne wykorzysta-

nie tradycyjnych i  nowoczesnych środków dydaktycznych, L.  Leja stworzył 

podwaliny koncepcji kształcenia multimedialnego, które stały się głównym 

paradygmatem technologii kształcenia nie tylko w  Polsce, ale i  na świecie 76.

 Co do treści zainteresowań technologia kształcenia zaliczana jest do dzia-

łu dydaktyki zajmującego się badaniem tych planowych i  świadomych pro-

cesów nauczania i  uczenia się, w  których techniczne środki znajdują pełne 

lub częściowe zastosowanie. Środki te przyczyniły się znacznym stopniu do 

unowocześnienia procesu dydaktycznego i  zaktywizowania samych uczących 

się 77. Rozwój technologii kształcenia przyczynił się również do nowego ro-

zumienia terminu środki dydaktyczne, jak i  ich funkcji w  dydaktycznym 

procesie nauczania uczenia się.

4.6. Od przekazu do komunikowania treści religijnych

Rozwój nauk o  komunikowaniu rzuca nowe światło na proces naucza-

nia-uczenia się, na zmiany, jakie zaszły w  samej kognitywistyce. Są one wy-

nikiem zmian w  technologii komunikacyjnej. Za H. Lombaertsem naj-

ogólniej można powiedzieć, że  dziś obserwuje się przejście od „przekazu” 

do „komunikowania” 78. Zmiany te nie odnoszą się tylko i  wyłącznie do 

dydaktyki szkolnej, ale w  równie istotny sposób dotyczą katechezy (nauki 

religii). Edukacja religijna, katecheza czy nauczanie religii dokonują się bo-

wiem w  konkretnej sytuacji egzystencjalnej konkretnego człowieka i  muszą 

uwzględniać kontekst społeczno-kulturowy.

 Lata siedemdziesiąte po opublikowaniu Ogólnej Instrukcji Katechetycznej 

przynoszą z  jednej strony upowszechnienie technicznych środków komuni-

kowania, takich jak radio, telewizja, projektory rozmaitego typu, z  drugiej 

strony w  obszarze dydaktyki szkolnej obserwuje się proces upodmiotowie-

nia ucznia w  procesie nauczania-uczenia się. Katecheza czy nauczanie reli-

gii tego okresu, oparte na doświadczeniu, miało być najlepszym  sposobem 

w  pokonywaniu trudności w  przekazie wiary 79. Dostrzeżenie aktywnej 

roli ucznia czy katechizowanego w  procesie dydaktycznym spowodowało 

76 Por. W.  Strykowski, Profesor Leon Leja, „Neodidagmata” 13 (1996/97), s.  5.
77 Por. W.  Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s.  228.
78 Por. H. Lombaerts, Komunikacja wiary dzisiaj, w: Komunikacja wiary w  trzecim ty-

siącleciu, pr. zb. pod red. S. Dziekońskiego, Olecko 2000, s.  28.
79 Por. tamże s. 30.
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w    konsekwencji zwrócenie uwagi na środki dydaktyczne, jako na te, które 

najlepiej mogą sprostać wyznaczonemu zadaniu. Zaczęto dostrzegać zna-

czącą rolę środków audiowizualnych w  pracy duszpasterskiej a w  szczegól-

ności w  ewangelizacyjnej misji, która została powierzona Kościołowi przez 

Jezusa. Owo zainteresowanie znalazło szczególny wyraz nie tylko w  postaci 

oficjalnych dokumentów wydawanych przez Nauczycielski Urząd Kościo-

ła, ale również w  zorganizowaniu w  1977 roku w  Monachium światowego 

kongresu poświęconego audiowizji i  ewangelizacji 80. Zwrócono tam uwa-

gę na problem ryzyka w  przekładaniu orędzia ewangelicznego na język au-

diowizualny, który może doprowadzić do zniekształcenia treści czy wręcz 

ich wypaczenia. Niemniej jednak w  konkluzji podkreślono, że  ryzyko za-

stosowania audiowizji w  procesie ewangelizacji należy podjąć, gdyż środki 

te mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia orędzia Bożego przez czło-

wieka dzisiejszego 81. 

 Dalszy rozwój nauki o  komunikowaniu się, jak również wprowadzenie 

do procesu dydaktycznego nowych metod aktywizujących ucznia, otworzy-

ło nową przestrzeń dialogu i  komunikacji w  procesie nauczania-uczenia się. 

Zmiany te znalazły również swe odzwierciedlenie na polu nauczania religii. 

W  połowie lat dziewięćdziesiątych, klasyczne środki audiowizualne zosta-

ły zastąpione przez multimedia i  media elektroniczne, co w  konsekwencji 

pociągnęło kolejne zmiany:

1.  Nastąpiła zmiana języka katechizacji, w  którym słowem kluczem stał się 

termin „komunikacja”.

2.  Klasyczne nauczanie związane z  formą przekazu wiedzy zostaje zastąpio-

ne zaangażowanym uczestnictwem i  niezależnym procesem uczenia się. 

Uczniowie aktywnie uczestniczą w  procesie zdobywania wiedzy poprzez 

indywidualne studiowanie zagadnień podejmowanych na lekcjach religii.

3.  Zmianie uległ model katechezy, który nazywany jest hermeneutyczno-

-komunikacyjnym. Model ten kładzie nacisk na wyjaśnianie i  interpre-

towanie podstawowych problemów egzystencjalnych z  punktu widzenia 

religii chrześcijańskiej 82.

 Niejako naturalną konsekwencją tych zmian była konieczność opraco-

wania nowych podręczników do nauki religii, które odpowiadałyby wspo-

mnianym zmianom i  akcentowały proces komunikowania wiary bardziej niż 

80 Por. R. Murawski SDB, Audiowizja i  ewangelizacja, w: Kościół a  kultura masowa, pr. 
zb. pod red. F. Adamskiego, Kraków 1984, s.  91.

81 Por. tamże, s.  93.
82 Por. H. Lombaerts, Komunikacja wiary dzisiaj, dz. cyt., s.  30.
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sam przekaz treści religijnych. W  tej perspektywie szczególnego znaczenia 

nabierają środki dydaktyczne i  nowe technologie komunikowania, które 

w  istotny sposób mogą przyczynić się do realizacji powyższych postulatów.

Każdy środek – czytamy w  Dyrektorium ogólnym o  katechizacji – pełni własną 
rolę, każdy wymaga specyficznego zastosowania oraz każdy powinien być do-
wartościowany. W  dobrze zorganizowanej katechezie takie pomoce powinny 
więc zostać uwzględnione 83.

 Zauważmy jednak, że  zalecenia te dotyczą już XXI wieku, ponieważ cy-

towane Dyrektorium dało podstawę do stworzenia nowego programu na-

uczania religii zatwierdzonego przez episkopat w  roku 2001 i  do redago-

wania i  publikowania zupełnie nowych podręczników do nauczania religii. 

Ten jednak temat wychodzi już poza ramy naszej rozprawy, ale musimy go 

wspomnieć, bo uzasadnia temat całej rozprawy i  wskazuje na jego ostatni 

akcent.

4.7. Nowe technologie komunikacyjne a  przekaz wiary

Dyrektorium ogólne o  katechizacji akcentuje, że:

Dobre wykorzystanie środków społecznego przekazu wymaga od pracujących 
w  katechizacji poważnej troski o  poznanie, kompetencję oraz kwalifikowane 
i  aktualne wykorzystanie. Przede wszystkim jednak, ze względu na silny wpływ 
na kulturę, do której przyczyniają się środki społecznego przekazu, nie należy 
zapominać, że  „nie wystarczy używać ich do szerzenia orędzia chrześcijańskie-
go i  Magisterium Kościoła, ale trzeba włączyć samo orędzie w  tę nową kulturę, 
stworzoną przez nowoczesne środki przekazu (…) z  nowymi językami, nowymi 
technikami, nowymi postawami psychologicznymi”. Tylko w  ten sposób, za 
łaską Bożą orędzie ewangeliczne jest zdolne do przeniknięcia do świadomości 
każdego oraz wzbudzenia najbardziej osobistego przylgnięcia i  zaangażowania 84.

 Słowa Dyrektorium nabierają szczególnego znaczenia w  kontekście upo-

wszechnienia się nowoczesnych mediów interaktywnych, multimediów, 

które nie tylko zmieniają kulturę współczesnego świata, ale również sposób 

83 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o  katechizacji, Poznań 1998, 
nr  160. Od tej pory stosowany będzie skrót DOK na oznaczenie tego dokumentu.

84 DOK, nr 161.
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 bycia w  niej człowieka. W  tej perspektywie zasadnym wydaje się postawie-

nie kilku pytań:

1.  Jaki jest wpływ mediów, nowych technologii informacyjno-komunika-

cyjnych na chrześcijański przekaz wiary?

2.  Jakie perspektywy otwierają przed katechezą i  edukacją religijną nowe 

środki komunikowania?

3.  Czy nowe możliwości techniczne wpływają tylko na formę i  metody ka-

techezy, czy też na treść katechezy? 85.

 Należy tu jednak zauważyć, iż odpowiedź na te pytania nie jest możli-

wa bez uprzedniej analizy rzeczywistości kreowanej przez nowe media (jak 

np.  rzeczywistość wirtualna), nowe formy komunikowania (Internet, e-mail, 

sms, mms itp.), nowy język mediów (obraz i  interaktywność) czy też przez 

zacieranie się granic pomiędzy rzeczywistym a  fikcyjnym. 

 Interaktywność i  multimedialność to pojęcia, które stają się podstawo-

wymi kategoriami współczesności, są wyrazem ducha epoki. Wiele tradycyj-

nych pojęć wraz z  pojawieniem się multimediów zostało zdewaluowanych 

bądź też straciło na znaczeniu. Tak jak w  latach siedemdziesiątych mówiło 

się o  ikonosferze, czyli dominacji obrazu w  poznawaniu rzeczywistości i  ko-

munikowaniu się, tak dziś mówi się o  media-sferze, która przyczynia się do 

zatracania różnicy pomiędzy naturą a  cywilizacją, zaś komunikowanie uro-

sło do rangi podstawowego obszaru wszelkiej ludzkiej działalności 86.

 Wszechobecna moc mediów i  ich możliwości, które zdają się przekra-

czać granice wyobraźni, nakazują ostrożność i  roztropność, z  jaką przycho-

dzi korzystać z  ich dobrodziejstw zwłaszcza w  wykorzystaniu ich do celów 

duszpasterskich. Istnieje bowiem ogromne niebezpieczeństwo traktowania 

nowych mediów tylko jako nowoczesnych środków audiowizualnych, któ-

re będą wspierać tradycyjny model katechezy i  przyczynią się do lepszego 

przekazu wiary. Takie zastosowanie nowych mediów w  celu pobudzenia lub 

pogłębienia wiary może przynieść rozczarowanie, bo nie na tym polega ich 

nowość. Nowością współczesnych mediów jest tworzenie płaszczyzny dia-

logu, przestrzeni komunikacji, w  której interaktywność wspomaga proces 

kształtowania osobowości 87. Oparta na dialogu współczesna praca nauczy-

ciela (katechety) z  uczniami stwarza tym ostatnim różnorodne  perspektywy 

rozwojowe. Umożliwia zdobywanie wiedzy i  umiejętności. Przyczynia się 

85 Por. H. Lombaerts, Komunikacja wiary dzisiaj, dz. cyt., s.  26.
86 Por. R.W.  Kluszczyński, Światy multimediów, w: W  świecie mediów, pr. zb. pod red. 

E. Nurczyńskiej-Fidelskiej, Kraków 2001, s.  85.
87 Por. H. Lombaerts, Komunikacja wiary dzisiaj, dz. cyt., s.  33.
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 nadto do właściwego pojmowania uczenia się, tj. traktowania go jako proce-

su coraz lepszego rozumienia siebie i  otoczenia. Ułatwia dostrzeżenie moż-

liwości wywierania wpływu na jego przebieg i  efekty końcowe, sprzyjając 

kształtowaniu u  uczniów poczucia podmiotowości 88. Dzięki właściwemu 

stosowaniu mediów dydaktycznych w  procesie nauczania-uczenia się uczeń 

nie jest już tylko biernym uczestnikiem tego procesu, ale aktywnie włącza 

się w  ten proces poprzez interakcję bezpośrednio z  nauczycielem bądź też 

za pośrednictwem mediów. 

 Nieoceniona jest rola mediów w  tworzeniu sprzężenia zwrotnego umoż-

liwiającego prowadzącemu zajęcia kontrolowanie stopnia i  poprawności 

przyswajanej przez uczniów wiedzy.

 Media mogą być cenną pomocą w  procesie nauczania religii, o  ile prowa-

dzący zajęcia zrozumieją zmiany kulturowe, jakie dokonały się w  świadomo-

ści i  psychice nowego pokolenia, dla którego media te nie stanowią nowoś-

ci, nadzwyczajności, ale są naturalnym elementem świata. Nowe wyzwania, 

jakie stają przed katechetami i  nauczycielami religii w  tej sytuacji, polegają 

na poszukiwaniu i  organizowaniu takiego procesu uczenia się, który pozwo-

li uczniom na odkrycie znaczenia wartości chrześcijańskich 89. Innymi słowy 

chodzi o  ewangelizację rzeczywistości kreowanej przez media i  wykorzysta-

nie jej w  procesie nauczania religii. Należy jednak pamiętać, iż współczesne 

media, podobnie jak środki audiowizualne, pełnią tylko funkcję pomocniczą 

w  stosunku do metodyki katechetycznej czy strategii wychowawczej i  nigdy 

nie powinny zastępować katechety czy nauczyciela religii.

 Media zmieniają oblicze współczesnego świata. Z  jednej strony stały 

się źródłem informacji, a z  drugiej bardzo silnie kształtują system wartości 

i  postawy ludzi. Dlatego istnieje paląca potrzeba nauczenia ludzi, zwłaszcza 

nauczycieli i  katechetów, posługiwania się mediami, selektywnego, a  nawet 

analityczno-krytycznego odbioru informacji, ich wartościowania, umiejęt-

nego gromadzenia, przetwarzania i  wreszcie generowania własnych komu-

nikatów. Powstające nowoczesne technologie informacyjne mogą sprzyjać 

edukacji zintegrowanej, poznawaniu przez uczących się określonego frag-

mentu rzeczywistości poprzez rozważanie problemowe. Należy jednak pa-

miętać, iż technologie te wymuszają nowy, obrazowy sposób odbioru, my-

ślenia i  wyrażania myśli 90. 

88 Por. M. Śnieżyński, Dialog edukacyjny, dz. cyt., s.  9.
89 Por. H. Lombaerts, Komunikacja wiary dzisiaj, dz. cyt., s.  34.
90 S. Juszczyk, Rola pośredniej komunikacji interpersonalnej w  edukacji, w: Homo commu-

nicus. Szkice pedagogiczne, dz. cyt., s.  71.
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 Ponadto należy pamiętać, że  „przekaz” tradycji chrześcijańskiej dokonuje 

się dzisiaj, w  świecie zdominowanym przez media, przez język audiowizual-

ny, w  świecie pełnym relatywizmu, konsumizmu i  konformizmu, w  którym 

coraz mniej miejsca na wartości etyczne i  religijne. Nauczyciel religii nie 

może zagwarantować przekazu wiary, ale może zapewnić odpowiednią jakość 

odkrywania i  poznawania prawdy o  człowieku, o  jego wymiarze religijnym 

i  duchowym. Technologie informacyjno-komunikacyjne nie dodają zatem 

niczego do komunikacji wiary, ale raczej zmieniają założenia i  paradygmaty 

edukacyjne, wprowadzają rozdźwięk w  dotychczasowym rozumieniu teo-

rii i  praktyki katechetycznej, co stanowić będzie podstawowe wyzwanie dla 

katechezy XXI wieku 91.

 Nowoczesne media, bardziej niż środkami, stały się sposobami komuni-

kowania się. W  tej sytuacji proces komunikowania dotyka także rzeczywisto-

ści wiary, jednak jej przyjęcie nie jest uzależnione od zastosowania takiego 

czy innego medium, lecz zależy przede wszystkim od osobistego zaangażo-

wania się osoby w  ten proces. Wiara jest bowiem łaską, której przyjęcie lub 

odrzucenie zależy od wolnej woli człowieka.

 Problem, przed którym stoi dziś wszelkiego rodzaju nauczanie, zaś na-

uczanie religii w  sposób szczególny, dotyczy języka przekazu. Jako problem 

pierwszorzędny wśród zagadnień dotyczących przystosowania katechezy do 

potrzeb i  możliwości odbiorców postuluje się poszukiwanie takiego języ-

ka przekazu, który byłby dostosowany do dzieci, młodzieży czy też innych 

osób uczestniczących w  katechezie 92, a  przede wszystkim umożliwiał by we 

właściwym tego słowa znaczeniu komunikowanie się pomiędzy katechetą 

i  katechizowanym.

91 Por. H. Lombaerts, Komunikacja wiary dzisiaj, dz. cyt., s.  35.
92 Por. H. Iwaniuk, Język katechetyczny w  teorii i  praktyce, w: Komunikacja wiary w  trze-

cim tysiącleciu, dz. cyt., s.  150.
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Rozdział V

Rola dialogu w procesie dydaktycznym

Zanim przejdziemy do rozważań na temat roli dialogu w  procesie dy-

daktycznym, ze wszech miar koniecznym wydaje się zatrzymać w  naszej 

refleksji nad tym, co tak często umyka naszej uwadze, a  zarazem stanowi 

podstawowe narzędzie komunikowania – nad językiem. Trudno bowiem 

wyobrazić sobie jakikolwiek proces dydaktyczny bez uwzględnienia w  nim 

przekazu za pomocą słowa – języka.

5.1. Słowo – język – dialog

To, co w  istotny sposób odróżnia człowieka od świata przyrody, od zwie-

rząt, to przede wszystkim zdolność porozumiewania się, zdolność wyrażania 

na zewnątrz tego wszystkiego, co rodzi się w  jego umyśle, w  jego wnętrzu. 

Człowiek, jako istota rozumna, zdolny jest zatem do tworzenia i  wyrażania 

idei w  postaci znaków, symboli. 

 Do tej pory w  centrum naszej refleksji znajdowały się zagadnienia zwią-

zane z  procesem komunikowania się: modele komunikacyjne, znaki, sym-

bole, znaczenia. W  tej części rozprawy pragniemy zwrócić uwagę na język 

jako podstawową formę komunikowania się ludzi.

 Jednym z  pierwszych sposobów wyrażania idei, myśli był bez wątpienia 

język mówiony. Dźwięk, a  później głos, wraz z  rozwojem narządów mowy, 
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umożliwiły człowiekowi tworzenie artykułowanych dźwięków będących 

odzwierciedleniem idei i  myśli człowieka 1.

 Historia homo sapiens liczy wiele tysięcy lat. Na przestrzeni tego okresu 

człowiek był w  stanie udoskonalić sposoby porozumiewania się, wyraża-

nia swoich myśli, pragnień czy wiedzy. Udoskonalony został również spo-

sób przekazywania doświadczenia z  pokolenia na pokolenie, co warunkuje 

w  sposób istotny tworzenie kultury, tradycji, historii czy też rozwój życia 

społecznego. Pomimo tak wielkich osiągnięć i  włączenie w  proces komuni-

kowania się człowieka najnowocześniejszej technologii, nadal podstawowym 

i  niezastąpionym środkiem przekazywania myśli i  wiedzy pozostaje mowa 2.

 Omówimy zagadnienia związane ze słowem jako podstawowym elemen-

tem składowym języka, aby następnie przybliżyć istotę języka, jego definicje 

i  funkcje. Na koniec naszych rozważań w  tej części rozprawy zastanowimy 

się nad specyfiką języka religijnego. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, 

czy istnieje jakaś różnica pomiędzy językiem potocznym, tym którym po-

sługujemy się na co dzień, a  językiem, którym przekazujemy treści związa-

ne z  transcendencją, Bogiem, sensem naszego życia.

5.1.1. Słowo

Zmiany w  sposobach komunikowania się związane z  rozwojem techniki 

prowadzą nieuchronnie do pytania o  miejsce i  znaczenie słowa mówione-

go. Nie sposób bowiem pominąć istotnego wpływu nowych technologii na 

sposób posługiwania się językiem mówionym, co prowadzi w  konsekwen-

cji do istotnych zmian w  samej kulturze i  sposobie poznawania świata 3.

 Czym zatem jest słowo? Na to pytanie bardzo trudno odpowiedzieć jest 

człowiekowi współczesnemu. Trudność ta związana jest przede wszystkim 

z  faktem, że  słowo utożsamiane jest z  pismem. Wyobrażenie słowa jest na-

znaczone jego graficzną (piśmienną) formą. A.N. Whitehead dodaje, że  je-

steśmy tak bardzo przyzwyczajeni do łączenia wypowiedzi z  formą pisemną, 

że  kiedy mówimy o  języku, nie wiemy czy odnosi się to pojęcie do formy 

mówionej (oralnej), czy też może do formy pisemnej, a  może do jednej i  do 

drugiej naraz. Sytuacja człowieka współczesnego jest jeszcze gorsza, zdaniem 

1 Por. V. Bunak, Quando nacquero sillabe e parole, w: Le origini dell’uomo, red. V. Bunak, 
Roma 1972, s.  69.

2 Por. F. Lever, Introduzione alle scienze della comunicazione, dz. cyt., s.  7.
3 Por. E. Wilk, Nawigacje słowa. Strategie werbalne w  przekazach audiowizualnych, Kra-

ków 2000, s.  7.
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Whiteheada. Uważa on, że  człowiek współczesny stał się niewolnikiem kul-

tury piśmiennej, w  której wzrastał. Bardzo trudno jest nam uświadomić so-

bie, czym naprawdę jest słowo mówione, to które jest na naszych ustach. 

Bardzo często postrzegamy słowo mówione jako pewnego rodzaju odmianę 

tego, co normalnie jest albo być powinno napisane 4.

 Współczesna sytuacja słowa mówionego określana jest mianem kryzy-

su. Pisze o  tym W.J. Ong w  książce Oralność i  piśmienność w  następujący 

sposób:

Przekształcenie wyrażeń werbalnych z  pomocą elektroniki zarówno pogłębi-
ło związanie słowa z  przestrzenią, zapoczątkowane pismem, a  wzmocnione 
drukiem, jak też wprowadziło świadomość w  nową epokę wtórnej oralności 5.

Pojęcie „wtórnej oralności” wprowadzone przez Onga odnosi się do okre-

ślenia współczesnej fazy kultury, w  której dostrzega autor powrót do pew-

nych schematów charakteryzujących kulturę oralną.

 Autor Oralność i  piśmienność wyróżnia trzy fazy rozwoju kultury, dla 

których wyróżnikiem jest rozwój środków komunikowania się. Pierwszą 

z  nich była kultura oralna, w  której dominującą formą przekazu był przekaz 

werbalny. Druga, kultura piśmienna, pojawiła się wówczas, kiedy człowiek 

wynalazł alfabet, a  szczyt jej rozwoju związany jest z  wynalezieniem druku 

(czcionek ruchomych). Trzeci etap rozwoju kultury, etap współczesny, na-

zywa Walter J. Ong kulturą elektroniczną. Etap ten związany jest w  spo-

sób istotny z  rozwojem nowoczesnych technologii przekazu 6. Ten ostatni 

z  opisanych przez Onga etapów charakteryzuje się „powrotem” do pewnych 

elementów kultury oralnej. Tym bardziej ważnym w  tej perspektywie sta-

je się problem słowa mówionego i  jego miejsca we współczesnej kulturze.

 Zasadnicza trudność w  refleksji nad słowem mówionym polega zdaniem 

autora Oralności i  piśmienności na pewnej tendencji współczesnej związanej 

z  pojęciem słowa jako rodzaju dokumentu. Słowa pisane czy drukowane po-

strzegane są przez nas jako ich stan optymalny, stąd pojęcie słowa jako doku-

mentu. Aby refleksja nad słowem mówionym doprowadziła nas do odkrycia 

istoty słowa, należy porzucić ten sposób myślenia, bo tylko wtedy będziemy 

mogli dostrzec słowa w  ich naturalnej formie, która wcale nie jest dokumen-

tem, ale samym dźwiękiem. Słowa zdaniem W.J. Onga są wydarzeniem, tym 

4 Por. W.J. Ong, La presenza della parola, Il Mulino, Bologna 1970, s.  27.
5 W.J. Ong, Oralność i  piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. J. Japola, Lublin 

1992, s.  182.
6 Por. W.J. Ong, La presenza della parola, dz. cyt., s.  25.
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co się dzieje 7. Słowa, jak konstatuje W.J. Ong, są zagnieżdżone w  mowie 

oralnej. Oralność natomiast pozostaje zanurzona w  ludzkim doświadcze-

niu, w  ludzkim życiu 8. Kontynuując tę myśl, możemy powiedzieć, że  akt 

wypowiadania słów jest zarazem aktem formułowania myśli, wyrażania są-

dów. Mówienie to operowanie dźwiękiem, który jest najbardziej wiernym 

sposobem wyrażania tego, co dzieje się w  psychice człowieka, w  jego wnę-

trzu, zarówno w  sferze emocji, jak i w  sferze myśli. W  ten sposób człowiek 

pozostaje w  centrum zdarzeń i  potrafi zarazem dotrzeć do ich istoty 9.

 Słowo wypowiadane jest epifanią, ikoną, ekspresją zewnętrzną słowa 

wewnętrznego. Słowo wewnętrzne jest koncepcją mentalną poprzedzającą 

słowo wypowiadane. Relacja pomiędzy słowem wewnętrznym i  zewnętrz-

nym nie jest nową koncepcją. Rozważania na ten temat znajdujemy już 

u  klasyków filozofii 10.

 W rzeczywistości słowa są szczególnym „wymysłem” człowieka, szcze-

gólną formą jego aktywności. Słowa są bowiem aktami stale żywymi, dzięki 

którym człowiek konstruuje swój świat, świat ludzki, a  jednocześnie dzięki 

słowom możliwe jest tworzenie relacji międzyosobowych. Słowa są zatem 

wpisane na stałe w  ludzką egzystencję i  stanowią nieodłączny element na-

szej natury. G. Colomber pisze o  tym w  następujący sposób:

Słowa towarzyszą nam jak oddech. My sami jesteśmy naszymi słowami; nic tak 
nie wyraża nas ani nas nie zdradza jak nasze słowa. W  nich znajduje swój wy-
raz ów bezkresny świat naszych zmysłów, naszych idei, naszych sentymentów, 
wspomnień, pragnień i w  nich również znajduje wyraz nasze życie duchowe 11.

7 Por. Tamże, s.  31.
8 Por.W.J. Ong, Oralność i  piśmienność, dz. cyt., s.  33 i  70.
9 Por. E. Wilk, Nawigacje słowa, dz. cyt., s.  13.
10 Już Arystoteles rozróżniał słowo wewnętrzne, w  którym rodzi się idea, sens i  słowo 

zewnętrzne, które jest czystą ekspresją lingwistyczną. Oba te słowa są ze sobą ściśle powią-
zane. Podobnie uważał św. Augustyn, stwierdzając, że  znaczenie nie przynależy tyle do sło-
wa wypowiadanego, co do słowa wewnętrznego (verbum mentis), to znaczy do słowa, któ-
re jest pomyślane przez intelekt, zanim zostaje wypowiedziane na zewnątrz. Także dla św. 
Tomasza relacja pomiędzy słowem wewnętrznym i  słowem zewnętrznym jest najwyższej 
wagi. Podobnie jak św. Augustyn, również św. Tomasz utrzymuje, że  sens, znaczenie słowa 
zewnętrznego znajduje się w  słowie wewnętrznym. Akwinata dodaje jednak, że  nie zacho-
dzi pomiędzy tymi słowami relacja identyczności, bowiem słowa zewnętrzne są wytworem 
człowieka wynikającym z  umowy i  dlatego słowa wypowiadane (zewnętrzne) podlegają re-
latywizmowi jako znaki językowe. Por. E.L. Leonardi von Kreuzenberg, Parola, linguaggio 
e  dialogo: in prospettiva ermeneutico-ecumenica, Roma 1993, s.  11.

11 G. Colombero, Dalle parole al dialogo, Milano 1987, s.  5. Tłumaczenie własne.
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 Nie możemy żyć bez słów, bo to dzięki nim możemy dotrzeć do istoty 

rzeczy, możemy nadać im nazwę, zakomunikować je. Słowo bardziej niż jaki-

kolwiek inny środek komunikacji: dźwięk, obraz, gest, środek audiowizual-

ny  itp., jest zdolne do tworzenia autentycznych relacji międzyosobowych, bo 

to dzięki słowom możemy najpełniej wyrazić siebie i  wejść w  kontakt z  drugą 

osobą. Słowa mówione tworzą autentyczną płaszczyznę dialogiczną, której 

nic nie zdoła zastąpić. Słowo będące tak mocno związane z  osobą, która je 

wypowiada, staje się w  tym momencie znakiem charakteryzującym daną 

osobę. To dzięki słowom możemy scharakteryzować drugą osobę, określić 

jej charakter, temperament. Możemy również określić, jaki styl komunika-

tywności posiada dana osoba, czy jest to styl autentyczny, czy dwuznaczny, 

dyplomatyczny, agresywny czy autorytatywny. Nasze słowa najlepiej świad-

czą o  nas i  najlepiej nas demaskują 12.

 Słowo żywe, wypowiadane poprzez fakt tak mocnego zakorzenienia się 

w  naturze człowieka było, jest i  będzie najbardziej efektywnym środkiem 

przekazu naszej wiedzy, pragnień, doświadczeń czy wreszcie religii. Szcze-

gólne zatem znaczenie słowa znajduje się w  procesie nauczania-uczenia się, 

a  zwłaszcza w  katechezie, która oprócz aspektu przekazywania wiedzy na 

temat doktryny i  tradycji jest równocześnie przekazywaniem doświadczenia 

osobistego spotkania z  Bogiem. Słowo będące sposobem eksplikacji tego, co 

immanentne w  człowieku, znajduje swoje dopełnienie w  uzewnętrznionej 

formie, jaką jest język. W  dalszej części naszej refleksji zajmiemy się zatem 

koncepcją języka jako środka przekazu.

5.1.2. Język

Pomiędzy słowem i  językiem (mową) nie ma szczególnej różnicy, ale jest 

pewna ciągłość ewolucyjna. W  znaczeniu ogólnym możemy powiedzieć, 

że  język nie jest niczym innym jak wypowiedzią, która jest najbardziej pod-

stawowym środkiem komunikacji myśli ludzkiej. Język mówiony jest za-

razem rodzajem aktywności, energii duchowej, która towarzyszy człowie-

kowi w  jego rozwoju osobowym i  społecznym 13. Poznawanie świata przez 

człowieka, jak podaje A. Anzenbacher,  następuje za pośrednictwem mowy. 

Pierwsza orientacja w  otaczającym świecie dokonuje się w  nauce mówienia. 

12 Por. E.L. Leonardi von Kreuzenberg, Parola, linguaggio e dialogo: in prospettiva erme-
neutico-ecumenica, dz. cyt., s.  12.

13 Por. tamże, s.  21.
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I  więcej, cała sfera naszego doświadczenia „bycia w  świecie” ma charakter 

językowy. Język jest więc wpisany niejako w  samą naturę człowieka. Żywy 

język jest wyrazem wspólnego (społecznego) doświadczenia danego naro-

du, danej grupy społecznej i  aktualizuje się w  procesie komunikowania się. 

Doświadczenie świata znajduje zatem swój wyraz w  języku, który z  jednej 

strony jest wyrazem przedrozumienia rzeczywistości, z  drugiej zaś strony 

wyciska piętno na jej rozumieniu 14.

 Jedną z  podstawowych funkcji języka jest więc funkcja poznawcza. To 

właśnie w  języku dokonuje się utrwalenie, przechowywanie i  komuniko-

wanie tego wszystkiego, co człowiek poznał i  doświadczył. Warto jedno-

cześnie dodać, iż język spełnia swe funkcje tylko i  wyłącznie w  połączeniu 

z  podmiotami poznającymi (osobami), które posiadają zdolność do kodyfi-

kowania (konstruowania) języka i  do abstrakcji 15. Grecy określali człowieka 

jako istotę posiadającą słowo (zoon logon echon). Utożsamiali oni poznanie 

i  mowę uważając, że  tych dwóch rzeczywistości nie można od siebie oddzie-

lić. W  konsekwencji doprowadziło to do stwierdzenia, że  wszelkie pozna-

nie jest możliwe dzięki językowi. Język jest dla poznania warunkiem, bo 

to właśnie dzięki językowi człowiek może „nazywać rzeczywistość po imie-

niu”, a  zarazem jest środkiem, bo tworzone pojęcia przekazywane są w  po-

staci wypowiedzi 16.

 Tak więc fakt, że  ludzie mogą się ze sobą porozumiewać, rozmawiać wy-

nika stąd, że  człowiek był zdolny wytworzyć na przestrzeni historii pewne 

reguły porządkujące dźwięki (słowa), tworząc pewien system językowy. Sy-

stem językowy jest zatem pewnego rodzaju konsensusem społecznym, który 

tworzy warunki do zaistnienia komunikacji międzyosobowej, czyli sprawia, 

iż słowa wypowiadane przez jedną osobę stają się znane i  zrozumiałe dla 

drugiej osoby. Wszelkie poznanie, myślenie i  działanie człowieka dokonuje 

się w  ramach tak pojętej komunikacji językowej 17. Należy jednak zauwa-

żyć, że  język nadaje temu, co w  nim utrwalone i  wyrażone, swoją formę. 

W  konsekwencji tego struktury językowe mogą wpływać na nasze myślenie 

czy sposób postrzegania rzeczywistości. Trudno jednak mówić o  determini-

zmie językowym, bo choć język ma znaczący wpływ na nasze poznanie, to 

i  tak ostatecznie człowiek myśląc, kształtuje język 18.

14 Por. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, tłum. J. Zychowicz, Kraków 1987, 
s.  65.

15 Por. A.B. Stępień, Elementy filozofii, Lublin 21982, s.  38.
16 Por. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, dz. cyt., s.  171.
17 Por. tamże, s.  89.
18 Por. A.B. Stępień, Elementy filozofii, dz. cyt., s.  38.
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 Jak wynika z  naszych powyższych refleksji na temat języka (mowy), jest 

on bez wątpienia najbardziej podstawowym środkiem komunikowania się 

osób. Ten element podkreśla wielu autorów definicji języka. Zwracają oni 

uwagę na fakt, że  język jest to zespół środków służących do przekazywania 

informacji 19, czy też jest to społeczny system znaków służący wyrażaniu 

w  sposób mówiony myśli, pragnień czy wiedzy 20. Najogólniej możemy po-

wiedzieć, że  język jest to zespół środków (system znaków) służący do poro-

zumiewania się ludzi między sobą głosem lub pismem 21.

 Inną definicję języka podaje T.  Milewski. Uważa on, że  językiem nazy-

wamy to, co w  mowie jest równocześnie społeczne, trwałe i  abstrakcyjne 22. 

T.  Milewski, podobnie jak F. de Saussure, uważa, że  to mowa jest podsta-

wową płaszczyzną rozpoznawania języka, zaś pismo stanowi niejako kolejny 

etap jej rozwoju. Innymi słowy mówiąc, mowa jest dla obu językoznawców 

podstawowym środkiem porozumiewania się osób między sobą. Tłumacząc 

swoją koncepcję, T.  Milewski wyróżnia cztery fazy: mówienie (dźwięki ar-

tykułowane), rozumienie przez odbiorcę, tekst (treść istniejącą niezależnie 

od nadawcy i  odbiorcy albo w  pamięci, albo w  postaci znaków graficznych), 

język (system znaków i  reguł wyabstrahowanych z  zapamiętanych tekstów 23.

 Nie jest naszym zamiarem przedstawić szczegółowo zagadnień filozoficz-

nych związanych z  językiem 24. Pragniemy jedynie podkreślić, że  w  języku 

19 Por. Mały słownik terminów i  pojęć filozoficznych, oprac. A. Podsiad, Z. Więckowski, 
Warszawa 1983, s.  175.

20 Por. F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, tłum. K. Kasprzyk, Warszawa 21991, 
s.  43-51.

21 Por. W.  Doroszewski, Język, w: Wielka encyklopedia powszechna PWN, t.  5, Warsza-
wa 1965, s.  291-292.

22 Por. T.  Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 1969, s.  5.
23 Por. J.M. Dołęga, Znak, język, symbol, dz. cyt., s.  28-29.
24 Na gruncie filozofii języka istnieje kilka nurtów związanych bezpośrednio z  zagadnie-

niem języka. W  samej filozofii języka możemy wyróżnić dwa podstawowe nurty: nurt ana-
lityczny i  nieanalityczny. Ten pierwszy związany jest bezsprzecznie z  Wittgensteinem, który 
w  swych pracach podejmuje refleksję nad analizą logiczną języka (tzw. pierwszy Wittgen-
stein), jak i  nad analizą lingwistyczną języka (drugi Wittgenstein). Logiczna analiza języka 
koncentruje się na tzw. przydatności języka z  punktu wymagań nauki i  krytykuje tym sa-
mym język potoczny jako ten mało przydatny. Analiza lingwistyczna bada natomiast język 
od strony środków wyrazów.

Nieanalityczną filozofię języka reprezentują przede wszystkim H.-G. Gadamer i  M.  Hei-
degger. Uważają oni, iż niezasadnym jest redukowanie języka do obiektu dociekań nauko-
wych czy też do instrumentu badawczego. Ich zdaniem język ma aspekt nieempiryczny, 
transcendentalny i  stąd mówi się o  transcendentalnej filozofii języka.

Na uwagę zasługuje również nurt filozofii egzystencjalnej i  filozofii dialogu i  spotka-
nia reprezentowany przez E. Lévinasa, M. Bubera czy też K.O. Apla. Uważają oni, że  sfera 
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(mowie) jako podstawowym środku komunikowania myśli między osobami 

spotykają się wymiar osobisty i  społeczny, składnik biologiczny języka i  kul-

turowy, element genetyczny i  transcendentalny, jak również aspekt histo-

ryczny i  psychologiczny. Wszystko to możemy odnaleźć w  języku, wszystko 

to ma znaczący wpływ na kształtowanie się języka i  jego rozwój. W  centrum 

naszej refleksji pozostaje więc język w  ujęciu fenomenologicznym, antropo-

logiczno-kulturowym, przez które rozumieć go będziemy jako środek wy-

razu osoby zdolnej do komunikowania się z  innymi osobami.

 W człowieku od dawna istniało pragnienie wyrażenia tego, co dzieje się 

w  jego wnętrzu, kim naprawdę jest. Człowiek najlepiej wyraża się poprzez 

język (mówiony) i  może zrozumieć rzeczywistość i  samego siebie dzięki nie-

mu 25. Na przestrzeni lat myśl filozoficzna wypracowała wiele rozróżnień, 

także odnoszących się do samego języka. Do najbardziej podstawowych 

możemy zaliczyć rozróżnienie na język naturalny, język naukowy i  język 

sztuczny. Przez język naturalny rozumieć będziemy ten, którego uczymy się 

w  trakcie naszego rozwoju, w  trakcie historii naszego życia. Przez to okre-

ślenie rozumieć będziemy język jako system znaków umożliwiających nam 

utrwalenie 26 naszego doświadczenia 27.

 Język naukowy, podobnie zresztą jak język naturalny, wytworzo-

ny jest przez człowieka jednak nie w  drodze naturalnego rozwoju, lecz 

w  zaplanowanym celu. Charakteryzuje się on dużą ilością specjalistycz-

nych terminów służących do jak najbardziej precyzyjnego przekazania 

wyników badań naukowych. Cechami charakterystycznymi tego ję-

zyka, poza wcześniej wspomnianymi, są zwięzłość, ścisłość, precyzja, 

jednoznaczność 28.

 Przez język sztuczny rozumieć będziemy język wytworzony przez czło-

wieka, który służy nie tylko komunikowaniu międzyosobowemu, ale ma na 

językowa warunkuje prawdziwe spotkanie osób, ujawniając tzw. trójkierunkowość języka. 
Inaczej mówiąc, każda ludzka wypowiedź ma tę szczególną właściwość, że  zawiera zawsze 
coś z  tego, który mówi, zawsze coś z  tego, do kogo jest kierowana i  coś z  rzeczy (czy też oso-
by), o  której się mówi. Por. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, dz. cyt., s.  187-197; 
R.  Mancini, Comunicazione come ecumene, dz. cyt., s.  23-49.

25 Por. S. Fausti, Fenomenologia del linguaggio per una ermeneutica teologica, Dehoniane, 
Bologna 1973, s.  43-50.

26 Przez termin „utrwalenie” rozumie się tutaj nie tylko zapisanie czegoś za pomocą 
znaków graficznych (np.  alfabetu), ale również zapamiętanie (przekazanie w  formie tradycji 
ustnej czy pamięci) – przypis autora.

27 Por. K. Ajdukiewicz, Język i  poznanie, Warszawa 1985, t.  1, s.  195-200.
28 Por. tamże, s.  220-230.
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celu przede wszystkim doprecyzowanie języka naukowego. Jest on w  dużej 

mierze językiem symbolicznym 29.

 Język towarzyszy człowiekowi i  jest wpisany w  jego naturę. Obejmuje 

on całego człowieka, jego aktywność intelektualną i  duchową. To właśnie 

w  języku spotykają się najbardziej podstawowe wymiary życia ludzkiego: ten 

osobisty i  ten społeczny. W  języku również dochodzi do niezwykłego spot-

kania pomiędzy historią (czasem minionym) i  teraźniejszością. Odpowiada-

jąc na pytanie: czym jest język (mowa), posłużmy się słowami G.  Ebelinga: 

Nasz język, nasza mowa jest znacznie czymś więcej niż tylko i  wyłącznie słow-
nikiem dobrze nam znanych wyrażeń i  reguł określających ich użycie. Język 
(mowa) jest „ciałem” dla naszego ducha. Życie języka pulsuje w  tym rytmie: 
tradycję otrzymujemy i  dalej przekazujemy ją w  postaci słów. I  tak to, co otrzy-
maliśmy od rodziców, otoczenia i  poprzednich pokoleń przychodzi do nas lub 
jest już w  nas zdeponowane jako coś, z  czego możemy skorzystać. To z  kolei jest 
przez nas samych ubogacane tym, co mamy do dopowiedzenia dzięki naszemu 
doświadczeniu osobistemu, temu co myślimy publicznie, prywatnie czy też 
w  skrytości serca. To są właśnie sposoby, w  których język rozwija się, wzrasta 
lub zanika 30.

 Tak więc język (mowa) jest naszym życiem, zawiera on prawdę o  nas 

samych, ponieważ dzięki niemu dowiadujemy się, skąd pochodzimy i  kim 

naprawdę jesteśmy. W  tradycyjnej koncepcji języka dominuje orientacja 

postrzegająca go poprzez jego funkcję jako znaku. Słowo jest postrzegane 

zatem jako znak (pisany lub mówiony) określonej rzeczy. Takie rozumienie 

języka jako relacji pomiędzy signum i  res determinuje tradycyjne myślenie 

gramatyczne, metafizyczne i  także teologiczne 31.

 Współczesna koncepcja języka nie zmieniła podejścia ustalonego przez 

tradycję filozoficzną pojmującą język jako relację znak-rzecz, a  wprost prze-

ciwnie zaostrzyła go. Rozwój koncepcji języka w  funkcji znaczeniowej przy-

czynił się do zatracenia prawdziwej istoty języka. Słowo zostało zredukowane 

do cyfry i  język stał się narzędziem technicznego opisu rzeczywistości, zo-

stał oderwany od wydarzenia, doświadczenia, z  których język czerpie swoje 

życie 32.

29 Por. M. Jurkowski, Od wieży Babel do języka kosmitów. O  językach sztucznych, uniwer-
salnych i  międzynarodowych, Białystok 1986, s.  25-40.

30 G. Ebeling, Dio e parola, Brescia 1968, s.  14. Tłumaczenie własne.
31 Por. tamże, s.  42.
32 Por. tamże, s.  43.

Od teorii...18 
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 Kolejnym elementem konstytutywnym języka jest czas. Język nie może 

zostać oddzielony od tego wymiaru. Słowo jako znak nie może zostać oddzie-

lone od rzeczywistości, w  której się rodzi i  którą wyraża, ponieważ słowo  – 

o  ile wypowiadane - jest zawsze słowem w  czasie. Każde słowo ma swój czas, 

w  którym jest wypowiadane i w  którym ma swoje znaczenie. Słowo jest więc 

wydarzeniem, które ma miejsce w  konkretnym czasie. Taka sytuacja słowa 

jako wydarzenia obejmuje równocześnie odpowiedzialność za nie tego, kto je 

wypowiada. Innymi słowy, odpowiedzialność oznacza, że  każde słowo powin-

no być wypowiedziane i  musi zostać wypowiedziane w  odpowiednim czasie 33. 

W  tej perspektywie język i  słowo nabierają innego, głębszego znaczenia. Nie są 

już one redukowane do znaku (mówionego czy pisanego), ale obejmują sobą 

znacznie więcej. Za pomocą słowa jest komunikowana człowiekowi prawda 

i  ujawnia się tajemnica rzeczywistości 34. Możemy powiedzieć, że  podstawo-

wym zadaniem słowa jest otwieranie człowieka na prawdę, która go wyzwala. 

Wolność ta nie jest dana człowiekowi, ale jest ona jemu zadana.

 Wszystko, co do tej pory powiedzieliśmy, koncentruje się na relacji czło-

wiek – język. Język jest bowiem znakiem najbardziej wymownym i  najbar-

dziej znaczącym w  procesie włączania człowieka do wspólnoty i  do histo-

rii, jak również w  czynieniu z  istoty ludzkiej osobę. Człowiek jest bowiem 

istotą mówiącą i  przez to społeczną. Jeżeli zaneguje się u  człowieka tę zdol-

ność, wówczas natura ludzka zatraca swój charakter osobowy 35. Ponieważ 

cały świat ludzki zasadza się na języku i  jest poznawalny dzięki niemu, ję-

zyk winien być postrzegany jako przestrzeń, która obejmuje i  czyni możli-

wym komunikowanie się osób między sobą, więcej, to właśnie język ujaw-

nia transcendentny wymiar natury ludzkiej 36. Dzięki językowi człowiek 

jest w  stanie doświadczyć bycia osadzonym w  świecie i  jednocześnie bycia 

transcendentnym względem niego.

5.1.3. Dialog

Prawdziwie rewolucyjny charakter zjawiska i  teorii komunikacji rozpa-

trywany przez przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych nie czyni jednak 

33 Por. tamże, s.  44-46.
34 Por. tamże, s.  47.
35 Por. W.  Kern, Strutture antropologiche alla luce della rivelazione, w: Corso di teologia 

fondamentale. Trattato sulla religione, pod red. W.  Kerna, H.J. Pottmeyera, M. Secklera, Bre-
scia 1990, t.  1, s.  235.

36 Por. tamże, s.  237.
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procesu dydaktycznego doskonałym i  nie rozwiązuje wszystkich jego kwe-

stii. Dlatego zwrócimy uwagę na bardziej spokojny, ale i  może bardziej 

skuteczny rodzaj komunikacji zawarty w  propozycji edukacyjnego dialogu. 

 Równolegle niemal do rozważań na temat procesu nauczania-uczenia 

się, szczegółowo omówionego przez nas na podstawie prac W.  Okonia, 

w  dydaktyce polskiej bardzo wyraźnie dochodzi do głosu teoria komuni-

kacji w  opracowaniach na temat roli i  znaczenia sztuki dialogu w  procesie 

wychowania i  kształcenia. Szczególne zasługi należy tu przypisać znanemu 

pedagogowi M. Śnieżyńskiemu, który już w  toku rozważań nad teoriami 

doboru treści nauczania pisze, że  choć wiele pisano na temat dialogu, i  to 

w  dziedzinie wielu nauk, prawie nie zauważono rozwoju teorii na temat 

dialogu edukacyjnego 37. Jego zdaniem podstawową zasadą w  doborze tre-

ści nauczania winno być

uwzględnienie założeń teorii kształcenia wielostronnego. Konsekwencją przy-
jęcia tej teorii winien być układ treści dających się przełożyć na treści opisowe, 
wyjaśniające, oceniające i  normatywne. Ten układ pozwoli nauczycielom określić 
cztery kategorie celów ogólnych związanych z  podaniem wiadomości (monolog) 
rozwiązywaniem problemów (dialog) oceną i  wartościowaniem (dialog) oraz 
kształtowaniem umiejętności i  nawyków (dialog). Tak wyartykułowane cele 
prowadzą do różnicowania struktur lekcyjnych i  metod nauczania-uczenia się, 
w  których może zaistnieć dialogiczny charakter zajęć dydaktycznych 38.

A  tym samym proces nauczania-uczenia się, któremu w  sposób szczegól-

ny poświęcamy naszą uwagę, może nabrać dialogicznego charakteru, czyli 

przyczynić się do zaistnienia postulowanej dobrej komunikacji pomiędzy 

nauczycielem i  uczniem. 

5.1.3.1. Wartości, jakie zawiera w  sobie sam dialog

Zwróćmy najpierw uwagę na twierdzenie M. Janukowicza, który za-

uważa, że  pojęcie

dialog kryje w  sobie dwa momenty: komunikację (będącą nie jako podstawą 
rozmowy, o  co zresztą chodzi w  rozmowie osobistej), oraz mowę bez wyraźnego 
zwrócenia uwagi na rozmowę, jako taką (tu domino wać będzie sama infor-
macja). Z  podwójnego rozumienia dialogu, jako egzystencjalnego wydarzenia 

37 M. Śnieżyński, Dialog edukacyjny, dz. cyt., s.  88.
38 Tamże, s.  88 i  89.
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spotkania i  jako dyskursu wynika dualistyczna refleksja nad dialogiem. Raz 
rozwija się ona, jako filozofia spotkania, a  in nym razem mamy do czynienia 
z  próbami zbudowania stosownej teorii ko munikacji językowej, przede wszyst-
kim informatywnej. Stąd w  poszukiwa niu korzeni dialogu z  jednej strony na-
leży odwołać się do tradycji biblijno- religijnej, z  drugiej zaś strony do tradycji 
grecko-filozoficznej, a  więc do samych początków myślenia filozoficznego. 
Obie te tradycje a  szczególnie biblijno-religijna stanowią kanwę współczesnej 
filozofii dialogu 39.

 W związku z  powyższym zanim przejdziemy do bardziej dokładnego 

przedstawienia roli dialogu w  procesie dydaktycznym, czyli dialogu edu-

kacyjnego, zatrzymajmy się przynajmniej ogólnie na samym dialogu i  jego 

znaczeniu. Był on ceniony już w  starożytności, a  Sokratesa, który był gotów 

prowadzić dysputy z  każdym napotkanym rozmówcą, uważa się za prekur-

sora dialogu. Sokrates przedkładał żywe, mówione słowo ponad słowo pi-

sane. Uznawał żywe słowo

za archetyp, którego słowo pisane jest tylko kopią, i  sytuował je w  hierarchii 
wartości o  wiele wyżej od – jego zdaniem – mniej doskonałego słowa pisanego 40.

Znaczenie dialogu ujawniło się w  sposób znaczący w  starożytnych teatrze. 

W dramatach antycznych dialog jest werbalnym i  pozawerbalnym sposobem 
ekspresji paradoksów ludzkiego bytu. Ich bohaterami są ludzie o  osobowoś-
ciach rozdartych, pozostający w  nieprzerwanych dialogach z  sobą, z  innymi, 
z  losem, ze światem 41.

 Nie można nie wspomnieć dialogu w Piśmie Świętym. Jest to dialog ini-

cjowany z  człowiekiem przez samego Boga. To Bóg pierwszy zapoczątkowuje 

spotkanie i  On pierwszy rozpoczyna dialog, nawet wtedy, gdy człowiek nie 

od razu sobie to uświadamia 42. Ten dialog jest prawdziwie egzystencjalnym 

spotkaniem człowieka, który stoi przed Bogiem, słyszy jego słowo i  jest mu 

posłuszny 43. Wystarczy dla zilustrowania tego faktu wspomnieć spotkania 

39 M. Janukowicz, Trud dialogu z  dzieckiem, Częstochowa 1999, s. 7.
40 U. Ostrowska, Dialog w  pedagogicznym badaniu jakościowym, Kraków 2000, s.  15.
41 J. Rutkowiak, O  dialogu edukacyjnym: rusztowanie kategorialne, w: Pytanie, dialog, 

wychowanie, pr. zb. pod red. J. Rutkowiak, Warszawa 1992, s. 16.
42 J. Grzybowski, Wprowadzenie do dialogu (w małżeństwie i  nie tylko), Kraków 1997, 

s. 12.
43 M. Janukowicz, Trud dialogu z  dzieckiem, dz. cyt., s. 9; por. także: J. Mader, Filozofia 

dialogu, w: Filozofia współczesna, pod red. J. Tischnera, Kraków 1989, s. 377.
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z  Bogiem takich postaci, jak Abraham, Mojżesz, Izajasz, Jeremiasz i  inni. 

W  tradycji judeochrześcijańskiej temat dialogu poruszało wielu znaczących 

filozofów, że  wspomnimy chociażby F. Rosenzweiga, E. Lévinasa, G. Mar-

cela oraz M. Bubera, uznawanego za nauczyciela dialogu. 

 Według M. Bubera istnieją różne rodzaje dialogu: dialog prawdziwy, 

techniczny i  pseudodialog. Pierwszy spośród nich oznacza rzeczywiste ot-

warcie się na drugiego człowieka, na jego odrębność i  specyfikę bycia. Po-

dejmuje się go z  zamiarem i  nadzieją wytworzenia się żywych i  prawdziwych 

więzi wzajemności. Taki dialog może przebiegać zarówno w  rozmowie, jak 

i w  milczeniu. Dialog techni czny natomiast wynika jedynie z  potrzeby rze-

czowego porozumiewania się. Pseudodialog to w  rzeczywistości monolog. 

Interlokutor nie ma zamiaru otworzyć się na drugiego, tak naprawdę unika 

wejścia w  jakąkolwiek relację 44. Zdaniem M. Bubera  pierwszy rodzaj dialogu 

należy do rzadkości, drugi jest konieczny z  uwagi na charakter współczes-

nej egzystencji. Z  kolei trzeci rodzaj dialogu występuje podczas  dyskusji, 

w  której

nie wypowiada się myśli tak, jak zostały one wcześniej pomyślane, lecz nadaje 
się im w  słowach ostrość, by mogły najdotkliwiej porazić, nie traktując przy 
tym człowieka, do którego się mówi, jak osoby. Rozmowa, której nie określa 
ani potrzeba zakomunikowania czegoś czy dowiedzenia się czegoś, ani potrzeba 
wywarcia na kogoś wpływu lub nawiązania kontaktu, lecz wyłącznie pragnie-
nie potwierdzenia własnego samopoczucia – lub wzmocnienia go, jeśli zostało 
zachwiane 45.

 Zagadnienie dialogu jako temat wielu swoich rozważań podejmuje ks. 

J.  Tarnowski. Uważa on, że  dialog może być pojmowany jako metoda, pro-

ces i  postawa. Przede wszystkim jednak jest on sposobem komunikacji mię-

dzy ludźmi, która umożliwia wzajemne zrozumienie  się, zbliżenie i  współ-

działanie. J. Tarnowski wyróżnia trzy formy dialogu: rzeczowy, personalny 

i  egzystencjalny.

Przedmiotem dialogu rzeczowego jest to wszystko, co nas otacza, czyli świat 
zewnętrzny. Dialog taki ma duże znaczenie poznawcze. Pojedynczy człowiek 
nie  potrafi, bowiem bez kontaktu z  drugimi wszechstronnie zaobserwować 
rzeczywistości i  obiektywnie jej ocenić. Zawsze grozi mu jakieś zacieśnienie 
pola widzenia. Dopiero otwarcie się na to, co widzą i  mówią inni, poszerza 

44 Por. M. Buber, Ja i  Ty. Wybór pism filozoficznych, Warszawa 1992, s.  226.
45 Tamże, s.  227. 
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jego horyzont. Dialog rzeczowy może dotyczyć wszelkich dziedzin: przyrody, 
techniki, filozofii, religii 46.

Znacznie głębszy cel ma dialog personalny, który zbliża osoby do siebie, 

ponieważ jego partnerzy zaczynają mówić o  własnych upodobaniach, uczu-

ciach, radościach, powodzeniach i  klęskach. Dotykają niekiedy sfer najbar-

dziej intymnych. Jego podstawowym warunkiem jest zaufanie. Z  kolei dialog 

egzystencjalny polega na całkowitym, wzajemnym darze z  siebie. Rozmo-

wa w  tym dialogu stanowi tylko wyraz zewnętrzny tego, co jest przez nich 

osobiście najgłębiej przeżywane 47.

 Trzeba jednak przyjąć zastrzeżenie, które podaje J. Wal w  swych rozwa-

żaniach o  dialogu. Wyjaśnia on, że

dialog to  zachodzący w  trakcie interpersonalnego spotkania proces, który po-
przez wzajemną komunikację i  wymianę myśli zmierza do pogłębienia świado-
mości koegzystencjalnych powiązań dziejów ludzkich, społecznego odkrywania 
i  zgłębiania prawdy oraz ustalania zasad współdziałania w  zakresie urzeczywist-
niania dobra wspólnego 48.

Nie  utożsamia on jednak komunikacji z  dialogiem. Wyraźnie wskazuje, 

że  dialog rodzi się poprzez komunikację.

Aby można mówić o  dialogu (...) musi zaistnieć specyficzny proces wzajemnej 
komunikacji i  wymiany myśli. Nie każda komunikacja i  wymiana myśli jest od 
razu dialogiem. Tylko taka komunikacja i  wymiana myśli może zostać nazwana 
dialogiem, która realizuje charakterystyczne dla dialogu cele 49.

Dialog to wyjście z  ciasnego kręgu egoizmu w  stronę drugiego. Wyjście 

z  chrześcijańską miłością, która jest jedynym odniesieniem godnym dwoj-

ga ludzi stworzonych na obraz i  podobieństwo samego Boga. Tylko mi-

łość sprawia, że  może dojść do spotkania dwóch światów, dwóch wnętrz: 

mojego „Ja” z  twoim „Ty”. Takiego, które umożliwi zrozumienie i  współ-

przeżywanie siebie nawzajem, w  które zaangażujemy nie tylko słowa, ale 

i  emocje. 

46 J. Tarnowski, Na czym polega dialog?, „Edukacja i  Dialog” 14 (1990), s.  3-4.
47 Tamże, s. 4.
48 J. Wal, Vademecum dialogu, Kraków 1998, s. 23.
49 Tamże, s. 25.
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5.1.3.2. Pedagogiczna wartość dialogu

Na temat dialogu wypowiada się także wspominany przez nas wiele razy 

W.  Okoń, który uważa, że  dialog wymaga poznania i  zrozumienia przed-

miotu dialogu oraz racji obu stron, a  zarazem przezwyciężenia postawy ego-

istycznej, bo tylko pod takim warunkiem dialog może być formą likwido-

wania konfliktów wychowawczych za pośrednictwem wymiany zdań przez 

dwie strony prowadzące dialog i  poszukujące wspólnego stanowiska. Nie-

wątpliwie czynnikiem sprzyjającym dialogowi jest zaistnienie prawdziwej 

empatii 50. M. Śnieżyński – twórca dydaktyki dialogu – w  swoich rozważa-

niach na temat przejścia od monologu do dialogu przyjmuje równie prze-

konywającą definicję dialogu, podając, że

dialog to wzajemna wymiana myśli, co najmniej dwóch osób, w  którym do-
chodzi do wymienności ról nadawcy i  odbiorcy z  pełnym poszanowaniem 
prawa do podmiotowości ich uczestników, z  poszanowaniem prawa do  włas-
nych poglądów, celem wzajemnego poznania się i  zrozumienia prowadzącego 
do  wzajemnego zbliżenia się osób 51.

Obaj autorzy, choć różnymi określeniami, akcentują więc, że  dla zaistnie-

nia dialogu konieczne jest niejako „wyjście z  siebie”, aby obaj uczestnicy 

dialogu działali na zasadzie wzajemnego poszanowania i  uznania osobowej 

godności człowieka .

 Przechodząc do szczególnie interesującego nas zagadnienia procesu na-

uczania i  uczenia się, trzeba powiedzieć za M. Śnieżyńskim 52, że  do dialo-

gu, do sztuki dialogu, co jest procesem długim i  złożonym, szkoła powinna 

uczniów przygotować, jeżeli ma on mieć wpływ na skuteczne prowadzenie 

procesu wychowawczego czy kształcącego. Zdaniem wspomnianego autora,

dialog edukacyjny w  procesie kształcenia ma do spełnienia wiele bardzo istot-
nych zadań, między innymi: uczy kultury rozmowy, wyzwala wiarę w  znalezie-
nie odpowiedzi na nurtujące problemy, mobilizuje do zadawania pytań, uczy 
współpartnerstwa współdziałania w  grupie oraz odpowiedzialności za słowo, 
wyzwala niepokój intelektualny, pozwala urzeczywistnić sprzężenie zwrotne 

50 W.  Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996.
51 M. Śnieżyński, Dialog edukacyjny, dz. cyt., s.  9.
52 M. Śnieżyński, Sztuka dialogu. Teoretyczne założenia a  szkolna i  akademicka rzeczywi-

stość, Kraków 2008, s. 15.
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pomiędzy nauczycielem a  uczniem pozwala pełniej poznać osobowość drugiego 
człowieka, wytwarza więzi społeczne w  zespole 53.

Dialog edukacyjny spełnia nade wszystko funkcję wychowawczą, gdyż 

w  sposób najpełniejszy stawia w centrum człowieka oraz zapewnia mu wzra-

stanie w atmosferze wzajemnego szacunku potrzebnego na drodze poszuki-

wania prawdy o sobie i świecie.

5.2. Propozycja dialogu edukacyjnego

M. Śnieżyński, mając na uwadze istotne, edukacyjne znaczenie dialogu, 

opracował propozycję wyeksponowania podstawowych elementów dialogu, 

warunkujących poprawne stosowanie sztuki dialogu w  procesie dydaktycz-

nym. Jest przekonany, że  może ona być wykorzystana nie tylko w  procesie 

wychowania, ale także w  procesie kształcenia.

 Pewne elementy czy segmenty tej propozycji, jego zdaniem, mogą być 

zastosowane już od klasy pierwszej szkoły podstawowej, jak nawiązanie 

kontaktu poprzez komunikację i  relacje interpersonalne, a  inne, jak odkry-

wanie prawdy, kompromis i  konsensus dadzą się realizować w  gimnazjum 

i  liceum.

 Poniżej podajemy schemat autorskiej propozycji opracowanej przez 

M.  Śnieżyńskiego.

53 Tamże, s.  6.



281V. Rola dialogu w procesie dydaktycznym

Rys. nr 9. Schemat – Droga do dialogu
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M. Śnieżyński, Sztuka dialogu. Teoretyczne założenia a  szkolna i  akademicka rzeczy-
wistość, Kraków 2008, s.  16.

 Przyjrzyjmy się poszczególnym elementom i  zastanówmy się, jaką rolę 

pełnią w  procesie dydaktycznym.
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5.2.1. Budowanie kontaktu

Jak sam autor wyjaśnia, budowanie dialogu trzeba rozpocząć od budo-

wania kontaktu z  uczniem. Chcąc, żeby on zaistniał 

należy doprowadzić do komunikacji, która stanowi pierwszy krok do tworzenia 
więzi klasowych. Podstawą komunikacji jest mówienie i  słuchanie oraz wieloraka 
paleta znaków i  symboli niewerbalnych 54. 

 Nie można jednak procesu dydaktyczno-wychowawczego sprowadzić 

wyłącznie do komunikacji, bo wówczas rezygnowałoby się z  nawiązania 

bliższych kontaktów z  uczniem, z  kształtowania dwukierunkowego prze-

kazu informacji.

Zatem, pisze wspomniany autor, komunikacja edukacyjna jest niezbędna, ale 
jako początek drogi do nawiązania bliższego kontaktu z  uczniem. Ten bliższy kon-
takt zapewnia nam nawiązanie z  dziećmi i  młodzieżą relacji interpersonalnych 55.

Z  kolei podstawą tych relacji jest respektowanie przez pedagogów zasady 

miłości, życzliwości, sprawiedliwości, czyli w  pełnym tego słowa znaczeniu 

zasady podmiotowości. Nie wyklucza to potrzeby wyciągania konsekwencji, 

stanowczości, nagradzania czy karania. Warto na tym miejscu zacytować bar-

dzo słuszne określenie przez M. Śnieżyńskiego zasady podmiotowości, która

powinna mieć na uwadze takie podstawowe fakty, jak to, że  każda osoba jest 
jednostką jedyną i  niepowtarzalną, że  każdy uczeń ma prawo do godności 
i  szacunku, że  jest jednostką myślącą i  czującą, że  ma prawo do błędu, że  jest 
osobą wolną, ale i  odpowiedzialną, i że  w  każdym z  nas tkwi przynajmniej 
odrobina dobra 56.

 Wielu pedagogów podkreśla, choć innymi słowami, te same zasady do-

tyczące kontaktu z  drugim człowiekiem, a  zwłaszcza z  uczniem. J. Wal ak-

centuje potrzebę zaufania, twierdząc, że  nie wystarczy wierzyć w  człowie-

ka, ale trzeba także wierzyć człowiekowi, to znaczy uznać jego rozumność 

i    wolność oraz posiąść wewnętrzną pewność, że  on swoją rozumność i  wol-

ność, którą w  sobie posiada, doprowadzi do aktu realizacji 57.

54 M. Śnieżyński, Sztuka dialogu. Teoretyczne założenia a  szkolna i  akademicka rzeczy-
wistość, dz. cyt., s.  17.

55 Tamże. 
56 Tamże, s.  18.
57 J. Wal, Vademecum dialogu, dz. cyt., s.  52-53.



283V. Rola dialogu w procesie dydaktycznym

Zaufanie do człowieka to założenie jego dobrej woli, to przeświadczenie, 
że  wszelkie możliwości, jakie w  człowieku drzemią nie tylko zostaną uaktyw-
nione, ale będą tak przez samego człowieka pokierowane, aby wynikło z  tego 
wspólne dobro nas wszystkich. Zaufanie to przeświadczenie, że  moje otwarcie 
się na drugiego człowieka i  postawienie siebie do jego dyspozycji napotka się 
z  odwzajemnieniem mojej postawy lub przynajmniej jej poszanowaniem 58.

Zaufanie odgrywa w  dialogu szczególną rolę, dialog bowiem jest pewnego 

rodzaju zdaniem się na drugiego człowieka, ofiarowaniem siebie drugiemu 

człowiekowi. 

 W dialogu, w  budowaniu kontaktu istotną jest także pełna akceptacja 

drugiego człowieka. Akceptacja człowieka, jakim on jest, a  nie jakim chcie-

libyśmy go widzieć. Jednakże to

otwarcie nie może być ślepe, musi być krytyczne, w  przeciwnym bowiem wy-
padku stanie się naiwnością lub łatwowiernością 59.

Z  racji odmienności temperamentów, odmiennego środowiska, które nas 

ukształtowało i  wielu jeszcze innych przyczyn jesteśmy po prostu różni. Ale 

dzięki odkryciu w  sobie nawzajem dobra możemy razem budować.

Otwartość, jak pisze J. Grzybowski, oznacza zdolność dostrzeżenia osoby dru-
giego człowieka, zdolność do przyjęcia i  zaakceptowania, że  ten drugi człowiek 
ma także duszę, że  myśli, rozumie, że  ma swoje określone poglądy, że  ja mogę 
się od niego także czegoś dowiedzieć, nauczyć, że  nie zawsze ja muszę mieć rację 
we wszystkim. Otwartość oznacza też dostrzeganie osoby drugiego człowieka 
ponad jego słowami wypowiadanymi nieraz nieudolnie i  nieprecyzyjnie; ponad 
jego emocjami wyrażonymi bądź stłumionymi. Ponad własnymi emocjami 60.

 Postawa otwartości wymaga gotowości do rezygnacji z  utartych schema-

tów, ścieżek myślowych, wymaga zdolności rozważnego przyswajania myśli, 

opinii, a  nade wszystko wymaga zauważenia drugiego człowieka i  okazania 

mu życzliwości należnej osobie, którą stanowi 61. 

 Pomoc w  otwarciu się na drugiego, w  przyjęciu go takim, jakim on 

jest, stanowi niewątpliwie zdolność empatii, czyli uczuciowe utożsamie-

nie się z  inną osobą i  wzbudzenie w  sobie uczuć przez tę osobę przeżywa-

58 Tamże, s.  57.
59 Tamże, s.  75-76.
60 J. Grzybowski, Wprowadzenie do dialogu (w  małżeństwie i  nie tylko), dz. cyt., s. 48.
61 Tamże, s. 48.
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nych,  zdolność do wczuwania się w  przeżycia drugiej osoby 62. Jest jakby 

psychicznym wejściem do wnętrza drugiego człowieka. Jest popatrzeniem 

na życie i  wydarzenia z  perspektywy tej drugiej osoby, z  perspektywy jej 

specyficznej historii, jej wychowania, jej osobowości, z  perspektywy jej po-

trzeb i  jej obecnej sytuacji. Innymi słowy empatia to zdolność wczucia się 

w  to, co dla danej osoby oznacza życie i  istnienie, co oznacza radość, ból, 

przyjaźń, kontakt z  samym sobą oraz drugim człowiekiem.

Owo tak jakby jest niezwykle ważne, gdyż w  żadnym wypadku nie powinno 
się nadmiernie utożsamiać z  rozmówcą, a  tym samym tracić autentycznego 
kontaktu z  samym sobą. Konieczna jest jasna świadomość granic między do-
świadczeniem własnym i  doświadczeniem empatycznym 63.

 Poza poruszonymi już uwarunkowaniami budowania kontaktu niezwy-

kle ważną sprawą jest także postawa odpowiedzialności, która jest konse-

kwencją wolności. Odpowiedzialność za człowieka, z  którym się spotykam, 

przejawia się poprzez wierność człowiekowi.

Na czym zasadza się owa wierność? Najpierw na obecności przy drugim czło-
wieku, obecności fizycznej lub duchowej. Przy człowieku należy ustawicznie 
trwać. Człowiek winien „być” w  sprawach ludzkich. Konsekwencją obecności 
jest bliskość. Nic, co ludzkie nie może nam być obce. Bliskość jest swoistym 
opowiedzeniem się za człowiekiem, stanięciem po stronie człowieka. Byłoby 
jednak naiwnością sądzić, że  bliskość jest ślepa. Jeśli bowiem zachodzi taka 
potrzeba stara się ona bronić człowieka, nawet przed nim samym. Wreszcie 
wierność człowiekowi wyraża się gotowością wzajemności. Wzajemność to nic 
innego jak transfer, przekazywanie sobie wartości, ubogacenie się wartościami. 
Dobrze rozumiana wzajemność wyklucza transfer antywartości, które prowa-
dziłyby do degradacji drugiego człowieka. Wierność rodzi autentyczne i  pełne 
otwarcie na drugiego człowieka. (...) Otwarcie umożliwia nie tylko uczenie się 
człowieczeństwa w  dialogu, ale także swoiste dopełnianie, dzięki pomocy innych, 
własnego człowieczeństwa, wzrastanie w  człowieczeństwie 64.

Niewątpliwie dialogowe relacje nauczyciela z uczniem w procesie dydak-

tycznym wpływają niezwykle korzystnie na rozwój osobowości ucznia. 

Atmo sfera dialogu powoduje, że uczeń, nie czując obciążeń psychicznych, 

ujawnia swe pełne możliwości, nie obawia się podejmować nowych zadań, 

62 E. Goźlińska, Słowniczek nowych terminów w  praktyce szkolnej (ze szczególnym uwzględ-
nieniem specyfiki szkolenia zawodowego), Warszawa 1997. 

63 Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996, s. 53.
64 J. Wal, Vademecum dialogu, dz. cyt., s.  54.
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zaś klimat dialogu buduje szczególną więź pomiędzy uczniem i nauczycie-

lem  – zaufania.

5.2.2. Wspólne odkrywanie prawdy

Zdaniem M. Śnieżyńskiego, do wymienionych wyżej wartości w  przed-

stawionej przez niego propozycji dialog edukacyjny ma szczególne znaczenie. 

Jeśli on rzeczywiście zaistnieje, nauczyciel nie jest już tylko kompetentnym 

przekazicielem wiedzy, ale staje się doradcą, inspiratorem i  koordynatorem 

na drodze wspólnego odkrywania prawdy, która jest jedną z  trwalszych 

i  uniwersalnych wartości, jaką uczeń może poznać dzięki nauczycielowi, ale 

zarazem wartością, która w  dzisiejszych czasach ulega coraz większej dewa-

luacji i  staje się wartością bardziej deklaratywną niż stosowaną w  praktyce. 

Tymczasem wspólne odkrywanie prawdy przyczynia się w  sposób istotny 

do budowania wielokierunkowych więzi klasowych i  do wielostronnego 

rozwoju sfer osobowości: intelektualnej, uczuciowej, receptywnej, senso-

motorycznej i  wolitywnej 65.

 Sprawą niezwykle istotną w  dialogu jest unikanie postawy, która za-

mykałaby możliwość zmian. Przekonanie bowiem o  swojej nieomylności 

i  lekceważenie poglądów naszego rozmówcy całkowicie uniemożliwia za-

istnienie dialogu. Nie znaczy to jednak, że  należy wykluczyć wszelki kryty-

cyzm. Otwartość na drugiego nie może przerodzić się w  naiwność. Ważne 

jest jednak, aby nie mylić krytycyzmu z  krytykanctwem!

Krytycyzm, zdaniem J. Wala, jest oceną akuratną, czyli taką, jaka być powinna, 
to znaczy trafną. Żeby zaś była oceną trafną musi być oceną wyważoną i  wolną 
od takich emocji, które zaciemniają pole widzenia lub rodzą tendencyjność. Jeśli 
formułuje on negatywne sądy to czyni to po gruntownym rozpoznaniu w  we-
wnętrznym przekonaniu. Ale krytycyzm broni także słuszności tego, co prawdzi-
we i  dobre, posługując się tym względzie adekwatną argumentacją i  motywacją 66.

Warto jednak podkreślić, że  postawa krytycznego podejścia do omawia-

nych spraw, problemów powinna towarzyszyć wszystkim uczestnikom dia-

logu. Wynika z  tego, że  bez względu na to, z  kim podejmuje się trud dialo-

gu każdy ma prawo do krytyki usłyszanych koncepcji i  do obrony swoich 

65 Por. M. Śnieżyński, Sztuka dialogu. Teoretyczne założenia a  szkolna i  akademicka rze-
czywistość, dz. cyt., s.  19.

66 J. Wal, Vademecum dialogu, dz. cyt., s.  76.
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racji. Niezmiernie ważną jest tutaj umiejętność właściwego komunikowania 

się, która nie dopuszcza zwycięstwa siły emocji, lecz pozwala na spokojne 

zastanowienie się, jak nie zgodzić się z  usłyszaną tezą czy jak przedstawić 

krytykę określonych poglądów i  wyrazić własne zdanie, by nie ranić, nie 

obrażać, nie poniżać?

 W prowadzeniu dialogu przydatną jest także umiejętność asertywności, 

dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje, uczucia, 

przekonania, poglądy, wartości, bez odczuwania wewnętrznego dyskomfor-

tu i  nie lekceważąc rozmówców. W  sytuacjach konfliktowych, umiejętności 

asertywne pozwalają osiągnąć kompromis, bez poświęcania własnej godno-

ści i  rezygnacji z  uznanych wartości. Ludzie asertywni potrafią powiedzieć 

„nie”, bez wyrzutów sumienia, złości czy lęku. Być asertywnym – znaczy 

domagać się swoich lub czyichś praw lub występować w  ich obronie, nie 

ograniczając przy tym praw kogoś innego 67.

 Obok wymienionych umiejętności, zdaniem J. Wala, jest także ważną 

umiejętność bycia autentycznym. Zauważa jednak, że

być  autentycznym nie oznacza wcale prezentowania siebie takim, jakim się jest 
rzeczywiście, ale prezentowanie siebie takim, jakim naprawdę chce się być 68.

 Autentyzm w  dialogu jest niezwykle ważny. Bez niego dialog stałby się 

tylko grą pozorów. Postawa autentyzmu nakazuje bycie w  swym zachowaniu 

tym, kim się jest w  rzeczywistości, zerwania z  fasadowością i  grania określo-

nych ról. Osoba autentyczna jest szczera i  otwarta w  kontaktach z  innymi, 

zachowuje się naturalnie i  spontanicznie Ma zaufanie do siebie i  innych oraz 

jest świadoma własnych uczuć. Nie jest konformistyczna i  stereotypowa.

5.2.3. Konieczność kompromisu

Interpretację schematu propozycji przebiegu dialogu edukacyjnego koń-

czy M. Śnieżyński ważnym stwierdzeniem, które przytaczamy dosłownie. 

Kontynuacja poznania prawdy rodzi potrzebę, a w  wielu sytuacjach nawet ko-
nieczność poszukiwania kompromisu. Sposoby dochodzenia do kompromisu 
będą przydatne wszystkim uczniom w  ich późniejszym, dorosłym życiu. A  tego 

67 Pojęcie asertywności, w: http://www.sciaga.pl/tekst/13735-14-asertywność, 15 czerw-
ca 2009.

68 J. Wal, Vademecum dialogu, dz. cyt., s.  72.
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trzeba się też nauczyć. Oczywiście kompromis ma zawsze jakieś granice, mimo 
wolności wyboru, mimo tolerancji i  pluralizmu, są ograniczenia wyznaczone 
przez przesłanki racjonalistyczne, a  także przez przyjęty system wartości. Kie-
dy już doszliśmy razem do kompromisu, podejmujemy decyzję, formułujemy 
nasze stanowisko zwane konsensusem, który obliguje nas do realizacji danego 
zadania 69.

 Dodajmy tutaj za S. Michałowskim, że  mówiąc o  kompromisie i  poro-

zumieniu w  dialogu

nie ma obowiązku przekonania czy przezwyciężenia partnera, nie jest to bowiem 
pojedynek, ani wiec, ani głosowanie. Chodzi w  nim o  udostępnienie swoich 
przekonań partnerom w  taki sposób, aby ułatwić im ich zrozumienie i  przyjęcie. 
Reszta jest sprawą dobrej woli. Mamy się wzajemnie wzbogacać przez lepsze 
rozumienie dobra i  zła, a  także poznanie wartości, które ktoś inny lepiej niż 
my rozumie i  realizuje. I  wreszcie chodzi o  znalezienie bądź poszerzenie tego, 
co jest wspólne, co może być podstawą współdziałania. Prowadzenie dialogu 
daje szansę odkrywania nowych wartości i  kwestii, oddzielania różnic pozor-
nych od istotnych, tych, które wynikają z  nawarstwień czasów minionych, od 
różnic głębokich i  zasadniczych, daje więc szansę oddzielenia płaszczyzny, na 
której możliwa jest współpraca, od płaszczyzny, na której istnieć może tylko 
konfrontacja 70.

Zatem dialog, zdaniem W.  Andrukowicza

nie musi oznaczać rezygnacji z  własnych pryncypiów, nie chodzi tu również 
o  synkretyzm światopoglądowy, ale raczej o  wykorzystanie różnic w  poglądach 
do wykreowania postępu 71.

Zauważmy więc, że

w dialogu zatem wymagana jest podwójna kompetencja. Pierwsza z  nich do-
tyczy gruntownego rozeznania w  tematyce stanowiącej aktualnie przedmiot 
dialogu, druga zaś znajomości prawideł dialogowych i  praktycznej umiejętności 
dialogowania 72.

69 M. Śnieżyński, Sztuka dialogu. Teoretyczne założenia a  szkolna i  akademicka rzeczy-
wistość, dz. cyt., s.  19.

70 S. Michałowski, Spotkanie i  dialog jako podstawa skutecznych oddziaływań wycho-
wawczych, w: Szkice o  wychowaniu, pod red. W.  Kojsa, B. Dymary, Katowice 1994, s. 108.

71 W.  Andrukowicz, Edukacja dialog, „Edukacja i Dialog” 9 (1996), s.  9.
72 J. Wal, Vademecum dialogu, dz. cyt., s. 86.
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 Aby dialog był możliwy, należy przede wszystkim pamiętać, że  słucha-

nie ma pierwszeństwo nad mówieniem, dzielenie się przed dyskutowaniem, 

a  rozumienie przed ocenianiem. Dialog ma szansę zaistnieć nawet przy zwąt-

pieniach, ale wymaga odwagi, chęci i  pracy! Owocem dialogu jest odkrycie 

dobra, jakie jest w  drugim człowieku, poprzez spotkanie, które jest jego ce-

lem. Trzeba o  tym pamiętać, szczególnie wtedy, gdy trudno nam zrozumieć 

partnera i  jego racje, że  „dialog jest innym określeniem miłości. Można ko-

chać nie rozumiejąc wszystkiego do końca” 73.

5.2.4. Relacje interpersonalne

Istotną rolę w  dialogu edukacyjnym pełnią relacje interpersonalne, któ-

re powinny mieć charakter prawdziwego spotkania, a  to spotkanie zakłada 

wzajemną interakcję, czyli, jak pisze M. Szymczak, wzajemny wpływ jedno-

stek znajdujących się w  swojej bezpośredniej i  fizycznej obecności na swoje 

postępowanie 74. Może ono zaistnieć tylko wówczas, gdy każdy z  partnerów 

interakcji świadomie emituje pewne zachowania i  odbiera zachowania, gdy 

zachodzi pomiędzy nimi autentyczny proces komunikowania się, a  partnerzy 

dialogu wzajemnie na siebie wpływają. To ostanie ma szczególne znaczenie 

w  dialogu edukacyjnym pomiędzy nauczycielem i  uczniem.

 Wśród czynników wpływających w  sposób znaczący na omawianą inter-

akcję, A. Szczurek-Boruta 75 wymienia najpierw czynniki społeczno-pedago-

giczne, do których zalicza stosunek emocjonalny pomiędzy nauczycielem 

i  uczniem, styl kierowania wychowawczego nauczyciela i  sytuacyjne warun-

ki, w  jakich przebiega interakcja. Następnie określa wagę czynników oso-

bowościowych, a  więc właściwości podmiotu, czyli różne cechy  nauczyciela 

i  ucznia, które mają wpływ na przebieg i  końcowe rezultaty każdego spot-

kania. M. Śnieżyński przestrzega jednak, że

biorąc pod uwagę niesymetryczność relacji w  procesie wychowania wyznaczoną 
przez wiek, kompetencje, doświadczenie i  tendencje do  przedmiotowego trak-
towania wychowanków, dostrzec należy zagrożenia płynące z  tego tytułu dla 

73 J. Grzybowski, Wprowadzenie do dialogu, dz. cyt., s. 23.
74 Por. M. Szymczak, Aspekty przestrzenne interakcji klasowej, „Kwartalnik Pedagogiczny” 

1987, nr 2, s.  77-93, por. także: A. Szczurek-Boruta, Obraz interakcji między nauczycielem 
a  uczniem w  procesie edukacji, w: Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a  dialogiem, obszary 
napięć i  typy interakcji, pod red. M. Dudzikowej, Kraków 1996, s.  120-121.

75 Por. A. Szczurek-Boruta, Obraz interakcji między nauczycielem i  uczniem w  procesie 
edukacji, dz. cyt., s.  121.
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prawidłowego, partnerskiego porozumiewania się podmiotów edukacyjnych, 
a  tym samym dla realizacji idei podmiotowości w  wychowaniu 76.

Informuje jednocześnie, że  przeprowadzone przez E. Kubiak-Jurecką badania

wskazują na związek między nastawieniem emocjonalnym uczniów w  stosun-
ku do nauczycieli a  ich osiągnięciami w  nauce (uczniowie deklarujący pozy-
tywne uczucia w  stosunku do nauczyciela mają wyższe oceny z  przedmiotu 
z  zachowania) 77.

Stąd to w  relacjach wychowawczych w  myśl pedagogiki personalistycznej 

pełne spotkanie nauczyciela i  ucznia powinno prowadzić do głębokiego za-

stanowienia się ucznia nad sobą, tak, aby w  pewnym momencie swego życia 

mógł on powiedzieć: wiem kim jestem i  co chcę w  życiu osiągnąć. M. Śnie-

żyński 78, zastanawiając się nad dialogicznym charakterem relacji interperso-

nalnych w  szkole, stwierdza, że  aby takowe mogły zaistnieć, współczesnego 

nauczyciela powinny charakteryzować trzy podstawowe cechy osobowoś-

ciowe: miłość drugiego człowieka, kontaktowość, wyobraźnia.

 Miłość rozumiana jest tu jako dobroć, życzliwość, szacunek, sprawied-

liwość, a  także nieunoszenie się gniewem, niepamiętanie złego i  niepopa-

danie w  pychę. Zakłada ona również stanowczość połączoną z  tolerancją. 

Kontaktowość nauczyciela w  dużej mierze zależna będzie od jego zaanga-

żowania emocjonalnego, od tego, na ile nauczyciel CHCE być z  uczniem 

i  czy lubi to, czym się zajmuje. Innym elementem wspierającym kontak-

towość jest wytworzenie w  klasie atmosfery współpartnerstwa. Umiejętne 

posługiwanie się komunikacją niewerbalną jest kolejnym elementem po-

magającym nauczycielowi w  byciu kontaktowym. Wyobraźnia potrzebna 

będzie do tego, by odchodzić od schematów, przekraczać bariery rzemio-

sła, by szukać i  podejmować odważnych i  niekonwencjonalnych rozwiązań. 

5.3. Dialog edukacyjny a  rzeczywistość szkolna

M. Śnieżyński nie tylko stworzył teoretyczny koncept dialogu edukacyj-

nego, ale podjął także empiryczne badania, by się przekonać, na  ile ten dialog 

dochodzi do głosu w  praktyce szkolnej. W  latach 2003 i  2004 prowadził na 

76 M. Śnieżyński, Sztuka dialogu. Teoretyczne założenia a  szkolna i  akademicka rzeczy-
wistość, dz. cyt., s. 55.

77 Tamże.
78 Por. M. Śnieżyński, Zarys dydaktyki dialogu, dz. cyt., s.  188 n.
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szeroką skalę zakrojone badania wśród studentów pierwszych lat studiów, 

a w  drugim etapie badań wśród studentów ostatnich lat studiów 79. Prob-

lem badawczy zawarł w  pytaniu: jak przebiega i  jak jest realizowana szkolna 

droga prowadząca uczniów liceów ogólnokształcących do dialogu edukacyj-

nego? Zasadniczym celem badań było odkrycie, jak przebiega komunika-

cja pomiędzy nauczycielem i  uczniem, jak układają się między nimi relacje 

interpersonalne, czy ma miejsce dialog edukacyjny. Interesował się skutka-

mi dialogu edukacyjnego i  starał się odkryć różnice w  zakresie podejmo-

wania dialogu z  uczniami przez nauczycieli w  szkole i  ze studentami przez 

nauczycieli akademickich. W  cytowanej publikacji Sztuka dialogu. Teore-

tyczne założenia a  szkolna rzeczywistość autor prezentuje bardzo dokładnie 

rezultaty swoich badań. Nie będziemy ich tutaj powtarzać, ale wydaje się 

nam, że  warto przedstawić kilka końcowych bardzo interesujących wnio-

sków, które autor podaje w  zakończeniu swojej rozprawy 80.

 Z przeprowadzonych badań autor wyprowadza kilka ważnych wniosków. 

 Najpierw w  zakresie komunikacji stwierdza, że  znaczna ilość nauczy-

cieli stosuje niestety komunikację jednokierunkową. W  związku z  tym aż 

75% nauczycieli prowadzi lekcje tokiem podającym, posługując się przede 

wszystkim monologiem.

Aż 47% nauczycieli swoją postawą wywołuje u  uczniów poczucie lęku. Zapewne 
część z  nich czyni to nieświadomie, ale skutki są jednakowe. Uczniowie, któ-
rych nie wiążą żadne związki emocjonalne z  nauczycielami, u  których kontakty 
zatrzymują się na etapie komunikacji, potrafią bez żadnych skrupułów kłamać. 
Do okłamywania nauczycieli przyznało się 80% badanych absolwentów szkół 
średnich 81.

 W zakresie relacji interpersonalnych sprawa, zdaniem M. Śnieżyńskie-

go, przedstawia się mniej korzystnie, skoro aż 75,6% nauczycieli nie weszło 

w  fazę relacji interpersonalnych ze swoimi uczniami i  nie szanuje ich god-

ności, a u  ponad 70% stwierdza się brak życzliwości i  szacunku dla osoby 

ucznia, brak postawy dialogu oraz taktu i  kultury. Tylko 31,4% nauczycieli 

wyraża gotowość do wzajemnej współpracy z  uczniami, a  tylko 17% reali-

zuje postawę partnerską. Nic więc dziwnego, że  minimalny procent zwraca 

się z  zaufaniem do nauczycieli.

79 M. Śnieżyński, Sztuka dialogu. Teoretyczne założenia a  szkolna i  akademicka rzeczy-
wistość, dz. cyt., s.  20.

80 Tamże, s.  223.
81 Tamże.
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 Z kolei w  zakresie dialogu edukacyjnego tylko 23% nauczycieli wyraziło 

chęć realizowania tej sprawy. Jak wykazały badania, zdecydowanie podczas 

prowadzonych lekcji przeważają pytania nauczyciela kierowane do uczniów, 

a  nie odwrotnie. Badania dowodzą, jak pisze M. Śnieżyński, że  im większy 

szczebel nauczania, tym mniej pojawia się pytań zadawanych przez nauczy-

cieli i  uczniów. Wynika stąd, że  szanse dialogu edukacyjnego ciągle jeszcze 

nie docierają do świadomości większości nauczycieli jako bardzo skuteczny 

sposób prowadzenia procesu nauczania 82. Cieszyć jedynie może, że  zdecy-

dowanie korzystniej pod względem dialogu wypadli nauczyciele, których 

studenci wybrali taki sam kierunek studiów pedagogicznych, jaki oni wcześ-

niej ukończyli. Mimo wszystko, pisze M. Śnieżyński

wyniki badań dotyczące relacji interpersonalnych pomiędzy nauczycielami aka-
demickimi a  studentami, aczkolwiek zdecydowanie lepsze od wyników dotyczą-
cych relacji uczniów ze swoimi nauczycielami, daleko odbiegają od oczekiwań 
w  tym względzie 83.

 Przytoczone wyżej wyniki badań odnośnie komunikacji interpersonal-

nej i dialogu edukacyjnego w szkole nieuchronnie prowadzą do wniosku, 

iż niezbędnym jest zwrócenie uwagi na przygotowanie nauczycieli-wycho-

wawców od strony umiejętności budowania relacji interpersonalnych w  cza-

sie zajęć. Tylko wówczas będzie mógł być realizowany w sposób właściwy 

postulat podmiotowego i indywidualnego traktowania ucznia w procesie 

dydaktycznym.

82 Tamże.
83 Tamże, s.  224.
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Rozdział VI

Pedagogika ignacjańska próbą syntezy współczesnych 
teorii dydaktyczno-wychowawczych

Studium na temat rozwoju teorii procesu nauczania-uczenia się od te-

orii stopni formalnych aż do teorii komunikacji i  dialogu edukacyjnego 

chciałbym zamknąć prezentacją założeń pedagogiki ignacjańskiej. Jestem 

bowiem przekonany, że  można w  niej odkryć nie tyle podobieństwo, co ra-

czej swoisty charakter poszukiwań dotyczących procesu edukacji i  wycho-

wania młodego człowieka.  Pedagogika ignacjańska w  sposób bardzo znaczą-

cy uwzględnia wszechstronny rozwój osobowy ucznia, jego odpowiedzialną 

samodzielność, autentyczną komunikację pomiędzy nauczycielem i  uczniem 

oraz wielostronną twórczą aktywizację ucznia 1. A  poza tym zasadnicze jej 

założenia, choć mają wielowiekowy kontekst, zostały dogłębnie przemyśla-

ne i opracowane na nowo właśnie w  ostatnim dwudziestoleciu XX wieku. 

6.1. Istota pedagogiki ignacjańskiej

Pedagogika ignacjańska, pisze V.J. Duminuco 2, jest drogą nauczyciela 

i  ucznia, drogą na której nauczyciele towarzyszą uczniom w  ich wszech-

stronnym wzroście i  rozwoju. Tej pedagogii nie można sprowadzić wyłącz-

1 Ważne treści na ten temat zob.: W. Żmudziński, Fundament ignacjańskiej pedagogiki, w: 
Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu, red. W. Pasierbek, Kraków 
2008, s.  51-63 oraz V.J. Duminuco, Formacja czy indoktrynacja w  pedagogice ignacjańskiej, 
w: Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu, dz. cyt., s.  173-192.

2 V.J. Duminuco, Formacja czy indoktrynacja w  pedagogice ignacjańskiej, dz. cyt., s.  175.
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nie do określonej metodyki, bo przede wszystkim opiera się ona na jasno 

sprecyzowanym światopoglądzie i  wizji ideału osoby ludzkiej, którą chce 

się wychowywać. Wyznacza tym samym cel, któremu podporządkowane są 

wszystkie aspekty teorii kształcenia i  wychowania oraz dostarcza kryteriów 

do wyboru środków, które mają być zastosowane w  procesie kształcenia 

i  wychowywania. Światopogląd i  ideał wychowania jezuickiego w  naszych 

czasach zostały szczegółowo określone w  dokumencie Charakterystyczne ce-

chy jezuickiego wychowania 3, o  którym powiemy więcej poniżej. Ignacjań-

ska pedagogia przyjmuje opisany w  nich bardzo szczegółowo światopogląd 

chrześcijański oraz idzie dalej, sugerując w  kolejnym dokumencie Pedagogika 

ignacjańska. Podejście praktyczne 4 konkretne sposoby, dzięki którym można 

wcielić ignacjańskie wartości w  proces nauczania i  uczenia się.

 Dążenie do intelektualnego i  duchowego rozwoju ucznia oraz do osiąg-

nięcia pełni talentów danych mu przez Boga jest wyróżniającym się celem 

jezuickiego wychowania, zważywszy, że  celem tym nie było nigdy zwykłe 

gromadzenie wiadomości lub przygotowywanie się do zawodu, chociaż są 

to zadania ważne i  użyteczne. Ostatecznym celem wychowania jezuickiego 

jest przede wszystkim pełny wzrost osoby, prowadzący ją do świadomego, 

odpowiedzialnego, rzeczywistego, twórczego działania, i  to działania prze-

pełnionego duchem i  obecnością Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Człowie-

ka-dla-Innych. Ten cel działania, oparty na logicznym myśleniu, ale zara-

zem ożywiony kontemplacją misterium Chrystusa, ma przynaglać uczniów 

do samodyscypliny oraz twórczej inicjatywy, a  zarazem do uczciwości i  do-

kładności. W  związku z  tym niedbałe czy powierzchowne sposoby myślenia 

kwalifikuje się jako niegodne człowieka, a  nawet niebezpieczne dla świata, 

któremu ma służyć. 

 Być może z  racji programu teologicznego pedagogiki ignacjańskiej oba-

wiają się niektórzy swego rodzaju indoktrynacji. Jednakże gdy jezuickim 

szkołom wyznacza się ideały chrześcijaństwa katolickiego czy włącza teolo-

gię jako składnik własnego programu naukowego, trzeba jasno powiedzieć, 

że  poprzez program teologii dąży się do tego, by dać uczniom, studentom, 

właściwe i  wszechstronne rozumienie moralnego i  doktrynalnego naucza-

nia Kościoła katolickiego. Nikogo jednak nie zmusza się do wiary. Istnieje 

3 Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, tłum. B. Steczek SJ, Kraków 1989 
(tytuł oryginału: The Characteristics of Jesuit Education, „Acta Romana Societatis Iesu” 19 
(1986), f. 3, s. 770-832).

4 Ignatian Pedagogy: A  Practical Approach, Curia Praepositi Generalis Societatis Iesu, 
Roma 1993. Polski przekład: Pedagogika ignacjańska. Podejście praktyczne, tłum. B. Ste-
czek  SJ, Warszawa 1994.
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bowiem zasadnicza różnica pomiędzy rozumieniem i  wiarą. Zachęca się, 

prosi się uczniów, by zrozumieli katolicyzm, natomiast z  całą świadomością 

podtrzymuje się przekonanie, że  wiara przybiera różne kształty u  różnych 

ludzi i  nie może być wymuszona czy wyprodukowana 5. 

6.2. Kontekst, w którym rodzi się pedagogika ignacjańska 

W. Żmudziński prezentuje w  telegraficznym skrócie – jak sam pisze – 

tło, na którym powstała wizja edukacyjna i która  która towarzyszyła od samego 

początku istnienia jezuitom zaangażowanym przez ponad 400 lat w  apo-

stolat edukacyjny.

W XVI wieku w  efekcie wielkich zmian na arenie międzynarodowej i  odkryć 
naukowych pojawiają się nowe perspektywy realizacji ludzkich pragnień. Wśród 
nowych osiągnięć cywilizacji wartości ludzkie natrafiają jednak na kontrastujące 
z  nimi tendencje liberalne. Również na płaszczyźnie religijnej: obok odnowio-
nego spojrzenia na wartości chrześcijańskie wybucha protest Marcina Lutra 
i  powraca fanatyzm inkwizycji. Świat zaczyna coraz bardziej przeciwstawiać 
temu, co Boże, to co ludzkie. 
 W tym czasie pojawia się Towarzystwo Jezusowe. Jego celem staje się stwo-
rzenie prężnej organizacji potrafiącej odpowiedzieć na rodzące się w  społeczeń-
stwie i  na łonie Kościoła dylematy. Jezuici, wykształceni w  Paryżu, proponują 
solidną humanistyczną i  religijną formację oraz nowy typ zakonu zaangażowa-
nego w  działalność misyjną w  „świecie”. Początkowo znani jako kaznodzieje, 
dość szybko rozszerzają swoją działalność, powołując kolegia otwarte zarówno 
dla kleru diecezjalnego, jak i  dla osób świeckich. W  tych kolegiach starają 
się wypracować nowy model kultury, scalający w  sobie aspekt humanistycz-
ny i  chrześcijański, oraz stawiają sobie za cel wychowanie młodego człowieka 
świadomego swojej katolickiej tożsamości, szanującego przekonania innych, ale 
jednocześnie posiadającego krytyczne spojrzenie na rzeczywistość i  potrafiącego 
bronić swoich poglądów 6.

Innymi słowy człowieka aktywnego, twórczego, a  zarazem myślącego samo-

dzielnie i w  pełni odpowiedzialnego za podejmowane decyzje.

 Wizję ignacjańskiej edukacji miały realizować jezuickie kolegia, w  któ-

rych starano się kształtować ludzi aktywnych, świadomych swojej chrześ-

cijańskiej roli w  społeczeństwie i  umiejących prowadzić za sobą innych, 

5 Por. V.J. Duminuco, Formacja czy indoktrynacja w  pedagogice ignacjańskiej, dz. cyt., 
s.  188.

6 W.  Żmudziński, Fundament ignacjańskiej pedagogiki, dz. cyt., s. 51-52.
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fascynować ich tym, czym sami żyją. Wychowanie właśnie takich ludzi sta-

wiają sobie za cel jezuickie szkoły na całym świecie. Na ich fundamencie 

wyrosła współczesna wizja jezuickiej pedagogiki, ignacjański model peda-

gogii i  tradycja tysięcy dobrych szkół na świecie. 

6.3. Podstawy ignacjańskiej edukacji

Swoje założenia czerpie pedagogika ignacjańska z  dynamiki Ćwiczeń du-

chownych 7 oraz ze wskazań zawartych w  czwartej części Konstytucji Towarzy-

stwa Jezusowego 8 opracowanych przez Ignacego Loyolę.

 Ćwiczenia duchowne – stworzone i  spisane przez Ignacego – nie zakła-

dają prowadzenia uczestnika ćwiczeń jedynie do poznania intelektualnego 

lub do pobożnych praktyk. Są to ćwiczenia, które mają prowadzić młodego 

człowieka do właściwego wyboru drogi życia i  kształtować w  nim chrześ-

cijański system wartości. Przedstawiają mu nie tylko treści do rozważenia, 

ale także rzeczywistość do kontemplowania, sceny, które można sobie wy-

obrazić, uczucia warte właściwej oceny, a  wszystko to po to, by uczestnik 

ćwiczeń mógł lepiej poznać siebie oraz otaczający go świat, a  także odnaleźć 

w  nim swoje miejsce i  podjąć stosowne działania. Ta dynamika – jak szerzej 

powiemy niżej – została szczególnie zaakcentowana we wspomnianym już 

wyżej dokumencie z  1993 roku: Pedagogia ignacjańska. Podejście praktycz-

ne. Wyodrębniono w  niej trzy kluczowe elementy ignacjańskiego modelu 

pedagogii: doświadczenie poznania, refleksję nad nowym doświadczeniem 

oraz działanie. 

 W związku z  tym wielką wagę przywiązywali jezuici do metod naucza-

nia i  do świadectwa życia nauczycieli. Świadomi byli, że  Ewangelia, jeśli ma 

dotrzeć do człowieka, musi wcielić się w  konkretny kontekst kulturowy, 

społeczny i  polityczny, musi wcielić się w  konkretnego człowieka. Nowość 

jezuickiej szkoły tkwiła w  syntezie antropologii i  teologii, w  zintegrowaniu 

wymiaru humanistycznego z  wymiarem chrześcijańskim. Wychowawcy 

7 Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, Kraków 1993.
8 Konstytucje Towarzystwa Jezusowego wraz z  przypisami Kongregacji Generalnej XXXIV oraz 

Normy Uzupełniające zatwierdzone przez tę samą Kongregację, Kraków 2001. Część czwarta 
Konstytucji jest zatytułowana Wykształcenie i  przygotowanie do niesienia pomocy bliźnim tych, 
którzy pozostają w  Towarzystwie. Tytuł sugeruje, że  ich treść odnosi się wyłącznie do jezuitów. 
W  dwunastu rozdziałach tej części znajdujemy jednak szczegółowo opisane normy praktycz-
ne co do utrzymania kolegiów, programu nauczania, administracji i  wykładów. Dlatego też 
ta część stanowi istotną podstawę edukacji ignacjańskiej.
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jezuiccy byli zobowiązani interesować się całym człowiekiem, jego wszyst-

kimi wymiarami, zarówno tymi fizycznymi, intelektualnymi, jak i  psycho-

logicznymi i  duchowymi 9.

 Wprowadzenie w  praktykę pedagogiki ignacjańskiej stanowił dokument 

Ratio Studiorum przeznaczony najpierw dla Kolegium Rzymskiego, które 

powstało w  r. 1551. Przez wiele lat dokument podlegał przekształceniom 

i  miał zastosowanie także w  innych kolegiach. Definitywnie opracowane 

w  1599 roku Ratio Studiorum 10 stanowiło „pierwsze pełne, rozbudowane 

w  szczegółach ustawodawstwo szkolne” 11.

Zawiera ono serię „reguł”, praktycznych wskazań ułatwiających zarządzanie 
szkołą, formację nauczycieli, program i  metody nauczania. Podobnie jak część 
IV Konstytucji, jest to nie tyle praca oryginalna, ile dobry zbiór najbardziej 
skutecznych metod wychowania wypróbowanych w  tamtych czasach, i  przy-
stosowanych do realizacji celów szkół jezuickich 12.

 Na podłożu Ratio Studiorum rozwijał się system szkół jezuickich przez 

ponad dwieście lat, chociaż w  kolejnych dwu stuleciach trzeba było doku-

ment ten modyfikować i  dostosowywać do nowych warunków i  wyma-

gań. Tak było aż do czasu zniesienia zakonu bullą papieską w  1773 roku. 

W  wyniku tego dramatycznego wydarzenia została przerwana działalność 

845 instytucji wychowawczych znajdujących się w  Europie, Ameryce, Azji 

i w  Afryce 13. Dopiero w  1814 roku, po wielu latach starań ze strony jezui-

tów, ale także innych wysokich osobistości kościelnych i  świeckich, decyzją 

papieża Piusa VII przywrócono Towarzystwo Jezusowe, a  tym samym zo-

stała podjęta na nowo praca wychowawcza oparta o  poprawione wydanie 

Ratio Studiorum w  1832 roku 14. Niestety, to ostatnie Ratio Studiorum nie 

zostało jednak nigdy definitywnie wdrożone. Sytuacja polityczno-społeczna 

9 W.  Żmudziński, Fundament ignacjańskiej pedagogiki, dz. cyt., s.  53.
10 Oryginał łaciński Ratio Studiorum z  1599 roku został opublikowany jako wolumen 

V  Monumenta Paedagogica Societatis Iesu, pod red. L. Lukacsa SJ, Institutum Historicum 
Societatis Iesu, Roma 1986. Tłumaczenie polskie: Ratio Atque Institutio Studiorum SJ czyli 
Ustawa Szkolna Towarzystwa Jezusowego (1599), wstęp i  oprac. K. Bartnicka i T.  Bieńkow-
ski, Warszawa 2000.

11 S. Bednarski SJ, Upadek i  odrodzenie szkół jezuickich w  Polsce, Kraków 1933, s.  17.
12 Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, dz. cyt., s.  47.
13 Tamże, s.  47.
14 Tamże. Por. także: W.  Kubik SJ, Dydaktyka szkoły wyższej z  perspektywy pedagogiki 

igna cjańskiej, w: W  poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, pod red. D. Skulicz, Kra-
ków 2004, s.  37.
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w  wieku XIX uniemożliwiała po prostu przyjęcie powszechnie obowiązują-

cego programu nauczania wskutek szybko zmieniających się społeczeństw 

i  różnic kulturowych 15. Niespokojne czasy w  Europie XIX wieku, naznaczo-

ne rewolucjami, a  także częstymi przypadkami wypędzania jezuitów z  nie-

których krajów, a  tym samym również z  ich szkół, przeszkadzały w  auten-

tycznej odnowie filozofii czy pedagogiki jezuickiego wychowania. Jednakże 

pomimo tych trudnych sytuacji na terenie Europy, na pozaeuropejskich 

kontynentach, zwłaszcza w  rozwijających się krajach Ameryki Północnej 

i  Południowej, w  Indiach i  Wschodniej Azji szkoły Towarzystwa mogły się 

nadal rozwijać 16.

 Przechodząc do bardziej bliskich nam czasów, na początku dwudzieste-

go wieku – jak pisze wielki znawca pedagogiki ignacjańskiej o. V.  Duminu-

co  – tym, co zjednoczyło edukację jezuicką, nie był wspólny dokument, lecz 

wspólny duch i  widzenie świata według wizji Ignacego Loyoli oraz sposoby 

postępowania zgodne z  tym duchem. Jednakże prawie sto lat minęło zanim 

ten fakt został w  pełni uznany i  formalnie wdrożony do działania 17.

 Konsekwencją tego wspomnianego nastawienia wielu jezuitów oraz ich 

świeckich współpracowników był fakt, że  z  początkiem lat 80. XX wieku 

jezuici podjęli się wypracowania dokumentu prezentującego spójną dla 

wszystkich jezuickich szkół współczesną wizję jezuickiego wychowania. 

Sześć lat trwały prace przygotowawcze i  konsultacje, które opublikowano 

w  1986 roku w  niewielkiej cytowanej już książeczce zatytułowanej: Cha-

racteristics of Jesuit Education (polskie tłumaczenie: Charakterystyczne cechy 

jezuickiego wychowania, Kraków 1989). Czytamy w  niej, że  ktokolwiek za-

mierza mówić o  jezuickim wychowaniu w  dzisiejszych czasach, musi wziąć 

pod uwagę zmiany, które wpłynęły na to wychowanie od czasów św. Igna-

cego, zwłaszcza zaś w  XX stuleciu.

 Pod koniec XX wieku ten opracowany przez grupę kilkunastu jezuitów 

tekst stał się punktem wyjścia do dyskusji w  szkołach, w  zakonnych pro-

wincjach i  wreszcie na forum międzynarodowym. W  efekcie gruntownych 

przemyśleń i  przygotowań w  dniach 20-30 kwietnia 1993 roku zorgani-

zowano w  Rzymie (Villa Cavaletti) międzynarodowe seminarium dla osób 

odpowiedzialnych za jezuickie szkolnictwo. Seminarium miało na celu przy-

gotowanie ekip, złożonych z  jezuitów oraz ich świeckich współpracowników 

15 Por. V.J. Duminuco SJ, Nowe Ratio na nowe millenium?, „Horyzonty Wychowania” 
1 (2002), nr  1, s.  210.

16 Por. Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, dz. cyt., s.  47 i  48.
17 V.J. Duminuco SJ, Nowe Ratio na nowe millenium?, dz. cyt., s.  211.
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z  sześciu kontynentów do wprowadzania wypracowanej i  opisanej w  do-

kumencie z  1986 roku wizji w  codzienne realia szkolnego życia. Przygoto-

wano plan działania na najbliższe lata oraz kilkudziesięciostronicowy tekst 

Pedagogika ignacjańska. Podejście praktyczne prezentujący dynamikę procesu 

uczenia się i  nauczania analogiczną do dynamiki modlitwy ignacjańskiej 18. 

Po okresie wieloletnich prac, spotkań i  konsultacji, zostały zatem opraco-

wane i  przyjęte dwa dokumenty: stworzone już 1986 roku 19 Charaktery-

styczne cechy jezuickiego wychowania oraz Pedagogika ignacjańska. Podejście 

praktyczne z  roku 1993.

 Wielkie zasługi trzeba tu przyznać ówczesnemu generałowi, którym był 

ojciec Pedro Arrupe. To na jego polecenie zebrała się w  Rzymie międzyna-

rodowa grupa wybitnych pedagogów jezuitów oraz współpracujących z  nimi 

pedagogów świeckich dla stworzenia dokumentu współczesnej tożsamości 

jezuickiej edukacji 20.

 Dla rozważań na temat dydaktyki akademickiej szczególnie ważny jest 

ten drugi z  wymienionych dokumentów. Czytamy w  nim, jak pisze W.  Żmu-

dziński, że  ignacjański model pedagogii, ostatecznie przyjęty na międzyna-

rodowym seminarium w  Villa Cavaletti w  r. 1993 i  opublikowany pod ty-

tułem Pedagogika ignacjańska. Podejście praktyczne ma stanowić praktyczną 

pomoc we wprowadzaniu w  życie nowoczesnej wizji wychowania nakreślonej 

w  Charakterystycznych cechach jezuickiego wychowania. Jest on skierowany do 

nauczycieli i  stara się odpowiedzieć głównie na pytanie „jak”, a  nie „czego” 

nauczać, przypominając jednocześnie, że  pedagogia nie może być reduko-

wana jedynie do metodologii. „Musi ona zawierać jakiś światopogląd i  ja-

kąś wizję idealnej osoby ludzkiej będącej rezultatem edukacji”. Powołując 

się na ojca Sergio Restrepo SJ 21, W.  Żmudziński przedstawia oczekiwany 

rezultat edukacji w  formie profilu idealnego absolwenta. Powinien on być 

zdolny do podejmowania niezależnych i  odpowiedzialnych decyzji oraz do 

przyjęcia na siebie stałego zobowiązania posługiwania osobom potrzebują-

cym jako części swojego życiowego credo. Powinien być osobą kompeten-

tną oraz zdolną do pełnienia odpowiedzialnej roli w  społeczeństwie, a  także 

potrafiącą wyrażać miłość w  swoich relacjach międzyosobowych. Wreszcie 

18 Por. W.  Żmudziński, Fundament ignacjańskiej pedagogiki, dz. cyt., s. 57.
19 Por. w tym rozdziale przyp. 3 i 4.
20 Por. V.J. Duminuco, Nowe Ratio na nowe millenium, dz. cyt., s.  215.
21 Sergio Bernal Restrepo SJ, I grandi principi della spiritualità ignaziana nel processo di 

educazione personalizzante, w: La pedagogia della Compagnia di Gesù (Atti del Convegno In-
ternazionale, Messina 14-16 novembre 1991), pod red. F. Guerello, P. Schiavone, E.S.U.R – 
Ignatianum, Messina 1992, s.  326-327.
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powinien być osobą otwartą na przemiany zmierzające do stworzenia spo-

łeczeństwa bardziej sprawiedliwego 22.

 Jak widać z  przedstawionych założeń celów, pedagogika ignacjańska 

stawia przed nauczycielem i  uczniem niemałe wymagania, które zakładają 

niemal doskonałą komunikację interpersonalną, a  zarazem niezmordowa-

ną postawę twórczą i  odpowiedzialną za własny rozwój tak ze strony na-

uczyciela, jak i  ucznia oraz przygotowanie do działania jako służby innym 

w  duchu rzetelnej chrześcijańskiej miłości. 

6.4. Wizja i  światopogląd

W dokumencie „Pedagogika ignacjańska”. Podejście praktyczne akcentuje 

się potrzebę istotnego związku pomiędzy wizją i  metodą, to znaczy, że  peda-

gogika musi zawierać określony światopogląd i  wizję ideału osoby ludzkiej, 

która ma uczestniczyć w  procesie kształcenia. Te dwa czynniki określają bo-

wiem końcowy rezultat, na który są ukierunkowane wszystkie wysiłki i  dą-

żenia pracy edukacyjnej. One również określają kryteria doboru środków, 

które mają być stosowane w  procesie edukacji. 

 Światopogląd i  wizja w  jezuickiej edukacji w  naszych czasach zostały 

dokładnie i  przejrzyście przedstawione we wspomnianej wyżej publikacji 

Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania 23.

 Co zatem stanowi istotę tej wizji i  tego ideału? W sposób bardzo uprosz-

czony można powiedzieć, że  nie było nim nigdy zwykłe gromadzenie wia-

domości, przekazywanie wiedzy lub przygotowywanie do zawodu, chociaż 

nie kwestionuje się ważności tego przygotowania 24. Ostatecznym, specy-

ficznym celem jezuickiego wychowania jest osoba, pełny jej wzrost, zgod-

ny z  posiadanymi przez ucznia uwarunkowaniami, zdolnościami, a  przede 

wszystkim wzrost prowadzący do działania przenikniętego duchem i  obec-

nością Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Człowieka dla innych.

Wizja świata św. Ignacego ześrodkowana jest na historycznej osobie Jezusa 
Chrystusa. On jest wzorem ludzkiego życia przez swą całkowitą odpowiedź na 
miłość Ojca wyrażoną w  służbie innym ludziom. On dzieli z  nami nasz ludz-
ki los i  przeznaczenie. Zaprasza nas, by pójść za nim pod sztandarem krzyża 

22 Por. W.  Żmudziński, Fundament ignacjańskiej pedagogiki, dz. cyt., s.  57-58.
23 Schematyczną prezentację tej wizji i w  konsekwencji ideału człowieka znajdujemy 

w  załączniku II w  Charakterystycznych cechach jezuickiego wychowania, dz. cyt., s.  49-52.
24 Por. V.J. Duminuco, Nowe Ratio na nowe millenium?, dz. cyt., s.  219.
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w  odpowiedzi miłości danej Ojcu. On żyje i  jest obecny pośród nas, pozostaje 
nadal Człowiekiem dla innych w  służbie Bogu 25.

 Nakreślony cel, ideał działania, oparty na zdrowym poznaniu rozumu 

i  ożywiony przez kontemplację życia Jezusa Chrystusa, ma prowadzić ucz-

niów do samodyscypliny i  twórczej inicjatywy, do uczciwości i  dokładno-

ści, do stawania się ludźmi żyjącymi na wzór Chrystusa, zaangażowanymi 

w  służbę sprawiedliwości, czyli „ludźmi dla innych”. W  tym świetle, jak już 

wspominaliśmy, niedbałe lub powierzchowne sposoby myślenia, egoistyczne 

skupianie się na sobie kwalifikuje się jako niegodne człowieka i  co ważniej-

sze – niebezpieczne dla świata, któremu wszyscy z  racji swego powołania 

powinni służyć 26.

6.5. Dynamika procesu nauczania-uczenia się

Jak należy osiągać naszkicowany wyżej cel mający wyraźnie wydźwięk 

całościowej, czyli transcendentnej wizji człowieka w  duchu wytycznych pe-

dagogiki ignacjańskiej?

 Święty Ignacy, proponując model modlitwy zwanej Ćwiczeniami ducho-

wymi, wyraził go w  kategorii ćwiczeń, stanowiących łańcuch następujących 

po sobie etapów, które stwarzają rzeczywistą pomoc w  osobistym rozwo-

ju osobowym. Podobnie ignacjański model pedagogii to określona ogólna 

struktura odpowiadająca na pytanie: jak w  praktyce szkolnej, na zajęciach 

lekcyjnych zintegrować wszystkie działania nauczyciela, by sam proces na-

uczania-uczenia się, a  nie tylko zawarte w  nim treści, miał rzeczywisty wpływ 

na rozwój ucznia zgodny z  wizją jezuickiego wychowania. Ignacjański model 

pedagogii proponuje takie konstruowanie łańcucha zajęć, aby nauczyciel, 

wprowadzając uczniów w  konkretne d o ś w i a d c z e n i e  poznania, prze-

znaczył czas na r e f l e k s j ę  nad znaczeniem, jakie ma dla ucznia poznana 

prawda i  doprowadził go w  końcu do podjęcia osobistej decyzji, dokona-

nia wyboru, zajęcia stanowiska, ukształtowania własnego poglądu na dany 

temat, czyli do działania.

 Te trzy kluczowe momenty procesu uczenia się i  nauczania: doświadcze-

nie, refleksja i  działanie uzupełniono dwoma niezbędnymi elementami.

25 Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, dz. cyt., s.  51.
26 Tamże, s.  220; por. także Pedagogika ignacjańska. Podejście praktyczne, dz. cyt., s.  8.
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Pierwszy z  nich to kontekst. W  nauczaniu nie można nie wziąć pod uwagę 
rzeczywistości, z  jakiej wyrasta uczeń i  sytuacji, w  jakiej żyje. Nie mniej ważny 
jest kontekst socjo-ekonomiczny i  polityczny wraz z  dokonującymi się w  nim 
przeobrażeniami, jak również oczekiwania młodego człowieka, modele na jakich 
się wzoruje oraz jego przekonania uformowane zanim jeszcze trafił do szkoły. 
Niezmiernie istotne jest wzięcie pod uwagę predyspozycji ucznia, jego wcześ-
niejszych osiągnięć lub braków, jego zdolności i  jego indywidualnych preferencji 
w  zakresie sposobów przyswajania wiedzy. Ważna też jest jego kondycja fizyczna, 
poczucie bezpieczeństwa i  zrozumienia ze strony nauczycieli oraz posiadanie 
w  szkole dogodnych warunków do rozwoju duchowego.
 Kolejnym elementem, o  jaki uzupełniono dynamikę „doświadczenie – re-
fleksja – działanie jest ewaluacja (ocena). Ocena postępów ucznia nie może 
sprowadzać się do określenia jedynie stopnia, w  jakim przyswoił sobie informa-
cje i  nauczył się nimi posługiwać. Szkoła powinna oceniać proces dojrzewania 
ucznia jako osoby 27.

 Przyjrzyjmy się dokładniej tej drodze procesu uwzględniającego pięć 

stopni: KONTEKST, DOŚWIADCZENIE, REFLEKSJĘ, DZIAŁANIE 

i  OCENĘ.

6.5.1. Kontekst nauczania-uczenia się

Jak zauważa V.J. Duminuco, „kontekst jest ważny, aby ocenić gotowość 

studenta do nauki na każdym etapie jego wychowania, jak i  na podstawie 

znamiennej cechy jezuickiego wychowania alumnorum cura personalis, co 

oznacza prawdziwą troskę o  każdego studenta. Skupienie uwagi na kon-

tekście podczas nauki może uwydatnić wrażliwość i  siłę z  wcześniejszych 

doświadczeń rodzinnych, wychowawczych, społecznych, religijnych i  po-

litycznych, które prawdopodobnie oddziałują na naukę pozytywnie lub 

negatywnie 28. Mamy tu do czynienia z  postulatami, które odkrywaliśmy 

już u  B. Nawroczyńskiego, Henryka Rowida, J. Deweya czy W.  Okonia, 

M.  Śnieżyńskiego i  innych.

 Dlatego zasadniczym obowiązkiem nauczyciela jest możliwie jak najlep-

sze zapoznanie się z  dotychczasowym doświadczeniem życiowym ucznia, 

czyli poznanie aktualnego kontekstu, w  którym ma się dokonywać proces 

nauczania i  uczenia się. Nauczyciel powinien znać i  rozumieć świat ucznia. 

Świat wytworzony przez wiele czynników, jak rodzina, szkoła, rówieśnicy, 

27 W  Żmudziński, Fundament ignacjańskiej pedagogiki, dz. cyt., s.  59.
28 V.J. Duminuco, Formacja czy indoktrynizacja w  pedagogice ignacjańskiej, dz. cyt., s. 182.
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kultura młodzieżowa, obyczaje, a  także polityka, ekonomia, religia, środki 

przekazu, sztuka, muzyka i  inne. Wszystko to bowiem tworzy pozytywny 

lub negatywny własny świat ucznia. Trzeba koniecznie umożliwić uczniom, 

aby od czasu do czasu skierowali baczną uwagę na wzajemne powiązania 

w  nich obu tych światów, negatywnego i  pozytywnego, aby dostrzegli, jakie 

działają w  nich siły dobre i  złe, jak te siły wpływają na ich postawy, warto-

ści i  wierzenia. Jak kształtują ich rozumienie, osądy i  wybory. Które z  ich 

doświadczeń życiowych mają wyraźny wpływ na ich proces uczenia się, de-

cydują o  zajmowanych przez nich trwałych postawach, oddziałują na ich 

sferę myślenia i  działania. Jakie praktyczne działania mogą i  chcą podjąć, 

by uzyskać większą wolność i  kontrolę wobec własnego losu.

 Możliwość stawiania i  zatrzymywania się nad wysuniętymi problemami 

wymaga oczywiście w  relacji pomiędzy nauczycielem i  uczniem autentycz-

ności i  prawdy, czyli niemal doskonałej komunikacji opartej na wzajemnym 

zaufaniu i  szacunku, a  ta rodzi się w  wyniku trwałego doświadczenia dru-

giej osoby, w  tym przypadku – nauczyciela jako prawdziwego towarzysza 

w  podjętym trudzie uczenia się 29.

 Tak wiele spraw, zdobytych uprzednio pojęć, zachowań, uczniowie wno-

szą do swojego procesu uczenia się. Ich poglądy i  sposoby myślenia nabyte 

w  poprzednim okresie nauki lub przejęte samorzutnie z  ich kulturowego śro-

dowiska, a  także uczucia, postawy i  wartości odnoszące się do przedmiotu, 

który mają studiować, stanowią istotną część realnego kontekstu ich obec-

nego uczenia się, czego nie można w  żadnym wypadku być nieświadomym 

czy lekceważyć lub zapominać.

 W tym kontekście jasno można dostrzec podobieństwo do założeń i  ro-

zumienia znaczenia dialogu edukacyjnego M. Śnieżyńskiego oraz wymaga-

nych przez niego istotnych dla dialogu dobrych, niemal doskonałych relacji 

interpersonalnych pomiędzy nauczycielem i  uczniem.

6.5.2. Doświadczenie w  procesie nauczania-uczenia się

W doświadczeniu proces poznawczy i  zaangażowanie emocjonalne wzajemnie 
na siebie oddziałują. Integracja tych obu elementów czyni bardziej efektywnym 
proces zdobywania wiedzy oraz nadaje mu głębszy sens. Rozwinięcie jedynie 

29 Por. Pedagogika ignacjańska, Podejście praktyczne, dz. cyt., s.  16 i  17 passim. Por. także: 
V.J.  Duminuco SJ, Niektóre wyzwania dla wychowania chrześcijańskiego na progu nadcho-
dzącego Tysiąclecia, Wokół współczesności, Kultura i  media 1, Katolickie Biuro Informacji 
i  Inicjatyw Europejskich, Warszawa 1995, s.  63.
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elementu poznawczego kształtuje, co oczywiste, zdolności operacyjne mózgu, 
ale nie całego człowieka. „Nihil est in intellectu quod non fuit prius in sensu” – 
nic nie wnika do intelektu, co wpierw nie przeszło przez zmysły – mówi stare 
łacińskie przysłowie. Uczeń powinien angażować w  proces poznawczy zmysły, 
umysł, wolę i  serce. Trudno się oprzeć w  tym momencie wspomnieniu filozofii 
Diltheya, czy przedstawicieli kultury, a  nawet szesnastowiecznych pedagogów 
Amosa Komeńskiego czy później żyjącego Henryka Pestalloziego, a  także młod-
szych pedagogów drugiej połowy XX wieku. 
 Święty Ignacy w  Ćwiczeniach Duchowych zwraca szczególną uwagę na przy-
gotowanie do doświadczenia spotkania z  Bogiem. Podobnie też doświadczenie 
spotkania ucznia z  nauczaną prawdą potrzebuje starannego przygotowania 
zarówno ze strony ucznia, jak i  nauczyciela 30.

 Ignacjańskie doświadczenie nie ma na uwadze wyłącznie czysto intelek-

tualnego jego rozumienia. Ignacy wprost nalega, aby cała osoba brała udział 

w  procesie uczenia się. Zaleca więc uaktywnienie w  zdobywaniu doświad-

czenia zarówno umysłu, wyobraźni i  uczucia, zaangażowania uczuciowej, 

jak i  poznawczej sfery osoby w  proces uczenia się. Jest bowiem przekonany, 

że  bez wewnętrznego uczuciowego nastawienia połączonego z  intelektual-

nym zrozumieniem nie pobudzi się jednostki do działania, zwłaszcza działa-

nia na rzecz innych ludzi. Zwraca tu uwagę, że  ważne jest przyjęcie prawdy, 

że  Bóg jest Ojcem, ale żeby prawda ta stała się żywą i  skuteczną, uczniowie 

powinni zdaniem św. Ignacego odczuwać też czułość, z  jaką Ojciec Jezusa 

Chrystusa nas kocha, troszczy się o  nas i  przebacza nam. Jedynie to pełniej-

sze doświadczenie może nas skłonić do uświadomienia sobie, że  skoro Bóg 

darzy taką miłością wszystkich naszych braci i  siostry ludzkiej rodziny, mo-

żemy w  głębi naszej istoty być pobudzeni do troski o  innych, do uczestni-

ctwa w  ich radościach i  smutkach, nadziejach, trudnych doświadczeniach, 

ubóstwie, niesprawiedliwych sytuacjach. Może zechcemy coś dla nich uczy-

nić. W  tym wypadku angażuje się cała osoba, jej serce i  umysł 31. Wyraźnie 

dochodzi tu do głosu element pedagogiki transcendentnej. Zwróćmy przy 

okazji uwagę na słuszne rozważania Bogusława Śliwerskiego, który wyjaś-

nia różnice pomiędzy pedagogiką transcendentną, a  nietranscendentną.

Podział w  pedagogice na kierunki transcen dentne i  nietranscendentne wynika 
z  wytyczonej przez filozofię poznania, ontologię oraz antropologię filozoficzną 
ostrej granicy między rozumem i  wiarą, z  rozróżnienia na to, co jest racjonalne, 
naturalne, od tego, co jest racjonalne w  stopniu wyższym, co jest tajemnicą, 

30 Por. W.  Żmudziński, Fundament ignacjańskiej pedagogiki, dz. cyt., s.  60.
31 Pedagogika ignacjańska, Podejście praktyczne, dz. cyt., s.  18 i  19.
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transcendencją, czymś nadprzyrodzonym. Pedagogika bez transcendencji to 
pedagogika bez odwoływania się do wia ry rozumianej jako obszar Bożego ob-
jawienia, jako sfera tego, co jest dane, a  na co wychowawcy i  wychowankowie 
powinni się otwierać, to pedagogika bez mistyki, bez wskazywania na rolę do-
świadczania transcendencji w  ich życiu. Granicę tak rozumianych pedagogii 
wyznacza odpowiedź na pytanie, jakie prawdy one odkrywają i  jakie chce się 
osiągnąć cele przy ich pomocy 32.

Nieco dalej B. Śliwerski określa cele obu rodzajów pedagogiki, zwłaszcza 

pedagogiki bez transcendencji. I tak:

Celem pedagogii bez transcendencji nie jest wychowanie człowieka do właś-
ciwego przeżywania osobowego dialogu z  Bogiem, prowadzenie do spotkania 
z  Chrystusem, który dla pedagogiki transcendentnej jest pełnią prawdy i  wszech-
mocy, ani też nie jest włączaniem osób do życia w  Kościele. Celem wychowania 
staje się w  tej pedagogice różnie uzasadniana przez filozofię i  nauki szczegółowe 
wolność człowieka. Dla pedagogiki bez transcendencji charakterystyczne jest 
weryfikowanie prawdy metodami eksperymentalnymi, w  przeciwieństwie do po-
twierdzanej przez pedagogikę transcendentną prawdy objawionej (religijnej) 33.

 Powracając do przerwanego wątku, trzeba zauważyć, że  ludzkie doświad-

czenie może mieć charakter pośredni lub bezpośredni. Jedno i  drugie bar-

dzo różni się od siebie. Pośrednio na podstawie przeczytanego reportażu 

w  prasie o  zniszczeniach w  wyniku powodzi, huraganu można poznać takie 

fakty, jak szybkość i  kierunek wiatru, ilość osób zabitych i  rannych, obszar 

i  wielkość zniszczeń. Jednak to poznanie rzeczy odległej może pozostawić 

u  czytelnika obojętność na ludzki wymiar szkód wyrządzonych przez burzę, 

trzęsienie ziemi. Czym innym jest, gdy ktoś jest bezpośrednio na miejscu 

tam, gdzie wieje wiatr, gdzie odczuwa się siłę sztormu i  jego niebezpieczeń-

stwo dla życia, domu i  posiadanych dóbr. Gdy siła wiatru staje się ogłusza-

jąca, gdy trzęsienie ziemi wyzwala trwogę i  przerażenie, wówczas w  głębi 

swej istoty człowiek odczuwa obawę o  życie swoje i  swoich sąsiadów. Jasno 

zatem widać, że  bezpośrednie doświadczenie zazwyczaj jest pełniejsze, bar-

dziej dotykające jednostkę. 

 W środowisku szkolnym doświadczenie bezpośrednie może dochodzić 

do głosu w  kontaktach międzyosobowych podczas rozmowy, dyskusji, ba-

dań prowadzonych w  laboratoriach, podczas wycieczek czy realizowanych 

32 B. Śliwerski, Pedagogika bez transcendencji, w: Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań 
współczesnego humanizmu, dz. cyt., s.  80.

33 Tamże, s.  81.
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projektów pomocy albo uprawiania sportu, czyli zawsze tam, gdzie możli-

wa jest międzyosobowa komunikacja.

 W nauce szkolnej bezpośrednie doświadczenie nie zawsze jest możliwe. 

Proces uczenia się zachodzi bowiem najczęściej w  wyniku pośredniego do-

świadczenia poprzez czytanie lub słuchanie wykładu. Chcąc wprowadzić 

uczniów w  doświadczenie uczenia się w  sposób pełniejszy na poziomie 

ludzkim, nauczyciele powinni rozwijać wyobraźnię i  wrażliwość swoich 

wychowanków, aby zdołali pełniej wniknąć w  rzeczywistość, którą zgłę-

biają. Trzeba im umożliwić zapoznanie się z  historycznym środowiskiem 

i  uwarunkowaniami danej epoki, czynnikami kulturowymi, społecznymi, 

politycznymi i  ekonomicznymi, które wpływały na życie ludzi w  badanym 

okresie. Pomocne może się tu okazać odtwarzanie sytuacji, odgrywanie ról, 

użycie materiałów dźwiękowych i  wizualnych 34.

 Na podstawie bezpośredniego czy pośredniego doświadczenia ucznio-

wie przyswajają sobie wiele poznawanych poszczególnych danych, poznają 

swoje reakcje uczuciowe. Ale potrzeba rzetelnego wysiłku i  troski, aby na 

podstawie tych danych podstawowych doświadczenie mogło przynieść od-

powiedź na pytanie: „Czym dana rzeczywistość naprawdę jest?”, „Jak ja na 

nią reaguję?”. Inaczej mówiąc, uczniowie muszą chcieć z  pełnym zaangażo-

waniem zrozumieć sens poznawanej, badanej ludzkiej rzeczywistości, z  którą 

się spotykają, do czego ona zobowiązuje – a  temu celowi służy refleksja 35.

6.5.3. Refleksja – konieczne dopełnienie doświadczenia

Rzadko albo niemal wcale nie porusza się wartości refleksji nad do-

świadczeniem tak, jak czyni to św. Ignacy, który przez całe życie zdawał so-

bie sprawę, że  podlega różnym poruszeniom, wezwaniom, alternatywom, 

które niejednokrotnie były ze sobą sprzeczne. Jego największą troską było 

odkrywanie tego, co kierowało nim w  każdej sytuacji. Co prowadziło do 

ukojenia, a  co do strapienia? Skąd te uczucia pochodziły? Dokąd prowadzą? 

Dlaczego? Stał się mistrzem rozeznania, ponieważ udawało mu się rozróż-

niać źródła i  znaczenie własnych doświadczeń. Dla św. Ignacego „rozezna-

wać” znaczyło wyjaśnić swe wewnętrzne motywacje i  racje leżące u  podstaw 

34 Por. tamże, s.  19 i  20.
35 Por. Pedagogika ignacjańska. Podejście praktyczne, dz. cyt., s.  19 i  20. Por. także: V.J.  Du-

minuco SJ, Niektóre wyzwania dla wychowania chrześcijańskiego na progu nadchodzącego Ty-
siąclecia, dz. cyt., s. 72 n.
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wypowiadanych sądów, badać przyczyny i  implikacje swych doświadczeń, 

rozważyć możliwe wybory oraz ocenić je w  świetle prawdopodobnych kon-

sekwencji i  odkryć, co najlepiej prowadzi do upragnionego celu, stać się 

osobą wolną, która szuka, znajduje i  spełnia wolę Bożą w  każdej sytuacji 36.

 W procesie nauczania uczenia się na etapie refleksji poszukuje się właś-

ciwego sensu i  wartości tego, co się studiuje. Przy pomocy refleksji wydoby-

wamy znaczenia z  ludzkiego doświadczenia. To nie tylko odkrywanie relacji 

między tym, czego się uczymy a  innymi elementami poznania przyswojo-

nymi wcześniej. To przede wszystkim odkrywanie relacji między tym, co 

poznajemy a  naszym światem wartości. Refleksja przekształca w  sposób za-

sadniczy nasze przekonania, wartości, postawy, sposób myślenia. Refleksja 

jest więc procesem, poprzez który odkrywamy znaczenie i  sens ludzkiego 

doświadczenia. Nabiera ono sensu, gdy poznajemy lepiej przyczynę naszych 

poruszeń wewnętrznych zachodzących w  konfrontacji z  poznawaną praw-

dą, gdy jesteśmy świadomi wpływu, jaki ma na nas i  na innych to, czego się 

uczymy, gdy lepiej rozumiemy, kim jesteśmy i  kim mogłoby się być w  sto-

sunku do innych.

 Moment refleksji stanowi jedno z  największych wyzwań dla wychowawcy 

ignacjańskiego i  oczekuje od niego umiejętności formułowania zagadnień 

w  taki sposób, aby poszerzały one świadomość uczniów o  inne punkty wi-

dzenia, aby kształtowały w  nich umiejętność widzenia problemu z  różnych 

perspektyw. Nauczyciel jest tutaj jak kierownik duchowy podczas towarzy-

szenia osobie odprawiającej rekolekcje. Szanuje w  pełni wolność ucznia, 

„stwarza warunki, kładzie fundamenty i  dostarcza okazji”. Refleksja po-

winna być procesem formacyjnym rodzącym potrzebę wyjścia poza sferę 

poznania i  motywującym do działania 37.

 „Refleksja” stanowi zatem szczególny moment w  pedagogice ignacjań-

skiej. Oznacza staranne rozważenie pewnego tematu, doświadczenia, idei, 

zadania lub spontanicznej reakcji, żeby móc pełniej pojąć ich znaczenie. 

Refleksja więc, będąc procesem, dzięki któremu niejako wydobywa się zna-

czenie i  głębszy sens z  ludzkiego doświadczenia, daje:

–  bardziej dogłębne zrozumienie studiowanej prawdy;

–  zrozumienie źródeł odczuć lub reakcji, których doświadczamy podczas 

studiowania;

–  głębsze zrozumienie konsekwencji wynikających z  tego, co się zrozumia-

ło dla samego siebie i  dla innych;

36 V.J. Duminuco, Formacja czy indoktrynizacja w  pedagogice ignacjańskiej, dz. cyt., s. 183.
37 Por. W. Żmudziński, Fundament ignacjańskiej pedagogiki, dz. cyt., s.  61-62.
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–  osiągnięcie osobistego wglądu w  wydarzenia, idee, prawdy lub zakłóce-

nia prawdy;

–  dojście do jasnego zrozumienia tego, co mnie jakoś porusza i dlaczego 

mnie porusza i  wreszcie dostrzeżenie, kim ja mógłbym być w stosunku 

do innych 38.

 Trzeba zatem dostrzec, że  doświadczenie i  refleksja są elementami czy 

zjawiskami nierozdzielnymi. Nie da się bowiem zdobyć, mieć wgląd w  zna-

czenie jakiegoś doświadczenia bez chociażby odrobiny refleksji. Z  kolei każ-

da refleksja jest uwarunkowana posiadaniem już pewnego doświadczenia 

intelektualnego lub uczuciowego, intuicji, pewnej jasności, wizji świata, 

samego siebie i  innych.

 W celu zaistnienia refleksji ważnym zadaniem nauczyciela jest formułowa-

nie pytań, które mogą rozbudzić świadomość uczniów i  nauczyć ich uwzględ-

nienia poglądów innych ludzi, zwłaszcza ludzi ubogich. Nauczyciel w  żadnym 

wypadku nie może narzucać podczas prowadzenia refleksji własnego punktu 

widzenia. Gdyby to miało miejsce, popadłoby się w  duże ryzyko manipulacji 

czy indoktrynacji, a  to jest absolutnie niezgodne z  igna cjańską pedagogiką. 

Nauczyciel powinien unikać tego wszystkiego, co mogłoby takie ryzyko stwa-

rzać. Jeśli ma realizować zadanie uwrażliwiania uczniów na humanistyczny 

wydźwięk treści i  tego wszystkiego, czego się uczą, nauczyciele powinni się 

troszczyć o  wzbogacanie dotychczasowych doświadczeń uczniów i  tak przy-

czyniać się do wzrostu ich ludzkiej doskonałości 39. Wszystko to mają jednak 

czynić z  wielkim poszanowaniem dla wolności ucznia. 

 Zawsze dopuszcza się możliwość, że  uczeń nawet po podjęciu refleksji 

zdecyduje się pójść własną drogą. Mogą na to wpływać tak czynniki roz-

wojowe, jak i  różne jego wątpliwości czy też inne wydarzenia wywierające 

wpływ na życie ucznia. Być może uczeń okaże się niezdolny do dalszego roz-

woju w  kierunku większego altruizmu, sprawiedliwości społecznej, służby 

na rzecz innych. Nawet Jezus spotkał się z  podobną reakcją ze strony bo-

gatego młodzieńca. Zawsze trzeba szanować prawo jednostki, która może 

nie chcieć swego osobistego wzrostu. Nauczyciele są tylko siewcami ziarna. 

Dzięki Opatrzności Bożej ziarno może zacząć kiełkować później, w  swoim 

nieuchwytnym dla nas czasie.

 Te dwa pojęcia DOŚWIADCZENIE i  REFLEKSJA mogą być rozma-

icie definiowane przez różne szkoły pedagogiczne.

38 Por. V.J. Duminuco, Nowe Ratio na nowe millenium?, dz. cyt., s.  223 i  224.
39 Pedagogika ignacjańska. Podejście praktyczne, dz. cyt., s.  21 i  22.



309VI. Pedagogika ignacjańska

W ignacjańskiej tradycji edukacyjnej terminy te są szczególnie wymowne, ponie-
waż określają „sposób postępowania”, który wydaje się być najbardziej skuteczny 
w  osiąganiu „integralnej formacji” ucznia. Jest to droga, która prowadzi nie tylko 
do opanowania samego przedmiotu, ale także do szukania w  życiu sensu i  do-
konywania osobistych wyborów, do działania zgodnie z  całościową wizją świata. 
 Dla św. Ignacego bowiem decydującym znakiem wzrostu człowieka jest to, 
co on czyni, a  nie to co mówi. Stąd On sam i  pierwsi jezuici szczególnie zwra-
cali uwagę na formowanie postaw, wartości i  ideałów uczniów tak, aby zgodnie 
z  nimi w  różnych sytuacjach mogli podejmować dojrzałe decyzje dla własnego 
dobra i  dobra innych. Ignacy chciał, żeby szkoły jezuickie tak kształtowały mło-
dych ludzi, by mogli oni i  chcieli wnosić swój wkład w  dobro społeczeństwa 
w  sposób inteligentny i  skuteczny 40. Stąd to, w  przekonaniu Ignacego refleksja 
rozwija się i  dojrzewa wtedy tylko, kiedy prowadzi do podjęcia decyzji i  zaan-
gażowania czyli do działania w  duchu miłości 41.

Refleksja jest więc istotnym elementem edukacji ignacjańskiej. To dzięki 

niej uczeń-student może odkryć prawdziwy sens tego, czego się uczy, co 

studiuje. Owo odkrycie nadaje procesowi dydaktycznemu szczególną efek-

tywność, która znajduje swoje zastosowanie w  działaniu.

6.5.4. Działanie

Prowadzenie ucznia do działania występuje jako postulat niemal u  wszyst-

kich pedagogów XX wieku, choć inaczej rozumieją je przedstawiciele pe-

dagogiki europejskiej, a  inaczej przedstawiciele amerykańscy, jak chociażby 

pragmatysta J. Dewey. Działanie

święty Ignacy pojmował bardzo głęboko, a  zarazem chciał, by zdążało w  kierun-
ku dobra człowieka. Pragnął, aby szkoły jezuickie tak kształtowały człowieka, 
aby ten z  przekonaniem angażował się dla dobra społeczeństwa i  aby robił to 
inteligentnie oraz skutecznie. Refleksję którą akcentował, uważał, że  ma jedynie 
sens wtedy, gdy prowadzi do podjęcia decyzji i  do zaangażowania. W  ignacjań-
skim modelu pedagogii mówimy o  dwóch rodzajach działania: 
–  wewnętrznym, gdy dokonujemy wyboru swoich osobistych przekonań oraz 

czynimy swoimi konkretne wartości oraz
–  zewnętrznym, gdy przyswojone prawdy i  osobiste przekonania przekładają 

się na nasze działania i  postawy spójne z  wyznawanym przez nas syste-
mem wartości – naszą filozofią życia. To działanie, będące owocem refleksji 
nad doświadczaną rzeczywistością, może znaleźć swój wyraz w  szkolnym 

40 Tamże, s.  22.
41 W.  Kubik SJ, Dydaktyka szkoły wyższej z  perspektywy pedagogiki ignacjańskiej, dz. cyt., s.  42.
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wypracowaniu, w  zrealizowanym projekcie, w  chrześcijańskiej służbie oso-
bom potrzebującym, w  walce o  sprawiedliwość, a  przede wszystkim we włas-
nych, świadomie przyjmowanych postawach wobec otaczającego świata 42.

 „Działanie” zatem w  pedagogice ignacjańskiej odnosi się do wewnętrz-

nego wzrostu człowieka w  oparciu o  przeżyte doświadczenia, nad którymi 

prowadzono refleksję. Proces ten obejmuje, jak powiedzieliśmy wyżej, dwa 

etapy: wybory czy działania wewnętrzne i  wybory oraz działania ujawnione 

na zewnątrz 43.

 Jeśli zrozumie się w  pełni znaczenie zdobytego doświadczenia i  właści-

wie oceni, wówczas prowadzi to na ogół do podjęcia wewnętrznych wybo-

rów, ale mogą one zaistnieć tylko wtedy, gdy uczeń uzna, że  jakaś prawda 

staje się punktem jego odniesienia, podstawą lub predyspozycją, która ma 

wpływ na wszelkie jego decyzje. Stopniowo uściśla jego własne priorytety. 

W  takiej sytuacji uczeń czyni prawdę swoją własnością i  pozostaje otwarty 

na to, dokąd ta prawda może go poprowadzić.

 Jeśli odkryte znaczenia i  wartości zostaną naprawdę wewnętrznie przyję-

te, zaczynają stanowić cząstkę osobowości ucznia i  skłaniają go do czynu, do 

działania zgodnego z  nowym zdobytym przekonaniem. Zakładając, że  od-

kryte znaczenia miały wydźwięk pozytywny, uczeń prawdopodobnie będzie 

chciał podjąć zewnętrzne działanie właśnie w  warunkach i  okolicznościach, 

w  których miało miejsce pierwotne doświadczenie. Np.  jeśli cel wychowa-

nia fizycznego został osiągnięty, uczeń będzie skłony, aby w  wolnym cza-

sie regularnie uprawiać sport. Jeśli zasmakował w  historii literatury, może 

postanowić poświęcić sporo czasu na lekturę. Jeśli przekona się, że  warto 

pomóc towarzyszom w  nauce, może zaofiarować współpracę w  programie 

pomocy słabszym uczniom 44, a  tym samym rozpocznie drogę do stawania 

się człowiekiem dla innych.

 Dla św. Ignacego decydującą próbą miłości jest to, co się czyni, a  nie 

to, co się mówi. „Miłość objawia się w  czynach, a  nie w  słowach”. Ignacy 

chciał, żeby szkoły jezuickie tak kształtowały młodych ludzi, by mogli oni 

i  chcieli wnieść swój wkład dla dobra społeczeństwa. Jednakże gdy Igna-

cy zachęca do podejmowania decyzji i  zaangażowania dla magis, lepszego 

służenia Bogu i  bliźniemu, jednocześnie szanuje wolność człowieka i  jest 

przekonany, że  dzięki Opatrzności Bożej dążenie ku większemu dobru może 

być stopniowe lub też jednostka może dokonywać bardziej egoistycznych 

42 W.  Żmudziński, Fundament ignacjańskiej pedagogiki, dz. cyt., s. 62-63.
43 Pedagogika ignacjańska. Podejście praktyczne, dz. cyt., s. 23.
44 Tamże, s.  23.
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wyborów. Św. Ignacy podchodził z  szacunkiem do rzeczywistości, będąc 

równocześnie otwartym na różne możliwości rozwoju 45. 

6.5.5. Ocena w  pedagogice ignacjańskiej

W pedagogice w  ogóle, a u  W.  Okonia widzieliśmy to w  sposób szcze-

gólny, ocena i  samoocena stanowią ważne ogniwo procesu edukacyjnego. 

W  pedagogice ignacjańskiej też nie zapomina się o  tym ważnym momen-

cie procesu nauczania. Wszyscy nauczyciele wiedzą, że  czymś ważnym jest 

okresowa ocena postępów uczniów w  nauce. Ignacjańska pedagogia ma 

jednak na celu nie tylko taką ewaluację, która objęłaby samo wykształcenie 

szkolne, ale by niejako wykraczała poza nie, by miała na uwadze integralny 

rozwój ucznia jako „osoby dla drugich”. Dlatego też bardzo duże znaczenie 

przypisuje się okresowej ocenie postępu ucznia w  jego postawach, w  prio-

rytetach i w  działaniu zgodnie z  tym, co oznacza „być dla drugich”. Tego 

rodzaju całościowe oceny nie będą prawdopodobnie tak częste, jak stawia-

nie ocen szkolnych, ale muszą być zaplanowane okresowo, przynajmniej raz 

na semestr. Nauczyciel winien uważnie obserwować uczniów, aby dostrzec 

z  całą pewnością te znaczące oznaki wzrostu lub ich brak, np.  w  dyskusjach 

w  klasie, w  ofiarnej reakcji na potrzeby ogółu itd. 

 Istnieją różne sposoby oceny pełniejszego wzrostu jednostki. Zawsze 

trzeba w  nich brać pod uwagę wiek, zdolności i  poziom rozwoju każdego 

ucznia. Przede wszystkim jednak istotną rolę w  tym względzie pełni relacja 

wzajemnego zaufania i  szacunku, która powinna zaistnieć między uczniami 

i  nauczycielami. Tylko ona może stworzyć odpowiedni klimat do dyskusji 

na temat osobistego wzrastania 46.

 Tak więc efektywne podejście pedagogiczne musi koncentrować się na 

rozwoju moralnym i  duchowym ucznia: w  jaki sposób przeprowadza reflek-

sję nad sensem tego, co poznaje i  przeżywa; jakie stanowiska zajmuje i  jak 

je uzasadnia, jak wykorzystuje wolny czas, dlaczego angażuje się w  pomoc 

potrzebującym. Prawdziwa i  pełna ocena nie może ograniczać się do same-

go aspektu poznawczego.

 Proponowany ignacjański model pedagogii to dynamika: KONTEKS-

TU – DOŚWIADCZENIA – REFLEKSJI – DZIAŁANIA – OCENY. 

W  ten paradygmat (wzorzec, strukturę) można wpisać treść każdego progra-

mu nauczania, 45-minutowe lekcje i  długoterminowe projekty edukacyjne, 

45 Por. V.J Duminuco, Formacja czy indoktrynacja w  pedagogice ignacjańskiej, dz. cyt., s.  185.
46 Pedagogika ignacjańska. Podejście praktyczne, dz. cyt., s.  24.
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a  nawet styl pracy personelu zarządzającego szkołą. Jest to struktura poma-

gająca dobierać różne metody nauczania i  tak umiejscawiać je w  procesie 

dydaktycznym, by prowadziły ucznia od doświadczenia poprzez refleksję 

do konkretnego i  znaczącego działania 47.

 Pedagogika ignacjańska uwzględnia zatem troskę o  całościowy rozwój mło-

dego człowieka. Ta troska o  osobę, jak podkreślał Peter-Hans Kolvenbach, 

poprzedni przełożony generalny zakonu jezuitów, choć przejawia się na wie-

le sposobów zależnie od uwarunkowań lokalnych, danej kultury, to jednak 

zawsze zakłada, że  osoba ucznia potrzebuje bezinteresownej i  towarzyszącej 

pomocy, by mógł „przejść ze statusu dziecka do statusu osoby wolnej i  soli-

darnej 48. Z  tego względu pedagogika ignacjańska wymaga od nauczyciela za-

angażowania się i  poświęcenia się dla drugich, czyli życia dla innych 49. W  taki 

sposób Ignacy Loyola „rozumiał edukację: nie jako tresurę, ale jako pedagogię 

czynną, która zachęca do posługiwania się wszystkimi zdolnościami otrzy-

manymi od Boga, aby służyć innym. Akcentował również także, że  nikt nie 

wyruszy w  drogę ku pełniejszemu człowieczeństwu, jeśli nie spotkał na swej 

drodze ludzi, którzy są szczęśliwi” i  dzięki temu potrafią „być dla innych” 50.

 Konsekwentne stosowanie ignacjańskiego modelu wychowania, kształ-

cenia może prowadzić do nabycia trwającego przez całe życie nawyku ucze-

nia się, wynikającego z  faktu, że  docenia się doświadczenie i  jego refleksyjne 

rozumienie, wznoszące się ponad osobisty interes, że  jest się gotowym do 

przyjęcia kryteriów prowadzących do podjęcia odpowiedzialnego działania. 

Takie formacyjne rezultaty charakteryzowały wychowanków Towarzystwa 

Jezusowego w  jego początkach. Może jeszcze bardziej są one potrzebne od-

powiedzialnym obywatelom trzeciego tysiąclecia 51.

6.6. Znaczenie pedagogiki ignacjańskiej

Korzystając z  syntezy, jaką przedstawił W.  Żmudziński SJ 52, trzeba po-

wiedzieć, że  pedagogika ignacjańska ma swoje korzenie w  doświadczeniu 

47 Por. W.  Żmudziński, Fundament ignacjańskiej pedagogiki, dz. cyt., s.  60.
48 P.-H. Kolvenbach SJ, Wychowanie w  duchu św. Ignacego, „Przegląd Powszechny” 

4 (1998), t. 920, s.  40-41.
49 P.-H. Kolvenbach SJ, Właściwości pedagogiki proponowanej przez Towarzystwo Jezuso-

we, „Horyzonty Wiary” 1992, z. 14, s.  9-10.
50 P.-H. Kolvenbach SJ, Homilia wygłoszona 10.10.1998 r. w  Gdyni, „Komunikaty” 

9-10 (1998), s.  21-23.
51 Pedagogika ignacjańska. Podejście praktyczne, dz. cyt., s.  25.
52 W.  Żmudziński, Fundament ignacjańskiej pedagogiki, dz. cyt., s. 63.



313VI. Pedagogika ignacjańska

świętego Ignacego Loyoli oraz jego pierwszych towarzyszy. Wizja jezuickiej 

edukacji, jej charakterystyczne cechy wraz z  ignacjańskim modelem peda-

gogii, wyrasta z  fundamentu i  dynamiki Ćwiczeń duchowych oraz pomysłów 

zaczerpniętych przez pierwszych jezuitów ze szkół paryskich XVI wieku. 

 Nowość pedagogiki zaproponowanej przez jezuitów tkwiła w  syntezie 

antropologii i  teologii, kontemplacji i  działania. Natomiast podstawową 

różnicą między ignacjańskim modelem pedagogii (praktyczną stroną jezu-

ickiej pedagogiki) a  tradycyjną pedagogią jest r e f l e k s j a, jaką zdecydo-

wanie umieścili jezuici między doświadczeniem a  działaniem. Taka dynami-

ka całkowicie zmienia zadanie każdego doświadczenia, w  jakim uczestniczy 

uczeń. Powoduje, że  będzie on nie tylko pragnął je zrozumieć, ale także wyro-

bić sobie własną opinię i  wbudować ją w  swój światopogląd. Doświadczenie 

w  tej dynamice, jeśli jest starannie zaplanowane przez nauczyciela, prowadzi 

do osobistego przeżycia oraz angażuje, oprócz umysłu, także serce i  wolę. 

 Nauczyciele, dla których refleksja jest sercem pedagogii, starają się wzbo-

gacać swój warsztat pracy w  takie metody, które stwarzają uczniom możli-

wość jak najbardziej bezpośredniego przeżycia wydarzeń, relacji, konfliktów, 

sukcesów i  porażek, uwarunkowań, konsekwencji podejmowanych decyzji, 

zachwytu z  samodzielnych odkryć, trudu w  dążeniu do celu itp. 

 Jednym z  głównych zadań jezuickiej placówki doskonalenia nauczycieli, 

jaką kieruje ks. Żmudziński, jest pomoc nauczycielom we wzbogaceniu ich 

warsztatu pracy o  takie metody, które uczynią doświadczenie bardziej bezpo-

średnim, a  refleksję bardziej osobistą, prowadzącą do konkretnych wyborów.

 V.J. Duminuco dodaje, że  jezuicka pedagogika wnosi swój zasadniczy 

wkład dla społeczeństwa poprzez nadawanie kształtu swoim wychowawczym 

celom, skrupulatnie analizując podstawowe ludzkie problemy i  możliwości. 

W  ten sposób próbuje ukształtować kobiety i  mężczyzn odpowiednio wy-

posażonych w  wiedzę, ale zachęca też studentów, aby wychodzili poza aka-

demicką wiedzę, biorąc pod uwagę znaczenie dla człowieka tego, czego się 

uczą, odrzucając częściową i  zdeformowaną jego wizję, która może wynikać 

z  fragmentarycznego podejścia do uczenia się, a  która skupia się jedynie na 

ideologiach, na wyćwiczeniu zawodu czy na opanowaniu prostych umie-

jętności. Pedagogika ignacjańska w  procesie wychowania proponuje drogę 

do przestudiowania Bożego stworzenia w  całym jego bogactwie, analizując 

krytycznie ludzkie wartości i  znaczenia. Pozbawione uprzedzeń poszuki-

wanie i  refleksja mogą ułatwić osobistą integrację wartości, co prowadzi do 

działania i  wzrostu człowieka. Jezuickie wychowanie, wykorzystując peda-

gogikę ignacjańską, pozostaje zatem wolną i  wyzwalającą drogą towarzysze-

nia uczniom w  przygodzie ludzkiego dojrzewania.
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 Z tym wszystkim, co powiedzieliśmy dotąd, bardzo koresponduje głę-

boka ocena pedagogiki ignacjańskiej podana przez Jamesa M. Bowlera 53.

Pedagogika ignacjańska, jego zdaniem, szanując wolność człowieka, stara się 
zachęcić do podjęcia decyzji i  zaangażowania w  magis, lepszej służby Bogu 
i  naszym braciom i  siostrom 54. Innymi słowy, odnosimy się do wiary, która 
oddaje sprawiedliwość. Aby mogło się to dokonać, trzy wzajemnie powiązane 
ze sobą elementy – d o ś w i a d c z e n i e, r e f l e k s j a  i   d z i a ł a n i e  muszą 
stanowić zintegrowaną całość. Prowadzi to do spotkania z  Prawdą (a  dla wierzą-
cego z  Bogiem) i  powoduje nawrócenie studenta. Gdy identyfikujemy prawdę 
z  Bogiem, ważne jest uświadomienie sobie, że  w  spotkaniu naszego studenta 
z  Bogiem nie ma uprzedzeń i że  służy ono upowszechnianiu sprawiedliwości 
na naszej planecie.
 Proces edukacji jezuickiej mógłby zostać opisany jako nieustanna seria na-
wróceń, jednych bardziej, innych mniej znaczących, w  rezultacie których ab-
solwent przekonany jest o  ważności zamiany swoich talentów w  służbę. Gdy 
student doświadcza prawdziwego spotkania z  prawdą (co może zdarzyć się nawet 
wówczas, gdy zarówno student jak i  nauczyciel są niewierzący), w  studencie 
dokonuje się autotranscendencja, której źródło jest w  sercu i  umyśle Boga. 
W  takim podejściu tkwi przemieniająca siła jezuickiego wychowania. Poka-
zuje ono wyraźnie analogię pomiędzy rolą nauczyciela i  kierownika Ćwiczeń 
duchowych. Korzystają oni z  tej samej metodologii prowadzącej do spotkania 
z  Bogiem i  w  konsekwencji do nawrócenia. Jeśli podążymy za tym rozumowa-
niem, wówczas zrozumiemy, jak wielką wagę przykładali jezuici do wychowania 
na przestrzeni wieków 55.

 Sumując możemy powiedzieć, że  pedagogika ignacjańska koncentruje 

się na osobie ucznia (podmiotowość) i  stara się dopomóc mu w  rozumie-

niu tego wszystkiego, czym Bóg daną osobę obdarował. Droga do rozwo-

ju pełni człowieczeństwa prowadzi poprzez refleksję, która stoi w  centrum 

dynamiki tejże pedagogiki, a  która pozwala odkryć sens tego, czego uczeń 

się uczy i  po co się uczy. To wszystko w  ostatecznym rozrachunku prowa-

dzi do zrozumienia prawdy o  sobie i  swoim miejscu w  świecie, co pozwala 

podjąć słuszną decyzję działania.

53 J.M. Bowler, Moc przemiany w  wychowaniu jezuickim. Refleksja na temat pedagogiki 
ignacjańskiej, w: Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu, dz. cyt., 
s.  288-299.

54 Pedagogika ignacjańska. Podejście praktyczne, dz. cyt., s.  288.
55 J.M. Bowler, Moc przemiany w  wychowaniu jezuickim, dz. cyt., s. 288-289.
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Główny problem naszej pracy zamknęliśmy w  pytaniu, w  jakim kierunku 

w  wieku XX rozwijała się teoria procesu nauczania-uczenia się w  dydakty-

ce szkolnej oraz w  jakim zakresie i w  jakim stopniu proces nauczania kate-

chetycznego uwarunkowany był nurtami pedagogicznymi, a w  jakim sensie 

proces ten miał swoją odrębną specyfikę. Nie prezentowaliśmy wszystkich 

możliwych systemów dydaktycznych XX wieku, lecz przede wszystkim te, 

które uwzględniały w  sposób znaczący teorię procesu dydaktycznego, or-

ganizację tego procesu i  znajdowały swoje odniesienie w  procesie kateche-

tycznym albo były w  jakimś sensie jego zaprzeczeniem.

 Dla celów problematyki badawczej podjętej w  pracy „Od teorii stopni 

formalnych do teorii komunikacji i  dialogu w  edukacji szkolnej i  kateche-

tycznej” przyjęliśmy następujące kryteria analizy treści:

1.  Które systemy dydaktyczne XX wieku czyniły szczególnym przedmiotem 

swoich rozważań teorię procesu dydaktycznego z  uwzględnieniem starań 

zmierzających do udoskonalenia przebiegu nauczania i  jego efektywno-

ści, zwłaszcza w  relacjach nauczyciel – uczeń?

2.  Jakie założenia psychologiczne czy aksjologiczne stanowiły podstawę two-

rzenia nowych teorii procesu dydaktycznego?

3.  Co szczególnego wnosiły nowe teorie dydaktyczne do istniejących już 

ustaleń na temat dotychczasowego kształtu procesu dydaktycznego?

4.  Jakie reperkusje znajdowały dane teorie czy systemy pedagogiczne dy-

daktyki szkolnej w  dydaktyce katechetycznej, czyli z  jakich kierunków 
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i  systemów dydaktycznych XX wieku katechetyka czerpała wzorce do 

unowocześnienia swojego procesu dydaktycznego?

 W kolejnym etapie każda z  tych kategorii została przedstawiona na pod-

stawie analizy treści badanych materiałów dydaktycznych, a  także w  pewnej 

mierze opracowań przeznaczonych dla nauczyciela religii.

 Oprócz metody analizy treści w  pracy posłużyliśmy się również metodą 

porównawczą. W  dysertacji przedmiotem analizy porównawczej były prze-

de wszystkim poglądy różnych autorów na temat doskonalenia procesu na-

uczania, szukania sposobów, by relacje nauczyciel – uczeń stawały się coraz 

bardziej realnymi i  skutecznymi. W  celu wyjaśnienia i  ocenienia występu-

jących w  publikacjach propozycji odnosiliśmy je do literatury z  zakresu dy-

daktyki szkolnej czy dydaktyki ogólnej, teorii komunikowania i  technologii 

kształcenia. Po dokładnej analizie materiałów dydaktycznych staraliśmy się 

pokazać, w  jaki sposób, w  jakim kierunku dokonywał się rozwój interesu-

jącego nas zagadnienia. Zastosowanie metody porównawczej pozwoliło za-

tem ukazać etapy rozwoju poglądów dydaktycznych na temat interesującego 

nas zagadnienia w  nauczaniu szkolnym i  także, choć w  mniejszym zakresie, 

w  nauczaniu religii, co stanowi także jeden z  celów rozprawy.

 Sumując wyniki analiz badawczych pierwszego czterdziestolecia wieku 

XX można powiedzieć, że  pod koniec XIX i  właśnie w  pierwszym czter-

dziestoleciu XX wieku w  dydaktyce ogólnej, w  dydaktyce szkolnej mamy 

do czynienia z  bardzo intensywnymi poszukiwaniami, zmierzającymi do 

przeciwstawienia się teorii s z k o ł y  t r a d y c y j n e j, zwłaszcza teorii stop-

ni formalnych, a  także dotychczasowym programom nauczania, choć to 

ostatnie zagadnienie nie było zasadniczym przedmiotem naszych dociekań 

badawczych. Zarówno w  dążeniach amerykańskich nurtów progresywi-

stycznych, jak i w  europejskich odmianach n o w e j  s z k o ł y oraz w no-

wych kierunkach rozwijających się na podłożu pedagogiki kultury czy per-

sonalizmu pedagogicznego, traktując rzecz bardzo ogólnie, coraz bardziej 

liczył się rozwój w  dziedzinie psychologii. Ośrodkiem doboru treści stał się 

teraz uczeń, podmiotowe traktowanie ucznia, uwzględnianie jego rozwoju, 

właściwości psychicznych, potrzeb, zainteresowań i  doświadczeń. A  wszyst-

ko to miało na celu ułatwienie mu zdobycia umiejętności uczestnictwa te-

raz i w  przyszłości w  życiu, zadaniach i  kulturze społeczeństwa dorosłych. 

Nie można nie zauważyć, że  wszystkie te dążenia stanowiły podwalinę pod 

dzisiejsze reformy szkolnictwa i  właściwie stanowią istotną podwalinę pod 

współczesne rozważania dydaktyczne.

 Wraz z  dążeniami zmiany treści nauczania, która, jak stwierdzają dydak-

tycy, wcale nie doszła do zadawalającego wszystkich zakończenia, w  pierwszej 
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połowie XX wieku mnożyły się przede wszystkim nowe teorie nauczania 

i  uczenia się oraz liczne propozycje bardziej skutecznych metod i  form or-

ganizacyjnych nauczania, jak s z k o ł a  p r a c y  J. Deweya, metoda pro-

jektów, Plan daltoński, metoda Winnetkowska, metoda ośrodków zainte-

resowań, nauczanie łączne, s z k o ł a  p r a c y  Georga Kerschensteinera, 

szkoła alternatywna w  Summerhill w  Anglii A. Sutherlanda Neilla, szkoły 

waldorfskie R. Steinera, szkoła Celestyna Freineta, nie pomijając pedago-

giki Marii Montessori. Na szczególne omówienie w  zakresie troski o  nową 

organizację procesu nauczania zasługiwały u  nas w  Polsce prace Konstan-

tego Lecha oraz J. Barteckiego i  E. Chabior. Dlatego zajęły wiele miejsca 

w  naszej rozprawie.

 Katechetycy i  katecheci, podobnie jak nauczyciele innych przedmio-

tów, z  nowych propozycji dydaktyki ogólnej korzystali w  sposób bardzo 

rozważny, a  czasem i  niepełny, można powiedzieć wybiórczy, pozostawali 

nadal w  znacznym stopniu przy m e t o d z i e  m o n a c h i j s k i e j, stwo-

rzonej przez H. Stieglitza, a opartej o  metodę stopni formalnych określo-

nych przez ucznia J.F. Herbarta W. Reina. Jeśli próbowali wcielać w  życie 

założenia nowych nurtów pedagogicznych, realizowali głównie postulat 

aktywności własnej ucznia oraz korzystali ze szczegółowych praktycznych 

propozycji w  zakresie metod nauczania. Najwięcej uwagi, jak to wykazali-

śmy w  rozdziale pierwszym, tak katechetycy obszaru języka niemieckiego, 

jak i  polscy katechetycy i  katecheci poświęcili założeniom s z k o ł y  p r a -

c y301. Doceniali aktywną współpracę ucznia z  nauczycielem, zasadę nauki 

przez czyn, nauczanie oparte o  źródła. Dostrzegali możliwość uwzględnie-

nia tych zasad w  procesie wychowania liturgicznego i  organizacjach kato-

lickich. W  proces nauczania religii, na podobieństwo nauczycieli innych 

przedmiotów, wprowadzali różne rodzaje aktywności zewnętrznej, jak ma-

lowanie, rysowanie, pisanie, modelowanie, dramatyzacja, nie pomijając 

samodzielnej pracy uczniów z  tekstem Pisma Świętego lub dokumentów 

kościelnych, a  także z  literaturą religijną i  tekstami czerpanymi z  czasopism. 

Doceniali również aktywność wewnętrzną uczniów, jak modlitwa, refleksja, 

odkrywanie w  pomnikach literatury i  sztuki elementów biblijnych itp. Po 

reformie szkolnej w  roku 1936 Episkopat Polski, jak to powiedzieliśmy za 

ks. Roskwitalskim, oficjalnie zaaprobował założenia metodyczne s z k o ł y 

p r a c y  i  pedagogiki kultury, zwracając zwłaszcza uwagę na znaczenie prze-

żywania treści, jej rozumienie, a  nie tylko zapamiętanie.

 Zgodnie z  wysuwanymi przez polskiego pedagoga H. Rowida postulata-

mi, katechetycy podkreślali znaczenie potrzeby kształtowania osoby ucznia, 

rolę wspólnoty w  tym procesie, a  także wychowania ucznia do tworzenia 
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dóbr materialnych i  duchowych. Na łamach „Miesięcznika Katechetycznego 

i  Wychowawczego” drukowano wiele artykułów, których treścią była infor-

macja na temat zasad i  założeń nowej szkoły (ks. J. Roskwitalski, ks. J.  Ry-

chlicki i  inni). Publikowano także praktyczne katechezy w  duchu założeń 

s z k o ł y  p r a c y  (ks. J. Winkowski, ks. J. Trzepałko), metody u c z e n i a 

s i ę  p o d  k i e r u n k i e m  (ks. J. Rychlicki), nauczania łącznego (ks. B. Pą-

gowski). Nie napotkaliśmy natomiast w  pierwszym czterdziestoleciu wieku 

XX zainteresowania się na polu katechetycznym z  postulatami pedagogiki 

M. Montessori, a  zwłaszcza A. Neilla, R. Steinera czy C. Freineta  – na pew-

no z  uwagi na aksjologiczne założenia niektórych z nich oraz im podobnych 

nurtów pedagogicznych.

 U początku lat pięćdziesiątych, a  szczególnie w  latach sześćdziesiątych 

XX wieku wśród dydaktyków uświadamiano sobie coraz wyraźniej, w  opar-

ciu o  osiągnięcia dydaktyczne lat przedwojennych, że  coraz trudniej będzie 

mówić o  jednolitej koncepcji procesu nauczania i  poprzestawać na jednej 

tylko teorii organizacji nauczania. Zdawano sobie sprawę, że  trzeba będzie 

raczej korzystać ze wskazań różnych propozycji dydaktycznych, jak rów-

nież, że  proces nauczania może zachodzić w  rozmaitych typach i  na róż-

nych szczeblach kształcenia. Niemniej jednak zwracano uwagę, że  zawsze 

powinien on być rozumiany jako ciąg zdarzeń, obejmujących czynności 

nauczania i  uczenia się. I  choć proces ten może mieć nieco odmienny cha-

rakter w  zależności od wieku uczniów, celów, treści i  różnych warunków, 

w  jakich się odbywa, trzeba w  nim uwzględnić pewne momenty wspólne 

dla wszystkich rodzajów nauczania, a  więc także dla nauczania religii w  ta-

kim zakresie, w  jakim ma w  niej miejsce także nauczanie.

 We wspomnianym okresie czasu powszechnie wśród teoretyków na Za-

chodzie i w  Polsce zdawano sobie sprawę, że  ciągle na nowo trzeba szukać 

konkretnych rozwiązań, aby nauczanie stało się bardziej skuteczne. Pod 

wpływem znanego badacza podstaw myślenia J.S. Brunera przyjęto zało-

żenie, że  każde dziecko na każdym etapie rozwoju można uczyć podstaw 

każdego przedmiotu, byle podawanych w  odpowiedniej dlań formie. Za 

istotną sprawę w  budowie programu przyjęto zasadę spirali, czyli nawraca-

nia do tych samych spraw na coraz wyższych poziomach. Doceniono rolę 

myślenia intuicyjnego, czyli twórczego kierowania się przypuszczeniami 

i  hipotezami w  budzeniu aktywności umysłowej dziecka bez konieczności 

przechodzenia przez wszystkie szczeble analizy sprawdzającej prawdziwość 

pomysłu. Podkreślano znaczenie motywacji uczenia się, a  więc sposobów 

pobudzania uczniów do uczenia się, wyzwalania zainteresowania się treścią 

ze względu na jej wartość, wykorzystania naturalnej potrzeby poznawania 
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i  odkrywania. Wreszcie określano właściwą rolę pomocy naukowych w  po-

staci filmów, telewizji, maszyn uczących itp.

 Jednocześnie doceniając osiągnięcia psychologii uczenia się, coraz po-

wszechniej stawiano tezę, że  odnośnie do przebiegu, procesu uczenia się 

istotną rolę pełnią odpowiednie etapy czy stopnie zarówno samego uczenia 

się, jak i  nauczania. 

 Już w  latach pięćdziesiątych i  sześćdziesiątych dydaktycy są w  pełni świa-

domi, że  nie można pomijać motywującego przygotowania uczniów do 

nauki. Osiąga się je poprzez rzeczowe wprowadzenie, podjęte obserwacje, 

doświadczenia, wywołane przeżycia, wspomnienia, problemy, obrazy itp. 

Motywacja, świadomość celu i  wola uczenia się nie muszą zaistnieć na sa-

mym początku lekcji. Czasem jest ona następstwem już pewnego osiągnię-

cia, otrzymania odpowiedzi na określone oczekiwania.

 Obok motywacji zrozumienie poznawanej prawdy określane mianem 

wglądu to drugi element posiadający ogromne znaczenie w  procesie na-

uczania. Przedstawiciele psychologii intelektualistycznej akcentowali zdo-

bywanie przez ucznia nowego pojęcia na drodze abstrakcji, teraz dąży się do 

umożliwienia uczniom zrozumienia i  wglądu w  pewną rzeczywistość. Stąd 

gdy uczeń poznaje reguły, prawa, pojęcia, trzeba stworzyć na lekcji takie 

warunki, by uczeń sam doszedł do uogólnienia. W  sprawach o  charakterze 

egzystencjalnym, wyjaśnianiu postaw, ukazywaniu ich wartości z  kolei liczy 

się siła obrazu, przykładu, ale też stosownego słowa. To głębsze spojrzenie 

nie może być uczniom narzucane. Oni sami przy pomocy nauczyciela po-

winni je odkryć.

 W psychologii uczenia się zwraca się także uwagę na znaczenie działania 

uczniów. Wyraża się ono w  powtórzeniach, różnego rodzaju zastosowaniach 

praktycznych czy też formach plastycznych. Czynności te nie mogą jednak 

być czymś sztucznym, doklejonym, lecz mają wypływać z  całości procesu, 

stanowić jego dalszy ciąg, gdyż tylko wówczas mogą treść utrwalać, pogłę-

biać przeżycie czy doświadczenie.

 W rozważaniach na temat przebiegu (procesu) nauczania-uczenia się 

bierze się pod uwagę nie tylko czynniki psychologiczne, lecz także specy-

ficzny cel i  rodzaj treści, którą chce się uczniom przekazać. Wyodrębnia się 

zatem niekiedy różne typy lub modele nauczania. Dla przykładu przedsta-

wiliśmy je za pedagogiem niemieckim F. Koppem. Nie przyjmuje się jedy-

nego szablonu stopni, jak to miało miejsce w  teorii stopni formalnych szkoły 

tradycyjnej. Ustala się określone czynności w  samym procesie pracy nauczy-

ciela z  uczniami. Nie uważa się tej kolejności za niezmienną. W  tworze-

niu modeli czynności nauczania-uczenia się uwzględnia się rodzaj zadania, 
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przekazywanej treści, a  przede wszystkim wytyczne psychologii uczenia się 

ucznia. Nazywa się je czynnościami, krokami, etapami, poprzez które ma 

przechodzić nauczyciel wraz z  uczniem, aby można się było spodziewać po-

zytywnych efektów pracy. 

 Szczególny nacisk kładzie się na obudzenie motywacji wywołanej świado-

mością celu lub potrzebą rozwiązania problemu. Duże znaczenie przypisuje 

się samodzielnemu pokonywaniu przez ucznia oporów na drodze szukania 

rozwiązań zadań czy problemów. Wielką wagę przywiązuje do czynności 

sprawdzania, oceny, krytyki przebytej drogi czy wykonania zadania oraz 

do dawania zewnętrznego wyrazu poznanej prawdzie. Myślenie, przeżycie, 

czyn – te właśnie czynności ciągle dochodzą do głosu.

 Jeszcze bardziej znaczący rozwój teorii dydaktycznej dostrzeżemy w  la-

tach sześćdziesiątych, warunkujących jej dalszy rozwój w  ostatnim trzydzie-

stoleciu XX wieku. Stopniowo problem procesu nauczania-uczenia się staje 

się szczególnym przedmiotem wnikliwych analiz. Wybitni pedagodzy sta-

rają się dostrzec coraz to nowe komponenty rzeczywistości procesu naucza-

nia-uczenia się. Niektórym szczególnie charakterystycznym poświęciliśmy 

sporo uwagi, zwłaszcza, że  prowadzą one coraz bardziej do rozpatrywania 

w  procesie nauczania w  wielorakim znaczeniu i  zakresie teorii komunikacji. 

Należą do nich dydaktyka teorii uczenia się i  nauczania s z k o ł y  b e r l i ń -

s k i e j. W latach sześćdziesiątych wielki rozgłos zyskała także inna teoria 

dydaktyczna, mianowicie d y d a k t y k a  t e o r i i  i n f o r m a c j i, z  którą 

wiąże się ściśle tzw. n a u c z a n i e  p r o g r a m o w a n e. Wreszcie dydakty-

ka e m a n c y p a c y j n o - k o m u n i k a t y w n a.

 Wprowadzenie kształcenia wielostronnego i  wyróżnienie czterech toków 

nauczania-uczenia się przez W.  Okonia, uwzględniających łącznie podstawo-

we cele i  kierunki kształcenia, dało podstawę do przyjęcia czterech głównych 

typów lekcji odpowiadających czterem strategiom (tokom). Brak w  proce-

sie kształcenia, a  nawet w  całym cyklu dydaktycznym któregokolwiek typu 

mówi o  zlekceważeniu określonego celu kształcenia, a  więc o  jakiejś luce 

w  wielostronnym kształceniu dzieci, młodzieży czy dorosłych. Luka ta może 

dotyczyć albo braku samodzielności w  procesie poznawania świata, albo 

działania, albo wreszcie ukształtowania stosunku do celów życia ludzkiego 

i  do wytworzonych przez ludzi wartości. Nieliczenie się z powstającymi lu-

kami spowodowałoby, że nie należałoby mówić o  nauczaniu wychowującym, 

lecz tylko o  nauczaniu instrumentalnym, które miałoby być zastosowane 

również wobec takich przedmiotów, jak literatura, historia, nauka o  spo-

łeczeństwie, sztuki plastyczne czy muzyczne. Z  tym stanowiskiem zgodzić 

się nie można.
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 Tak więc rozważania i  badania na temat procesu nauczania począwszy 

od lat 60., a  zwłaszcza w  ostatnich dziesięcioleciach XX wieku mają charak-

ter bardzo bogaty i  wszechstronny. Cechuje je niezwykła wnikliwość i  wie-

lorakie spojrzenie na tę ważną dziedzinę życia i  działania człowieka. Od 

skuteczności i  poprawności wykształcenia zależy przecież dojrzałość osoby 

człowieka i  jego przydatność we wszelkich przejawach społecznego zaanga-

żowania. W  dalszym ciągu respektuje się dorobek lat poprzednich, wszel-

kie pozytywne osiągnięcia w  zakresie reorganizacji procesu nauczania. Nie-

które z  nich osiągnęły wartość trwałą. W  sposób bardzo charakterystyczny 

i  wszechstronny ujmuje te zagadnienia M. Śnieżyński. Dlatego jego rozwa-

żaniom poświęciliśmy nieco więcej uwagi.

 Prawdziwie rewolucyjny charakter zjawiska i  teorii komunikacji rozpa-

trywany przez przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych nie czyni jednak 

procesu dydaktycznego doskonałym i  nie rozwiązuje wszystkich jego kwestii. 

Dlatego zwróciliśmy uwagę na bardziej spokojny i mamy nadzieję bardziej 

skuteczny rodzaj komunikacji zawarty w  propozycji edukacyjnego dialogu. 

Równolegle bowiem do rozważań na temat procesu nauczania-uczenia się, 

szczegółowo omówionego przez nas na podstawie prac W.  Okonia, w  dy-

daktyce polskiej bardzo wyraźnie dochodzi głosu teoria komunikacji w  opra-

cowaniach na temat roli i  znaczenia sztuki dialogu w  procesie wychowania 

i  kształcenia. Szczególne zasługi należy tu przypisać znanemu pedagogowi 

M. Śnieżyńskiemu, który już w  toku rozważań nad teoriami doboru treści 

nauczania pisze, że  choć wiele pisano na temat dialogu, i  to w  dziedzinie 

wielu nauk, prawie nie zauważono rozwoju teorii dialogu edukacyjnego. Jego 

zdaniem podstawową zasadą w  doborze treści nauczania winno być uwzględ-

nienie założeń teorii kształcenia wielostronnego. Konsekwencją przyjęcia 

tej teorii winien być układ treści dających się przełożyć na treści opisowe, 

wyjaśniające, oceniające i  normatywne. Ten układ pozwoli nauczycielom 

określić cztery kategorie celów ogólnych związanych z  podaniem wiadomo-

ści (monolog), rozwiązywaniem problemów (dialog), oceną i  wartościowa-

niem (dialog) oraz kształtowaniem umiejętności i  nawyków (dialog). Tak 

wyartykułowane cele prowadzą do różnicowania struktur lekcyjnych i  me-

tod nauczania-uczenia się, w  których może zaistnieć dialogiczny charakter 

zajęć dydaktycznych. A  tym samym proces nauczania-uczenia się, któremu 

w  sposób szczególny poświęcamy naszą uwagę, może nabrać dialogicznego 

charakteru, czyli przyczynić się do zaistnienia postulowanej dobrej komu-

nikacji pomiędzy nauczycielem i  uczniem.

 M. Śnieżyński nie tylko stworzył teoretyczny koncept dialogu eduka-

cyjnego, ale podjął także empiryczne badania, by się przekonać, na  ile ten 

Od teorii...21 
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dialog dochodzi do głosu w  praktyce szkolnej. W  latach 2003 i  2004 pro-

wadził na szeroką skalę zakrojone badania wśród studentów pierwszych lat 

studiów, a w  drugim etapie badań wśród studentów ostatnich lat studiów. 

Problem badawczy zawarł w  pytaniu: jak przebiega i  jak jest realizowana 

szkolna droga prowadząca uczniów liceów ogólnokształcących do dialogu 

edukacyjnego? Zasadniczym celem badań było odkrycie jak przebiega ko-

munikacja pomiędzy nauczycielem i  uczniem, jak układają się między nimi 

relacje interpersonalne, czy ma miejsce dialog edukacyjny. Interesował się 

skutkami dialogu edukacyjnego i  starał się odkryć różnice w  zakresie po-

dejmowania dialogu z  uczniami przez nauczycieli w  szkole i  ze studentami 

przez nauczycieli akademickich. W  cytowanej publikacji Sztuka dialogu. 

Teoretyczne założenia a  szkolna rzeczywistość, jak pisaliśmy, prezentuje autor 

bardzo dokładnie rezultaty swoich badań.

 Chcąc w  sposób właściwy zaprezentować dalsze osiągnięcia w  dziedzinie 

zwłaszcza dydaktyki dialogu, poświęciliśmy sporo uwagi zagadnieniu teorii 

komunikacji. Interaktywność i  multimedialność to pojęcia, które stają się 

podstawowymi kategoriami współczesności, są wyrazem ducha epoki. Wie-

le tradycyjnych pojęć wraz z  pojawieniem się multimediów zostało zdewa-

luowanych bądź też straciło na znaczeniu. Tak jak w  latach 70. mówiło się 

o  ikonosferze, czyli dominacji obrazu w  poznawaniu rzeczywistości i  ko-

munikowaniu się, tak dziś mówi się o  media-sferze, która przyczynia się do 

zatracania różnicy pomiędzy naturą a  cywilizacją, zaś komunikowanie uro-

sło do rangi podstawowego obszaru wszelkiej ludzkiej działalności.

 Wszechobecna moc mediów i  ich możliwości, które zdają się przekra-

czać granice wyobraźni, nakazują ostrożność i  roztropność, z  jaką przycho-

dzi korzystać z  ich dobrodziejstw zwłaszcza w  wykorzystaniu ich do celów 

duszpasterskich. Istnieje bowiem ogromne niebezpieczeństwo traktowania 

nowych mediów tylko jako nowoczesnych środków audiowizualnych, któ-

re będą wspierać tradycyjny model katechezy i  przyczynią się do lepszego 

przekazu wiary. Takie zastosowanie nowych mediów w  celu pobudzenia lub 

pogłębienia wiary może przynieść rozczarowanie, bo nie na tym polega ich 

nowość. Nowością współczesnych mediów jest tworzenie płaszczyzny dia-

logu, przestrzeni komunikacji, w  której interaktywność wspomaga proces 

kształtowania osobowości. Oparta na dialogu współczesna praca nauczy-

ciela (katechety) z  uczniami stwarza tym ostatnim różnorodne perspekty-

wy rozwojowe. Umożliwia zdobywanie wiedzy i  umiejętności. Przyczynia 

się nadto do właściwego pojmowania uczenia się, tj. traktowania go jako 

procesu coraz lepszego rozumienia siebie i  otoczenia. Ułatwia dostrzeżenie 

możliwości wywierania wpływu na jego przebieg i  efekty końcowe, sprzyjając 
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kształtowaniu u  uczniów poczucia podmiotowości. Dzięki właściwemu sto-

sowaniu mediów dydaktycznych w  procesie nauczania-uczenia się uczeń nie 

jest już tylko biernym uczestnikiem tego procesu, ale aktywnie włącza się 

w  ten proces poprzez interakcję bezpośrednio z  nauczycielem bądź też za 

pośrednictwem mediów. Nieoceniona jest rola mediów w  tworzeniu sprzę-

żenia zwrotnego umożliwiającego prowadzącemu zajęcia kontrolowania 

stopnia i  poprawności przyswajanej przez uczniów wiedzy.

 Media mogą być cenną pomocą w  procesie nauczania religii, o  ile pro-

wadzący zajęcia zrozumieją zmiany kulturowe, jakie dokonały się w  świa-

domości i  psychice nowego pokolenia, dla którego media te nie stanowią 

nowości, nadzwyczajności, ale są naturalnym elementem świata. Nowe 

wyzwania, jakie stają przed katechetami i  nauczycielami religii w  tej sytua-

cji, polegają na poszukiwaniu i  organizowaniu takiego procesu uczenia się, 

który pozwoli uczniom na odkrycie znaczenia wartości chrześcijańskich704. 

Innymi słowy chodzi o  ewangelizację rzeczywistości kreowanej przez me-

dia i  wykorzystanie jej w  procesie nauczania religii. Należy jednak pamię-

tać, iż współczesne media, podobnie jak środki audiowizualne, pełnią tylko 

funkcję pomocniczą w  stosunku do metodyki katechetycznej czy strategii 

wychowawczej i  nigdy nie powinny zastępować katechety czy nauczyciela 

religii.

 Media zmieniają oblicze współczesnego świata. Z  jednej strony stały 

się źródłem informacji, a z  drugiej bardzo silnie kształtują system wartości 

i  postawy ludzi. Dlatego istnieje paląca potrzeba nauczenia ludzi, zwłaszcza 

nauczycieli i  katechetów, posługiwania się mediami, selektywnego, a  nawet 

analityczno-krytycznego odbioru informacji, ich wartościowania, umiejęt-

nego gromadzenia, przetwarzania i  wreszcie generowania własnych komu-

nikatów. Powstające nowoczesne technologie informacyjne mogą sprzyjać 

edukacji zintegrowanej, poznawaniu przez uczących się określonego frag-

mentu rzeczywistości poprzez rozważania problemowe. Należy jednak pa-

miętać, iż technologie te wymuszają nowy, obrazowy sposób odbioru, my-

ślenia i  wyrażania myśli.

 Ponadto należy pamiętać, że  „przekaz” tradycji chrześcijańskiej dokonuje 

się dzisiaj, w  świecie zdominowanym przez media, przez język audiowizual-

ny, w  świecie pełnym relatywizmu, konsumizmu i  konformizmu, w  którym 

coraz mniej miejsca na wartości etyczne i  religijne. Nauczyciel religii nie 

może zagwarantować przekazu wiary, ale może zapewnić odpowiednią jakość 

odkrywania i  poznawania prawdy o  człowieku, o  jego wymiarze religijnym 

i  duchowym. Technologie informacyjno-komunikacyjne nie dodają zatem 

niczego do komunikacji wiary, ale raczej zmieniają założenia i  paradygmaty 
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edukacyjne, wprowadzają rozdźwięk w  dotychczasowym rozumieniu teo-

rii i  praktyki katechetycznej, co stanowić będzie podstawowe wyzwanie dla 

katechezy XXI wieku.

 Nowoczesne media, bardziej niż środkami stały się sposobami komuni-

kowania się. W  tej sytuacji proces komunikowania dotyka także rzeczywi-

stości wiary, jednak jej przyjęcie nie jest uzależnione od zastosowania takiego 

czy innego medium, lecz zależy przede wszystkim od osobistego zaangażo-

wania się osoby w  ten proces. Wiara jest bowiem łaską, której przyjęcie lub 

odrzucenie zależy od wolnej woli człowieka.

 Problem, przed którym stoi dziś wszelkiego rodzaju nauczanie, zaś na-

uczanie religii w  sposób szczególny, dotyczy języka przekazu. Jako problem 

pierwszorzędny wśród zagadnień dotyczących przystosowania katechezy 

do potrzeb i  możliwości odbiorców postuluje się poszukiwanie takiego ję-

zyka przekazu, który byłby dostosowany do dzieci, młodzieży czy też in-

nych osób uczestniczących w  katechezie, a  przede wszystkim umożliwiał we 

właściwym tego słowa znaczeniu komunikowanie się pomiędzy katechetą 

i  katechizowanym.

 Zastosowanie wytycznych nowoczesnej dydaktyki w nauczaniu religii 

zaprezentowaliśmy w oparciu o cztery tomy Podręcznika metodycznego do 

Katechizmu religii katolickiej – opracowanego przez zespół pod redakcją ks. 

J. Charytańskiego SJ i ks. W. Kubika SJ. 

 Na zakończenie naszej rozprawy zaprezentowaliśmy jako zwieńczenie 

naszych rozważań pedagogikę ignacjańską. Jeden z  jej twórców V.J. Dumi-

nuco jest przekonany, że  jezuicka pedagogika wnosi swój zasadniczy wkład 

dla społeczeństwa poprzez nadawanie kształtu swoim wychowawczym ce-

lom, skrupulatnie analizując podstawowe ludzkie problemy i  możliwości. 

W  ten sposób próbuje ukształtować kobiety i  mężczyzn odpowiednio wy-

posażonych w  wiedzę, ale zachęca też studentów, aby wychodzili poza aka-

demicką wiedzę, biorąc pod uwagę znaczenie dla człowieka tego, czego się 

uczą, odrzucając częściową i  zdeformowaną jego wizję, która może wynikać 

z  fragmentarycznego podejścia do uczenia się, a  która skupia się jedynie na 

ideologiach, na wyćwiczeniu zawodu czy na opanowaniu prostych umie-

jętności. Pedagogika ignacjańska w  procesie wychowania proponuje drogę 

do przestudiowania Bożego stworzenia w  całym jego bogactwie, analizując 

krytycznie ludzkie wartości i  znaczenia. Pozbawione uprzedzeń poszuki-

wanie i  refleksja mogą ułatwić osobistą integrację wartości, co prowadzi do 

działania i  wzrostu człowieka. Jezuickie wychowanie, wykorzystując peda-

gogikę ignacjańską, pozostaje zatem wolną i  wyzwalającą drogą towarzysze-

nia uczniom w  przygodzie ludzkiego dojrzewania.
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 Z tym wszystkim, co powiedzieliśmy dotąd, bardzo koresponduje inte-

resująca ocena pedagogiki ignacjańskiej podana przez Jamesa M. Bowlera. 

Jego zdaniem, pedagogika ignacjańska, szanując wolność człowieka, stara 

się zachęcić go do podjęcia decyzji i  zaangażowania w  magis, lepszej służ-

by Bogu i  naszym braciom i  siostrom. Innymi słowy, odnosi się do wiary, 

która oddaje sprawiedliwość. Aby mogło się to dokonać, trzy wzajemnie 

powiązane ze sobą elementy – doświadczenie, refleksja i  działanie muszą 

stanowić zintegrowaną całość. Prowadzi to do spotkania z  Prawdą (a dla 

wierzącego z  Bogiem) i  powoduje szeroko rozumiane nawrócenie studen-

ta. Gdy identyfikujemy prawdę z  Bogiem, ważne jest uświadomienie sobie, 

że  w  spotkaniu naszego studenta z  Bogiem nie ma uprzedzeń i że  służy ono 

upowszechnianiu sprawiedliwości na naszej planecie.

 Proces edukacji jezuickiej mógłby zostać opisany jako nieustanna seria 

nawróceń, jednych bardziej, innych mniej znaczących, w  rezultacie których 

absolwent przekonany jest o  ważności zamiany swoich talentów w  służbę. 

Gdy student doświadcza prawdziwego spotkania z  prawdą (co może zda-

rzyć się nawet wówczas, gdy zarówno student, jak i  nauczyciel są niewierzą-

cy), w  studencie dokonuje się autotranscendencja, której źródło jest w  ser-

cu i  umyśle Boga. W  takim podejściu tkwi przemieniająca siła jezuickiego 

wychowania. Pokazuje ono wyraźnie analogię pomiędzy rolą nauczyciela 

i  kierownika Ćwiczeń duchowych. Korzystają oni z  tej samej metodologii 

prowadzącej do spotkania z  Bogiem i w  konsekwencji do nawrócenia. Jeśli 

podążymy za tym rozumowaniem, wówczas zrozumiemy, jak wielką wagę 

przykładali jezuici do wychowania na przestrzeni wieków – z zachowaniem 

jednak szacunku dla wolnych decyzji wychowanków. Chodziło im jednak 

o  rzetelne towarzyszenie wychowankom, aby ich decyzje pozytywne czy 

negatywne były decyzjami uzasadnionymi, by ich wybory opierały się na 

zrozumiałych i przyjętych argumentach, by nie były powierzchowne, lecz 

uzasadnione dojrzałym przemyśleniem poznanej prawdy.
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