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Wstęp

Dziecko to zagadka od Boga nam dana
Od innych do rozwiązania trudniejsza
I tylko miłość rozwiązać ją zdolna (…)
J.W. Goethe

Tematyka przedkładanej publikacji koncentruje się wokół zagadnień związanych z dzieckiem, będącym podmiotem oddziaływań edukacyjnych i ważnym elementem systemu rodzinnego.
Podejmuje także zagadnienia związane z sytuacją dziecka we
współczesnym świecie, który zmienia się w istotny sposób pod
wpływem procesów globalnych. Zmiany te, dokonujące się zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i całych społeczeństw,
powodują przewartościowanie dotychczasowych postaw, wzorów
życia i zachowań oraz systemów wartości.
Konsekwencją postępującego rozwoju cywilizacyjnego jest indywidualizm człowieka XXI wieku, który skupiając się na sobie
i swoim rozwoju, realizuje tylko własne plany i potrzeby, zatracając
potrzebę wspólnotowości, negując także tradycyjne wartości. Pomija on lub zapomina o bardzo podstawowych kwestiach, wśród
których jest prawda o dziecku, które od poczęcia jest rzeczywistym człowiekiem (nie jego miniaturą), osobą o nienaruszalnej
godności, wartości i podmiotowości prawnej, będącą na początku
swojego wzrostu i rozwoju. Dziecko jest istotą niewystarczalną, bo
kruchą, bezsilną i niepewną egzystencjalnie, dlatego skazaną na
wrażliwość i zobowiązanie innych. Dziecko jest też człowiekiem
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obietnicy, możliwości i nadziei, stąd jest wyzwaniem dla wychowawców, pośród których rodzice są pierwszymi, by zapewnić mu
warunki i środki konieczne do wzrastania w człowieczeństwie1.
„Dzieciństwo jest rzeczywistością, która ma swoje własne
znaczenie. Nie jest tylko jak gdyby stopniem wstępnym, ale jest
pełnowartościowym stadium ludzkiej egzystencji z własną wartością. Człowiek aktualizuje już jako dziecko swoje własne, sobie
właściwe i na swój sposób wartościowe postacie życia i poprzez te
postacie życia ludzkiego spotyka on świat na swój własny sposób,
i to w sposób na tym etapie doskonały” 2.
We wczesnym dzieciństwie dokonuje się kształtowanie zrębów
osobowości człowieka. Dzieciństwo ma swoje znaczenie dla „bycia” człowiekiem dlatego, że w nim dziecko uczy się określonych
sposobów zachowania, zaufania do siebie i innych, otwartości,
odróżniania dobra od zła.
Z powyżej wskazanych względów najmłodsze pokolenie zawsze będzie stanowiło przedmiot troski starszego pokolenia. Doświadczenia poprzedniego wieku, który dumnie został nazwany
„stuleciem dziecka”, ukazują potrzebę pytań o dziecko i jego dobro w ponowoczesnej rzeczywistości. Droga ku dziecku okazuje
się być wciąż drogą niełatwą. Świadczą o tym codzienne głosy
mediów, informujące o trudnej sytuacji dzieci, wynikające z zaniedbań i niedojrzałości dorosłych, czy wręcz wrogości i niechęci
wobec dziecka oraz niewłaściwego postępowania tych, którzy powołali je do życia i są ich opiekunami.
Współczesne najmłodsze pokolenie nie urodziło się gorsze niż
poprzednie, ale przyszło mu egzystować w obiektywnie trudniej Por. A. Świerczek, „Niewystarczalność” człowieka a wychowanie. Rola rodziny w kształtowaniu człowieczeństwa, w: Rodzina w kontekście współczesnych
problemów wychowania, red. B. Muchacka, Wydawnictwo Naukowe PAT,
Kraków 2008, s. 265.
2
 J. Wilk, Wobec pytania: Kim jest dziecko?, www. cywilizacja.ien.pl/?id=467,
dostęp dn. 30.09.2014; por także. J. Wilk, Pedagogika rodziny – zagadnienia
wybrane, Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, Lublin 2002, s. 118-119;
W służbie dziecku, red. J. Wilk, t. 1: Stulecie dziecka – blaski i cienie, Lublin
2003, s. 41.
1
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szych warunkach. Bowiem, jak wskazują badacze, dzieci XXI
wieku otrzymują w nadmiarze to, co im szkodzi i jest destrukcyjne, a nie otrzymują w wystarczającym stopniu tego, co jest im
potrzebne do zdrowego rozwoju, właściwego kształcenia i wychowania. Podejścia do opieki i edukacji dziecka są zmienne i zależne od wielu czynników. Kolejne pokolenia wypracowują nowe
normy i zasady w tym zakresie, które powinny być zgodne z tym,
co zostało wyraźnie podkreślone w 1924 roku w Deklaracji Praw
Dziecka, że „ludzkość powinna dać dziecku to, co najlepsze”. Czy
tak się dzieje?
Dzisiaj pojawiają się niepokojące głosy, że dzieci XXI wieku są
nieszczęśliwe i pełne lęku, ponieważ od poczęcia są nieustannie
stymulowane i nadzorowane. Dokonuje się to w imię dobra dzieci
rozumianego jako posiadanie wszystkiego, co najlepsze i aby same
były najlepsze we wszystkim. Z tego powodu wymaga się od nich
coraz więcej. C. Honore3 współczesność określa mianem „epoki
dziecka zarządzanego”, dziecka, które dźwiga ciężar rodzicielskich oczekiwań i aspiracji. Stąd konieczna jest zmiana myślenia
o dziecku i jego przyszłości.
Dokonujące się przemiany o charakterze społeczno-kulturowym, ekonomicznym, politycznym i technologicznym w zasadniczy sposób wpływają na los najmłodszych oraz jakość ich
dzieciństwa. Przy czym nowa rzeczywistość zawsze budzi niepokój, ale także rodzi nadzieję i wyzwania. Jest to uzasadnione, bo
z jednej strony niesie ona wiele zagrożeń i niebezpieczeństw, co
powoduje, że współczesne dzieciństwo pełne jest gniewu i złości, przeciążenia i niestabilności, a przede wszystkim samotności
dziecka. Z drugiej zaś strony te przemiany stanowią szansę na
rozwój i edukację lepszej jakości. Wiele w tym zakresie zależy od
ludzi dorosłych, którzy w trosce o dziecko podejmą odpowiednie
działania ukierunkowane na jego dobro.
Pojęcie „dobro dziecka” jest złożone i niedookreślone, ze
względu na funkcję, jaką spełnia. Przy czym zasada dobra dzie Por. C. Honore, Pod presją. Dajmy dzieciom święty spokój, Wydawnictwo
Drzewo Babel, Warszawa 2011.
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cka, będąca jednocześnie wyznacznikiem władzy rodzicielskiej,
jest zasadą ustrojową, mającą swoje źródło w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym zadaniem postawionym przed
światem ludzi dorosłych, które z niej wynika, jest zapewnienie
ochrony praw dziecka4. W rozumieniu przepisów prawa rodzinnego dobro dziecka oznacza „kompleks wartości o charakterze
niematerialnym i materialnym niezbędnych do zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego dziecka oraz należytego przygotowania go do pracy odpowiednio do jego uzdolnień,
przy czym wartości te są zdeterminowane przez wiele różnorodnych czynników, (…)”5, wśród których ważną rolę odgrywa rodzina, kształtująca dzieciństwo, jego treść i charakter. Dziecko istnieje i jest kształtowane w relacji z dorosłym, głównie z rodzicem,
którego działania opiekuńczo-wychowawcze powinny być motywowane dobrem dziecka i winny być przejawem troski o niego. Tym bardziej dzisiaj, bo dynamiczne przemiany dokonujące
się pod wpływem trendów ponowoczesności przyczyniają się do
zmian w funkcjonowaniu współczesnej rodziny i pozycji dziecka
w tym środowisku. Co więcej, współcześnie pogarsza się kondycja
rodziny, a to ujemnie wpływa na los i poczucie szczęścia poszczególnych jednostek, w tym przede wszystkim dziecka. Źródłem
trudnej sytuacji, w której znalazło się najmłodsze pokolenie, jest
rozpad rodziny, czy zanik rodziny wielopokoleniowej, jak również brak umiejętności wychowawczych rodziców. Ponadto życie codzienne współczesnej rodziny cechuje się chaosem, brakiem
czasu, nadmiernymi wymaganiami stawianymi dzieciom, konsumpcjonizmem. Do tego dochodzi negatywny wpływ mediów
oraz powszechny relatywizm moralny. Dlatego potrzebna jest
ciągle naukowa refleksja i dyskusja, uwzględniająca współczesne
przemiany życia rodzinnego i ich uwarunkowania, nad nowymi
kierunkami i formami pomocy rodzinie i dziecku, realizowanymi
 Por. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku,
art. 72 ust. 1-2.
5
 W. Stojanowska, Władza rodzicielska, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa
1988, s. 7.
4
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przez wychowawców i nauczycieli, pracowników socjalnych i asystentów rodziny. Współczesne dziecko, bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej, potrzebuje wiarygodnych przewodników z autorytetem, którzy poprowadzą je we właściwym kierunku – do pełni
człowieczeństwa.
Prezentowana czytelnikowi publikacja stanowi efekt pracy naukowej pracowników ośrodka akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie. Zawiera opracowania o charakterze empirycznym i teoretycznym.
W pierwszym artykule Dziecko i jego wartość we współczesnym
świecie A. Błasiak ukazuje historyczny obraz dziecka i dzieciństwa, by na tym tle nakreślić aktualną sytuację najmłodszego pokolenia w rzeczywistości XXI wieku, która często nie jest optymistyczna. W swoim doświadczaniu życia dziecko często pozostaje
samotne albo staje się tylko emblematem rodzicielskiego trudu.
Diagnoza współczesnych tendencji i zmian w życiu dziecka, staje
się dla Autorki punktem wyjścia, dla wskazania możliwych do
realizacji działań pedagogicznych ukierunkowanych na dziecko
i jego dobro.
Globalizacja jest procesem, który trzeba traktować jako wyzwanie dla edukacji, bo niesie ze sobą wiele pozytywnych i negatywnych aspektów. Jednym z ważnych zadań, jakie zostaje
postawione przed współczesną edukacją jest wsparcie rodziców
w procesie wychowania najmłodszego pokolenia oparte na współpracy i współdziałaniu dla dobra dziecka. Nie ulega wątpliwości,
że dorosły – rodzic, nauczyciel, wychowawca staje się dla dziecka przekazicielem wartości, wiedzy i przekonań na temat otaczającej go rzeczywistości. Zatem istotna w procesie wychowania
i towarzyszenia w rozwoju staje się komunikacja międzyosobowa,
która jest niezbędna do tworzenia relacji i więzi. To wymaga czasu i zaangażowania, a na wynik trzeba cierpliwie czekać. Nie są
to zjawiska popularne we współczesnym świecie. Dlatego troski
w tym zakresie zdaje się domagać współczesne dziecko. Dzisiejsza edukacja powinna uwzględniać powyższe aspekty, przygotowując dziecko do tego, by „uczyć się, aby wiedzieć, działać i żyć
wspólnie”. Te kwestie stanowią główny nurt dociekań naukowych
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B. Surmy w artykule zatytułowanym Edukacja dziecka w zglobalizowanym świecie jako proces wspierania rodziny.
Życie człowieka dokonuje się w obrębie różnych kontekstów
społecznych. Dzięki interakcjom z innymi zdobywa on doświadczenie, które pozwala mu na kształtowanie osobowości i budowanie własnego światopoglądu. K. Szewczuk w swoim artykule
Szkoła terenem intensywnej socjalizacji dziecka w młodszym wieku szkolnym skupia się na procesie socjalizacji dokonującym się
w środowisku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem klasy szkolnej, oraz na jego elementach składowych. Wskazuje na
rolę nauczyciela oraz środowiska rówieśniczego w tym zakresie.
W trosce o dobro współczesnego dziecka Autorka przedstawia
wybrane kierunki pracy nauczycieli w klasach I-III, które mogą
wspomagać proces socjalizacji najmłodszych.
Celem kolejnego artykułu autorstwa M. Babika Edukacja
seksualna dzieci w teorii i praktyce na początku XX i XXI wieku.
Studium porównawcze wybranych aspektów jest zestawienie podstawowych zagadnień współczesnego dyskursu pedagogicznego
dotyczącego wychowania seksualnego dzieci z propozycjami edukacyjnymi pedagogów początku XX w., by na tym tle zaprezentować współczesne podejście do problematyki wychowania seksualnego dzieci.
Współcześnie coraz częściej występującym zjawiskiem wśród
dzieci jest zespół FAS, którego przyczyną jest spożywanie alkoholu przez matkę w czasie ciąży, a powoduje on u dzieci istotne
zmiany w rozwoju umysłowym i fizycznym. Artykuł M. Chrost
i M. Mamcarczyk Dziecko z zespołem FAS w praktyce edukacyjnej
wpisuje się w nurt analiz naukowych dotyczących wskazanego zaburzenia. Autorki analizują skomplikowaną sytuację edukacyjną
dziecka z zespołem FAS i wskazują na ważną rolę wychowawców,
którzy muszą posiadać odpowiednią wiedzę, aby dostosować plan
pracy do potrzeb dzieci z zespołem FAS i ułatwić im pokonywanie problemów edukacyjnych.
Przemiany ekonomiczno-społeczne warunkujące procesy globalizacji w ponowoczesnym świecie wymagają przedefiniowania
roli dziecka i podstawowych zadań dzieciństwa. Nie znaczy to
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jednak, że należy dzieciństwo podporządkować dorosłym, ich
postrzeganiu świata. Należy dostrzec, że współcześnie dziecko
pozostaje pod dużym wpływem, nie tylko rodziny, ale także innych środowisk wychowawczych, wśród których ważną rolę odgrywa internet czy media elektroniczne, które stają się nieodłącznym towarzyszem współczesnego dziecka. Współcześnie media,
a zwłaszcza internet, przeniknęły do codziennego życia człowieka. Artykuł Obraz dzieciństwa w dyskursie internetowym Irminy
Rostek stanowi próbę pokazania współwystępujących w dyskursie internetowym początku XXI wieku – obrazów współczesnego
dziecka: jako zabawki, zadania i ofiary, które tworzą polifoniczną
panoramę współczesnego dzieciństwa. Tę aktualną perspektywę
autorka odnosi do ewolucji obrazu dzieciństwa historycznego pokazaną w publikacji P. Arièsa.
Przemiany technologiczne, pojawiające się możliwości korzystania z mediów cyfrowych i zasobów zgromadzonych
w Internecie, pociągają za sobą zmiany dokonujące się w sferze społecznej i kulturowej. Dzisiejsze dziecko doświadcza
tych przemian i jest ich uczestnikiem. Irena Pulak w artykule
E-generacja w rodzinie i szkole dokonuje charakterystyki młodego pokolenia dzieci i młodzieży, które dorasta już w cyfrowym
świecie, a świat ten niesie ze sobą liczne implikacje także dla
prawidłowego funkcjonowania rodziny i systemu oświatowego,
które należy uwzględniać w działaniach pedagogicznych podejmowanych w trosce o dobro dziecka.
Anna Błasiak
Ewa Dybowska
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Anna Błasiak
Akademia Ignatianum w K rakowie

Dziecko
i jego wartość
we współczesnym
świecie

… dziecko jest pełnowartościowym człowiekiem obecnym,
nie zadatkiem na człowieka w przyszłości,
że ma prawo żądać, aby nie było lekceważone
i ma prawo do zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb…
Janusz Korczak

Wprowadzenie
Człowiek jest największą i dla wielu także najpiękniejszą tajemnicą, która dotyczy jego rozwoju, dojrzewania i „stawania
się”. Dziecko przychodzi na świat jako osoba i ma nienaruszalną
godność oraz przysługują jej określone prawa. Jest niepowtarzalną indywidualnością z sobie właściwymi cechami, potrzebami
oraz zainteresowaniami i wrażliwością. Przy czym jego osobowa
działalność ujawnia się w miarę rozwoju, bo dziecko rodzi się z potrzebą do podmiotowego działania, poprzez które wyraża własną
niepowtarzalność. Jednak u początków swojego „stawania się”, po-
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trzebuje pomocy i wsparcia ze strony innych osób, szczególnie tych
najbliższych, czyli rodziców1. Przy czym będąc osobą obdarzoną
wolnością, może nie chcieć wybrać tego, co zostanie mu zaproponowane. Dla osób zabiegających o poprawność działań wychowawczych ważne jest zrozumienie dziecka, poznanie jego potencjalności i indywidualnych cech, ponieważ wykształcone w dzieciństwie
cechy i umiejętności będą trwałym jego dziedzictwem2.
Dzieciństwo traktowane jest współcześnie jako niezwykle
ważny okres, wspomagający „okresy występujące po nim w biografii każdego człowieka, bowiem młody człowiek dziedziczy
dziedzictwo swojego dzieciństwa, dorosły dziedziczy to, co przeżył w młodości, a człowiek stary nosi w sobie dziedzictwo całego
swojego życia, które wzięte razem ukazuje tę przepiękną mozaikę,
którą nazywamy życiem człowieka”3. Mimo tego, że na dzieciństwo składają się ważne lata życia, często jest ono lekceważone
przez dorosłych. Dorośli w wielu przypadkach wykazują duży
opór, by chcieć zrozumieć dziecko. Nie potrafią i może nie chcą
zejść „na dół”, a dzieci nie potrafią wejść „do góry”. W pokonywaniu tej granicy przeszkadzają dorosłym mity, które przekazywane
są z pokolenia na pokolenie. Powodują, że człowiek zwalnia siebie
z wysiłku myślenia o dziecku we właściwym wymiarze i refleksji
nad dzieckiem. Wiele mitów bardzo często prowadzi do bagatelizowania przeżyć i stanów dziecka, a nawet dziecka jako osoby.
Małe, zatem mało ważne. Powoduje to, że dziecko traktowane
jest jako bierna i zależna istota. Tymczasem, aby zrozumieć dziecko nie trzeba się zniżać, ale trzeba mu dorównać. Nie można
go traktować jedynie w perspektywie jego przyszłego życia, przyszłych ról i zadań. Ono jest człowiekiem tu i teraz. Żyje teraźniejszością, chwila bieżąca jest dla niego najważniejsza. Dzisiaj
dla przyszłości, której dziecko nie rozumie, zabiera mu się niemal
 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, Lublin 2002, s. 102.
2
 Por. A. Błasiak, Kim ONO jest?, „Posłaniec” grudzień 2009, s. 8-9.
3
 B. Matyjas, Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2008, s. 6.
1
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wszystko, co charakterystyczne dla dzieciństwa. Nastawienie na
przyszłość, najczęściej rozumianej jako poradzenie sobie na rynku
pracy, powoduje utratę z pola widzenia aktualnych potrzeb, problemów i spraw dziecka4.
Dziecko jest człowiekiem, ale różni się od dorosłego. Ma inne
potrzeby, inne właściwości umysłu, cele działania, inny rytm
i tempo rozwoju oraz aktywności. Dzieciństwo to ważny etap,
podczas którego zachodzą wszystkie procesy twórcze, które nadają kształt osobowości, następuje istotny wzrost i postęp w sferze
ciała i ducha. Dlatego na dzieciństwo trzeba spojrzeć jak na rzeczywistość, która przysługuje człowiekowi i ma określony sens.
Jest pełnowartościowym etapem ludzkiej egzystencji z ważnym
znaczeniem i określoną wartością. Głównym zadaniem dzieciństwa jest zdrowy rozwój osobowości, czego fundamentem są poczucie bezpieczeństwa, optymizm i dziecięcy zachwyt. Dziecko
czuje, przeżywa, doświadcza siebie i odkrywa własną psychoduchową odrębność. Życie dziecka toczy się w przestrzeni tego
samego świata co życie dorosłych. Jeśli to nie zostanie dostrzeżone i zaakceptowane, wówczas ma miejsce lekceważenie dziecka
i dzieciństwa5.
Celem artykułu jest naukowy namysł nad fenomenem dzieciństwa we współczesnym świecie, z uwzględnieniem jego historycznego kontekstu. Współczesne dzieciństwo kształtowane jest
przez warunki społeczno-kulturowe i ekonomiczne, które „stanowią zasadnicze wyznaczniki jego kształtu, a w ostatecznym rozrachunku decydują o warunkach jego przebiegu i efektach”6. Pod
względem metodologicznym poniższy tekst stanowi syntetyczny
przegląd literatury przedmiotu i jego konstruktywną krytykę.

 Por. A. Błasiak, Kim ONO jest?, art. cyt., s. 10.
 Por. tamże, s. 10.
6
 A. Mitręga, Dzieciństwo – między obowiązkiem a zabawą. Edukacyjne aspiracje rodziców a funkcjonowanie dziecka w wieku szkolnym, w: Pedagogika
rodziny – in statut nascendi czy uznana subdyscyplina, red. A. Ładyżyński,
Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2012, s. 243.
4
5
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Odkrywanie dziecka na przestrzeni wieków
W procesie zmian historycznych i kulturowych przypisywano
różne znaczenia pojęciom „dziecko” i „dzieciństwo”, w zależności
od dominujących wartości, poglądów czy też stosunków społecznych. Zmiany w postrzeganiu dziecka pociągały i pociągają za
sobą transformację praktyki wychowawczej.
Według Philippe Ariesa w średniowieczu „dzieciństwo uważane było za okres przejściowy, szybko przemijający, nie wart
zapamiętania”7, dlatego większość języków europejskich nie znała słowa „dziecko”. Stosunek danego społeczeństwa do dziecka
i dzieciństwa odzwierciedlał się w sztuce danej epoki. Sztuka
średniowieczna i wcześniejsza pomijały dziecko, a jeżeli było
ono obecne, to wyglądało jak mały dorosły, bez cech właściwych
temu okresowi rozwoju. Z dziećmi nie nawiązywano „głębszej
więzi uczuciowej, co spowodowane było wczesnym opuszczaniem
domu (…) oraz dużą śmiertelnością dzieci”8. Pod koniec XII wieku dziecko zaczęto przedstawiać w postaci aniołka, czystej duszyczki lub Dzieciątka Jezus. Eksponowano jego niewinność,
z czasem zaczęto ujawniać emocjonalny stosunek do niego. Miało
miejsce idealizowanie dzieciństwa i dziecka9. W XVI wieku dziecko zaczęło mieć swoją wartość w świecie dorosłych, tracąc swoją
anonimowość. W sztuce pojawił się portret zmarłego dziecka, co
wskazywało, iż zaistniała potrzeba utrwalenia dziecięcych postaci i pamiętania o nich. W tym czasie dziecko było traktowane
w specyficzny sposób jak „bezwstydną małpkę”10, było zabawką
dorosłych, ich źródłem rozrywki i przyjemności. Stąd dzieciństwo
 Ph. Aries, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w czasach dawnych, tłum.
M. Ochab, Marabut, Gdańsk 1995, s. 44.
8
 R. Doniec, Rodzina wielkiego miasta. Przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 120.
9
 Por. Ph. Aries, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w czasach dawnych,
dz. cyt., s. 43-49.
10
 Por. tamże, s. 8.
7
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z jednej strony było czasem nieskrępowanej swobody, a z drugiej
czasem wspólnej zabawy i aktywności społecznej z osobami dorosłymi. Jednak trzeba podkreślić, że za dziecko uznawano osobę
do 5 lub 7 roku życia. W związku z tym dzieciństwo było czasem
niezwykle krótkim. Wiek kolejny przyniósł zmianę w traktowaniu dziecka, a to z kolei znalazło odzwierciedlenie w ówczesnej
edukacji. Następne epoki skupiły się na psychice dziecka i jego
rozwoju, głównie moralnym11. Dzieciństwo traktowano jako czas
niedojrzałości, niedoskonałości, a nawet ułomności12, stąd edukacja młodego pokolenia opierała się na dyscyplinie, a wychowanie
było procesem planowanym. Głównym miejscem kształcenia stała się szkoła. Konsekwencją tego stanu rzeczy było przedłużenie
okresu dzieciństwa na lata szkolne. Zmieniła się także pozycja
dziecka w rodzinie, zaczęło się liczyć jako osoba i jej członek. Nie
było jednak centralną postacią w tym środowisku, jak ma to miejsce dzisiaj, gdzie cała uwaga i energia rodziny skoncentrowana jest
na dziecku. Ono się liczy w większym stopniu niż sama rodzina13.
Zmiana myślenia o dziecku i sposobu jego traktowania spowodowały, że wiek XX został nazwany przez Ellen Key „stuleciem dziecka”14. Dziecko traktowano jako samoistną wartość,
a dzieciństwa jako całkowicie odrębną, autonomiczną fazę życiową, którą należy cenić, bo nie ma do niej powrotu. W swojej
działalności, której głównym filarem była zasada „wszystko na
miarę dziecka”, E. Key propagowała reformę szkolnictwa i wychowania, by zmienić aktualny stan rzeczy. Zreformowana szkoła
miała dążyć do psychicznego i intelektualnego rozwoju dziecka
zgodnie z jego podstawowymi właściwościami. Dziecko miało
być podmiotem tego procesu, nie zaś przedmiotem, jak to było
dotychczas. W nowej szkole dużą wagę przywiązywano do samodzielności i aktywności dziecka, uwzględniano jego potrzeby,
 Por. tamże, s. 135.
 Por. tamże, s. 150.
13
 Por. tamże, s. 229.
14
 Por. E. Key, Stulecie dziecka, tłum. I. Moszczeńska, Nasza Księgarnia,
Warszawa 1928.
11

12
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zainteresowania i wrażliwość, podkreślając jego indywidualność.
Była to koncepcja szkoły, która uwzględniała zróżnicowane cechy umysłowe i psychiczne dzieci15. Dzieciństwo zostało na nowo
„odkryte” i w efekcie „powstał nowy kierunek myślowy w pedagogice zwany pajdocentryzmem, który obok szlachetnych idei
zawierał także wiele szkodliwych elementów, szczególnie zaś fałszywy obraz niczym nie krępowanej indywidualności dziecka”16.

Dzieciństwo we współczesności
Człowiek XXI wieku żyje w świecie, którego głównymi cechami są złożoność, wielość i różnorodność. Wynika to z nieustannych zmian polityczno-gospodarczych i społeczno-kulturowych
oraz pogłębiania się powszechnego pluralizmu. Przekształceniom
ulegają wszelkie struktury, w których uczestniczy jednostka.
W konsekwencji wskazuje się na rozpad relacji międzyludzkich,
struktur i form społecznych wytworzonych w społeczeństwach
przemysłowych17.
Znaczne przemiany dokonujące się w strukturze, funkcjonowaniu i świadomości współczesnej rodziny przyczyniły się
do zmiany pozycji dziecka w rodzinnym systemie wartości oraz
w świadomości rodziców. Współcześnie ma miejsce zmniejszanie
rozmiarów rodziny, spadek dzietności oraz zmiana pozycji i ról
poszczególnych członków rodziny, w tym także najmłodszego
pokolenia. Dziecko, obok miłości małżeńskiej, stało się jedną
z głównych wartości w rodzinie, która dzisiaj przybiera charakter
związku partnersko-przyjacielskiego. Wiąże się to z pogłębiającym się procesem indywidualizacji rodziny oraz autonomizacji
w niej jednostek. Ponadto rodzina przeistacza się w grupę o nie Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 110-111.
 Tamże, s. 111.
17
 Por. M. Miczka-Pajestka, Rodzina w „lustrze” ponowoczesności, w: Filozofia
edukacji i etos rodziny, red. M. Rembiarz, W. Wójcik, Wydawnictwo AT-H
w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2007, s. 192.
15
16
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wielkiej liczbie funkcji, ale za to wysoce wyspecjalizowaną, skoncentrowaną na funkcjach pierwszorzędnych, najbardziej istotnych
dla systemu rodzinnego. Wymienionym zjawiskom towarzyszą
zmiany o charakterze świadomościowym, które dotyczą przede
wszystkim preferencji określonych wartości i norm, modeli życia
małżeńsko-rodzinnego, a przejawiają się w mentalności indywidualistycznej, w pluralizmie postaw, różnego typu ambiwalencjach i egzystencjalnych dylematach18. Jak wynika z powyższych
analiz, dzieciństwo współcześnie ma nowy wymiar, który na
nowo winien być diagnozowany i opisywany dla potrzeb wychowania i kształcenia młodego pokolenia.
Wskazane zmiany według R. Doniec19 znalazły odzwierciedlenie w sposobach myślenia, wartościowania i wychowania
dziecka we współczesnej rodzinie. Do pozytywnych aspektów
autorka zaliczyła fakt, że dziecko dzisiaj traktowane jest w kategoriach osobistego i rodzinnego szczęścia, co nie miało miejsca
w takim stopniu w rodzinie tradycyjnej, i co więcej postrzegane
jest jako osoba samodzielna, czyli posiadająca swoje właściwości, talenty i cele życiowe. Ponadto współcześnie nastąpił wzrost
znaczenia dzieciństwa w świadomości rodziców. Dzieciństwo
zyskało „nowy wymiar, któremu nadaje się wysoką rangę zarówno w życiu samego dziecka, jak i jego rodziców”20. W związku
z tym dzieci wymagają szczególnego traktowania. Za ich rozwój
są odpowiedzialni przede wszystkim rodzice, którzy opierają się
w swoich działaniach na wiedzy pedagogicznej i psychologicznej
oraz współpracują ze specjalistycznymi instytucjami w zakresie
wychowania i edukacji swoich dzieci. Przy czym współcześni
rodzice przywiązują dużą wagę do wykształcenia najmłodszego
pokolenia. R. Doniec wskazuje także na zjawisko zmiany motywów posiadania dziecka. Dzisiaj mają one charakter osobisty,
wewnątrzrodzinny, indywidualistyczny, a w mniejszym stopniu
 Por. R. Doniec, Rodzina wielkiego miasta. Przemiany społeczno-moralne
w świadomości trzech pokoleń, dz. cyt., s. 119.
19
 Por. tamże, s. 119-122.
20
 Tamże, s. 120.
18
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społeczny, ekonomiczny, czy religijny. „Dziecko postrzegane jest
najczęściej jako owoc miłości małżeńskiej, spełnienie osobistych
dążeń rodziców, źródło psychologicznych satysfakcji oraz wartość
autoteliczna”21.
Z kolei za niepokojące zjawisko w tym zakresie R. Doniec
uznała przede wszystkim zbyt racjonalne i niekiedy pragmatyczne patrzenie na dziecko. Współcześnie często wartość dziecka
oceniana jest w kategoriach kosztów (strat) i korzyści (zysków)
wynikających z pojawienia się dziecka i sprawowaniem nad nim
opieki. Ponadto w świadomości rodziców zaistniały, na skutek
rozwoju cywilizacyjnego, nowe potrzeby i wartości konkurencyjne wobec dziecka jako wartości małżeńsko-rodzinnej. W konsekwencji dzisiaj ma miejsce zbytnie ograniczenie liczby dzieci
w rodzinie. Dominującym modelem rodziny jest rodzina małodzietna, dwupokoleniowa. Nastąpiło także obniżenie płodności
rodziny i wartości rodzicielstwa na skutek rozwoju antykoncepcji,
rozpowszechnienia aborcji, przesadnej kalkulacji i racjonalizmu
w podejmowaniu decyzji prokreacyjnych oraz przemian w sferze
społeczno-moralnej rodziny (wzrost liczby rozwodów, związków
pozamałżeńskich, oddzielenie prokreacji od życia seksualnego,
odkładanie poczęcia dziecka w czasie i na dalszy plan)22.
W. Danilewicz23, opierając się na dokonaniach naukowych
różnych badaczy, wskazała na kilka cech dzieciństwa określanego
mianem „supernowoczesnego”, a które wynikają z doświadczeń
życiowych funkcjonowania w zindywidualizowanym społeczeństwie. Współczesne dziecko zmuszone jest do dostosowywania
się do różnych form życia rodzinnego, które występują w świecie
i są udziałem najmłodszego pokolenia. Ponadto dzisiaj dziecko
wykazuje się dużą samodzielnością (aktywną i refleksyjną), która
jest wynikiem specyficznych okoliczności, w których funkcjonuje
 Tamże, s. 120.
 Por. tamże, s. 121-122.
23
 Por. W. Danilewicz, Dzieciństwo „supernowoczesne” a doświadczenia rodzinne, w: Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, red.
B. Muchacka, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2008, s. 79-86.
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dana rodzina (np. na skutek rozłąki emigracyjnej). Kolejne cechy
„supernowoczesnego dziecka”, powiązane także ze wzrastającą
dziecięcą samodzielnością, to „zdolność do koordynowania, niezależnie od rodziców, różnorodnych rodzajów aktywności, terminów zajęć w czasie wolnym i znajdowanie własnego, odrębnego
od rodziny rytmu czasu; wykształcenie własnego spektrum aktywności, niezależnie od lokalnych i rodzinnych tradycji”24.
Konsekwencją życia najmłodszego pokolenia w ponowoczesnej rzeczywistości jest także konieczność wypracowania
samokontroli w korzystaniu z mediów, które są nieodłącznym
elementem współczesności oraz opanowanie samodzielnego obchodzenia się z pieniędzmi 25. „Supernowoczesne dzieci” wzrastają
w „wirze marketingowym”. Mają coraz więcej pieniędzy, stają się
coraz poważniejszą grupą konsumencką, ponadto mają wpływ na
to, co kupują sami rodzice. Dlatego wiele reklam jest kierowanych
do najmłodszej grupy odbiorców26. Dzieci nie pozostają obojętne wobec wzrastającej dominacji kultury konsumpcyjnej czy też
popularnej, obserwuje się u nich wykształcenie indywidualnego
gustu w zakresie ubioru, czy też korzystania z ofert kulturalnych
(film, muzyka, literatura)27.
Współczesnemu dziecku przyszło żyć na „wyspowych
przestrzeniach”28 i inscenizować własne kompleksowe stosunki
 Tamże, s. 79.
 Por. tamże.
26
 Por. Materiały przygotowane przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta
dzieciom, na podstawie książki Sue Palmer Toksyczne dzieciństwo, w: Mądre wychowanie. 20 lat konwencji o prawach dziecka, Biuro Rzecznika Praw
Dziecka, Warszawa 2009, s. 79.
27
 Por. W. Danilewicz, Dzieciństwo „supernowoczesne” a doświadczenia rodzinne, art. cyt., s. 79.
28
 „wyspowa przestrzeń” to obszar życia, w którym człowiek spotyka różne
osoby w różnym czasie, przy okazji różnych typów aktywności, w zróżnicowanych i najczęściej niepowiązanych ze sobą miejscach, w różnych
funkcjach i zakresach; pociąga to za sobą wielość sytuacji, brak uporządkowanego rytmu życia, brak stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa oraz
powierzchowność. Helga Zeiher wprowadziła pojęcie „dzieciństwo wy24
25
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społeczne (np. przyjaźnie)29. W. Danilewicz wskazuje ponadto na
wzrastającą u dzieci „samodzielność kształtowania własnej biografii (jako przebieg kształcenia, przebieg życia) nie tylko przez
współuczestnictwo, ale także refleksyjne opracowanie i integrowanie własnej historii życia; brak możliwości wyboru, np. sytuacji rodzinnej; jest powodem wytworzenia się samodzielności adekwatnej do sytuacji”30.
Wskazane powyżej cechy współczesnego dzieciństwa są odzwierciedleniem życia dorosłych. Dzisiaj brakuje przestrzeni
charakterystycznych wyłącznie dla najmłodszego pokolenia,
stąd uczestniczy ono we wszystkich aspektach świata dorosłych.
Zgodnie z teorią depedagogizacji, doświadczenia dziecięce są ściśle związane z doświadczeniami dorosłych31. Młode pokolenie
„traci swoją „przestrzeń dziecięcą i dziecięce walory”, gdyż staje
wobec problemów i zadań razem z dorosłymi i tak jak dorosły.
Dziecko staje się uczestnikiem świata dorosłych. Ich doświadczenia, przeżycia problemy, sytuacje dotyczą także dzieci. Dziecko
(podobnie jak dorosły) staje wobec problemów społecznych, biedy,
bezrobocia, marginalizacji, zaburzonych relacji pomiędzy dorosłymi, rozpadu rodziny”32.
Zakres doświadczeń najmłodszego pokolenia jest dzisiaj wieloaspektowy i bardzo zróżnicowany. Jednak dzieci należy chronić przed pewnymi fragmentami rzeczywistości. Troszcząc się
o ich dobro i prawidłowy proces wychowania, nie da się dzieci
przygotować na wszystko najgorsze i oswoić z problemami dospowe”, które polega na tym, że dostępna sieć instytucji edukacyjnych
wypełnia i organizuje czas oraz przestrzeń życia najmłodszego pokolenia.
Dzieci przeskakują pomiędzy wyspami, czyli przemieszczają się z instytucji do instytucji, z zajęć na kolejne zajęcia, przebywając w różnych przestrzeniach, które nie są ze sobą powiązane. Por. W. Danilewicz, Dzieciństwo „supernowoczesne” a doświadczenia rodzinne, art. cyt., s. 85.
29
 Por. W. Danilewicz, Dzieciństwo „supernowoczesne” a doświadczenia rodzinne, art. cyt., s. 80.
30
 Tamże, s. 80.
31
 Por. tamże.
32
 Tamże, s. 80-81.
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rosłych. Czyniąc to uzyskuje się efekt odwrotny i doświadcza się
dzisiaj: wzrastającej liczby zachowań agresywnych i przestępczych, samobójstw, depresji, różnego typu uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

Troska o dziecko i dzieciństwo –
potrzebą współczesności
„Dzieci nie rodzą się gorsze niż 30 lat temu, ale żyją w trudniejszym świecie. Dostają w nadmiarze to, co dla nich szkodliwe, a nie
dostają wystarczająco dużo tego, co jest im potrzebne do zdrowego rozwoju”33. W konsekwencji takiego postępowania, współczesne dzieciństwo cechują przede wszystkim: gniew i złość, smutek,
samotność, nuda, zaabsorbowanie wyłącznie sobą, impulsywność,
rozkojarzenia, przeciążenie i niestabilność. Źródłem dziecięcych
problemów, które prowadzą do wzrostu zaburzeń w zachowaniu
i różnego typu problemów zdrowotnych, są przede wszystkim:
brak czasu ze strony najbliższych, chaos i niestabilność codziennego życia, rozpad rodziny i zanik rodzin wielopokoleniowych, brak
umiejętności wychowawczych rodziców, relatywizm moralny, dominujący konsumpcjonizm i kultura popularna, nadmiar wymagań
wobec dzieci oraz negatywny wpływ mediów34.
W związku z tym ważne jest, by pokolenie ludzi dorosłych,
które jest odpowiedzialne za zdrowy rozwój dzieci i ich wychowanie, poczyniło odpowiednie kroki, by wyeliminować szkodliwe czynniki współczesnego dzieciństwa lub przynajmniej je
zminimalizować. Ważnym obszarem tych działań jest żywienie
dzieci, ponieważ odpowiednia dieta jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego i umysłowego. Tymczasem najmłodsze
pokolenie nie tylko jada źle (niewłaściwie zbilansowana dieta –
 Materiały przygotowane przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, na podstawie książki Sue Palmer Toksyczne dzieciństwo, w: Mądre
wychowanie. 20 lat konwencji o prawach dziecka, dz. cyt., s. 72.
34
 Por. tamże, s. 72-73.
33
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nadmiar tłuszczów, cukru, soli oraz sztucznych barwników i konserwantów), ale także w samotności lub w towarzystwie telewizora czy komputera. Dla kształtowania prawidłowych nawyków
i postaw oraz wzmacniania więzi emocjonalnej między rodzicami
i dziećmi ważne jest wspólne spożywanie posiłków w rodzinie,
przynajmniej jednego dziennie35.
Drugim istotnym zadaniem jest zapewnienie dzieciom odpowiedniej ilości ruchu i zabawy, która jest podstawową aktywnością okresu dzieciństwa obok dociekania. Najmłodsze pokolenie
poznaje świat, uczy się i zdobywa doświadczenie poprzez ruch
i zabawę, co ważne także w towarzystwie rówieśników. Natomiast
współcześnie często dzieci pozostają zamknięte w domu (z powodu
nadmiernej troski i opiekuńczości rodziców) i zdane są na towarzystwo elektronicznych mediów. Z tym zjawiskiem łączy się kolejna
kwestia: zapewnienie wystarczającej ilości zdrowego snu. Cechą
współczesnego społeczeństwa jest chroniczne zmęczenie powiązane ze zbyt małą ilością snu. W tej perspektywie problem dotyczy
ilości i jakości snu ze względu na warunki, w jakich zasypia dziecko
(nadmierny hałas i chaos, brak odpowiednich nawyków zasypiania
i rytuałów, nadmierne pobudzenie, ciągła zmiana miejsca zasypiania). Znaczna grupa dzieci śpi zbyt mało lub/i w nie odpowiednich warunkach, gdyż ich życie zostało dostosowane do potrzeb
rodziców i ich stylu funkcjonowania. Z kolei starszym dzieciom sen
zakłóca lub uniemożliwia nadmierne oglądanie telewizji lub granie
w gry komputerowe, czy serfowanie po internecie36.
W tym miejscu warto także dodać, że dzisiaj dziecko często
traktowane jest przez rodziców jako rodzaj wizytówki będącej
świadectwem jakości wychowania. Osiągnięcia dziecka (szkolne oceny, sukcesy osiągane na różnych polach) są „materialnymi
emblematami rodzicielskiego trudu, a ich brak może stanowić
symbol przegranej”37. Dlatego rodzice nadmiernie skupiają się na
 Por. tamże, s. 73-74.
 Por. tamże, s. 74-76.
37
 Por. A. Mitręga, Dzieciństwo – między obowiązkiem a zabawą. Edukacyjne
aspiracje rodziców a funkcjonowanie dziecka w wieku szkolnym, art. cyt., s. 245.
35

36
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edukacyjnej funkcji rodziny. Często prowadzi to do przeciążenia
młodego pokolenia dodatkowymi edukacyjnymi obowiązkami.
Rodzice bowiem konsekwentnie dążą do tego, by ich potomstwo
osiągnęło więcej niż oni sami. Stąd kolejne zajęcia o charakterze edukacyjnym dla dziecka. Tymczasem zadaniem rodziny jest
„równoważenie obowiązków edukacyjnych dziecka z jego prawem do dzieciństwa pełnego zabawy, poprzez którą zatapia się we
wspólnotę kulturową (…), dotyka sferę uczuć, przeżyć, archetypów i fundamentalnych spraw egzystencji” 38. Zmniejszanie swobodnej aktywności dziecka i zabawy na rzecz intensyfikowania
czynności edukacyjnych może prowadzić do zubożenia dziecka
pod względem duchowym, psychicznym i zdrowotnym39.
Kolejny obszar, który wymaga korekty ze strony dorosłych,
to komunikacja. Potrzebne jest dzisiaj rozwijanie u dzieci umiejętności komunikacyjnych, które sprzyjają osiąganiu sukcesów
w przedszkolu i szkole, potem w pracy, a przede wszystkim w budowaniu prawidłowych relacji i więzi z innymi. Stąd ważne jest
stymulowanie dziecka w tym zakresie. Dokonuje się to przede
wszystkim przez indywidualny kontakt dziecka z rodzicem, który
wyjaśniając, pomaga mu poznać i oswoić się z otaczającym światem. W nabywaniu umiejętności komunikacyjnych najważniejsza
jest interaktywność, z czym łączy się czas i uwaga rodzica poświęcona dziecku. Niezwykle potrzebne jest także czytanie dziecku,
podczas którego dziecko ma możliwość usłyszenia znacznie bogatszego słownictwa i form wypowiedzi, niż te, którym posługują
się na co dzień jego najbliżsi40.
Rodzina to środowisko życia i rozwoju dziecka, ale pod warunkiem, że funkcjonuje ona prawidłowo i zaspakaja we właściwy sposób potrzeby swoich członków. Istotne znaczenie dla tych
procesów mają bliskie więzi rodzinne. Silna i zdrowa więź między
 Tamże, s. 243.
 Por. tamże.
40
 Por. Materiały przygotowane przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta
dzieciom, na podstawie książki Sue Palmer Toksyczne dzieciństwo, w: Mądre
wychowanie. 20 lat konwencji o prawach dziecka, dz. cyt., s. 76-77.
38
39
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rodzicami a dziećmi zaliczana jest do tzw. czynników chroniących. Chroni ona młode pokolenie przed większością problemów
rozwojowych, wejściem na drogę dewiacji, czy podejmowaniem
zachowań ryzykownych41. Prawidłowe więzi emocjonalne sprzyjają poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji, bo obok dziecka są
osoby, na których może ono polegać i ufać im, które mu pomogą w razie potrzeby. Właściwe więzi oznaczają także poczucie
wolności i określonego porządku, dają prawo do bycia sobą, do
pomyłek i błędów, ale także sukcesów42. Rodzice stanowią dla
dziecka ważny układ odniesienia niezbędny dla rozwoju, a ich zadaniem jest zacieśnianie więzi emocjonalnych ze swoimi dziećmi.
Dokonujące się współcześnie zmiany w sferze ekonomicznej
i cywilizacyjnej spowodowały, że w wielu przypadkach życie rodzinne podporządkowane jest pracy zawodowej rodziców, która
stawia coraz wyższe wymagania związane z mobilnością i dyspozycyjnością oraz podnoszeniem kwalifikacji poszczególnych
jednostek. „Wraz z podnoszeniem kwalifikacji, rozwojem zawodowym, wzrostem pozycji społecznej zmieniają się oczekiwania
odnośnie do jakości życia i relacji interpersonalnych. Jednostka
chcąc zapewnić sobie byt na poziomie odpowiednim do potrzeb,
jest zmuszona ulec wymogom pracodawcy i dostosować życie osobiste do jego oczekiwań. Jednocześnie podporządkowuje własnym
pragnieniom realizacji zawodowej i chęci zdobycia statusu społecznego – życie osobiste, więzi rodzinne. Z jednej strony ludzie
żyjący w społeczeństwie informatycznym są zmuszani do dostosowania się do wymogów pracy, z drugiej są niechętni rezygnacji z profitów wiążących się ze zmianą stylu życia, nawet za cenę

 Por. J. Szymańska, Rodzina jako najważniejsza wspólnota w działaniach
profilaktycznych, w: Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców, red. K. Ostrowska, M. Ryś, CMPPP MEN,
Warszawa 1999, s. 187-293.
42
 Por. A. Błasiak, Oddziaływania wychowawcze w rodzinie. Zagadnienia
wybrane, Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM, Kraków 2012,
s. 53-55.
41
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ustabilizowania sfery osobistej”43. Praca wiąże się z nieobecnością
rodziców, stąd ważną kwestią jest zapewnienie dzieciom w tym
czasie odpowiedniej opieki. Podkreśla się, że „przynajmniej do
18. miesiąca życia dziecko powinno pozostawać w domu pod stałą opieką jednego z rodziców. W tym właśnie okresie buduje się
poczucie więzi i tworzy najwięcej połączeń nerwowych w korze
przedczołowej, odpowiedzialnych za koncentrację uwagi, umiejętności planowania, samokontrolę i podejmowanie decyzji”44.
W tym najwcześniejszym okresie życia dziecko potrzebuje przede
wszystkim stałej, zindywidualizowanej opieki i znanego mu otoczenia, czego nie może zapewnić zinstytucjonalizowana opieka,
choćby najlepsza45.
Istotną kwestią do rozwiązania jest zmiana współczesnego
systemu edukacji, aby dawał każdemu dziecku możliwość osiągnięcia sukcesu szkolnego. Ponadto, by szkoła nie tylko uczyła
(przekazywała wiedzę), ale także wychowywała i kształtowała
ludzi, wyposażając ich w określone umiejętności, by poradzili sobie z tym, co niesie życie. Z tym zjawiskiem wiąże się potrzeba
wychowania dziecka zgodnie z zasadami współżycia społecznego i wartościami moralnymi, by przeciwdziałać powszechnemu
współcześnie nastawieniu na indywidualizm oraz kulturę konsumpcyjną. Jest to dzisiaj szczególnie ważne, ponieważ jednostka XXI. wieku stawia siebie wobec dylematu: samorealizacja lub
życie dla innych i z innymi. Niestety te drugie wartości często
przegrywają. W efekcie wzrasta liczba rozwodów i separacji,
dzieci urodzonych w związkach pozamałżeńskich, jednocześnie
spada liczba zawieranych małżeństw, obniża się współczynnik
dzietności, ponadto decyzja o pierwszym dziecku podejmowana
 Por. M. Wawrzyniak-Kostrowicka, Rodzina w egospołeczeństwie – zanik
czy przeobrażenie, w: Rodzina we współczesności, red. A. Ładyżyński, Oficyna Wydawnicza AYUT, Wrocław 2009, s. 60.
44
 Materiały przygotowane przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, na podstawie książki Sue Palmer Toksyczne dzieciństwo, w: Mądre
wychowanie. 20 lat konwencji o prawach dziecka, dz. cyt., s. 79.
45
 Por. tamże.
43
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jest coraz później. Zaczęły się także kształtować nowe modele życia osobistego typu: rodziny diasporowe, rodziny wielorodzinne,
związki lub rodziny zdalne – LAP lub LAT, kohabitacje, ekspaci,
czy single46.
Fundamentalnym zadaniem osób dorosłych w procesie detoksykacji dzieciństwa jest kontrola oraz ograniczenie korzystania z mediów elektronicznych47 (odpowiednia edukacja medialna), które są
coraz bardziej popularne wśród dzieci i młodzieży. W wielu przypadkach świat wirtualny staje się dla dzieci i młodzieży lepszy oraz
ciekawszy od rzeczywistego, a rodzice nie dostrzegają nic niebezpiecznego w tym, że potomstwo spędza zbyt dużą ilość czasu przed
ekranem monitora czy telewizora. Wszelkie badania wskazują, że
dzieci dzisiaj korzystają z mediów w nadmiarze oraz oglądają treści niedostosowane do ich wieku, co z kolei zakłóca ich rozwój we
wszystkich sferach i często prowadzi do uzależnienia48.

Współczesna „ucieczka” przed dzieckiem
Osoby, które świadomie rezygnowały z rodzicielstwa, występowały w każdym społeczeństwie danej epoki. Dostępne dane
demograficzne wskazują, że zjawisko bezdzietności współcześnie
nasila się49, rośnie liczba małżeństw bezdzietnych50, czyli niepo Por. M. Wawrzyniak-Kostrowicka, Rodzina w egospołeczeństwie – zanik
czy przeobrażenie, art. cyt., s. 59-61; por także A. Błasiak, Bycie singlem–
współczesna moda, konieczność czy ucieczka, „Horyzonty Wychowania”
11/2012(22), s. 87-106.
47
 Por. Materiały przygotowane przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta
dzieciom, na podstawie książki Sue Palmer Toksyczne dzieciństwo, w: Mądre
wychowanie. 20 lat konwencji o prawach dziecka, dz. cyt., s. 83.
48
 Por. tamże.
49
 Por. S. Wacławik, W stronę społeczeństwa bez dzieci – przyczyny celowej bezdzietności, www. palimpsest.socjologia.uj.edu.pl, dostęp z dn. 21.06.2014, s. 23.
50
 Por. W. Szumilas, Małżeństwo bezdzietne jako nowa forma życia małżeńskiego i alternatywa dla rodziny we współczesnym świecie, w: Edukacja,
działanie społeczne, rodzina, red. W. Wójcik, E. Lalikova, Wydawnictwo
AT-H w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2008, s. 91-100.
46
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siadających dzieci z różnych przyczyn. „W świecie zachodnim coraz mniej ludzi decyduje się na dzieci. W Europie już co piąta kobieta w wieku 40-45 lat nie ma potomstwa, a liczba bezdzietnych
małżeństw w ciągu dwóch dekad wzrosła z 7 proc. do 14 proc.
Trzykrotnie mniej dzieci mają kobiety wykształcone i dobrze zarabiające. Zmiany, jakie zaszły w stylu życia wielkomiejskich społeczeństw, umożliwiają wybór”51. Dlatego też bezdzietność stała
się stylem życia w ponowoczesności. Do najważniejszych procesów społeczno-kulturowych, które wpływają na wybory prokreacyjne, w tym także rezygnację z rodzicielstwa, S. Wacławik zaliczyła: zmianę pozycji kobiet, które mają możliwość realizowania
się w pracy zawodowej; indywidualizm, który przybiera zinstytucjonalizowany charakter („epoka indywidualizmu”); zmiany
w strukturze norm i wartości przeciętnego człowieka oraz zmianę
pozycji dziecka w społeczeństwie52.
Małżeństwa bezdzietne współcześnie ujmuje się w trzy grupy.
Pierwsza z nich to małżeństwa bezdzietne dobrowolnie – tymczasowo. Osoby te odkładają decyzję o prokreacji na późniejszy czas,
bardziej odpowiedni moment życiowy. Wiąże się to z warunkami
ekonomiczno-mieszkaniowymi (np. brak pieniędzy lub ich niewystarczająca ilość; brak mieszkania/domu lub zbyt małe mieszkanie,
spłata kredytu), wygodą i brakiem zdecydowania, pracą zawodową
lub kontynuacją nauki. Decyzja dotycząca prokreacji podejmowana
jest racjonalnie, poprzedzana jest kalkulacjami w zakresie odpowiedniego czasu na pojawienie się dziecka na świecie i wydatków
z tym związanych. W tej perspektywie posiadanie dziecka jest
świadomym wyborem, wpisanym w proces planowania rodziny53.
Druga grupa to małżeństwa bezdzietne dobrowolnie – na stałe, czyli takie, które świadomie i dobrowolnie z różnych przyczyn
 J. Drosio-Czaplińska, Po co nam dzieci, „Ja, my, oni. Poradnik Psychologiczny POLITYKI” Tom 12 (wydanie specjalne 7/2013), s. 49.
52
 Por. S. Wacławik, W stronę społeczeństwa bez dzieci – przyczyny celowej bezdzietności, art. cyt., s. 23-25.
53
 Por. I. Przybył, Postawy małżonków bezdzietnych wobec rodzicielstwa,
„Roczniki Socjologii Rodziny” T. XII, UAM, Poznań 2000, s. 83-95.
51
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rezygnują z posiadania potomstwa 54. W obrębie tego typu związków znajduje się współczesny model małżeństwa określany skrótem DINKS (Double Income No Kids)55. Świadomie bezdzietne
pary występują głównie w zamożnych środowiskach wielkomiejskich. Wskazuje się, że u podstaw tego typu bezdzietności leży
postawa hedonistyczna, indywidualistyczna i egoistyczna. Małżeństwa te skupione są na własnym rozwoju, karierze zawodowej
i osiąganiu wysokiej pozycji w tym zakresie, co wiąże się także
z częstą zmianą miejsca pracy oraz zaspakajaniu swoich potrzeb
przy zachowaniu wysokiego standardu życia. Dzieci w realizacji
takich celów są przeszkodą 56.
Ostatnią wyróżnioną w tej klasyfikacji grupą małżeństw bezdzietnych są tzw. związki mimowolnie bezdzietne. Osoby te podejmują lub podejmowały działania, by dziecko pojawiło się w ich
rodzinie, lecz bezskutecznie. Dotyczy to małżonków, którzy nie
mogą posiadać dzieci ze względu na wiek oraz niepłodność 57.
Współcześnie podejmuje się próby wyjaśniania celowej bezdzietności w perspektywie problemu społecznego. Do najbardziej znanych koncepcji zaliczana jest teoria drugiego przejścia
demograficznego zaproponowana przez R. Lasthaeghe i D. Van
De Kaa58. Według tych badaczy współczesne przemiany wzorów
zakładania rodziny i prokreacji dotyczą „zmniejszenia się znaczenia małżeństwa na rzecz kohabitacji, przejście od modelu rodziny „dziecko z rodzicami” na rzecz modelu „rodzice z dzieckiem”,
 Por. tamże, s. 83-95.
 Por. M. Biedroń, Realizacja funkcji rodziny w kontekście globalnych przemian
socjokulturowych, w: Rodzina we współczesności, red. A. Ładyżyński, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009, s. 49.
56
 Por. A. Jucewicz, Ideologia postmodernizmu a współczesne zagrożenia rodziny, w: Rodzina w trosce o życie – Kościół w trosce o rodzinę, red. R. Buchta, Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach Nr 56, Katowice 2010, s. 238.
57
 Por. I. Przybył, Postawy małżonków bezdzietnych wobec rodzicielstwa, art.
cyt., s. 83-95.
58
 Por. S. Wacławik, W stronę społeczeństwa bez dzieci – przyczyny celowej bezdzietności, art. cyt., s. 25.
54
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odejście od zapobiegawczej antykoncepcji na rzecz świadomej
prokreacji, przemiana homogenicznego typu rodziny w różnorodne formy życia małżeńsko-rodzinnego”59, a przyczynami tego
stanu rzeczy są „zmiany strukturalne, związane z modernizacją,
zmiany kulturowe, czyli zmiany w sferze wartości i norm oraz
zmiany technologiczne – nowe techniki antykoncepcji, technologie informacyjne i komunikacyjne”60. Inną próbą wyjaśniania
opisywanego zjawiska jest teoria ekonomiczna zaproponowana
przez Gary’ego Beckera, gdzie rodzina ujmowana jest jako przedsiębiorstwo, którego celem jest optymalizacja zysków, a podstawowym dobrem – jakość życia. Dzieci traktowane są jako podstawowy produkt rodziny, źródło psychicznej satysfakcji rodziców.
Przy czym ważna jest „jakość” potomstwa, od której zależy poziom doświadczanej satysfakcji przez rodziców. Zgodnie z tą teorią rezygnacja z rodzicielstwa czy ograniczenie liczby potomstwa
w rodzinie ma związek z rosnącymi kosztami utrzymania dziecka
zarówno w płaszczyźnie ekonomicznej, jak i psychiczno-emocjonalnej. Para rezygnuje z posiadania z potomstwa w sytuacji, gdy
wzrastające koszty związane z dzieckiem, zagrażają utrzymaniu
odpowiedniej jakości życia, która jest ujmowana subiektywnie.
Powyższe tendencje wyjaśniają wzmożony trend do bezdzietności
u kobiet wykształconych i o znacznych zarobkach, ponieważ w ich
wypadku koszty związane z macierzyństwem są najwyższe61.

Zakończenie
„W epoce ponowoczesnej zdecydowanej zmianie uległ sposób
traktowania dziecka i wartość mu przypisywana”62. Przez długi czas
dziecko było traktowane jako wartość instrumentalna o charakterze ekonomiczno-prestiżowym. Od liczby posiadanego potomstwa
 Tamże.
 Tamże.
61
 Por. tamże, s. 25.
62
 Tamże, s. 24.
59

60

Dziecko i jego wartość we współczesnym świecie

33

zależał prestiż rodziny. Równocześnie dzieci stanowiły dodatkowe
ręce do pracy oraz zabezpieczenie ekonomiczne i opiekuńcze dla rodziców na starość. Sytuacja się zmieniła wraz z rewolucją industrialną. Rodzicielstwo przestało być specyficzną misją, a dziecko straciło
wartość ekonomiczną, natomiast zyskało wartość emocjonalną, ponadto wzrosło zrozumienie dla jego psychicznych potrzeb i praw.
Nastąpił wzrost jego pozycji i roli we współczesnej rodzinie – zyskało ono charakter wartości autotelicznej. Z drugiej jednak strony
pojawiają się niebezpieczne tendencje w świadomości rodziców, jak
i całego społeczeństwa, dotyczące rozpatrywania rodzicielstw w kategoriach zysków i strat oraz istnienia konkurencyjnych wartości,
które przyczyniają się do rezygnacji z prokreacji. W obliczu tych
przemian konieczne jest podejmowanie, na rzecz dziecka i jego podstawowego środowiska życia – rodziny, działań profilaktycznych,
doradczych, wspierających i edukacyjnych, by „niegościnna” rzeczywistość stawała się coraz bardziej przyjazna dziecku.
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Summary
The aim of the article is scientific consideration about childhood
phenomenon in modern world, including its historical context.
Modern childhood has been essentially formed by sociocultural
and economic conditions, which determine its shape and decide
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about its course and effects. Main thesis in this article present how
thinking about child and ways of its threating have been changed
in contemporary times. The article also shows crucial pedagogical
tasks arise from care about child. According to methodological
approach, text presents synthesize overview of subject literature
and their constrictive criticism.

Keywords: child, childhood, present/ contemporary times.
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Edukacja dziecka
w zglobalizowanym
świecie jako proces
wspierania rodziny

Wprowadzenie
Współczesna rodzina stoi w obliczu zachodzących przemian
społeczno-kulturowych, uwarunkowanych procesami globalizacji, integracji europejskiej oraz szybkim rozwojem naukowo-technologicznym. Dzieci, od najwcześniejszych lat swojego życia, za
pośrednictwem mediów stykają się z kulturą nastawioną na konsumpcję, przyjemność, rozrywkę. Następuje dewaluacja wartości
i liberalizacja wychowania. Co prawda XX wiek został okrzyknięty „stuleciem dziecka”, w którym walczono o prawa dla niego
i dostrzeżono wartości dzieciństwa, ale jednocześnie w tym samym wieku dziecko to było maltretowane, przymuszane do pracy, wykorzystywane przez totalitarnych przywódców czy polityków. Obok dobrobytu wiele dzieci dotknął głód, bieda, choroby,
patologie rodziny1. Problemy XX wieku nie zostały rozwiązane,
 D. Waloszek, Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza Statusu i przedmiotu
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a nawet się pogłębiły. D. Waloszek zwraca uwagę na mechanizm
manipulowania dzieciństwem i jego zawłaszczeniem przez korporacje, producentów i polityków. Dziecko żyje w świecie nierealnych pragnień, które są kreowane przez reklamy, często bez
rozsądnego wsparcia ze strony rodziny. Z. Melosik podkreśla, że
ideologia konsumpcjonizmu dociera do dziecka od najmłodszych
lat. Z jednej strony dziecko jest zniewalane przez mass media,
które kreują sztuczne potrzeby zorientowane na konsumpcję (reklamy zabawek, słodyczy, gier komputerowych i in.), z drugiej
rodzina, zaspokajając te „sztucznie” wytworzone potrzeby dziecka, utrwala w nim kulturę natychmiastowości i przyjemności
nastawionej na posiadanie, które staje się wartością samą w sobie.
Świat konsumpcji, który stał się dla młodego pokolenia „światem
obowiązującym, normalnym i naturalnym” stanowi niejako „kolonizację dzieciństwa”2.
Od najwcześniejszych lat dziecku organizuje się jego „przyszłość”, a raczej karierę. Jeżeli rodzina jest dobrze sytuowana
dziecko zamiast przeżywać własne dzieciństwo na miarę swoich
możliwości i potrzeb uczestniczy codziennie w różnych dodatkowych zajęciach. Oznaką takiego zagospodarowania dziecku czasu
przez dorosłych, bez uwzględniania jego wolności i potrzeb, może
być pytanie pięcioletniej dziewczynki, która po powrocie z trwającej kilka godzin, profesjonalnie przeprowadzonej uroczystości
urodzinowej pyta: „mamusiu, czy ja mogę się wreszcie chwilę pobawić?”. Problemem jest również nierówność ekonomiczna i społeczna, z którą współczesna rodzina musi sobie poradzić.
Rozwój dóbr cywilizacyjnych wymaga odpowiedniego przygotowania człowieka już od najmłodszych lat do ich odbioru.
Brak równowagi między możliwościami a pragnieniami, oczekiwaniami, wymaganiami i pogonią za „lepszym życiem” często
prowadzi do depresji, samobójstw, uzależnień i innych patologii.
Młody człowiek ma coraz większe trudności w nawiązywaniu
badań, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2006, s. 28-46.
 Z. Melosik, Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Impuls, Kraków
2007, s. 30.
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i budowaniu bliskich i trwałych relacji z innymi, przy jednoczesnym rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnej. Bardzo
ważne jest, by celowy, planowy i świadomy proces wychowania,
kształcenia i socjalizacji rozpocząć jak najwcześniej. Te pierwsze
doświadczenia dziecka w kontakcie z drugim człowiekiem i otaczającą go rzeczywistością, a także przekazywany system wartości warunkują jego dalszy rozwój. Niezbędne jest, aby instytucje,
zajmujące się edukacją współpracowały i wspierały rodzinę w wychowaniu nowych członków społeczeństwa.
Te niepokojące symptomy zauważane są przez pedagogów,
którzy postulują o wprowadzenie zmian w podejściu do głównych podmiotów procesu edukacyjnego, jakimi są: dziecko,
rodzice/opiekunowie, nauczyciele. Celem artykułu jest analiza
założeń teoretycznych, dotyczących edukacji dziecka, zwłaszcza w wieku przedszkolnym, w kontekście wspierania działań
wychowawczych rodziny, jako prymarnego środowiska i współpracy z nią. Głównym problemem naukowych poszukiwań jest
pytanie: jak edukacja wspiera rodzinę w wychowaniu dziecka
w zglobalizowanym świecie? W celu skutecznego oddziaływania należy najpierw postawić diagnozę, a zatem pytamy się: jakie
pozytywne i negatywne skutki niesie ze sobą proces globalizacji? A następnie wyjaśniamy, w jaki sposób edukacja może przeciwdziałać negatywnym skutkom omawianego zjawiska i w jaki
sposób uczyć dziecko korzystania z jego pozytywnych efektów,
tak by przygotować go do życia w przyszłości zgodnie wymaganiami cywilizacyjno-społecznymi. Przedmiotem analizy jest
literatura przedmiotu oraz raporty i dokumenty konstytuujące
edukację w przedszkolu.

Pozytywne i negatywne skutki globalizacji –
próba diagnozy zjawiska
Globalizacja jest pojęciem, opisującym historyczny proces,
który powoduje fundamentalne przekształcenie przestrzennej
skali organizacji społecznej życia ludzkiego, w taki sposób, że
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powstają związki pomiędzy odległymi społecznościami, a zależności władzy zyskują zasięg ponadkontynentalny3. Globalizacja
najczęściej ujmowana jest w kontekście zmian ekonomiczno-rynkowych. Dąży do zniesienia barier w międzynarodowej wymianie
gospodarczej i pokonywanie trudności fizycznych i naturalnych.
Dużą rolę odgrywa w tym działaniu postęp techniczny. Integracja
kapitału, rynków, siły roboczej, technologii i informacji tworzy
jeden współzależny rynek światowy. To jedno oblicze globalizacji
w ujęciu gospodarczym. Trzeba również zauważyć, że ekspansja
dominacji i zależności, której istotą jest polityczne, kulturowe
i ekonomiczne podporządkowanie peryferii normatywnemu centrum4 powoduje powstawanie konfliktów, podziałów oraz nowych
form stratyfikacji społecznej. Zauważa się odżywanie lokalnych
nacjonalizmów oraz podkreślanie lokalnych tożsamości. Dlatego proces globalizacji należy ujmować również w aspekcie zmian
ekonomiczno-społecznych5. Negatywną konsekwencją dominacji
gospodarczo-politycznej silniejszych państw jest rozpowszechnianie kulturowych standardów Zachodu i homogenizacja świata.
Globalizacja powinna być rozpatrywana w wymiarze wzrastającej współzależności poszczególnych regionów świata, w tym
społeczeństw, narodów, państw i społeczności lokalnych, ale także ich integracji. Migracja, eliminacja barier handlowych, rozwój
transportu przyczynia się do wzajemnego przeplatania się wpływów różnych cywilizacji. Koegzystencja ludzi różnych kultur na
tym samym obszarze może mieć pozytywne i negatywne skutki.
Zjawisko wielokulturowości z jednej strony ubogaca współczesny
świat, ale równocześnie, bez odpowiedniej edukacji, może stano A. McGrew, Globalizacja i polityka globalna, w: Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. J. Baylis, S. Smith,
P. Owens, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, s. 24.
4
 Por. Z. Melosik, Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Impuls, Kraków
2007, s. 11.
5
 A. Lemańska-Majdzik, A. Sobieraj, Globalizacja – szansa czy zagrożenie
dla współczesnego świata, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas –
Zarządzanie”, 2013 nr 1, s. 115.
3
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wić zagrożenie. W procesie akulturacji6, zamiast akceptacji i integracji może dochodzić do separacji, asymilacji lub marginalizacji
jednostek7.
W imię tolerancji coraz częściej odrzuca się lub przemilcza te
elementy kultury i tradycji, które związane są z religią, w naszym
przypadku z chrześcijaństwem. Skutecznie odciąga się uwagę
dzieci i młodzieży od polskiej rodzimej tradycji, na rzecz amerykańskich zwyczajów, również związanych z tradycjami świąt
religijnych. Współczesne czasy charakteryzuje powierzchowność,
która dotyka wszystkich wymiarów ludzkiej egzystencji8. A zatem
zadaniem edukacji powinno być służenie człowiekowi w przekraczaniu siebie, poznaniu siebie i świata, kształtowaniu własnej
tożsamości kulturowej, w taki sposób, by był on zdolny do podejmowania dojrzałych decyzji i przygotowany do niepoddawania się
wielorakim manipulacjom. Wielokulturowość wymaga od człowieka otwarcia się na „Innego”, postawy otwartości i dialogu. Pozytywnym aspektem wielokulturowości, jako efektu globalizacji,
jest dążenie do kształtowania własnej tożsamości, poczucia przynależności do grupy społecznej, religijnej, narodowej, ale także do
przyznania się do odrębności w stosunku do jednostek należących
do innych grup kulturowych9. Bez poznania i docenienia własnej
kultury i ukształtowania własnej tożsamości może dojść do negatywnych skutków globalizacji, których efektem będzie odrzucenie
tak zwanych wartości rdzennych na rzecz asymilacji nowej, obcej
kultury, do homogenizacji, fragmentaryzacji i hybrydyzacji10.
 Por. L. Gęsiak, Wielokulturowość. Rola religii w dynamice zjawiska, WAM,
Kraków 2007.
7
 Por. J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, WAiP, Warszawa 2009, s. 65-66, 89.
8
 Por. A.M. de Tchorzewski, Przedmowa, Z. Marek, Religia – pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, WAM, Kraków 2014, s. 7.
9
 J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, dz. cyt., s. 85.
10
 Por. B. Surma, Wychowanie religijne dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wobec wyzwań współczesnego świata, w: Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, red.
B. Surma, Wydawnictwo Ignatianum, WAM, Kraków 2012, s. 203-224.
6

Edukacja dziecka w zglobalizowanym świecie

41

Wspomniana wcześniej powierzchowność dotyka między innymi sfery intelektualnej. Wiedza młodego człowieka jest sfragmentaryzowana i niejednoznaczna, zastępowana jest informacjami,
które są przetwarzane i umieszczane w zmieniających się kontekstach. Linearne i uporządkowane przyswajanie wiedzy zostało
zastąpione niesystematycznym i tak zwanym „mozaikowym”11.
Dzieci mają problemy z koncentracją uwagi, planowaniem pracy i motywacją. Kolejnym negatywnym skutkiem dominacji
i przyswajaniem standardów Zachodu obok konsumpcjonizmu,
jest relatywizacja i liberalizacja wartości, które powodują zmianę
oblicza polskiej rodziny. Kultura „instant” oraz życie w „natychmiastowości” prowadzi do trywializowania rzeczywistości i jej
odrealnienia. Dotychczasowe rozumienie szczęścia opartego na
udanym życiu rodzinnym, sukcesie zawodowym oraz wartościach
religijnych zastąpiła fikcja, brak zdolności do rozróżniania prawdy
od fałszu, wyodrębniania tego co ważne od tego, co nieistotne,
treści od tła oraz przybieranie różnych tożsamości.
Współczesna rodzina w obliczu narastającego zjawiska konsumpcjonizmu i kreowaną przez mass media modą, by być pięknym, modnym i bogatym, musi się również zmierzyć z brakiem
środków finansowych. Chęć zaspokojenia podstawowych potrzeb,
w rodzinach mniej zamożnych wymusza zwiększenie aktywności zawodowej lub emigrację zarobkową. Negatywnym skutkiem
nieobecności rodziców są trudności w procesie socjalizacji dzieci oraz zaburzenia zachowania i rozwoju. Globalizacja powoduje
również wzrost bezrobocia, które prowadzi do ubóstwa, upadku
autorytetu rodziców, bezdomności.
Badacze zajmujący się globalizacją uważają, że jest to proces
złożony, niespójny wewnętrznie i nie da się go jednoznacznie ocenić. Niewątpliwie do pozytywnych aspektów globalizacji zalicza
się postęp technologiczny i komunikacyjny oraz wynikającą z niego zdolność przekraczania ograniczeń przestrzennych. Powoduje
to zwiększenie poczucia wolności i dostępności do różnych regionów świata. Wzbogaca doświadczenia i wiedzę o innych. To
11

 Z. Melosik, Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, dz. cyt., s. 59.
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z kolei sprzyja otwartości na inne kultury oraz nawiązywaniu
kontaktów międzykulturowych. Wzrasta akceptacja różnorodności i tolerancja wobec kulturowych mniejszości12. Dostrzeganie
wartości innych kultur potęguje potrzebę identyfikacji z własną.
Globalizacja w tym aspekcie „sprzyja odradzaniu się i kultywowaniu dawnych tradycji, budzą się różne religie i kultury, które
dążą do podkreślania własnej odmienności. Im więcej globalizacji, tym więcej relatywizmu”13, któremu należy zapobiegać.
Negatywnym skutkiem globalizacji jest unifikacja treści
i wzorów stylów życia, brak zakorzenienia w kulturze i zmniejszenie bezpośrednich kontaktów między ludźmi. A. Jawłowska
uważa, że urynkowienie kultury prowadzi do ograniczenia wolności twórczych poszukiwań oraz likwidację autentyczności i niepowtarzalności kulturowych wytworów14.
Na podstawie analizy literatury można stwierdzić, że wielokulturowość ściśle związana z globalizacją równocześnie stanowi
zagrożenie dla kształtowania tożsamości i samookreślenia się, jak
czynnikiem stanowiącym szansę dla rozwoju indywidualnego.
Zauważa się, że kontakt z odmiennymi kulturami powoduje uaktywnienie się jednostek wobec poszukiwania i doceniania własnej
tożsamości kulturowej. Podnosi się świadomość i dowartościowanie rodzimej kultury, a dokonywanie ciągłych wyborów sprzyja
kształtowaniu zachowań opartych na tolerancji wobec innych,
wyrabianiu zdolności do przeciwstawiania się ujednoliconym gustom oraz umiejętności łączenia różnych elementów w nowe całości. W ten sposób wielokulturowość jest ważnym czynnikiem
rozwoju zarówno poznawczego, jak i wolitywnego jednostek, co
 Por. M. Kranz-Szurek, Kultura lokalna a globalizacja kulturowa – próba oceny zjawiska, „Roczniki Nauk Społecznych”, 40(2012)2, s. 11-35.
13
 A. Ziętek, Kultura w procesie globalizacji i integracji europejskiej, w: Naród,
kultura i państwo w procesie globalizacji, red. J. Rokicki, M. Banaś, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004, s. 55.
14
 Por. A. Jawłowska, Globalizacja i świadomość globalna, w: Globalizacja. I co
dalej?, red. S. Amsterdamski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004,
s. 129-130.
12
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wzmacnia je w przeżywaniu autonomii, jednocześnie dając szansę
na świadome przeżycie własnej tożsamości kulturowej i osobistej
godności15.
Do negatywnych skutków globalizacji na pewno można zaliczyć zjawisko konsumpcjonizmu i powierzchowności. Problemy
związane z fragmentaryzacją i mozaikowym nastawieniem młodych ludzi na wiedzę i uczenie się, brakiem możliwości skoncentrowania się na jednym temacie, nastawieniem na natychmiastową
przyjemność, podążaniem za kreowaną modą, nawiązywaniem
relacji i komunikowaniem międzyludzkim należy brać pod uwagę w oddziaływaniu edukacyjnym, ale już na poziomie edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej16. Etap edukacji elementarnej
jest tym, na którym można skutecznie prowadzić działania profilaktyczne i wspierać rodzinę w wychowaniu dzieci.

Edukacja wobec globalizacji
Przeobrażenia cywilizacyjne, zachodzące na świecie i w Europie, w tym rozwój przemysłu, techniki, komunikacji i automatyzacji spowodowały wzrost wymagań względem edukacji,
przed którą postawiono zadanie lepszego przygotowania nowych
pokoleń do pracy, życia, aktywności obywatelskiej i kulturowej.
Wraz z rozszerzeniem się Unii Europejskiej podjęto szereg działań diagnozujących i oceniających stan edukacji w różnych krajach członkowskich, w celu opracowania wspólnych dyrektyw dla
przyszłych działań w systemie oświaty, uwzględniających również
pozytywne i negatywne skutki globalizacji. Powołano w tym celu
Międzynarodowe Komisje Europejskie do Spraw Rozwoju Edu-

 Por. L. Dyczewski, Tożsamość społeczno-kulturowa w globalizującym się
świecie, „Kultura i Społeczeństwo”, (2000) 1, s. 31.
16
 Por. B.A. Orłowska, Edukacja wielokulturowa, międzykulturowa i proeuropejska – czy potrzebna od dzieciństwa?, w: Dziecko w kontekstach edukacyjnych,
red. B. Grzeszkiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 83-96.
15

44

Barbara Surma

kacji17, których końcowym rezultatem było opracowanie, obowiązującego również w Polsce, Raportu J. Delorsa „Edukacja. Jest
w niej ukryty skarb”18, który mimo, iż powstał pod koniec XX
wieku nadal wytycza kierunek działań dla edukacji w zglobalizowanym świecie. W latach osiemdziesiątych nastąpiła kontestacja
pojęcia wychowania spowodowana zmieniającymi się warunkami życia, generującymi nowe potrzeby społeczne i indywidualne. W rezultacie czego wychowanie, rozumiane „jako działanie
intencjonalne zamierzone, czyli celowe, jako szczególny rodzaj
działalności ludzkiej, polegający na wywoływaniu przewidywanych (zaplanowanych) zmian w osobowości człowieka”19, zostało wyparte pojęciem edukacja. Zmiana pojęciowa niesie za sobą
konsekwencje w praktyce, które wynikają z różnic definicyjnych.
Współcześnie edukacja, która uwzględnia zjawisko globalizacji
rozumiana jest jako:
 „przygotowanie człowieka do odbioru, formułowania i rozwiązywania nowych zadań, wynikających ze zmiany położenia bądź etapu życia”20;
 przygotowanie do przyszłych zadań życiowych;
 ogół działań, procesów i warunków sprzyjających rozwojowi
człowieka 21.
Edukacja definiowana jest też jako szczególny rodzaj oddziaływań (ogół wpływów) na jednostki i grupy ludzkie, których celem jest:
 sprzyjanie takiemu ich rozwojowi i wykorzystywaniu posiada Na temat prac Komisji do spraw Edukacji pisze: A. Klim-Klimaszewska,
Podstawy edukacyjne na przełomie XX i XXI wieku w świetle raportów oświatowych, „Rozprawy Społeczne”, V(2011)1, 3-10.
18
 J. Delors, Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, SOP UNESCO, Warszawa 1998.
19
 D. Waloszek, Pedagogika przedszkolna, dz. cyt., s. 108.
20
 Tamże, s. 111.
21
 Por. Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji, Mazurska Wszechnica Nauczycielska, Olecko 1995.
17
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nych możliwości, aby w maksymalnym stopniu stały się świadomymi i twórczymi członkami wspólnoty społecznej, narodowej, kulturowej i globalnej;
 stawanie się zdolnymi do aktywnej samorealizacji, niepowtarzalnej i trwałej tożsamości i odrębności;
 umożliwienie rozwijania przez nich własnego JA poprzez podejmowanie „zadań ponadosobistych”, poprzez utrzymywanie
ciągłości własnego JA w toku spełnienia „zadań dalekich”,
a także jako „ogół czynności prowadzenia drugiego człowieka
i jego własnej aktywności w osiąganiu pełnych i swoistych dlań
możliwości, jak też ogół wpływów i funkcji ustanawiających i regulujących osobowość człowieka i jego zachowanie, w relacji do
innych ludzi i wobec świata”22. D. Waloszek proponuje, by edukację w stosunku do dziecka w wieku przedszkolnym ujmować
jako: „organizację warunków aktywności dzieci, w wyniku której dziecko stopniowo uczy się wyzwalania od ograniczeń własnych (np. brak doświadczeń w różnych zakresach, usamodzielnianie się), oraz od ograniczeń zewnętrznych usztywniających,
nieuzasadnionych (np. uzależnianie się od kolegi, od miejsca
zabaw), w kierunku poszukiwania nowych skutecznych metod,
form, środków działania, podejmowania decyzji o trwaniu bądź
jej zakończeniu”23.
Teoretycznie zatem edukacja uwzględnia potrzebę wprowadzenia zmian w procesie oddziaływań na dziecko i młodego
człowieka, by przygotować go do podejmowania całożyciowych
zadań rozwijających jego samego i w przyszłości do pełnienia ról
społecznych. Wspomniany wcześniej Raport J. Delorsa, proponuje cztery wzajemnie ze sobą połączone obszary działań edukacyjnych, prowadzących do tego, by dziecko/człowiek nauczył
się być. Wytyczone kierunki działań bezpośrednio odpowiadają
na oczekiwania społeczeństwa w zmieniającym się i zglobalizo Z. Kwieciński, Dziesięciościan edukacji (składniki i aspekty – potrzeba całościowego ujęcia, w: Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, red. T. Jaworska, R. Leppert, Impuls, Kraków 1998, s. 37-38.
23
 D. Waloszek, Pedagogika przedszkolna, dz. cyt., s. 111.
22
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wanym świecie. Stanowią też odpowiedź na pytanie postawione
przez nas, w jaki sposób edukacja reaguje na pozytywne i negatywne skutki globalizacji.
Pierwszy obszar/filar edukacji nawiązuje do trudności związanych z nastawieniem młodego człowieka do wiedzy, co jest
konsekwencją przemian cywilizacyjno-technologicznych, ale
również wczesnych oddziaływań wychowawczych. Zauważono,
że dotychczasowe nauczanie w placówkach edukacyjnych, nastawione głównie na kształcenie formalne – przekazywanie wiedzy
encyklopedycznej i skodyfikowanych wiadomości – nie spełnia
wymagań współczesnego świata. Nie znaczy to, że wiedza jest
zbędnym elementem bycia człowieka, ale ze względu na jej szybką
ewaluację i złożoność nie ma możliwości z nadążeniem jej przyswajania i poznania. Dlatego kształcenie ma dążyć do udzielenia
pomocy wychowankowi w opanowaniu narzędzi wiedzy i rozumienia siebie i otaczającego go świata. Wiedza ma pomagać
dziecku w zrozumieniu siebie i otaczającej go rzeczywistości,
mechanizmów funkcjonowania, zależności. W ramach zaproponowanego pierwszego filaru edukacji „uczyć się, aby wiedzieć”
należy zwrócić uwagę na uczenie się skupiania uwagi, pamięci
i myślenia, które są niezbędne w podejmowanych przez jednostkę
działań. Edukacja ma rozbudzać zainteresowania intelektualne,
uczyć krytycznego patrzenia na poznawaną rzeczywistość oraz
wydawać o niej niezależne sądy24. Wiedza, którą dziecko w wieku
przedszkolnym zdobywa ma mu służyć przede wszystkim w poznawaniu własnych możliwości poznawczych, zdolności, predyspozycji i kształtowaniu własnej osobowości. Ponieważ dziecko
w tym wieku konstruuje wiedzę eksplorując otoczenie, gromadząc doświadczenia i aktywnie działając, przedszkole powinno
tak zorganizować proces wychowawczo-dydaktyczny, by mu to
umożliwić. Wiedza o świecie przyrodniczym, społecznym i technicznym ma dziecku pomagać w rozwijaniu jego zainteresowań
i zdolności. Wiedza ma służyć w komunikowaniu i porozumie24

 Por. Z. Marek, Religia – pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, Wyda. WAM,
Kraków 2014, s. 104.
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waniu się z innymi w sposób zrozumiały i społecznie akceptowany. Takie oddziaływania mają przeciwdziałać „mozaikowemu”
podejściu do zdobywania wiedzy, które jest rezultatem globalizacji świata i upowszechnieniu wszelkiej wiedzy.
Przeciwdziałanie innemu negatywnemu oddziaływaniu globalizacji jakim stało się bezrobocie zostało opisane w drugim filarze „uczyć się, aby działać”. Podobnie jak do wiedzy, zmieniło
się również podejście do pracy i przygotowania jednostki do wykonywania ściśle określonego materialnego zadania, związanego
z wytwarzaniem jakiejś rzeczy. Edukacja powinna zastąpić aspekt
wytwórczy pracy twórczym, aktywnym podejściem do rozwiązywania zadań oraz stwarzaniem warunków do współtworzenia.
W ramach kształcenia dziecko wspierane jest, by zdobywało wiedzę o sobie, ale ma ona służyć w praktyce. Następuje przesunięcie
akcentu na łączenie teorii i praktyki. W tym sensie dziecko uczy
się działać w otaczającej je rzeczywistości w kontekście praktycznym, poznawczym i symbolicznym. Uczy się działać w środowisku społecznym, kulturowym. Edukacja wspiera jego twórcze
działania i umożliwia mu tworzenie dóbr materialnych i duchowych, wyrażania siebie w różnych formach twórczej aktywności.
Stawia się na rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności za
własne działanie. W ramach edukacji mają być rozwijane przede
wszystkim kompetencje, do których należy:
1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.
2. Porozumiewanie się w języku obcym.
3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje
naukowo-techniczne.
4. Kompetencje informatyczne.
5. Umiejętność uczenia się.
6. Kompetencje społeczne i obywatelskie.
7. Inicjatywność i przedsiębiorczość.
8. Świadomość i ekspresja kulturalna25.
 Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Kompetencje kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego, Eurydice. Sieć informacji o edukacji w Europie, 2002, s. 24, www.eurydice.org.pl, dostęp
z dnia 30. 07. 2014; Por. także: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
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Kompetencje te w końcowym rezultacie mają pomóc młodemu człowiekowi w funkcjonowaniu na rynku pracy i pomóc wykluczeniu społecznemu. Ważnym elementem w konstruowaniu
tychże kompetencji na etapie wychowania przedszkolnego jest
tworzenie odpowiednich sytuacji zadaniowych i zabawowych
w ramach strategii edukacyjnej.
W ocenie procesu globalizacji zwrócono uwagę na brak umiejętności nawiązywania relacji przez młodych ludzi przy równoczesnym rozwoju technologii informacyjnej, a także na zjawisko
wielokulturowości. Odpowiedzią na te zagrożenia i wyzwania
jest trzeci filar współczesnej edukacji, czyli „uczyć się, aby żyć
wspólnie, uczyć się współżycia z innymi”. Ma on przeciwdziałać
stosowaniu przemocy wobec innych ludzi i wywoływaniu konfliktów w przyszłości, czy dominacji jednych grup nad drugimi.
Priorytetem staje się więc odkrywanie współzależności, radości
ze wspólnego działania i zaangażowania w realizację wspólnych
projektów i działań. Sytuacje wspólnego działania uczą otwartości na drugiego, ale także poznania siebie, własnej wartości
i budowania relacji. Kierunkiem działań w tym filarze jest też
uwrażliwienie na kształtowanie własnej tożsamości kulturowej,
etnicznej, religijnej. Zwrócenie się do rodzimej kultury tej duchowej i materialnej początkowo w swoim najbliższym środowisku,
by móc odkrywać piękno innych w dalszym wymiarze zarówno
europejskim, jak i światowym. Żyć wspólnie oznacza też przyjęcie
właściwych przekonań i postaw wartościowych społecznie (poszanowanie własnej i cudzej pracy, odpowiednich postaw wobec
słabszych, młodszych, cierpiących, chorych, mniej zamożnych).
Na poziomie edukacji przedszkolnej, kiedy to kształtuje się tożsamość i osobowość dziecka, należy zwrócić szczególną uwagę
na rozwijanie świadomości kulturowej, budowanie więzi rodzimej
i kształtowanie kompetencji do porozumiewania się w języku ojczystym. Działania te mają charakter wspierający rodzinę w praw procesie edukacji wczesnoszkolnej, red. J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel,
M. Głoskowska-Sołdatow, Impuls, Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu w Białymstoku, Kraków-Białystok 2013, s. 20-23.
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widłowym funkcjonowaniu dziecka w zmieniającym się kulturowo społeczeństwie.
Proces wychowania ma polegać na dążeniu do samowychowania i samokształcenia. Istotne jest, aby edukacja pozbyła się
„wszelkiego rodzaju inicjatyw o charakterze indoktrynacji ograniczającej samodzielne myślenie osoby”26.
Czwarty filar łączy wszystkie pozostałe i ukierunkowuje działania edukacyjne na „uczenie się, aby być”. Na pierwszy
plan wysuwa się tutaj idea podmiotowości i traktowanie jednostki holistycznie i integralnie. Rozwój człowieka rozumiany jest
„jako pełny jego rozkwit, w całym bogactwie jego osobowości i w
różnorodnych formach ekspresji i zaangażowania: jako jednostki,
członka rodziny i społeczeństwa, obywatela i producenta, wynalazcy techniki i twórcy marzeń”27. Rozwój ten powinien się zacząć
od poznania siebie poprzez otwarcie się na drugiego człowieka
i świat, czyli „uczyć się, aby wiedzieć, działać i żyć wspólnie”.
Edukacja ma stwarzać odpowiednie warunki dla kształtowania
osobowości, nabywania niezbędnych kompetencji w celu samorealizacji jednostki.
Zasygnalizowane postulaty zapisane w raporcie w sposób jednoznaczny podpowiadają jak należy zmienić działania edukacyjne w kontekście różnorodnych zmian, wyzwań i zagrożeń jakie
niesie ze sobą współczesny świat. Na podstawie tego dokumentu
opracowano podstawę programową wychowania przedszkolnego
w roku 199928. Kolejna diagnoza sytuacji edukacyjnej w zglobalizowanym świecie wskazała na potrzebę rozwijania kompetencji kluczowych, które mają z jednej strony zapobiegać negatywnym skutkom globalizacji, z drugiej mają przygotować dziecko
i młodego człowieka do kształcenia ustawicznego. Zmiany te
 Tamże, s. 115. Por. także V.J. Duminuco, Formacja czy indoktrynacja w pedagogice ignacjańskiej?, w: Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu, red. W. Pasierbek, WSFP „Ignatianum” WAM, Kraków
2008, s. 186.
27
 J. Delors, Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, dz. cyt., s. 90.
28
 Por. Dz. U. z 2000, nr 2, poz. 18.
26
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częściowo uwzględniono w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego z roku 200929, w roku 2014 zwrócono dodatkowo uwagę na potrzebę „przygotowania dzieci do posługiwania się
językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach
edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej; oraz w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości
narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia
2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym30, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci
do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej
lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości
narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub
języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych”31.
Analiza założeń teoretycznych w dokumentach prawnych regulujących pracę placówek wychowania przedszkolnego potwierdza, że zostały uwzględnione zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki globalizacji. Zwłaszcza przeciwdziała się homogenizacji
społeczeństwa, wykluczeniu, bezkrytycznemu przejmowaniu
kulturowych standardów Zachodu. Zwraca się uwagę na indywidualny rozwój dziecka. Wytyczne zapisane w raporcie J. Delorsa
zostały uwzględnione w dokumentach regulujących pracę dydaktyczno-wychowawczą w przedszkolu i szkole, i można stwierdzić,
 Por. Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17.
 Por. Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.1.
31
 Rozporządzenie MEN, z dnia 30 maja 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z 2014,
poz. 803.
29

30
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że założenia teoretyczne mają swoje urzeczywistnienie w praktyce32. Zatem edukacja pomaga w rozwoju dziecka, uwzględniając różne konteksty jego działania. Kolejnym krokiem w naszych
poszukiwaniach jest wskazanie, w jaki sposób edukacja na etapie
wychowania przedszkolnego wspiera rodzinę w dążeniu do tego,
by dziecko uczyło się być, a nie mieć.

Zadania edukacji przedszkolnej
we wspieraniu wychowawczej roli rodziny
w zglobalizowanym świecie
Przedszkola, jako placówki, w których dzieci po raz pierwszy
stykają się z instytucjonalnym, planowanym procesem wychowawczo-dydaktycznym i jednocześnie stanowiące etap przejściowy między wychowaniem w domu i szkole mają do wypełnienia
specyficzne zadania. Ich rolą jest wspieranie rodziny i jednolite oddziaływanie wychowawcze. W ramach realizowania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, nauczyciele wychowania przedszkolnego
planują dzieciom czas i odpowiednie warunki dla podejmowania
przez nie zabaw, czynności i zadań rozwijających samodzielność
w czynnościach samoobsługowych, higienicznych, zdolność komunikowania się, koncentracji, zapamiętywania, radzenia sobie
z emocjami, umiejętność współdziałania z innymi. Jak sugerowaliśmy wcześniej bardzo ważne jest, by już na tym etapie rozpocząć
od kształtowania własnej tożsamości, szacunku do siebie samego,
poczucia własnej godności, by w następnej kolejności przejść do
32

 
Cztery filary edukacji zostały szczególnie uwzględnione w Podstawie
programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, Dz. U. z 2000, nr 2, poz. 18,
ale również w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
innych form wychowania przedszkolnego, Dz. U. z dnia 15 stycznia
2009 r. Nr 4, poz. 17. Taką analizę przedstawiam w: B. Surma, Aktualne
konteksty wychowania przez pracę i do pracy w pedagogice przedszkolnej, artykuł niepublikowany, złożony do druku.
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zauważania potrzeb drugiego, podobieństw i różnic. Dokonuje
się to w warunkach, w których dziecko może działać w sposób
autonomiczny i w przyjaznej atmosferze. Im większa niezależność
i samodzielność, tym większa odpowiedzialność i wrażliwość na
innego. Dziecko dzięki kontaktom z innymi ludźmi, rówieśnikami i dorosłymi, weryfikuje poznane przez siebie pojęcia i system
wartości. Podstawą jednak jest ugruntowanie własnej tożsamości
i przynależności w rodzinie, która stanowi pomost między „mikroświatem” a „makroświatem”. W ramach rozwijającego się globalizmu i liberalizmu należy uświadamiać rodzicom, że są pierwszymi i najważniejszymi przekazicielami postaw i wartości, mogą
wzmacniać ich rolę w kultywowaniu tradycji.
Przedszkola organizują różnego rodzaju zajęcia i uroczystości, mające na celu podtrzymywanie więzi rodzinnych i tradycji związanych ze świętami i zwyczajami w danym środowisku.
Dziecko stopniowo zdobywa wiedzę na temat kultury rodzimej,
a następnie europejskiej i światowej w ramach zajęć zorganizowanych przez nauczyciela. W ten sposób realizowane są założenia wielokulturowości i międzykulturowości w tym pozytywnym
wymiarze.
Obok rodziców, istotną rolę w kształtowaniu tożsamości dziecka pełni nauczyciel, który staje się dla niego autorytetem, przekazicielem wiedzy i przekonań na temat rzeczywistości, wartości,
sensu życia. W ten sposób wspierają lub rekompensują brak działań rodziny. Nauczyciel musi być świadomy, że jest odpowiedzialny za kształtowanie tożsamości dzieci, że od niego zależy jakie
dziecko będzie miało poczucie wartości, czy będzie nastawione na
rywalizację czy na współpracę, jakie wartości będzie preferowało, w jaki sposób będzie odnosiło się do innych ludzi, jak będzie
współuczestniczyło w tworzeniu kultury i kultywowało tradycję.
Dotychczas wskazaliśmy tylko jeden obszar oddziaływania
edukacji wspierający rodzinę w rozwoju osobowym ich dziecka,
ukierunkowany na planowanie i organizowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego, który wynika z omawianego wcześniej
raportu. Przedszkola również współpracują z instytucjami lokalnymi w celu udzielania wielorakiej pomocy rodzinom znajdują-
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cym się w różnych sytuacjach życiowych. Zadaniem nauczyciela jest rozpoznanie sytuacji każdego dziecka związanego z jego
rozwojem i poinformowaniem rodziców. Jeżeli występują w zachowaniu dziecka niepokojące objawy nauczyciel ma obowiązek
udzielić mu pomocy i jego rodzinie zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku dotyczącym zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Nauczyciel ma przede wszystkim rozpoznawać i zaspokajać
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka/ucznia
oraz rozpoznawać jego indywidualne możliwości psychofizyczne,
wynikające w szczególności z:
 niepełnosprawności;
 niedostosowania społecznego;
 zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 ze szczególnych uzdolnień;
 ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 zaburzeń komunikacji językowej;
 choroby przewlekłej;
 sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 niepowodzeń edukacyjnych;
 zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową
ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego
i kontaktami środowiskowymi;
 trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą 33.
Rozporządzenie to uwzględnia negatywne skutki globalizacji wskazane w części teoretycznej tego artykułu. Otwarcie się
granic, możliwość swobodnego przemieszczania się, migracja czy
emigracja rodziców w poszukiwaniu pracy i pozostawienie dzieci
33

 Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia
2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz.U. 2013 poz. 532).
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opiece innych dorosłych wymaga od instytucji edukacyjnych specjalistycznego działania. Pomoc taka jest udzielana i ukierunkowana na indywidualne przypadki.
Przedszkola realizując podstawę programową wychowania
przedszkolnego, która nawiązuje do teoretycznych założeń procesu edukacyjnego oraz wyżej omawianych raportów wypełnia
zadania wspierające rodzinę w jej wychowawczej roli. Uczą dziecko korzystać świadomie z dóbr kulturowych i cywilizacyjnych,
dostrzegać wartość bycia z drugim człowiekiem, tworzenia więzi
rodzinnych i społecznych, wychowują do wartości.

Zakończenie
Zadaniem edukacji przedszkolnej jest wspieranie współczesnej rodziny w rozwoju i wychowaniu dzieci. Sukces tych działań uzależniony jest od dobrze zdiagnozowanej sytuacji w danym
środowisku. Innymi problemami będą się zajmować nauczyciele
pracujący w przedszkolach na pograniczach Polski, gdzie zjawisko wielokulturowości występuje w większym nasileniu, niż w jej
centrum. Globalizacja to jednak nie tylko wielokulturowość, której skutki mogą być pozytywne i negatywne, ale także zmiana
sytuacji ekonomiczno-społecznej. Pogłębia się różnica między rodzinami dobrze sytuowanymi i tymi borykającymi się z brakiem
podstawowych środków do życia. Placówki w tym zakresie mają
wspierać dzieci i udzielać niezbędnej pomocy rodzinom potrzebującym. Działania takie, w miarę możliwości są podejmowane.
Przemiany cywilizacyjne spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w samym procesie edukacyjnym. Na pierwszym
miejscu stawia się na indywidualność, odwołanie się do rodzimej
kultury, systemu wartości. Trzeba jednak pamiętać, że instytucje
edukacyjne nie zastępują rodziny, mają uwzględniać ich wymagania i współpracować z nią. Zatem, jeśli rodzina akceptuje pogoń za modą, konsumpcjonizmem, natychmiastowością i kulturę
instant to działania edukacyjne mogą tylko wskazywać dziecku
inny kierunek i pozwolić mu dokonać wyboru w przyszłości. Jed-
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nakże najważniejszą zmianą w edukacji dziecka jest przeniesienie
akcentu z przekazywania wiedzy na jej konstruowanie i rozwijanie kompetencji.
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Summary
Globalization is a process that dominated the functioning of the
modern world, society, family and children. One has to treat it as
a challenge for education, which brings with it many positive and
negative effects. One of them is the phenomenon of multiculturalism, which may contribute to the integration of individuals or on
the contrary to their separation or inculturation. Another challenge
is the domination of the Western World, along with consumerism and the culture of “instant”. Against the background of these
changes we question whether contemporary family supports education in a globalized world? And if so, the question is how? To
answer these questions, first we explain what are the risks associated with globalization. We show some aspects of multiculturalism,
and then on the basis of the documents governing the educational
process in the kindergarten we indicate the directions of activities
supporting the family in the upbringing of children.
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Szkoła terenem
intensywnej
socjalizacji dziecka
w młodszym wieku
szkolnym

Wprowadzenie
W ostatnich kilku dziesięcioleciach dokonały się istotne zmiany
kulturowe, które związane są z postępującym procesem globalizacji oraz mediatyzacją życia codziennego. Tendencje te wywierają
istotny wpływ na proces wychowania oraz socjalizacji młodego
pokolenia. Świat ponowoczesny, w którym przyszło nam egzystować i który sami tworzymy, zastawił na nas liczne pułapki. Jedną
z nich jest iluzja wolności. Nie jest to jednak wolność wyboru dobra
określanego przez innych, ale wolność wyboru własnego sposobu
życia. Prawo do wolności nakłada na nas obowiązek poszukiwania
indywidualnego szczęścia. Jego podstawą nie jest jednak odpowiedzialne człowieczeństwo, zadowolenie z uczciwego życia, a raczej
szczęście bazujące na pierwotnych emocjach zamkniętych w zabawie, rozrywce, swobodzie i przyjemności34. Jest to jedna z konse34

 Por. E. Wysocka, Doświadczanie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania. Próba opisu strukturalno-funcjonalnego modelu życia
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kwencji demokratyzacji stosunków międzyludzkich, która wzbogaciła proces socjalizacji o nową jakość, a mianowicie: przyzwolenie
do indywidualnej ekspresji, wyrażania siebie, naturalności, spontaniczności oraz tolerancji rozumianej jako bezwarunkowej akceptacji każdej odmienności35. Kolejną pułapką jest dynamiczny rozwój kultury masowej (popularnej), która pozostaje pod wpływem
permanentnej konsumpcji. W konsekwencji tożsamość oraz marzenia współczesnego dziecka są kształtowane wokół roli konsumenta. Świat konsumpcji, sztuczne potrzeby, które są modelowane
pod wpływem reklam, są dla dzieci czymś normalnym, naturalnym, a nawet obowiązkowym. Idealny konsument, którym często
jest właśnie dziecko, ma sprzeczne motywy, fantazje i pragnienia,
a jego poczynania nie do końca są możliwe do przewidzenia. Co
więcej, rodzą się one pod wpływem chwili i w niewielkim stopniu
są tożsame z praktycznością i użytecznością36.
Społeczeństwu ponowoczesnemu brakuje też pytań egzystencjalnych, poszukiwania sensu życia. Współczesny człowiek wydaje się być zatopiony w teraźniejszości, która wymusza realizowanie sloganów: „żyj chwilą”, „ciesz się życiem”. Wszelkie wzorce
zostały zastąpione poszukiwaniem oryginalnych gadżetów, kultem rodzinnych zakupów zamkniętych w realizacji stylu życia
zwanego shopping. Idea szczęścia osobistego, a także rodzinnego
została ograniczona do zachwytów nad nowymi galeriami handlowymi, a pobyt w nich i zakup atrakcyjnych drobiazgów stymulatorem kontaktów międzyludzkich. To trzecia, a zarazem nie
ostatnia, pułapka dotykająca współczesne społeczeństwa. Jest ich
zdecydowanie więcej.
preferowanego przez młodzież z perspektywy pedagogiki społecznej, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2010, s. 18.
35
 Por. E. Kantowicz, K. Zdanowicz-Kucharczyk, Socjalizacja i wychowanie
dziecka w realiach kultury popularnej, w: Dziecko i jego socjalizacja w rodzinie,
szkole i środowisku lokalnym, red. B. Matyjas, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, s. 153.
36
 Por. Z. Melosik, Młodzież a przemiany kultury współczesnej, w: Młodzież
wobec (nie)gościnnej przyszłości, red. R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik,
Wydawnictwo Naukowe DSWE, Wrocław 2005, s. 14.
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Opisywane wyżej tendencje wydają się być zatopione w szeroko obserwowanym kryzysie systemu wartości. W świecie zdominowanym ciągłym postępem technicznym dochodzi do odrzucenia tradycyjnych norm moralnych, a powstająca w jej miejscu
pustka aksjologiczna powoduje zagubienie człowieka. W takim
środowisku społecznym trudno jest wychowywać oraz prawidłowo kształtować proces edukacji i rozwoju młodego pokolenia.
Główny problem artykułu stanowią zatem pytania: jak przedstawia się proces socjalizacji dziecka w środowisku szkolnym w kontekście zmian zachodzących w społeczeństwie globalizującym się,
a także jakie można podejmować kierunki działań interwencyjnych w tym obszarze.

Socjalizacja – różne aspekty pojęcia
Problematyką socjalizacji zajmuje się wiele dyscyplin naukowych – psychologia, socjologia, antropologia kulturowa, filozofia
społeczna i pedagogika. W zależności od dyscypliny naukowej,
w obrębie której porusza się autor określonej definicji, będzie to
termin różnorodnie rozumiany i wieloznaczny. Niektórzy badacze
uważają, że jest to proces, który zachodzi głównie w jednostce,
kształtując jej osobowość, inni są zdania, że socjalizacja dokonuje
się wokół jednostki, a nawet poza nią 37. Dla wielu badaczy problemu najważniejszy jest człowiek i jego wpływ na ludzką zbiorowość, natomiast inni podkreślają zdecydowaną rolę społeczeństwa, która wywiera nacisk na jednostki. Podobnie rzecz ujmuje
J. Szczepański38, który wskazuje na dwie płaszczyzny istnienia
człowieka: indywidualną i społeczną. Ta pierwsza ukazuje osobę
jako istotę samoistną i niepodzielną, mającą oprócz cech wspól Por. E. Kosowska, Socjalizacja pierwotna ucznia a indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej, w: Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja, socjalizacja, integracja, red. E. Skrzetuska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 109.
38
 Por. J. Szczepański, O indywidualności, IWZZ, Warszawa 1988.
37

Szkoła terenem intensywnej socjalizacji dziecka

61

nych także i te przynależne tylko do niej. Natomiast społeczny
aspekt istnienia człowieka oznacza, że człowiek żyje, podejmuje
decyzje zgodnie z wartościami i normami uznanymi przez społeczeństwo i wpisanymi w jego kulturę.
Termin socjalizacja oznacza uspołecznienie i pochodzi od łacińskiego słowa socialis – towarzyski, małżeński, sojuszniczy oraz
od socius – uczestnik, towarzysz, sprzymierzeniec39.
W. Okoń definiując pojęcie socjalizacji zauważa jej dwa aspekty. Pierwszy wiąże z działaniem ze strony społeczeństwa, zwłaszcza rodziny, szkoły i środowiska społecznego, zmierzającym do
„uczynienia z jednostki istoty społecznej, tj. umożliwienia jej zdobycia takich kwalifikacji, takich systemów wartości i osiągnięcia
takiego rozwoju osobowości, aby mogła stać się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa”40. W tej definicji zauważamy też
odniesienie do szkoły, w tym do szkoły podstawowej i najniższego jej szczebla edukacji. Drugi aspekt socjalizacji, cytowany autor
odnosi do ogółu „zmian zachodzących w jednostce pod wpływem
oddziaływań społecznych, umożliwiających jej stopniowe stawanie się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa”41.
Definicje te podkreślają, że socjalizacja jest procesem ciągłym
zachodzącym w jednostce, jak i efektem tego procesu. Proces ten
jest zapoczątkowany przez osoby z najbliższego otoczenia dziecka czyli rodziców, a następnie uzupełniany przez inne jednostki
i środowiska, z którymi dziecko się kontaktuje i które współtworzy. Efektem socjalizacji są trwałe zmiany w osobowości człowieka, które czynią go jednostką uspołecznioną, wartościową i akceptowaną przez daną zbiorowość ludzką.
P. Sztompka pojęcie socjalizacji traktuje z szerszej perspektywy. Dla niego jest to proces „dzięki któremu jednostka wdraża się do sposobu życia swojej grupy i szerszego społeczeństwa
 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza
Powszechna, Warszawa 1988, s. 228.
40
 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”,
Warszawa 2004, s. 344.
41
 Tamże.
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przez uczenie się reguł i idei zawartych w kulturze”42. Również
B. Szacka43 utożsamia socjalizację z wielostronnym i złożonym
procesem uczenia się. Dzięki niemu człowiek ujmowany jako istota biologiczna staje się istotą społeczną, członkiem określonego
społeczeństwa oraz reprezentantem danej kultury. Dla procesu
socjalizacji kultura staje się tłem, którą jednostka „przyswaja”,
„wchodzi”, akceptując i czyniąc ją swoją. Zachodzące w ludzkich populacjach procesy społeczne oraz kulturowe są ze sobą
powiązane.
J. Modrzejewski zwraca uwagę na fakt, że dzięki socjalizacji
człowiek kształtuje społeczną osobowość, a także umożliwia ona
społeczne uczestnictwo i współdziałanie z innymi ludźmi44. Autorzy Słownika socjologicznego wskazują że proces ten polega na
„przekształceniu przez instytucje społeczne indywiduum ludzkiego (ludzka istota biologiczna) w jednostkę obdarzoną osobowością społeczną, uwewnętrznieniu i uczeniu jej uznawanych
przez daną zbiorowość norm, wartości, wzorów i umiejętności”45.
W tym miejscu można zastanowić się nad tym, co powinno być
celem socjalizacji. Czy wychowanie dziecka podporządkowanego
ogółowi społecznemu, zuniformizowanego i zgodnego konformisty, ubezwłasnowolnionego społecznym naciskiem? Ucznia, który
w szkole przyswaja wiedzę podawaną przez nauczyciela w sposób
bezrefleksyjny, dzięki czemu nie sprawia większych kłopotów?
A może jednak socjalizacja powinna zmierzać do kształtowania
ludzi o tzw. kręgosłupie moralnym, którzy potrafią bronić swoich
poglądów, a jednocześnie nie niszczyć innych. Ludzi otwartych
 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo „Znak”,
Kraków 2002, s. 391.
43
 Por. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa
2008, s. 137.
44
 Por. J. Modrzewski, Socjalizacja młodzieży akademickiej w warunkach środowiska społecznego szkoły wyższej. Refleksja metodologiczna, w: Socjalizacja – osobowość – wychowanie, red. H. Muszyński, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 1989, s. 239.
45
 K. Olchnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Graffiti BC, Toruń 2004,
s. 189.
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na świat, skłonnych do dyskusji i wymiany myśli, pewnych swojej
wartości i prawd, które wyznają.
Zarysowane pokrótce tendencje wskazują, że w ujęciach teoretycznych procesu socjalizacji możemy traktować ją dwojako.
Jedne z koncepcji wskazują, że jest to proces pożądany dla jednostki i z założenia dobry. Z kolei inne sygnalizują, że socjalizacja jest procesem szkodliwym i niszczącym indywidualny rozwój
jednostki. Socjalizacja nie musi jednak stanowić opozycji do indywidualizacji, a raczej ją wspierać i kształtować w toku edukacji
wczesnoszkolnej.
Za sprawą socjalizacji, która według R.B. Woźniaka obejmuje „całokształt procesów wzajemnych oddziaływań jednostki i jej
środowiska”46 dziecko rozwija swoją osobowość w zakresie następujących elementów składowych47:
 Uczy się sposobów kierowania swoimi popędami;
 Uczy się sposobów posługiwania różnymi przedmiotami, dzięki czemu zyskuje sprawności techniczne, które umożliwiają
mu życie w określonym społeczeństwie;
 Staje się zdolne do komunikowania z innymi ludźmi, głównie poprzez opanowanie języka, zdolności rozumienia symboli
danej kultury i posługiwania się nimi w celu wyrażania własnych myśli;
 Kształtuje sposoby odczuwania i wyrażania emocji;
 Staje się zdolne do odgrywania różnych ról społecznych, przyswaja sobie wzory osobowe narzucone przez społeczne otoczenie oraz kulturowe ideały osobowości w trakcie wychowania.
Również K.J. Tillmann w centrum procesu socjalizacji umieścił rozwój i zmianę ludzkiej osobowości. Dla tego autora osobowość jest specyficzną strukturą cech, właściwości i kompetencji,
która charakteryzuje poszczególnych ludzi. Tę specyficzną strukturę określa mianem indywidualności, dzięki której jednostki odróżniają się od innych. Z rozważań K.J. Tillmanna wynika, że
 R.B. Woźniak, Zarys socjologii i zachowań społecznych, BWSH, Koszalin
1997, s. 201-202.
47
 Por. tamże.
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„powstanie osobowości w procesie socjalizacji łączy się zarazem
z uspołecznieniem i indywidualizacją”48.
Socjalizacja to rezultat nieprzerwanego procesu społecznej
interakcji – taki pogląd prezentuje N. Goodman49. Proces ten
umożliwia jednostkom rozwinięcie tożsamości, własnych przekonań oraz umiejętności niezbędnych do zaistnienia w społeczeństwie. Socjalizacja obejmuje takie elementy, jak: jednostki,
grupy i instytucje społeczne. Zdaniem prezentowanego autora są
to w pewnym sensie kanały przez które społeczeństwo wkracza
w proces socjalizacji. Także A. Bartoszek wskazuje, że dzięki
procesowi socjalizacji „jednostki nabywają wiedzę, umiejętności
i dyspozycje umożliwiające im uczestniczenie jako bardziej lub
mniej efektywnym członkom w życiu grup i społeczeństwa”50.
W sposób szczególny podkreśla, że w toku socjalizacji51:
 jednostka pełni aktywną rolę;
 człowiek staje się podmiotem codziennej aktywności;
 mechanizm socjalizacji opiera się na obcowaniu jednostki ze
środowiskiem społecznym oraz przyrodniczym.
Definicje socjalizacji zwracają uwagę, że proces ten zachodzi
poprzez kontakt z otoczeniem społecznym. Interakcje jednostki
powodują zmiany personalne (kształtowanie osobowości i tożsamości), ale przekształceniu ulegają też osoby, z którymi dane
jednostki się stykają. W podobnej konwencji zachowana jest definicja A. Woolfolk, która uważa, że socjalizacja to „proces, dzięki
któremu dojrzali członkowie jakiejś społeczności, tacy jak rodzice i nauczyciele, wpływają na przekonania i zachowania dzieci,
uzdalniając je do pełnego uczestnictwa i noszenia wkładu do da-

 K.J. Tillmann, Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie,
PWN, Warszawa 1996, s. 8.
49
 Por. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i Sk-a, Poznań
1997, s. 91.
50
 A. Bartoszek, Społeczne tworzenie osobowości. Zarys socjologicznych teorii
osobowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994, s. 120.
51
 Por. tamże, s. 122.
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nej społeczności”52. Po raz pierwszy jednak autorka zwraca uwagę na rangę i istotną rolę, jaką w procesie socjalizacji odgrywają
najpierw rodzice, a potem nauczyciele.
Socjalizacja jest zatem podstawowym procesem zachodzącym
we wszystkich grupach społecznych. Pozostaje ona pod wpływem
czynników zamierzonych oraz spontanicznych, w toku których
człowiek kształtuje swoją osobowość, tożsamość, stając się w pełni członkiem społeczeństwa, z którym się identyfikuje. Proces ten
jest ciągły i trwa od momentu narodzin, aż po kres życia ludzkiego. Jest on pomostem, który łączy pokolenia i podstawowym
procesem reprodukcyjnym, który tłumaczy ludzkie postępowanie.
Pewne normy i wartości, a także wiedza i umiejętności są przekazywane w społeczeństwach z pokolenia na pokolenie. Socjalizacja
jest również procesem złożonym, zachodzącym na wielu poziomach. Ludzie w ciągu swojego życia pełnią jednocześnie wiele
ról społecznych, z jednych rezygnują, a inne stanowią dla nich
nowe wyzwanie. Każdy człowiek musi być przygotowany na ciągłą absorpcję nowych norm i wartości obowiązujących w danych
grupach społecznych. Jest to szczególnie ważne w społeczeństwie
globalnym, gdzie kompetencja jednokulturowa wydaje się być
niewystarczająca.
Niezależnie od przyjętego stanowiska i definicji socjologowie wyróżniają dwa rodzaje socjalizacji: pierwotną i wtórną.
Ta pierwsza dokonuje się w środowisku rodzinnym, a następnie w innych grupach – rówieśniczych, sąsiedzkich itp. Ma ona
szczególne znacznie, ponieważ na fundamencie wiedzy przyswojonej w jej toku zostaje zbudowana wiedza pochodząca z socjalizacji wtórnej. Socjalizacja pierwotna zapoczątkowana przez
rodziców powoduje, że dziecko uczy się podstawowych zasad
współżycia społecznego, przyswaja wzory zachowań, które są
społecznie akceptowane oraz zdobywa wiedzę dotyczącą zasad 
Cyt. za: E. Sosnowska-Bielcz, Klasa szkolna miejscem socjalizacji dzieci
w edukacji wczesnoszkolnej, w: Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja, socjalizacja, integracja, red. E. Skrzetuska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 121.
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niczych ról społecznych. Natomiast socjalizacja wtórna wprowadza jednostkę w poszczególne obszary życia społecznego53.

Znaczenie szkoły w procesie socjalizacji dziecka
Każdy człowiek, będąc istotą społeczną, podczas swojego życia
przebywa w otoczeniu wielu osób. Jedne są dla niego ważne i znaczące, z kolei inne nie odciskają w psychice trwałych śladów swojej
obecności. Dla dziecka podstawową i pierwotną grupą społeczną
jest niewątpliwie rodzina. Jednak w pewnym momencie rozwoju
osobniczego kontakty z rodzicami przestają być dla dziecka wystarczające. Zaczyna ono wychodzić poza obręb bezpiecznego
terytorium i penetrować nowe, nieznane dotąd obszary. Jednym
z nich jest środowisko szkolne, którego zadaniem jest wspomaganie i stymulowanie rozwoju dziecka. Z drugiej strony sformalizowana edukacja może stanowić zagrożenie dla indywidualności
poszczególnych jednostek. Podobnego zdania jest D. Klus-Stańska54, która wskazuje, że szkoły, w szczególności klasy autorskie,
są skoncentrowane na wymiarze kreacyjnym, a nie odtwórczym.
Można zaobserwować istotne różnice w zakresie procesu uspołeczniania, jaki oferują szkoły państwowe i szkoły społeczne. Te
pierwsze kładą nacisk na wrastanie w stabilną wspólnotę, natomiast szkoły społeczne w większym stopniu uwzględniają przygotowanie uczniów do życia w dynamicznie przeobrażającym się
społeczeństwie55.
Współcześnie środowisko szkolne ulega wielu przeobrażeniom. Jego wpływ na dzieci można postrzegać jako celowy
i zamierzony (realizacja szkolnych programów nauczania), ale
 Por. M. Miczyńska-Kowalska, Socjalizacja w społeczeństwie ponowoczesnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 41.
54
 Por. D. Klus-Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole, Wydawnictwo
UWM, Olsztyn 2000, rozdz. 3.4.2 i 5.2.4.
55
 Por. E. Putkiewicz, A. Wiłkomirska, A. Zielińska, Szkoły państwowe
a szkoły społeczne. Dwa światy socjalizacji, STO, Warszawa 1997.
53
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również jako przypadkowy i spontaniczny. W sposób zintensyfikowany zachodzą w nim wielopoziomowe i złożone procesy
socjalizacji, które zalicza się do elementów wychowania. W klasach I-III szkoły podstawowej silnie eksponowana jest tendencja
relacji wiedza – społeczeństwo – dziecko, a pod uwagę bierze
się w szczególności te programy, które integrują wiedzę i doświadczenie w celu ukazania uczniom spójnego obrazu dorobku kulturowego człowieka 56. Szkoła zdecydowanie traci swój
edukacyjny monopol, ukazuje się także jej słabnące znaczenie
w kwestii wychowania młodego pokolenia. Obserwuje się tendencje do kształcenia ku szeroko rozumianej wolności, emancypacji i autonomii.
Moment rozpoczęcia przez dziecko edukacji szkolnej jest
przełomowym okresem w jego życiu. Przyjmuje ono nową rolę
społeczną – rolę ucznia i stara się jej sprostać poznając oczekiwania rodziców i nauczycieli w tym zakresie. Stopniowo czas
poświęcony na zabawę zostaje skrócony na rzecz wypełniania
obowiązków szkolnych. Zabawa, pomimo swej wagi dla kształtowania prawidłowego rozwoju dziecka, schodzi na plan dalszy,
a szkoła staje się nowym środowiskiem aktywności małego ucznia. Szkoła kształtując osobowość dziecka, przekazując wiedzę,
rozwijając jego umiejętności zajmuje jedno ze znaczących miejsc
wśród czynników socjalizujących jednostkę. Dziecko podczas
pobytu w szkole nawiązuje liczne kontakty, które wymagają
współpracy i zrozumienia. Staje się ona „salą gimnastyczną”,
gdzie dziecko może ćwiczyć własne kompetencje społeczne
przeżywając liczne sukcesy i porażki. Proces szkolnej socjalizacji jest zależny od wielu czynników, jednak jego kształt zależy
głównie od styczności dziecka z dwoma grupami społecznymi,
jakie tworzą: nauczyciele i rówieśnicy w klasie szkolnej.

 Por. M. Żytko, Dylematy kształcenia zintegrowanego, w: Integracja w edukacji. Dylematy teorii i praktyki, red. J. Jakóbowski, A. Jakubowicz-Bryx,
Wydawnictwo Uczelnianie Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2002, s. 29.
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Nauczyciel kreatorem procesu socjalizacji
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej tworzą grono osób
znaczących dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Pierwszoklasiści z przejęciem opowiadają o „swojej Pani” lub „swoim Panu” opisując nie tylko wygląd zewnętrzny, ale zakładając
a priori nieograniczoną wiedzę i możliwości równe bóstwom.
Z zapałem przekrzykują się między sobą, który wychowawca jest
najlepszy, niekoniecznie używając logicznej argumentacji. Autorytet tej grupy społecznej jest sprawą niekwestionowaną przez
dzieci i „przychodzi” do nauczycieli odgórnie, bez specjalnych
starań i wysiłków. W tym okresie rozwojowym dzieci są skłonne
do prawie bezrefleksyjnego przyjmowania słów nauczyciela, a sam
wychowawca może ten fakt wykorzystać do świadomego i właściwego ukierunkowania własnych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych. Niejednokrotnie mali uczniowie z większym
zapałem i zaangażowaniem wypełniają polecenia wydane przez
swojego wychowawcę aniżeli te, płynące z ust rodziców. Dzieci
w wieku wczesnoszkolnym są szczególnie wrażliwe na „wpływy
osób znaczących, które za sprawą warunkowania sprawczego uczą
dzieci, co jest właściwym postępowaniem w zaistniałych sytuacjach. Uczą także relacji pomiędzy reakcją a jej konsekwencjami
i w ten sposób umożliwiają zinternalizowanie przez najmłodszych
istniejących norm”57.
Nauczyciel w swojej klasie jest osobą w głównej mierze odpowiadającą za socjalizację, a poprzez kreowanie środowiska umożliwia dzieciom gromadzenie doświadczeń na temat uczestniczenia
w świecie ludzi i ich wytworów. Jego kontakty z uczniami mają
charakter asymetryczny z wyraźnie zarysowującą się tendencją
dominacji wychowawcy. W warunkach szkolnych wymiana myśli
pomiędzy nauczycielami a uczniami przebiega zazwyczaj w spo E. Kosowska, Socjalizacja pierwotna ucznia a indywidualizacja w edukacji
wczesnoszkolnej, w: Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja,
socjalizacja, integracja, red. E. Skrzetuska, Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 112.
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sób jednokierunkowy. To nauczyciel jest osobą inicjującą interakcję, uruchamia działanie poprzez słowa skierowane do ogółu
klasy bądź do wybranego dziecka. Uczniowie bądź poszczególne
jednostki reagują na słowa nauczyciela, jednak są to odpowiedzi
na propozycje nauczyciela. „Nawet gdy dzieci są inicjatorem wymian werbalnych z nauczycielem, to ich działania zawsze wpisują
się w szerszy kontekst socjalizacyjny wytworzony przez nauczyciela i instytucję szkoły w ogólności”58.
M. Nowicka59 w swoich badaniach wskazuje, że procesy socjalizacji w interakcjach szkolnych zostały zdominowane przez
władzę nauczyciela oraz jego zaufanie do kompetencji dziecka.
W toku tych założeń wyróżniła nauczycieli dyrektywnych – kierujących uczniem i ściśle wytyczających jego działania, sterujących w kwestiach co jest dobre, a co złe, informujących o jedynych i właściwych sposobach postępowania i przypisujących sobie
prawo do wiedzy oraz nauczycieli niedyrektywnych, którzy nie
narzucają swojej opinii, rozwiązań i wzorów zachowań dzieciom.
Ponadto w każdej grupie można dostrzec nauczycieli, którzy
przejawiali zaufanie do kompetencji ucznia oraz takich, których
charakteryzował brak wiary w umiejętności dzieci. Warunki socjalizacji ze względu na sposób sprawowania władzy przez nauczyciela, a także jego zaufanie do kompetencji dzieci zostały podzielone na cztery kategorie.
Pierwszą tworzą dyrektywni nauczyciele wykazujący zaufanie
do kompetencji dzieci. Grupa ta składała się z nielicznych reprezentantów, a jej dominacja w toku lekcji opierała się na gratyfikacji dzieci za działania samodzielne, zgodne z oczekiwaniem
nauczyciela.
Najliczniejszą społeczność stanowili nauczyciele o rysach dyrektywnych i braku zaufania do kompetencji swoich uczniów.
Według badań cytowanej autorki nauczyciele Ci posługiwali się
 M. Nowicka, Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych. Praktyki-przestrzenie-konceptualizacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010,
s. 156.
59
 Por. tamże, rozdz. 4.
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głównie interwencją stresującą. Spektrum wykorzystywanych
przez nich praktyk socjalizacyjnych tworzy długi rejestr, wśród
których można wymienić:
 Drobiazgowe instruowanie – to działanie pod kierunkiem
(pod dyktando) nauczyciela z jednoczesnym podleganiem jego
stałej kontroli;
 Narzucenie sposobów myślenia i percepcji rzeczywistości –
może wyrażać się w ignorowaniu i deprecjonowaniu pomysłów
dzieci;
 Stałe dyscyplinowanie – aktywowanie dziecięcego uczenia się na lekcji poprzez permanentne stosowanie uwag
dyscyplinujących;
 Kult osoby nauczyciela – wyrażający się między innymi w nagminnym nadużywaniu zaimka „ja”, uzurpowaniu sobie prawa
do ostatniego głosu w wymianie komunikacyjnej z uczniami,
wyręczaniu dziecka w zadaniu;
 Formalizowanie stosunków – w głównej mierze polega na
usztywnieniu komunikowania się na lekcji, stosowaniu oficjalnego, chłodnego tonu, wykorzystywaniu surowości;
 Maskowanie i wzmacnianie władzy klimatem życzliwości –
dyrektywność wyrażana w sposób zawoalowany, której osłonę
stanowi sympatia okazywana dzieciom;
 Wzmacnianie przywiązania dziecka do autorytetu – objawia
się uzależnieniem dzieci od kierownictwa nauczyciela; dzieci pytają nauczyciela o wszystko, a on zawsze na wszystkie te
pytania odpowiada (przywiązanie do bardziej kompetentnego
dorosłego);
 Ograniczenie samodzielności – wyraża się wyręczaniem
w czynnościach organizacyjno-porządkowych, usuwaniem
przeszkód w realizacji wyznaczonych zadań, rozwiązywaniem
problemów za dzieci.
W podobnej konwencji proces socjalizacji widzi E. Gruszczyk-Kolczyńska. Intensywna socjalizacja, której podlegają dzieci w pierwszych miesiącach nauki zmierza do podporządkowania się poleceniom nauczyciela. To nauczyciele dążą do tego, aby
dzieci „jak najszybciej przyswoiły sobie szkolny sposób funkcjo-
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nowania w roli ucznia: mają wykonywać polecenia w zbliżonym
tempie i rozwiązywać zadania w zbliżonym czasie i w podobny
sposób. W zbliżonym, a więc takim, jaki prezentuje większość
dzieci w grupie”60. Proces kształtowania dziecięcej osobowości
w takich warunkach nie sprzyja rozwijaniu ani indywidualności
poszczególnych jednostek, ani wspieraniu ich ponad przeciętnych
uzdolnień.
Kolejne dwie grupy nauczycieli według badań M. Nowickiej61
stanowiły osoby, które sytuacje oddziaływania socjalizacyjnego
oparły na swojej niedyrektywności. Do pierwszej należeli nauczyciele, którzy wspierali dziecko swymi działaniami, ponieważ nie
wierzyli jego kompetencjom. Nauczycielki co prawda oferowały
swoją gotowość pomocy, ale dawały czas na samodzielne zmierzenie się z zadaniem i wstrzymywały się z pomocą, jeżeli dzieci jej
nie oczekiwały. Tacy wychowawcy nie nadzorowali pracy dzieci
i nie skupiali się na narzucaniu swoich rozwiązań w sytuacjach
konfliktowych, a swoim wsparciem służyli tylko na wyraźne życzenie. Taki sposób kierowania klasą zdarzał się jednak bardzo
rzadko. Ostatnią, a zarazem najmniej liczną grupę stanowili
nauczyciele niedyrektywni oraz ufający w kompetencje dziecka.
Były to osoby, które współpracowały z dziećmi, pozostając z nimi
w relacjach partnerskich. W sytuacjach trudnych nauczyciel pozostawia swobodę działania uczniowi reagując tylko wtedy, gdy
uczeń zwróci się do niego o pomoc.
Opisywane sposoby kierowana klasą (dyrektywny i niedyrektywny), a także jego zaufanie bądź brak zaufania do kompetencji
uczniów wyznaczają dwa możliwe rodzaje socjalizacji – stabilizującą oraz transformującą. Socjalizacja stabilizująca zawiera się
w permanentnym nadzorowaniu, kontrolowaniu, instruowaniu,
a także w modelowaniu dziecka według z góry przyjętego wzor E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Nauczycielska diagnoza edukacji
matematycznej dzieci. Metody, interpretacje, wnioski, Nowa Era, Warszawa
2013, s. 125.
61
 Por. M. Nowicka, Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych. Praktyki-przestrzenie-konceptualizacje, dz. cyt., rozdz. 4.
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ca. Nauczyciel nie ma tu zaufania do kompetencji dziecka, dlatego poprzez liczne zabiegi „poprawia” go i „udoskonala” stosując
„dyscyplinarne techniki wytwarzania podmiotowości”62. Ten typ
socjalizacji zapewnia utrzymanie ładu społecznego, przekazanie
dorobku i wartości kultury, adaptuje nowych obywateli do obowiązującego systemu społecznego. Uznaje on istniejące normy
jako jedyne słuszne i stanowiące wzór do powielania określonych
zachowań.
Obserwowane przeobrażenia dotykające współczesne społeczeństwa wywołują uczucie akceptacji w stosunku do drugiego
rodzaju socjalizacji, tzw. socjalizacji transformującej. Jej założenia
zamykające się we wspieraniu rozwoju dziecka i zaufaniu do jego
kompetencji dają większe szanse na odnalezienie własnego sposobu i sensu życia w obecnych czasach. Ten rodzaj socjalizacji zachęca dziecko do autokreacji, budowania siebie i własnego otoczenia. „Obecność nauczyciela i sytuacje, które tworzy, są asumptem
do samoobserwacji i samokontroli ucznia”63. W socjalizacji transformującej perspektywa dorosłego interferuje z perspektywą dziecka, stając się „punktem odniesienia, samookreślenia lub elementem do uzgodnienia i negocjacji dla pojedynczego podmiotu”64.
W stosunku do oferty socjalizacyjnej nauczycieli dzieci mogą
stosować różne strategie zachowań. M. Nowicka umieszcza je na
kontinuum od podporządkowania do oporu. Podporządkowanie
oznacza zachowania świadczące o akceptacji dominacji szkoły,
a dziecko przyjmuje obowiązujące w niej normy i reguły działania. Takie zachowania (utożsamiane z grzecznością) są często
gratyfikowane przez nauczycieli. Z kolei zachowania oporowe
 A. Męczkowska, Podmiot i pedagogika. Od oświeceniowej utopii ku pokrytycznej dekonstrukcji, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, Wrocław
2006, s. 138.
63
 M. Nowicka, Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych. Praktyki-przestrzenie-konceptualizacje,, dz. cyt. s. 221.
64
 K. Stemplewska-Żakowicz, Osobiste doświadczenia a przekaz społeczny.
O dwóch czynnikach rozwoju społecznego, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej,
Wrocław 1996, s. 23.
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stanowią brak podporządkowania się ofercie socjalizującej nauczyciela. Stanowią one formę protestu „który uwidacznia otwarcie lub w sposób ukryty potrzebę przeciwstawienia się dominacji
i przemocy”65. Reakcje oporowe ucznia na działania socjalizacyjne
nauczyciela powodują wyłonienie kolejnych, dwóch rodzajów socjalizacji, dokonującej się w murach szkoły – emancypacyjnej oraz
marginalizującej. Ta pierwsza, bardziej dostosowana do współczesnych czasów, skłania się ku rozwijaniu potencjału tkwiącego
w uczniu, kształtowaniu jego świadomości jako członka wspólnoty, rozwijaniu możliwości własnych preferencji, a także formowaniu gotowości do ponoszenia odpowiedzialności za swoje
słowa i czyny. Natomiast socjalizacja marginalizująca skupia się
na wyciszaniu zachowań niepożądanych przez co usuwa dziecko
ze społeczności szkolnej. Jej stosowanie jest szkodliwe dla dziecka
ponieważ nie daje okazji do przekształcania buntu w konstruktywne formy wyzwolenia, a także uniemożliwia rozwijanie kompetencji emancypacyjnych.
Pobieżny opis sposobów sprawowania nauczycielskiej władzy
nad uczniami wskazuje na dwie drogi postępowania. Jedną podążają nauczyciele, którzy pragną wychować jednostki podporządkowane słusznym i jedynym ideałom, bezrefleksyjnie przyjmujące
dyrektywy płynące z ust nauczycieli i akceptujące zastany porządek społeczny. W drugą stronę kierują się nauczyciele, którzy obserwują zmiany dokonujące się w społeczeństwie ponowoczesnym
i starają się wyjść im naprzeciw. Zatroskani o dobro dziecka i jego
przyszłość proponują mu wychowanie zmierzające do kształtowania indywidualności, podkreślają prawo do wolności, autokreacji,
dążenie do eksponowania własnej wizji świata i artykułowania
partykularnych interesów. Ścieranie się tych dwóch wizji wychowania, a zarazem socjalizacji człowieka, wydaje się być procesem
nieuniknionym. Żadna z nich nie daje gwarancji wychowania
człowieka szczęśliwego. Być może dopiero ich wzajemne dopełnienie, czyli zastosowanie zasady „złotego środka”, mogłoby
 E. Bilińska-Suchanek, Opór wobec szkoły. Dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003, s. 68.
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przynieść pożądane rezultaty. Jednak wyważenie swoich działań
wychowawczych jest najczęściej czynnością najtrudniejszą.

Klasa szkolna miejscem socjalizacji dzieci
Drugim, po nauczycielach, środowiskiem oddziałującym bardzo
mocno na rozwój społeczny dziecka jest niewątpliwie klasa szkolna.
Jak słusznie zauważył E. Kozioł „przebieg procesu kształtowania
osobowości ucznia i jego efekt końcowy zależy od tego, w jakie i jak
zróżnicowane sytuacje wchodzi młody człowiek będący uczestnikiem życia społecznego grupy, którą stanowi klasa szkolna”66.
Można zatem zauważyć, że im bardziej zróżnicowane środowisko
tworzy klasa szkolna, tym bogatsze doświadczenia dzieci, a te z kolei sprzyjają socjalizacji młodego człowieka. Udział dziecka w życiu
klasy skutkuje poznawaniem przez niego określonych sposobów
zachowań, norm i wartości, a także pewnego zasobu wiedzy, która
odnosi się do otaczającej rzeczywistości. Mały uczeń bardzo szybko
orientuje się w schematach właściwego postępowania, wie które zachowania są pożądane i społecznie akceptowane, a których należy
unikać. Klasa szkolna stanowi dla niego społeczność, dzięki której
dziecko porównuje się z innymi (dookreśla się), uczy się współpracy,
rozwiązywania problemów. Różne sytuacje pojawiające się na terenie klasy stanowią doskonałą okazję do sprawdzenia samego siebie,
doświadczenia emocji oraz poznania własnych możliwości. Klasa
szkolna jest miejscem treningu w pełnieniu przyszłych ról społecznych. To także okazja do zmierzenia się z ocenami kolegów oraz
dokonywania samodzielnej oceny innych uczniów. Doświadczenia
takie, nie zawsze są łatwe, zwłaszcza w sytuacjach gdy oceny są
mało przychylne. W grupie rówieśniczej dziecko rozbudza zainteresowania oraz zaspokaja potrzeby, które nie są możliwe do zrea-

66

 E. Kozioł, Klasa szkolna jako specyficzna mała grupa społeczna, w: Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku, red. E. Kozioł, E. Kobyłecka, WSiP, Zielona Góra 2000, s. 51-60.
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lizowania w kontaktach z osobami dorosłymi67. Kontakty te mają
zazwyczaj charakter asymetryczny, to dziecko ma się podporządkować poleceniom wydawanym przez starszych. W grupie rówieśniczej sposób komunikacji diametralnie się zmienia. Dziecko staje
się równoprawnym partnerem relacji, wyrażone przez niego stanowisko może być tak samo istotne, jak słowa innego dziecka. Dzieje
się tak dlatego, że tworzą ją dzieci o podobnym poziomie rozwoju
umysłowego i fizycznego, zbliżonym wieku, zbieżnych zainteresowaniach i potrzebach. Jednak klasa szkolna staje się też miejscem,
w którym dziecko ćwiczy umiejętności przywódcze, kierownicze
bądź musi pogodzić się z niższą pozycją w systemie układów społecznych tworzonych przez uczniów. Każda grupa społeczna tworzy
pewną hierarchię, a w szkole możemy się przyjrzeć temu procesowi analizując pozycje socjometryczną danego dziecka. Jego relacje
z kolegami i koleżankami, a także sposób, w jaki jest postrzegany
przez rówieśników, mogą wpływać na własną samoocenę i samoakceptację. Pozytywne bądź negatywne relacje z dziećmi często
rzutują na sposób społecznego funkcjonowania w życiu dorosłym.
Na akceptację ze strony grupy w szczególności mogą liczyć
te dzieci, które realizują perfekcyjne zadania intelektualne bądź
sprawnościowe formułowane przez nauczycieli, a postrzegane jako
wartościowe przez grupę rówieśniczą. Są to więc dzieci aktywne, energiczne, ciekawe świata, kompetentne. Z kolei bycie mało
atrakcyjnym, traktowanym marginalnie i niezauważanym w grupie społecznej uczniów może wpływać negatywnie na samopoczucie dziecka, wywołując u niego niekorzystny obraz własnej osoby.
Konsekwencją takiego postrzegania samego siebie jest kształtowanie poczucia niskiej wartości, formowanie dystansu względem
kolegów, który implikowany jest obawą przed niepowodzeniem.
Zwiększenie dystansu względem innych dzieci powoduje, że te odpowiadają mu tym samym. Efektem takiego zachowania jest poczucie osamotnienia i odrzucenia przez rówieśników68.
 Por. E. Sosnowska-Bielicz, Klasa szkolna miejscem socjalizacji dzieci w edukacji wczesnoszkolnej, dz. cyt., s. 125.
68
 Tamże, s. 127.
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Klasa szkolna może być zatem miejscem pozytywnych jak i negatywnych oddziaływań socjalizacyjnych. Z jednej strony normy i wartości przekazywane przez nauczycieli w toku edukacji
wczesnoszkolnej jak i podczas rozmów z uczniami w większości
są społecznie akceptowane. Również relacje między dziećmi, częściej mają dodatni wpływ na kształtowanie ich osobowości, aniżeli
ujemny. Specyfika pracy w klasie szkolnej wymusza na nauczycielach indywidualne traktowanie, przynajmniej w minimalnym zakresie. Dzieje się tak za sprawą ocen uzyskiwanych przez uczniów.
Nawet jeżeli są one stawiane w postaci „słoneczek”, „uśmiechniętych buziek” czy innych symboli, dzieci bardzo szybko potrafią je
rozszyfrować i przypisać im odpowiednie znaczenie.
Druga strona szkolnej socjalizacji przybiera nieco ciemniejsze barwy. Możemy zauważyć, że szkoła coraz częściej staje się
miejscem rywalizacji dzieci. Dążą one do tego, aby być sprawniejszym, szybszym, więcej wiedzieć i lepiej wykonywać polecenia i zadania stawiane przez nauczyciela aniżeli rówieśnicy.
Pewna doza rywalizacji jest obecna we wszystkich sferach życia
współczesnych społeczeństw. Błędem byłoby zatem nadmierne
jej neutralizowanie. Nauczyciele powinni tworzyć sytuacje, które
będą sprzyjały przeżywaniu doświadczeń sukcesu i porażki. Taka
„zdrowa” rywalizacja jest czymś dobrym, czynnikiem mobilizującym do podejmowania większego wysiłku. Jednak jeżeli staje się
ona główną i jedyną metodą wychowania, może być czymś bardzo niebezpiecznym. Prowadzi wtedy do kultu sukcesu, a traktowanie każdego osobnika jako potencjalnego rywala jest czymś
normalnym. Stąd już niedaleko do klimatu agresji69.
Klasę szkolną tworzy zespół kilkunastu zróżnicowanych charakterów. Dzieci pomimo zbliżonego wieku posiadają odmienne
doświadczenia życiowe, inaczej reagują na pewne sytuacje, prezentują odrębne sposoby myślenia. Ta różnorodność wydaje się
być rzadko dostrzegana przez nauczycieli. W toku lekcji zadawa69

 Por. K. Kruszko, Problemy integracji oraz indywidualizacji w edukacji wczesnoszkolnej, w: Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja, socjalizacja, integracja, red. E. Skrzetuska, dz. cyt., s. 201-202.
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ne przez nauczycieli pytania, dążą do jednej odpowiedzi. Zazwyczaj jest to odpowiedź, o której myśli nauczyciel. Nie widać też
w postawach nauczycieli przyzwolenia na indywidualne sposoby
rozwiązywania zadań i problemów. Wykorzystuje się zazwyczaj
ten sam schemat postępowania, a otrzymanie takiego samego wyniku przy wykorzystaniu innej drogi postępowania nie uzyskuje
społecznej akceptacji. Takie sytuacje powodują, że u dzieci zanika oryginalność, umiejętność dyskusji, spojrzenia na dany problem z różnych perspektyw. Rozwija się natomiast przyzwolenie
na ściąganie cudzych pomysłów, bazowanie na wzorach, które
przyniosły sukces innym dzieciom, a także chęć naśladownictwa
w celu uzyskania gratyfikacji nauczyciela.
Klasa szkolna, a także teren szkoły, stają się obszarem, w którym
dziecko egzystuje w coraz dłuższym wymiarze czasowym. Taka
izolacja od rodziny sprawia, że sposób postrzegania rzeczywistości
przez dzieci może być w większym wymiarze modelowany relacjami rówieśniczymi. Szkolna grupa rówieśnicza jest współcześnie
zdominowana modelami zachowań z mass mediów. Staje się zatem
negatywnym „wychowawcą”70, wywiera silny nacisk i pokazuje, że
wartościowe są przedmioty, które tak naprawdę nie mają większego znaczenia. Dzieci proszą rodziców o zakup różnych gadżetów
obserwowanych u swoich kolegów, aby zaistnieć w ich grupie. Uzyskanie upragnionego przedmiotu nie wiąże się później z długimi
godzinami zabawy, a raczej z „chęcią pokazania” – tak, przynależę
do was, już to mam. Grupa rówieśnicza może stać się inkubatorem
wzrastania społecznych egoistów, nastawionych hedonistycznie do
życia, realizujących tylko własne pragnienia i cele.

Podsumowanie
Szkoła stanowi jedną z ważniejszych instytucji socjalizujących
dziecko. Wstępując w jej progi młody adept nauki wnosi bagaż
doświadczeń wyniesionych z domu rodzinnego. Posiada również
własne wyobrażenia i koncepcje na temat tego, czym jest szkoła, jak
70

 Por. B. Matyjas, Dziecko i jego socjalizacja w rodzinie, szkole i środowisku
lokalnym, dz. cyt., s. 20.
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wygląda nauka szkolna i jaki będzie przyszły nauczyciel. W szkole
zderzają się zatem efekty pierwotnej socjalizacji, będącej rezultatem
wychowania rodzinnego z socjalizacją wtórną, instytucjonalną.
Aby efekty tego zderzenia nie były zbyt bolesne, praca w klasach
I-III powinna się ogniskować wokół następujących zagadnień:
1. Nauczyciele w większym stopniu powinni położyć nacisk na
autonomię jednostki, dążyć do dostrzeżenia w niej podmiotu działania i osoby odpowiedzialnej, zdolnej do wykonania
powierzonych zadań. Zaufanie do dziecięcych kompetencji,
a także wspieranie rozwoju dziecka sprzyja kształtowaniu socjalizacji transformującej.
2. Relacje nauczyciel-uczeń w szkolnej rzeczywistości są asymetryczne. Aby załagodzić to zjawisko do szkolnej przestrzeni
można wprowadzić elementy tutoringu rówieśniczego71. Zakłada on, iż jedno dziecko pomaga drugiemu ucząc je i dając
mu odpowiednie wskazówki. Interakcja między dziećmi nie
nosi znamion współpracy, gdyż jedno dziecko posiada większy
zasób wiedzy i umiejętności (ekspert), a drugie dopiero od niego się uczy (nowicjusz).
3. Współczesną edukację dotyka głęboka dezintegracja, a jedną
z jej przyczyn wydaje się być relatywizacja prawdy. Nauczyciele
w tym zakresie mogą wiele zdziałać, pomagając w jej odnalezieniu, ukazując szacunek do dyskusji, odmienności zdania,
różnorodności kultur.
4. W świetle teorii, które podkreślają indywidualność człowieka,
jego wolność do kreowania własnego rozwoju i podejmowania
niezależnych decyzji, nauczyciele powinni pokazywać normy
i wartości, które są wspólne wszystkim kulturom. Ich respektowanie zapewnia jednostkom poczucie bezpieczeństwa jednocześnie umożliwiając rozwój indywidualnych cech charakteru.
5. W dobie przyśpieszonego rozwoju technicznego komputer i telewizja stają się najlepszymi kolegami współczesnego dziec
71

 Por. T. Parczewska, Tutoring w szkole jako egzemplifikacja zasady: Każdemu
to, co dla niego właściwe i potrzebne, w: Problemy edukacji wczesnoszkolnej.
Indywidualizacja, socjalizacja, integracja, dz. cyt., s. 63-72.
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ka. Nauczyciele powinni zatem podjąć trud edukacji do czasu
wolnego. Czasu spędzonego w prawdziwej rzeczywistości społecznej – grupie rówieśniczej, a nie tej wirtualnej. Czasu, który
ukaże znaczenie głębszych kontaktów międzyludzkich (przyjaźni), a nie tych powierzchownych, szybkich, bez głębszych
zobowiązań i konsekwencji.
Socjalizacja jest procesem dokonującym się stale i ciągle.
Współcześnie uległa procesowi rozproszenia, dokonując się
w każdym miejscu i o każdym czasie. Dla osób zajmujących się
wychowaniem i zatroskanych o dobro dziecka znajomość psychologicznych procesów rozwoju dziecka oraz mechanizmów socjalizacji, a także społeczno-kulturowych tendencji występujących
w społeczeństwie ponowoczesnym jest kluczem do prawidłowego
procesu uspołecznienia najmłodszego pokolenia.
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Summary
Man throughout his life moves within different social contexts,
interact with many people, gaining experience that will allow him
to build the personality and his own world view. These elements of
socialization indicate that it is a timeless and universal phenomenon. That article clarifies what the process of socialization is and
what elements can build it. It briefly characterizes the changes
taking place in today’s society, more focus on the classroom as the
environment that socializes the younger generation. It indicates
the teacher as the person responsible for creating the process of
socialization and peer environment that impact on interpersonal
relationships in small social groups can not be underestimated. In
its final part the article indicates the teachers some directions of
work in classes I-III, which can support the process of socialization of young learners.

Keywords: socialization, socialization at school, classroom,
teacher of early childhood education.
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edukacyjnej

Wprowadzenie
Alkoholowy Zespół Płodowy FAS1 to zaburzenie, które we
współczesnym świecie jest coraz częściej spotykanym problemem
dotykającym przede wszystkim dzieci, ale także negatywnie skutkującym na ich funkcjonowanie zarówno w środowisku szkolnym jak i rodzinnym. Według badań Instytutu Matki i Dziecka
w Warszawie, w Polsce rodzi się około 3 dzieci z FAS-em na 1000
żywych urodzeń 2. Choroba ta jest nieuleczalna, a jej przyczyną jest
spożywanie alkoholu w czasie ciąży przez matki. Kontakt z alkoholem w okresie życia płodowego powoduje u dziecka nieodwra Z języka angielskiego FAS-Fetal Alcohol Syndrome.
 Por. J. Klimczak, Fetal Alcohol Syndrom – czyli skutki oddziaływania alkoholu na płód, w: Alkoholowy zespół płodu. Teoria. Diagnoza. Praktyka, red.
M. Banach, Wyd. WAM, Kraków 2011, s. 155.

1
2
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calne zmiany w jego umysłowym i fizycznym rozwoju. Edukacja
stanowi więc wyzwanie dla dziecka, ponieważ napotyka ono na
trudności między innymi takie jak: dopasowanie do grupy rówieśniczej, przyswajanie materiału, rozumienie, przestrzeganie reguł
i próbuje z nimi walczyć. Nie zawsze jednak radzi sobie samo,
często potrzebuje wsparcia rodziców, wychowawców i nauczycieli, aby mogło rozwijać się prawidłowo w miarę swoich możliwości. Wśród nauczycieli wzrasta zainteresowanie tym problemem,
starają się oni jak najbardziej zgłębiać swoją wiedzę, gdyż coraz
częściej w przedszkolach, a także szkołach można spotkać dzieci
z zespołem FAS. Stanowi to dla wychowawców ogromne wyzwanie, ponieważ muszą oni posiadać wystarczającą wiedzę, aby dostosować plan pracy do potrzeb dzieci z zespołem FAS i ułatwić
swoim wychowankom pokonywanie problemów edukacyjnych.
W Polsce przeprowadzane są coraz szersze i trafniejsze badania, które opisują szkodliwe działanie alkoholu spożywanego
przez matkę w czasie ciąży na późniejsze funkcjonowanie dziecka
we wszystkich sferach życia. W związku z tym świadomość naszego społeczeństwa o zespole FAS, jego objawach, przyczynach
i skutkach powinna być coraz większa. Niestety pomimo podejmowanych działań bardzo rzadko zdarza się, że dziecko mające charakterystyczne cechy Alkoholowego Zespołu Płodowego
otrzymuje właściwą diagnozę. Na skutek tego dzieci te zazwyczaj
pozbawione są właściwej opieki specjalistycznej, co prowadzi do
zaniedbywania ich potencjału, a także zagubienia jego najbliższych pośród wielu diagnoz i sposobów interwencji. Niewielka
ilość osób zdaje sobie sprawę również z odległych konsekwencji chorowania na FAS3. Jak opisuje Sandra Jacobson, długoterminowe badania młodzieży i dzieci z zespołem FAS wskazują,
że towarzyszące mu niedobory są trwałe i rzutują na cały rozwój jednostki4. Ważna więc dla rozwoju ucznia z zespołem FAS
 Por. M. Przystałowska, Płodowy Zespół Alkoholowy, „Remedium” 2006, nr
10, s. 32.
4
 Por. S. Jacobson, Ocena skutków działania alkoholu wypijanego przez matkę w czasie ciąży i po urodzeniu, w: Badania nad dziećmi alkoholików, red.
3
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jest wczesna interwencja ze strony nauczyciela, bądź rodzica oraz
sprzyjające środowisko, które pozwolą mu na poszerzanie jego
możliwości, bez względu na istniejące problemy5. Należy więc
szkolić wykwalifikowaną kadrę specjalistów, a także prowadzić
kampanie informacyjne, by upowszechniać wiedzę o konieczności abstynencji w ciąży.
Z każdym rokiem powstaje coraz więcej publikacji na temat
problemów edukacyjnych dzieci z zespołem FAS, mimo to środowisko nauczycieli, wychowawców oraz rodziców nadal nie jest
świadome problematyki FAS-u. Problem ten we współczesnym
świecie jest bardzo ważny i zasługuje na chwilę zastanowienia
się nad wątpliwościami i trudnościami na jakie napotyka dziecko
z zespołem FAS w przedszkolu i szkole. Dlatego mając na uwadze
także troskę o dziecko nie w pełni sprawne ukazane zostaną teoretyczne aspekty pracy edukacyjnej z dzieckiem z zespołem FAS,
następnie omówione będą metodologiczne założenia własnych
badań empirycznych oraz opisana zostanie specyfika zespołu FAS
oraz trudności p r z e d s z k o l n y c h i s z k o l n y c h występujących u badanych dzieci.

Praca edukacyjna z dzieckiem z zespołem FAS
Szkoła, jako środowisko zdobywania wiedzy, zawiera czynniki, które mają wpływ na jakość nauczania (pomoce i materiały
dydaktyczne, angażowanie uczniów). Należy zatem odpowiednio dostosować to środowisko do specyficznych potrzeb dziecka
z zespołem FAS. Sukces i pokonywanie trudności dziecka jest
przede wszystkim zależny od relacji jakie zachodzą między nim
a nauczycielem6.
L. Zbucka, Wydawnictwo PARPA, Warszawa 2000, s. 45.
 Por. K. Piwko, Alkoholowy Zespół Płodowy (Strategie postępowania wobec
dzieci z FAS), „Lider” 2008, nr 203, s. 24.
6
 Por. K. Liszcz, Dziecko z FAS w szkole i w domu, Wydawnictwo Rubikon,
Kraków 2011, s. 44.
5
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Nauczyciel w swojej pracy z takim uczniem, powinien przede wszystkim przestrzegać podstawowych strategii, które pozwolą mu osiągnąć optymalne efekty realizowanych przez siebie
działań, a także będą wspierać rozwój dziecka. Do tych strategii zaliczamy: ograniczenie nadmiernej stymulacji, zmniejszenie
nadwrażliwości sensorycznej, konsekwencja, stałość w otoczeniu,
polisensoryczność bodźców, motywacja wewnętrzna, zaburzenia
przywiązania7.
Ograniczenie nadmiernej stymulacji, to strategia, według której nauczyciele bądź terapeuci powinni szczególną uwagę zwrócić
na wygląd klasy, gdyż wszelkie zbędne tablice informacyjne bądź
dekoracje umieszczone w klasie rozpraszają uwagę dziecka. Jeżeli
jest konieczność użycia którejś z wyżej wymienionych pomocy, należy umieścić ją na ścianie tylko jedną, potrzebną w danym dniu8.
Zmniejszenie nadwrażliwości sensorycznej to koncepcja, która zwraca uwagę na to, że dzieci błędnie interpretują docierające
do nich z otoczenia bodźce, przez co nie potrafią wykorzystać
ich w celowym i efektywnym działaniu. U dziecka z alkoholowym zespołem płodu może to doprowadzić do powtarzania słów,
myśli, zamknięcia się w sobie, przejawiania napadów złości bądź
agresji. Aby zmniejszyć wszelkiego rodzaju stymulacje należy
ubierać dziecku luźne ubrania, unikać z nim tłoku, a także wykorzystywać techniki relaksacyjne: siedzenie w fotelu, słuchanie
spokojnej, cichej muzyki9.
Konsekwencja, czyli powtarzalność bodźca, polega na tym, że
dzieciom z zespołem FAS należy ciągle daną czynność powtarzać, tak aby stała się ona dla nich nawykiem. Wymaga to od
opiekunów bardzo dużej cierpliwości i poświęcenia czasu, gdyż
robienie dłuższych przerw między ćwiczeniami powoduje przekreślenie dotychczasowego poziomu opanowania materiału10.
 Por. M. Banach, Strategie, zasady i metody pracy z dzieckiem z FAS-em, w:
Alkoholowy zespół płodu. Teoria. Diagnoza. Praktyka, dz. cyt., s. 297.
8
 Por. tamże, s. 298.
9
 Por. tamże, s. 298-299.
10
 Por. tamże, s. 299.
7
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Stałość otoczenia sprowadza się do tego, że dzieciom z zespołem FAS bardzo łatwo jest zaburzyć plan dnia, przez co
można bardzo szybko rozproszyć ich uwagę. Należy więc pamiętać o stałości otoczenia, która daje dziecku poczucie pewności, bezpieczeństwa i ułatwia pamięciowe ogarnięcie bieżących
zdarzeń11. Strategia ta wspiera również te funkcje u dziecka,
które odpowiedzialne są za przestrzeganie reguł i opanowanie
impulsów12.
Polisensoryczność pomocy to działanie, według którego dzieci
powinny mieć zagwarantowany stały dopływ bodźców zmysłowych do mózgu. Poprzez stymulację wielozmysłową do mózgu
przekazywane są informacje z otoczenia, które ułatwiają i utrwalają zapamiętywanie. Niski poziom stymulacji lub jej brak działają
hamująco na proces uczenia się oraz rozwój dziecka13.
Budzenie motywacji wewnętrznej opiera się na tym, że dzieci
z zespołem FAS bez pomocy z zewnątrz nie osiągną motywacji
wewnętrznej, która ściśle łączy się z braniem odpowiedzialności
za swoje czyny. Pomagając dziecku należy dążyć do tego, aby było
ono odpowiedzialne za jej efekt, mimo że nie potrafi być odpowiedzialne za swój problem14.
Zaburzenia przywiązania to sposób, który zwraca uwagę na to,
że należy mieć świadomość problemu, pamiętać, że wielokrotnie
zachowania dziecka nie są reakcjami świadomymi czy też lekceważeniem. Konsekwencje w działaniu i cierpliwość niewątpliwie
będą kluczem do sukcesu15.
Z powyżej przyjętych strategii wynika zasada ośmiu kroków, która pomaga w realizacji celów, jakie nauczyciel zamierza osiągnąć w pracy z dzieckiem z zespołem FAS16. Zasada
 Por. tamże.
 Por. M. Przystałowska, Płodowy Zespół Alkoholowy, art. cyt., s. 32.
13
 Por. M. Banach, Strategie, zasady i metody pracy z dzieckiem z FAS-em, art.
cyt., s. 300.
14
 Por. tamże.
15
 Por. tamże, s. 300-301.
16
 Por. tamże, s. 301.
11
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ośmiu kroków została opracowana przez Fundację FAStryga17.
Poszczególne części tej reguły to: konkret, stałość, powtarzanie, rutyna, prostota, szczegółowość, zasady i nadzór. Konkret – nauczyciel powinien unikać w rozmowie z dzieckiem
słów o podwójnym znaczeniu oraz aluzji, ponieważ mogą być
one niezrozumiałe18. Stałość – dzieci z zespołem FAS nie potrafią zastosować zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach, najlepiej
czują się w środowisku, w którym wprowadza się mało zmian,
dlatego nauczyciel powinien używać wobec dziecka za każdym
razem tych samych słów, zwrotów i poleceń19. Powtarzanie –
dzieci z zespołem FAS mają tzw. krótką pamięć, dlatego jeżeli
informacja ma pozostać dłużej zapamiętana przez ucznia musi
być regularnie powtarzana 20. Rutyna – czynności podejmowane
w ciągu dnia przez dziecko powinny być stałe każdego dnia,
w ten sposób uczniowie wiedzą czego się spodziewać, co ułatwia im naukę i zmniejsza lęk 21. Prostota – należy kierować się
zasadą: krótko i zwięźle, ponieważ dzieci z FAS łatwo ulegają
przeciążeniom i nie przyswajają już więcej informacji 22. Szczegółowość – warto zwracać się do ucznia w sposób dokładny,
to co się ma na myśli, tłumaczyć krok po kroku co ma zrobić,
ponieważ dziecko nie rozumie pojęć abstrakcyjnych oraz uogólnień. W ten sposób kształtuje się również u wychowanka prawidłowe nawyki 23. Zasady – są one wartościowe w życiu dziecka
z zespołem FAS, ponieważ czynią jego świat uporządkowany
 Por. U. Kot, Dzieci z syndromem FAS, „Wychowanie w Przedszkolu” 2012,
nr 3, s. 60.
18
 Por. M. Banach, Strategie, zasady i metody pracy z dzieckiem z FAS-em, art.
cyt., s. 301.
19
 Por. U. Kot, Dzieci z syndromem FAS, art. cyt., s. 61.
20
 Por. M. Banach, Strategie, zasady i metody pracy z dzieckiem z FAS-em, art.
cyt., s. 301.
21
 Por. U. Kot, Dzieci z syndromem FAS, art. cyt., s. 61.
22
 Por. tamże.
23
 Por. M. Banach, Strategie, zasady i metody pracy z dzieckiem z FAS-em, art.
cyt., s. 301-302.
17
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i stały, co pozwala mu na osiąganie sukcesów w swojej edukacji 24. Nadzór – rozwijanie nawyków prawidłowego zachowania
u uczniów z zespołem FAS wynika ze stałego nadzoru. Jest to
bardzo ważne, ponieważ FAS-cynujące dzieci często postępują
naiwnie w codziennych sytuacjach 25.
Krzysztof Liszcz w sposób praktyczny przedstawia sposoby
postępowania z uczniem w klasie i w szkole jakimi powinien
kierować się nauczyciel w pracy z dziećmi z zespołem FAS26.
Założenia te są kompatybilne do strategii prezentowanej przez
Marka Banacha jak i do zasady ośmiu kroków. Przede wszystkim na początku wzajemnej współpracy ucznia z nauczycielem
warto zwrócić uwagę na złagodzenie jego napięcia i frustracji.
W związku z tym należy: używać prostego słownictwa w rozmowie z nim, stosować krótkie polecenia, dotyczące bezpośrednio danej sprawy, dzielić polecenia na kilka małych kroków, korzystać z wizualnych wskazówek, używać ilustracji, aby
przedstawić mu etapy postępowania, stosować określone znaki
do porozumiewania się z nim 27. Kolejna strategia ma na celu
redukcję nadmiernych bodźców. Zgodnie z jej założeniami
nauczyciel powinien: przygotować odpowiednie miejsce pracy dla ucznia, usuwać zbędne elementy z jego pola widzenia
w celu zmniejszenia bodźców rozpraszających, zachęcać ucznia do utrzymywania porządku w miejscu pracy28. W zakresie
sposobów pozwalających uczniowi utrzymać rutynę i strukturę,
Krzysztof Liszcz zwraca uwagę nauczycieli na zapoznawanie go
z jego rozkładem dnia, tygodnia, miesiąca, umieszczanie w widocznym miejscu planu dnia z ilustracjami, przeprowadzanie
rozmów z uczniem przed wprowadzeniem reguł, wybieranie
uczniów, którzy będą towarzyszyli dzieciom z zespołem FAS
 Por. U. Kot, Dzieci z syndromem FAS, art. cyt., s. 61.
 Por. M. Banach, Strategie, zasady i metody pracy z dzieckiem z FAS-em, art.
cyt., s. 302.
26
 Por. K. Liszcz, Dziecko z FAS w szkole i w domu, dz. cyt., s. 76.
27
 Por. tamże.
28
 Por. tamże.
24
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w trakcie wycieczek autobusem 29. Zdaniem autora w zachowaniu uczniów występują momenty jego nadaktywności, aby
ją ograniczyć należy: zgadzać się na zabawę kostką „Rubika”,
gdy w czasie zajęć wzrasta w nim niepokój, wyposażać ucznia
w piłeczkę do ściskania, poświęcać chwilę czasu w trakcie lekcji
na zajęcia ruchowe, poprzedzać zajęcia wymagające skupienia
ćwiczeniami ruchowymi, stosować umówiony sygnał, który
informuje ucznia, że ma powrócić do ławki 30. Nauczyciel powinien także odpowiednio przygotować ucznia do przemieszczania się w szkole, w tym celu należy zapoznać go z planem
szkoły i zaznaczyć na nim ważne dla niego trasy, rozmawiać
z uczniem o trudnościach. Zespół pedagogiczny powinien stosować w stosunku do dziecka z zespołem FAS takie same zasady i wyciągać wobec niego jednakowe konsekwencje, a także wyrażać zgodę na wcześniejsze wyjścia z klasy ucznia pod
opieką, gdy na korytarzu jest spokojnie (ma to związek z jego
nadwrażliwością słuchową)31. Ostatnim z siedmiu sposobów,
proponowanych przez Krzysztofa Liszcza, jest radzenie sobie
z wybuchami agresji i złości u ucznia. Aby temu zapobiegać należy: obserwować ucznia tak, aby wywnioskować jakie objawy
poprzedzają wybuch jego złości, usuwać pozostałych uczniów
z klasy, rozmawiać po zajściu z uczniem, omówić z nim innego
sposobu reakcje, zachęcać go do dojrzalszego zachowania, nie
obwiniać, nie oskarżać, nie zawstydzać, nie pouczać, odwoływać się wyłącznie do ustalonego regulaminu oraz ustalać po
wybuchu agresji z uczniem jej przyczyny32.
Atmosfera w szkole, która zapewnia wszystkim dzieciom poczucie własnej wartości, odgrywa niewątpliwie istotną rolę w pracy z dzieckiem z zespołem FAS. Nauczyciel powinien więc dbać
o to, aby uczeń angażował się w sprawy klasowe. Wymaga to
często dodatkowej pracy, która ma na celu reorganizację środowi Por. tamże.
 Por. tamże, s. 77.
31
 Por. tamże, s. 77.
32
 Por. tamże.
29

30
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ska szkolnego, tak aby było ono przyjazne dla ucznia z zaburzeniami alkoholowymi33. Sposoby, które mogą sprzyjać rozwijaniu
się atmosfery życzliwości i tolerancji w szkole to: rozmawianie
z uczniami o chorobach i problemach, dotyczących większości
ludzi, namawianie uczniów do przedstawienia w małych grupach
swoich silnych i słabych stron, swoich uzdolnień i ograniczeń, ale
najważniejsze jest: zachęcanie, nagradzanie, wzmacnianie i okazywanie szacunku wszystkim uczniom34.
Dzieci z zespołem FAS potrzebują dodatkowego instruktażu
dotyczącego sposobów zachowywania się w miejscach poza terenem szkoły (plac zabaw, biblioteka, boisko, stołówka). Zaproszenie do współpracy np. personelu świetlicy, bibliotekarki czy
kierowcy autobusu szkolnego może tylko ułatwić uczniom zachowanie się w tych miejscach35.
Nauczyciele czy też wychowawcy powinni kontrolować ucznia
z zespołem FAS także w czasie wolnym (np. na boisku), ponieważ
ważne jest, aby wtedy zorganizować mu jakieś zajęcie, zaproponować spędzanie wolnego czasu w sali gimnastycznej bądź pokoju
do zabaw, zachęcić dziecko, aby pomogło nauczycielowi, czy też
zaangażować uczniów z zespołem FAS w pomoc uczniom młodszym. Warto również w tym czasie wyznaczyć dziecku opiekuna,
który będzie nadzorował je w miejscu zabawy. Uczniowie z zespołem FAS wymagają kontroli również podczas przerwy śniadaniowej. Przede wszystkim nauczyciel powinien przedstawić uczniowi regulamin jaki obowiązuje podczas przerw śniadaniowych
i omówić z nim, jak należy się wtedy zachowywać. W sytuacji,
gdy dziecko zje posiłek wcześniej od reszty grupy warto zaplanować mu pozostały czas, który pozostanie po zjedzeniu śniadania.
Bardzo ważne jest również wdrażanie dziecku rutyny zachowywania się podczas śniadania36.
 Por. tamże, s. 46.
 Por. tamże, s. 77-78.
35
 Por. tamże, s. 78.
36
 Por. tamże, s. 78-79.
33

34
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Praktyka ukazuje, że wysiłek jaki zostaje włożony do utworzenia sprzyjających warunków dzieciom z zespołem FAS przynosi
sukcesy37.
Oprócz stosowania powyższych strategii, ważne w pracy nauczyciela z dzieckiem z zespołem FAS jest utrzymywanie stałego
kontaktu z rodzicami dziecka, gdyż to oni znają swoje dziecko
najlepiej. Później wychowawca powinien dokładnie zapoznać się
z diagnozą ucznia, ponieważ każde fascynujące dziecko może
mieć inne deficyty. Następnie, aby podczas współpracy z dzieckiem odnosić chociaż sporadyczne sukcesy należy dokładnie
sprecyzować sobie cele, które zamierza się osiągnąć, ustalić zasady, według których chce się współpracować z dzieckiem. Po podjęciu takich kroków nauczyciel powinien swoje cele jasno przedstawić wychowankowi i w sposób konsekwentny ich przestrzegać.
W momencie, gdy zrealizowane zostaną wszystkie wymienione
wyżej działania wskazane jest poznanie pasji dziecka, gdyż chętniej pracuje ono na przykładach, które zna i lubi. W pracy z dzieckiem z zespołem FAS zaleca się również prowadzenie zajęć
zgodnie z planem, unikanie wszelkich niespodziewanych zmian,
zważanie na swoje emocje, jeżeli jest się zdenerwowanym, należy
przestać mówić i odczekać38.
W sytuacji, gdy do klasy szkolnej trafia dziecko z zespołem
FAS nauczyciel zazwyczaj reaguje z niepokojem, a często nawet
i z niechęcią. Zaistniałe wydarzenie stanowi dla niego bardzo
duże wyzwanie ze względu na trudności, jakie to z sobą niesie.
Ważne jest zatem, aby nauczyciel miał świadomość, że zespół
FAS wywołuje wiele złożonych problemów, które są związane
z funkcjonowaniem dziecka w szkole. Ze względu na specyfikę
pracy z wychowankiem z zespołem FAS warto w niej stosować
powyżej wymienione strategie, aby w sposób łatwiejszy osiągnąć
cele podjęte w stosunku do ucznia z zespołem FAS39. Wycho Por. tamże, s. 48.
 Por. B. Kaczmarska, Za FASadą, „Wychowawca” 2011, nr 10, s. 8.
39
 Por. M. Gawor, Strategie pracy nauczyciela z dzieckiem z FAS-em na zajęciach artystycznych w szkole, w: Alkoholowy zespół płodu. Teoria. Diagnoza.
37

38
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wawcy i opiekunowie powinni jednak przede wszystkim dbać
o samych siebie, ponieważ wychowanie dziecka z zespołem FAS
i z zaburzeniami więzi to bardzo trudne zadanie. Próba nawiązania więzi z uczniem, który odrzuca wszelką pomoc jest bardzo
trudna emocjonalnie40. Niewątpliwie praca z dzieckiem z zespołem FAS jest dla każdego pedagoga bardzo dużym wyzwaniem,
ale może być dla niego także źródłem dużej satysfakcji.

Metodologiczne założenia własnych
badań empirycznych
W szkolnym systemie dzieci z zespołem FAS są uważane za
te, które mają trudności w uczeniu się jak i przejawiają często
niepożądane zachowania41. Stwierdzenie to stanowiło inspiracje
do przeprowadzenia badań empirycznych42 o charakterze diagnostycznym, których przedmiotem były trudności edukacyjne dzieci
z zespołem FAS i ich konsekwencje. Celem badań było poznanie
trudności edukacyjnych na jakie napotykają dzieci z zespołem
FAS i określenie, czy dotyczą one bardziej sfery dydaktycznej,
wychowawczej czy też społecznej.
Głównym problem badawczym było pytanie: Jakie trudności
edukacyjne mają dzieci z zespołem FAS?
Określono następujące problemy szczegółowe: Z czego wynikają trudności edukacyjne dzieci z zespołem FAS?, Jakie problemy dydaktyczne mają dzieci z zespołem FAS?, Jakie trudnoPraktyka, dz. cyt., s. 288-289.
 Por. M. Klecka, FAScynujące dzieci, Wydawnictwo Św. Stanisława BM
Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2007, s. 127.
41
 Por. M. Komorowska, Potrzeby edukacyjne dzieci z FASD, „Remedium”
2007, nr 9, s. 24.
42
 Empiryczne badania własne zostały przeprowadzone przez Martę Mamcarczyk w ramach przygotowywania pracy dyplomowej prowadzonej pod
kierunkiem Marzeny Chrost. Zob. M. Mamcarczyk, Trudności edukacyjne
dzieci z zespołem FAS, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Kraków 2014, niepublikowana praca licencjacka.
40
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ści wychowawcze mają dzieci z zespołem FAS?, Jakie są relacje
dziecka z zespołem FAS z rówieśnikami?, Jak pracować z dziećmi
z zespołem FAS w przedszkolu i szkole?
W badaniach zastosowano metodę indywidualnych przypadków, oraz techniki: obserwację, ankietę i wywiad. Do zgromadzenia materiału badawczego wykorzystano następujące narzędzia badawcze: arkusz obserwacyjny, kwestionariusz ankiety dla
rodziców dzieci z zespołem FAS, kwestionariusz ankiety dla nauczycieli pracujących z dzieckiem z zespołem FAS oraz kwestionariusz ankiety dla terapeutów.

Teren i organizacja badań własnych,
charakterystyka grupy badawczej
Badania przeprowadzono w dwóch placówkach: Publicznej
Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Antoniego z Padwy w Brzezince oraz w Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
„Dać Szansę” w Wadowicach. Szkoła Podstawowa w Brzezince
początkowo była placówką państwową, w 2005 roku dołączyła do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Zgodnie
z założeniami tej organizacji, szkoła w szczególny sposób swoją
pomocą objęła rodziny najuboższe oferując wsparcie rodzicom
dzieci niepełnosprawnych, chorych, zagrożonych. Ponadto prowadzi działania dydaktyczno-wychowawcze oraz dodatkowe
zajęcia umożliwiające rozwój wszelkich zainteresowań dzieci43. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach powstało 6 listopada
2002 roku z inicjatywy rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowickiego. Głównym celem
placówki jest działanie na rzecz osób poszkodowanych i wykluczonych, a w szczególności dzieci niepełnosprawnych w zakresie wychowania, edukacji, pomocy społecznej, ochrony i pro 
http://www.spsk-brzezinka.republika.pl/, (dostęp: 10.05.2014).
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mocji zdrowia, poszkodowanym w wypadkach i wymagającym
rehabilitacji44.
Realizacja badań empirycznych trwała od stycznia do lutego
2014 roku. Zastosowano celowy dobór próby. Grupa badanych,
to troje dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym z zespołem FAS, ich rodzice oraz nauczyciele lub terapeuci. W Szkole
Podstawowej w Brzezince przeprowadzono obserwację ośmioletniego chłopca Adriana, uczęszczającego do pierwszej klasy.
Zdiagnozowano u niego nie tylko zespół FAS, ale także umysłowe upośledzenie w stopniu lekkim. Uczeń w przedszkolu w wyniku swoich problemów z przystosowaniem do nowej placówki
i trudności w zdobywaniu wiedzy został odroczony. Jest on wychowywany w rodzinie zastępczej, liczącej siedmioro dzieci.
W Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach obserwowano pracę
terapeutów z dwójką dzieci: Maksem i Jędrzejem. Maks to pięcioletni chłopiec, uczęszczający do przedszkola. Został u niego
zdiagnozowany zespół FAS. Jest wychowywany w rodzinie zastępczej. Jędrzej ma pięć lat i uczęszcza do przedszkola z oddziałem integracyjnym. Zdiagnozowano u niego zespół FAS oraz
boczne skrzywienie kręgosłupa w kręgu szyjnym. Jest wychowywany w rodzinie adopcyjnej.
Materiałem kluczowym w opracowywaniu wyników badań
była analiza danych uzyskanych w 3 arkuszach obserwacji. Ponadto materiałem wspierającym były informacje zawarte w 3 kwestionariuszach ankiet dla rodziców dziecka z zespołem FAS, 2
kwestionariuszach ankiet dla terapeutów pracujących z dzieckiem
z zespołem FAS oraz 1 kwestionariuszu ankiety dla nauczyciela
dziecka z zespołem FAS. W wyniku przeprowadzonej jakościowej analizy danych przedstawiona zostanie szczegółowa charakterystyka zespołu FAS oraz trudności przedszkolnych i szkolnych
występujących u badanych dzieci45.
 Por. Misja, http://www.dacszanse.pl/index.php?do=misja, (dostęp: 10.05.2014).
 Źródłem do opisania specyfiki zespołu FAS oraz trudności przedszkolnych i szkolnych występujących u poszczególnych dzieci są badania włas-
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Specyfika zespołu FAS i trudności
przedszkolnych występujących u Jędrzeja
Jędrzej ma 5 lat, uczęszcza do przedszkola, do grupy integracyjnej, ponadto jest pod opieką Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach,
gdzie uczęszcza na rehabilitację i terapię Integracji Sensorycznej.
Chłopiec jest zaadoptowany i najmłodszy w rodzeństwie. Oprócz
zdiagnozowanego zespołu FAS ma boczne skrzywienie kręgosłupa. Jędrek posiada cechy wyglądu zewnętrznego charakterystyczne dla dzieci z zespołem FAS.
Chęć uczestnictwa w zajęciach Jędrzeja jest uzależniona od jego
stanu psychicznego i fizycznego w danym dniu. Często jego złe
samopoczucie wpływa na to, że nie wykonuje żadanych poleceń.
Zawsze przynosi materiały potrzebne na zajęcia. Chłopiec ma bardzo bogate słownictwo, zwłaszcza z dziedzin, które bezpośrednio
dotyczą jego zainteresowań. Jest bardzo ciekawy otoczenia. Nie potrafi pisać i czytać, dlatego też nie rozwiązuje krzyżówek i rebusów
oraz nie wyszukuje w tekstach informacji, ale jest to adekwatne do
jego wieku. Używa właściwych słów i prawidłowo buduje zdania,
lecz często wypowiada się bardzo szybko i jego mowa jest niezrozumiała. Na pytania stawiane przez terapeutów udziela sensownych
odpowiedzi, ale gdy czegoś nie rozumie, czeka na powtórzenie polecenia, a nie zadaje dodatkowych pytań, nie potrafi również podać
szczegółów lub coś wyjaśnić. Prowadzenie rozmowy nie stanowi
dla niego problemu. Nie rozumie jednak dowcipów oraz słów, które
mają kilka znaczeń. Jędrek jest bardzo kontaktowy. Słucha uważnie tego, co jest do niego mówione, ale nie zawsze przejawia to we
właściwym zachowaniu. Potrafi zapamiętać zdobyte wiadomości
i informacje. Jest pod stałą kontrolą nauczycieli oraz rehabilitanta
i korzysta z ich pomocy. Nie rozpoznaje ich różnych tonacji głosu,
nawet jeśli mówią głośniej, chłopiec na to nie reaguje.
ne. Jest to opracowanie własne wynikające z jakościowej analizy zgromadzonego materiału, dlatego też informacja ta nie będzie już podawana
w dalszej części artykułu.
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Jędrzej używa słownictwa matematycznego odpowiedniego
do swojego wieku. Nie zapisuje zadań tekstowych w postaci poprawnego ciągu obliczeń, ale potrafi prawidłowo manipulować na
przedmiotach i to zazwyczaj w ten sposób wykonuje łatwe obliczenia. Ma trudności z uporządkowaniem elementów według
odpowiedniej cechy. Potrzebuje więcej czasu na wykonywanie zadania, gdyż często się rozprasza i przerywa swoją pracę. Chłopiec
ma trudności z używaniem słów związanych z czasem, posługuje
się pojęciami: wczoraj, dziś, jutro, ale zdarza się, że i to stanowi
dla niego problem.
Dziecko niechętnie uczestniczy w zajęciach plastycznych.
W swoich pracach nie eksperymentuje z kolorami, skalą, ma też
trudności z przedstawianiem sylwetek ludzi, roślin czy też zwierząt. Prawidłowo korzysta z kredek i pisaków. Często jednak jego
prace są trudne do zinterpretowania i nie są zgodne z tematem
podanym przez nauczyciela. Jędrek lubi słuchać muzyki, jeżeli
dobrze opanuje tekst piosenki śpiewa chętnie, ale tylko w grupie.
Ma problem z kontrolą tempa. Nie lubi wystąpień indywidualnych i przedstawień. Reaguje odpowiednio do muzyki używając
ruchów ciała. Najchętniej chłopiec uczęszcza na rytmikę, która
daje mu dużo radości, ale i satysfakcji.
Pamięć u Jędrka jest bardzo dobrze rozwinięta zarówno ta
krótkoterminowa jak i długoterminowa. Potrafi zapamiętać
i przekazywać innym otrzymane informacje. Przybliża chronologicznie na przykład przebieg swojego dnia. Rodzice chłopca
również podkreślają, że ma on bardzo dobrą pamięć, co może
potwierdzić chociażby to, że Jędrek pamięta wszystkie marki samochodów, a ich symbole rozpoznaje z daleka. Bajki o różnego
rodzaju maszynach, które możemy spotykać na drogach są przez
chłopca bardzo dobrze opowiadane, na przykład terapeucie podczas wspólnych ćwiczeń.
Zarówno nauczyciele, rodzice jak i terapeuci podkreślają zgodnie, że chłopiec największe trudności ma ze sprawnością psychoruchową, skupieniem uwagi i myśleniem przyczynowo-skutkowym. Zaburzona sprawność psychoruchowa przeszkadza mu
w wykonywaniu czynności codziennych i w zabawie. Samodziel-
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ne ubieranie się, jedzenie stanowią dla niego sporą trudność. Jest
bardzo aktywny, a w niektórych sytuacjach nawet nadaktywny.
Łatwo się męczy i często zgłasza, że chciałby już odpocząć. Bierze chętnie udział w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,
ale ma trudności z zatrzymywaniem się, ze zmianą kierunków,
z równowagą, z rzutem do celu. Nie potrafi przejść samodzielnie
po przeszkodzie. Prawidłowo używa sprzętu gimnastycznego, ale
działa bardzo spontanicznie, wielokrotnie chce ćwiczyć na wybranych przez siebie urządzeniach czy też piłkach i nie czekając
na pomoc terapeuty podejmuje samodzielne próby ćwiczeń i zabaw, przez co naraża się na niebezpieczeństwo. Jędrzej jest bardzo ruchliwy, ciągle biega, podskakuje, ma trudności z precyzją
w prostych zajęciach i grach ruchowych.
Chłopiec ma również poważny problem ze skupieniem uwagi.
Podąża za tokiem prowadzonej rozmowy, ale jeśli dostrzega coś,
co bardziej go interesuje, wyłącza się z dialogu z drugą osobą.
Także podczas dyskusji woli rozmawiać o rzeczach, które go interesują. Nie zawsze postępuje według wskazań nauczycieli czy też
terapeutów, zdecydowanie zależy to od jego stanu psychicznego
i fizycznego. Na początku zajęć jest bardzo skupiony, natomiast
później z każdym kolejnym zadaniem jest coraz gorzej. Można
było również zaobserwować, że obecność obcych osób, w tym
przypadku moja, wpływała na jego zachowanie bardzo negatywnie. Nie skupiał się na wykonywaniu poleceń, denerwował się,
płakał, buntował się przy wykonywaniu ćwiczeń, nie chciał robić
tego, co terapeuta pokazywał, tylko to, co najbardziej lubi.
Myślenie przyczynowo-skutkowe także stanowi problem dla
Jędrzeja. Chłopiec nie rozumie związku między dwoma powiązanymi wydarzeniami. Nie przewiduje i nie rozumie konsekwencji swoich działań. Mimo wielu pouczeń terapeuty czy
też nauczyciela dalej wykonuje to co chce. Nawet konsekwencje
jakie musi ponosić za swoje złe zachowanie, nie zmuszają go
do poprawy. Zazwyczaj w takiej sytuacji płacze i obiecuje za
każdym razem poprawę, ale i tak nie zmienia swojego postępowania. Zdecydowanie chłopiec nie potrafi wyciągać wniosków
ze swojego złego zachowania, a jego własne doświadczenia nic
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go nie uczą. Kiedy ma gorszy dzień zupełnie odmawia współpracy, wygłupia się, chce, żeby terapeuta robił to, co on chce,
wówczas nie reaguje nawet na krytykę. W przypadku nie wyrażenia zgody na wykonanie jakiegoś ćwiczenia, Jędrek zawsze je
robi, w efekcie upomniany przez opiekuna, zaczyna płakać, spazmować, w ostateczności jest już tak rozdrażniony, zrozpaczony
i zły, że nie potrafi nic już zrobić, nawet wykonać czynności
samoobsługowych.
Jędrzej ma bardzo dobrze rozwinięte wszystkie zmysły. Nie reaguje strachem gdy przebywa na placu zabaw i nie boi się chodzić
po schodach, czy też wysokich i ruchomych przedmiotach. Często jednak w tych sytuacjach nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa na jakie jest narażony. Przebywa w ciągłym ruchu, nie
unika zarówno kontaktu słownego jak i dotykowego. Aczkolwiek
w przypadku, gdy jest już mocno rozdrażniony chce być sam,
nie chce nawet żeby ktoś go dotknął, przytulił. Lubi chodzić po
płaskich kostkach zbudowanych z różnych tworzyw. Nie jest poirytowany, gdy ktoś znajduje się blisko niego, zwłaszcza jeżeli są
to osoby, które bardzo dobrze zna. Osoby wchodzące z zewnątrz
do pomieszczenia są natychmiast przez niego zauważane. Zdarza
mu się, że lekko się wtedy rozprasza, ale zazwyczaj jest to spowodowane tym, że chłopiec chce się przywitać z osobą wchodzącą.
Wszystkie przedmioty poznaje, używając rąk, ale nie wkłada ich
do ust. Ma problem z przyjmowaniem odpowiedniej pozycji do
wykonywania danej czynności, ale jest to spowodowane także
skrzywieniem kręgosłupa. Nie rozprasza go ostre słońce, refleksy
świetlne czy też błyszczące przedmioty. Słyszy głośną muzykę,
ale nie przeszkadza mu to. Przed hałasem raczej broni się ciągłym
mówieniem, a nie śpiewaniem. Każdemu wydarzeniu czy też ćwiczeniu, które ma miejsce w przedszkolu bądź sali terapeutycznej
towarzyszy jakaś historia wymyślona przez Jędrzeja. Chłopiec nie
jest agresywny, ale zdarza mu się, że na niepowodzenie lub nie
wykonywanie w danym momencie tego, co on by chciał reaguje
płaczem. Wszystkie zapachy są przez niego tolerowane, a nawet
przy wykorzystaniu tego zmysłu próbuje zgadywać potrawę jaka
w danym dniu jest przygotowywana na obiad.
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Chłopiec ma trudności z przestrzeganiem zasad i reguł jakie
obowiązują w przedszkolu czy też sali terapeutycznej. Nie zawsze
postępuje zgodnie ze wskazówkami nauczycieli i terapeutów, nie
potrafi posprzątać po sobie, nie odkłada rzeczy na swoje miejsce.
Upomnienia od opiekunów jeszcze bardziej go rozdrażniają i tym
bardziej odmawia współpracy. Wykonuje polecenie tylko jeśli ktoś
znajduje się blisko i stale go kontroluje. Nie jest odpowiedzialny
za swoje decyzje, czy też działania. Przeważnie postępuje bardzo
spontanicznie i pochopnie, nie zważając na swoje bezpieczeństwo.
Ma trudności z oczekiwaniem na swoją kolejkę, zawsze chce być
pierwszy, a także chce, aby nauczyciel stale interesował się jego
osobą, lubi być w centrum uwagi. Łatwo nawiązuje znajomości
zwłaszcza z osobami, których nie zna. Utrzymuje również bez
problemów kontakt ze swoimi rówieśnikami, ale popada nieraz
w drobne konflikty, między innymi dlatego, że jest bardzo ruchliwy, często wykona jakąś czynność nie zastanawiając się nad jej
konsekwencjami. Można zauważyć, że zdecydowanie lepiej dogaduje się z dziećmi niepełnosprawnymi lub rówieśnikami z zaburzeniami. Na postawione mu pytania zawsze udziela odpowiedzi,
nie koniecznie zgodnej z tematem. Na sytuacje stresowe i krytykę
początkowo nie zwraca uwagi, kiedy już kilkakrotnie jest upominany zaczyna płakać, mówić głośniej, a w najgorszej sytuacji wydaje nieartykułowane dźwięki i odmawia wszelkiej współpracy.
Chłopiec lubi rutynę i źle reaguje na nieoczekiwane zmiany, dlatego opiekunowie zgodnie podkreślają, że plan ich zajęć jest stały,
a nieoczekiwane propozycje zmian zdarzają się sporadycznie.
Zarówno sala lekcyjna jak i terapeutyczna jest dostosowana do
pracy z dzieckiem z zespołem FAS. Kolor ścian, dywanów i ławek nie jest jaskrawy. Dekoracje w salach są maksymalnie zminimalizowane i zawierają niewiele elementów. Punkt z pomocami
dydaktycznymi znajduje się w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Oświetlenie w sali jest dobrze ustawione, nie miga i nie wydaje
szumów, a rozpraszające dźwięki są zminimalizowane. Wszystkie szafki są zamknięte i zakryte oprócz półek z indywidualnymi przyborami dzieci. Chłopiec ma w sali odosobnione miejsce,
w którym chętnie przebywa zwłaszcza w dniach, kiedy nienajle-
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piej się czuje i wszystko łatwo go rozprasza. Większość miejsc jest
opisana za pomocą etykiet słownych, ale bez ilustracji. W przypadku Jędrzeja jest to problem, ponieważ chłopiec nie potrafi
jeszcze czytać.
Nauczyciel i terapeuta chłopca pracują z nim od roku, a ich
staż pracy w wykonywanym zawodzie to 4 lata. Zgodnie przyznają, że z pojęciem zespół FAS spotkali się już wcześniej,
a swoją wiedzę na ten temat poszerzali przede wszystkim poprzez korzystanie z fachowej literatury oraz udział w szkoleniach. Według nich praca z Jędrzejem nie jest łatwa. Czasami
muszą zmieniać plan zajęć, ponieważ dziecko nie akceptuje
danej czynności, ćwiczenia czy też zabawy. Chłopiec wymaga
stałej kontroli opiekuna, ponieważ nie zawsze radzi sobie samodzielnie we wszystkich czynnościach samoobsługowych jak
i praktycznych, ale z każdym dniem zdobywa coraz to nowsze
umiejętności i robi postępy. Jego indywidualne sukcesy, wywołują przede wszystkim poczucie radości i satysfakcji u nauczycieli,
a terapeuta chłopca dodaje, że czuje się wówczas spełniony, ponieważ nie ma dla niego lepszej nagrody jak progres w terapii.
Rodzice Jędrzeja nie uczestniczyli w warsztatach organizowanych dla rodziców dzieci wymagających indywidualnej pomocy. Należą jednak do Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach
oraz uczestniczą w badaniach organizowanych przez Fundację
Fastryga. Otwarcie przyznają, że poszukiwali wsparcia w zaakceptowaniu i zrozumieniu swojego dziecka przede wszystkim
u psychologa. Mama chłopca podkreśla, że wybrana przez nich
placówka, do której uczęszcza chłopiec, wspiera ich w wychowywaniu i nauczaniu syna. Podejście nauczycieli do zachowania
Jędrzeja jest odpowiednie, co według rodziców jest spowodowane bardzo dobrą znajomością tematyki Fas-u przez personel placówki. Chłopiec może czuć się w przedszkolu bezpiecznie, spokojnie i szczęśliwie, a jego nauczyciele otoczyli go bardzo dużą
opieką i troską. Jędrzej otrzymuje w przedszkolu dodatkowe formy wsparcia: ma 1 godzinę zajęć rewalidacyjnych, pół godziny
zajęć logopedycznych, pół godziny zajęć z rehabilitacji ruchowej,
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pół godziny zajęć indywidualnych z psychologiem i pół godziny zajęć grupowych metodą Weroniki Sherborne. Wychowawca
pomaga chłopcu pokonywać przedszkolne trudności, a także
stara się go odpowiednio motywować do podejmowania działań. Według rodziców plan zajęć nie do końca jest dostosowany
do potrzeb i trudności chłopca, a także nie rozwija on swoich
zainteresowań w przedszkolu, ponieważ nie są organizowane
żadne dodatkowe zajęcia w placówce. Chłopiec niechętnie rozwiązuje zadania domowe i zawsze wykonuje je z pomocą mamy.
Jędrzej uczestniczy w licznych zajęciach pozaszkolnych takich
jak: rytmika, sala doświadczeń świata, grupowe zajęcia z pedagogiem oraz w wymiarze 2 godzin tygodniowo w zajęciach
wczesnego wspomagania rozwoju. Według rodziców chłopca
dzieci z zespołem FAS to wyjątkowe osoby, ponieważ są pogodne, uśmiechnięte i uczuciowe, mają bardzo dobry słuch i świetną
pamięć. Wychowawcy tych dzieci powinni być nieagresywni,
wymagający, konsekwentni, wrażliwi i uśmiechnięci.
Wychowawczyni oraz terapeuta Jędrzeja przyznają, że rozmawiają z rodzicami chłopca raz w tygodniu. Przekazują oni na
bieżąco opiekunom dziecka informacje o jego postępach i trudnościach. Potwierdzają też, że rola rodziców, w pokonywaniu
przedszkolnych trudności dziecka jest bardzo ważna, dlatego
uważają, że powinni oni: korzystać z pomocy pedagoga szkolnego,
współpracować z wychowawcą oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów, prowadzić własne obserwacje dziecka, chętnie
dzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz sugestiami. Mniej ważne
według nich jest uczestniczenie rodziców w zajęciach otwartych
lub w terapii dziecka.
Obserwacja zajęć i terapii Jędrzeja wzbudziła bardzo duże
emocje. Przede wszystkim można było go poznać z dwóch różnych stron. Początkowo bardzo zaciekawiła go osoba badającego,
można było zauważyć, że chce pokazać swoje najlepsze strony,
chętnie ćwiczył, wykonywał polecenia terapeuty. Warto zwrócić
uwagę również na to, że w dniu przeprowadzania badań, czuł
się dobrze zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
Niestety podczas kolejnego spotkania na terapii był już zupełnie
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inny. Nie chciał ćwiczyć, reagował bardzo emocjonalnie, przy
każdym niepowodzeniu płakał, obiecywał poprawę, ale właściwie
i tak ciągle robił tylko to, co chciał i jak chciał, nawet upomnienia i wskazówki terapeuty nie pomagały. W końcowej fazie ćwiczeń chłopiec już całkowicie odmówił współpracy, można było
odnieść wrażenie, że był całkowicie pogubiony emocjonalnie,
co doprowadziło do tego, że nie potrafił się nawet samodzielnie
ubrać. Chłopiec, mimo wszystko, jest jednak bardzo pogodnym
dzieckiem, ale nie zawsze wykazuje chęci do jakiejkolwiek pracy. Niewątpliwie dziecko wymaga bardzo dużo pracy, bowiem
ma poważne problemy przede wszystkim ze skupieniem uwagi,
sprawnością psychoruchową, mówi niezrozumiale, a także w niektórych sytuacjach nie panuje nad swoimi emocjami. Jednak zaangażowanie rodziców jak i terapeuty w pracę z Jędrzejem jest
bardzo duże i powoli chłopiec zdobywa nowe umiejętności.
Obserwacja tych zajęć ukazała, że osoba pracująca z dzieckiem
z zespołem FAS musi być bardzo stanowcza i cierpliwa. Przede wszystkim powinna mieć w sobie wystarczającą ilość odwagi
i asertywności, aby nie ulegać wpływom podopiecznego. Należy
również przekazywać dzieciom swoje polecenia konkretnie i powstrzymywać się od podawania jakichkolwiek szczegółów. Rozwój emocjonalny, a także społeczny jest u dzieci z zespołem FAS
obniżony, dlatego niektóre polecenia bogate w uogólnienia i pojęcia abstrakcyjne mogą być dla nich niezrozumiałe.

Specyfika zespołu FAS i trudności
przedszkolnych występujących u Maksa
Maks ma 5 lat, uczęszcza do przedszkola i jest pod opieką Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
„Dać Szansę” w Wadowicach. Chłopiec jest wychowywany w rodzinie zastępczej, ma sześcioro rodzeństwa i jest najmłodszy. Ma
zdiagnozowany Alkoholowy Zespół Płodowy.
Chłopiec chętnie uczestniczy w zajęciach w przedszkolu, ale
nie zawsze wykonuje zadane mu polecenia. Zdecydowanie więk-
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szą akceptacją przez Maksa cieszą się terapie, na jakie uczęszcza
w Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach. Z dużą radością i zaangażowaniem uczestniczy zarówno w rehabilitacji indywidualnej jak
i zajęciach z panią psycholog.
Dziecko używa słów stosownych do swojego wieku, ma też
ulubione powiedzenia, które bardzo często używa w wypowiedzi
np.: „Ja chyba zaraz oszaleję”. Buduje prawidłowe zdania i udziela
sensownych odpowiedzi na zadawane mu pytania. W sytuacji, gdy
czegoś nie rozumie, zadaje dodatkowe pytania, również poproszony o wyjaśnienie potrafi podać nawet najdrobniejsze szczegóły.
Uważnie słucha tego, co jest mówione na terapii, co przejawia się
właściwym zachowaniem i prawidłowymi odpowiedziami. Jest
ciekawy otoczenia, a nowe wiadomości przyswaja i zapamiętuje
z łatwością i zaciekawieniem. Wszystkie zadania, ćwiczenia wykonuje samodzielnie, ale jest pod stałą kontrolą opiekuna. Chłopiec podejmuje próby czytania, zna większość liter, potrafi dzielić
wyrazy na sylaby oraz wyróżniać głoski w wygłosie, śródgłosie
i nagłosie, co jest zdecydowanie powyżej jego poziomu wiekowego. Nie potrafi jeszcze pisać, ale prawidłowo korzysta z kredek
i pisaków. Maks dużo mówi, a z prowadzonych rozmów czerpie
satysfakcję. Zasób jego słownictwa jest bardzo bogaty, dlatego
też prawidłowo wykonuje wszelkie ustne polecenia i wykonuje je
w odpowiednim czasie. Rozumie zarówno słowa o kilku znaczeniach, jak i dowcipy.
Chłopiec używa słownictwa matematycznego stosownego
do swojego wieku. Sprawnie przelicza w zakresie 10, ale zdarza
mu się popełniać niewielkie błędy. Z dużą łatwością porządkuje
elementy według wybranej cechy np.: koloru, wielkości itp., nie
ma też problemu z logicznym i abstrakcyjnym myśleniem. Odpowiada na pytania i rozwiązuje zadania w wyznaczonym czasie,
a w wielu sytuacjach kończy nawet przed terminem. Zgodnie ze
swoim poziomem wiekowym nie potrafi jeszcze podać aktualnego czasu, ale biegle posługuje się pojęciami: wczoraj, dziś, jutro.
W momencie przeprowadzania badań, chłopiec wraz z psychologiem uczył się dni tygodnia i nazw miesięcy.
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Maks wykazuje aktywność ruchową odpowiednią do swojego
wieku, bardzo lubi ćwiczyć i z dużym zapałem uczestniczy w zajęciach rozwijających jego sprawność fizyczną. Chłopiec właściwie
korzysta ze sprzętu gimnastycznego i zważa na swoje bezpieczeństwo oraz otacza troską także innych. Potrafi skoordynować swoją
aktywność ruchową z innymi i wykazuje się wówczas zwinnością,
ruchliwością oraz precyzją w prostych zajęciach. Dziecko nie ma
też problemów z kontrolą startu, zatrzymania, a przede wszystkim ze zmianą kierunku ruchu czy też biegu. W swoich działaniach podejmuje ryzyko i wytrwale dąży do osiągnięcia celu, co
daje mu ogromną satysfakcję.
Chłopiec ma bardzo dobrą pamięć zarówno tą krótkoterminową jak i długoterminową. Z łatwością przekazuje innym
informacje otrzymane od terapeuty. Ma bardzo dużą wiedzę,
zwłaszcza z zakresu swoich zainteresowań, którą potrafi wykorzystać w nowych sytuacjach. Zna zwierzęta z całego świata
i ich charakterystyczne zachowania, można zaobserwować, że
chłopiec tym się interesuje i swoją wiedzą chętnie dzieli się z rówieśnikami i terapeutami. Maks potrafi uporządkować w sposób
chronologiczny wydarzenia i z dokładnością opowiada przebieg
swojego dnia. Chętnie dzieli się z innymi swoimi przygodami,
czy też relacjonuje historie jakie miały miejsce na jego wycieczkach i w trakcie wypowiadania się, podaje nawet najdrobniejsze
szczegóły.
Myślenie przyczynowo-skutkowe nie stanowi dla niego problemu, rozumie związek między dwoma powiązanymi wydarzeniami. Chłopiec potrafi bezbłędnie układać trzyelementowe historyjki obrazkowe i z niewielką pomocą psychologa układa też
sekwencje czteroelementowe, co zdecydowanie wykracza poza
jego poziom nauczania. Z łatwością układa puzzle 60-elementowe, co prawda początkowo się zniechęca, ale wytrwale dąży do
osiągnięcia celu. Ma odpowiedni do wieku punkt widzenia na
niektóre sprawy. Maks przewiduje i rozumie konsekwencje swoich działań, uczy się na własnych lub cudzych doświadczeniach,
także zmienia swoje zachowanie pod wpływem spotykanych go
konsekwencji i potrafi wyciągać wnioski.

Dziecko z zespołem FAS w praktyce edukacyjnej

105

Skupienie uwagi stanowi dla chłopca niewielki problem i jest
on wskazywany zarówno przez jego rodziców jak i psychologa.
Chłopiec reaguje stosownie na to, co dzieje się wokół niego, podąża za tokiem prowadzonej rozmowy. Wszystkie polecenia rehabilitanta czy też psychologa wykonuje zgodnie ze wskazówkami. Dziecko ma niewielki problem ze skupieniem uwagi w czasie
indywidualnej pracy, długo też zastanawia się przed podjęciem
jakiegoś działania. Zdarzają się nieliczne sytuacje, kiedy rozpraszają go jakieś zabawki, które znajdują się w jego otoczeniu
i są w danym momencie dla niego bardziej ciekawe. Aczkolwiek
różnorodność ćwiczeń jakie są przygotowywane przez panią psycholog jest bardzo bogata i momenty dekoncentracji występują
u Maksa bardzo rzadko.
W zakresie funkcjonowania zmysłowego chłopiec również nie
wykazuje problemów. Nie boi się poruszać po schodach, a na ruchome i wysokie przedmioty wchodzi z dużą ostrożnością, mając
świadomość ryzyka i niebezpieczeństwa. Lubi gry z kontaktem
fizycznym, a w trakcie wykonywania danej czynności przyjmuje
właściwą pozycję ciała. Chłopiec jest aktywny podczas ćwiczeń
fizycznych. Można było zauważyć, że jego nadmierna ruchliwość
jest już przez niego kontrolowana. Maks nie unika zarówno dotyku jak i kontaktu słownego, wręcz przeciwnie. Lubi, kiedy ktoś
znajduje się w zasięgu jego wzroku, a gdy jest sam, szuka towarzystwa, w ten sposób też bez trudu nawiązuje nowe znajomości.
Osoby wchodzące do sali wita uśmiechem i powraca do wykonywania dalszej pracy, w trakcie której lubi stukać palcami o stolik.
Poznaje przedmioty za pomocą rąk, ale nie wkłada ich do ust. Zadanie, którego próbę wykonania podejmuje już kolejny raz i ponownie kończy się ona niepowodzeniem, wywołuje u niego płacz,
ale nie jest to agresja. Zarówno ostre słońce, błyszczące przedmioty, a także głośna muzyka nie rozpraszają go. Dziecko lubi rutynę, ale nieoczekiwane zmiany wprowadzane przez psychologa nie
wywołują u niego negatywnych reakcji. Zazwyczaj zwraca uwagę
terapeucie na dokonaną modyfikację, ale akceptuje ją.
Maks postępuje zgodnie z zasadami i regułami jakie obowiązują zarówno w sali terapeutycznej jak i rehabilitacyjnej. Wyka-

106

Marzena Chrost, Marta Mamcarczyk

zuje odpowiednią do wieku samokontrolę i nie wymaga stałego
nadzoru opiekunów, a utrzymywanie z nimi dobrych relacji przychodzi mu z łatwością. Chłopiec również świetnie komunikuje się
z rówieśnikami, jest przez nich akceptowany i nie popada w żadne konflikty. Nowych znajomych wita z uśmiechem i nawiązuje
z nimi kontakt, a jego pozytywne nastawienie do świata sprawia,
że zarówno dzieci jak i dorośli chętnie przebywają w jego towarzystwie. Reaguje adekwatnie do danej sytuacji i jest odpowiedzialny zarówno za swoje działania, decyzje i wypowiedzi. Nie
ma również problemów z oczekiwaniem na swoją kolejkę, co
można było zaobserwować podczas grupowej rehabilitacji.
Podczas obserwacji chłopiec nie wykonywał żadnych ćwiczeń
z zakresu muzyki, plastyki oraz śpiewu, ale z ankiety uzupełnionej
przez panią psycholog wynika, że Maks ma bardzo dobrze rozwinięty słuch i lubi też tańczyć. Przedstawienia teatralne również
dla niego nie stanowią problemów, ponieważ kompetencje narracyjne są u niego bardzo dobrze rozwinięte. W trakcie prowadzenia obserwacji wyrecytował wierszyk oraz zaśpiewał piosenkę
i nie zauważono u niego skrępowania i strachu, wręcz przeciwnie,
wykonał to z dużą lekkością i precyzją.
Sala terapeutyczna jest dostosowana do pracy z dzieckiem z zespołem FAS. Kolor ścian, dywanów i ławek nie jest jaskrawy. Dekoracje na salach są maksymalnie zminimalizowane i zawierają
niewiele elementów. Punkt z pomocami dydaktycznymi znajduje
się w miejscu niedostępnym dla dzieci. Oświetlenie w sali jest dobrze ustawione: nie miga i nie wydaje szumów, a rozpraszające
dźwięki są zminimalizowane. Szafki nie są zamknięte, ale nie
stanowi to problemu, ponieważ podczas terapii w sali znajduje się
tylko dziecko z psychologiem, a także są one oddalone od miejsca, w którym pracuje Maks, więc ich zawartość go nie rozprasza.
Chłopiec ma w sali odosobnione miejsce, w którym chętnie przebywa, zwłaszcza w dniach, kiedy nienajlepiej się czuje i wszystko
łatwo go rozprasza. Większość miejsc jest opisana za pomocą etykiet słownych, ale bez ilustracji.
Pani psycholog pracuje z Maksem od 2 miesięcy, a jej staż
pracy również jest krótki, ponieważ wynosi 3,5 miesiąca. Przy-
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znaje, że z terminem Alkoholowy Zespół Płodowy spotkała się
już przed rozpoczęciem pracy, na studiach. W swoich wypowiedziach zwracała uwagę na to, że od początku zajęć z chłopcem
zauważyła wcześniejsze efekty pracy dziecka z psychologiem, pedagogiem i rehabilitantem. Wszelkie deficyty rozwojowe zostały
wyrównane, ale nie oznacza to, że nie jest już potrzebna specjalistyczna pomoc. Podkreślała, że chłopiec dobrze współpracuje, jest
zmotywowany i wykazuje duże zainteresowanie nowymi umiejętnościami i zdobywaną wiedzą. Przyznaje, że Maks nie wykazuje
trudności, które stanowiłyby dla niego szczególną przeszkodę, ale
w dalszym ciągu wspólnie pracują nad analizą i syntezą słuchową wyrazów i utrwalają wiadomości zdobywane przez chłopca
w przedszkolu. Współpraca z Maksem i odnoszenie przez niego
indywidualnych sukcesów wywołuje u niej radość, dumę, a przede wszystkim satysfakcję.
Rodzice chłopca nie uczestniczyli w warsztatach organizowanych dla rodziców dzieci wymagających indywidualnej pomocy.
Przyznają, że poszukiwali wsparcia w zaakceptowaniu i zrozumieniu swojego dziecka przede wszystkim u psychologa i lekarza
pediatry. Opiekunowie podkreślają, że wybrana przez nich placówka, do której uczęszcza chłopiec wspiera ich w wychowywaniu i nauczaniu syna. Maks ma w przedszkolu zajęcia z logopedą,
pedagogiem a także terapię wczesnego wspomagania rozwoju.
Zdecydowanie może czuć się w placówce bezpiecznie, spokojnie
i szczęśliwie, jest to także wynikiem świetnego kontaktu dziecka
z nauczycielami i wychowawcami. Według rodziców plan zajęć
jest dostosowany do potrzeb i trudności chłopca, ale placówka, do
której uczęszcza Maks nie jest ich zdaniem dostosowana do pracy
z dzieckiem z zespołem FAS. Nie otrzymują oni żadnych dodatkowych form wsparcia ze strony nauczycieli/wychowawców, ale
pomagają oni rozwijać zainteresowania chłopca, organizując różnorodne zabawy. Wychowawca pomaga mu pokonywać przedszkolne trudności, a także stara się go odpowiednio motywować
do podejmowania działań. Maks chętnie rozwiązuje zadania
domowe i zawsze wykonuje je z pomocą starszego rodzeństwa.
Uczestniczy także w zajęciach pozaszkolnych takich jak: taniec,
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pływanie i rytmika, na którą chłopiec zdecydowanie uczęszcza
najchętniej. Według rodziców chłopca dzieci z zespołem FAS
nie są wyjątkowe, a ich wychowawcy powinni być nieagresywni,
przyjacielscy, uśmiechnięci, wrażliwi i stanowczy.
Rodzice codziennie rozmawiają z wychowawcą Maksa, także po każdej terapii pani psycholog przekazuje informacje o jego
postępach bądź trudnościach. Terapeuci zgodnie stwierdzają, że
rola rodziców w pokonywaniu przedszkolnych trudności dziecka
jest bardzo ważna, dlatego powinni oni: być obecni w czasie terapii, chętnie dzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz sugestiami,
prowadzić własne obserwacje dziecka i pracować z nim według
wskazówek terapeuty.
Maks to bardzo miły i uśmiechnięty chłopiec, a jego wypowiedzi i relacji ze szkolnych wycieczek można słuchać godzinami.
Bardzo łatwo nawiązuje kontakty, ale początkowo tę znajomość
traktuje z dystansem. Gdyby nie widoczne deficyty w wyglądzie
zewnętrznym i niewielkie problemy ze skupieniem uwagi, trudno byłoby stwierdzić, że chłopiec ma zespół FAS. Zdecydowanie
swoją wiedzą i umiejętnościami nie odbiega od rówieśników. Lubi
zdobywać nowe informacje, zwłaszcza z tematów, które bardzo
go interesują. Myślenie przyczynowo-skutkowe oraz umiejętności
językowe są u niego najlepiej rozwinięte. Obserwacja zajęć Maksa
pokazuje, że podczas pracy z dziećmi z zespołem FAS najlepiej redukować nadmiar bodźców. Usunięcie zbędnych materiałów, odizolowanie ucznia od szafek z pomocami dydaktycznymi, a także
wygospodarowanie mu własnego miejsca, w którym będzie mógł
w ciszy pracować tylko pomaga we właściwym wykonywaniu
przez niego zadań. Ważna również podczas pracy z dziećmi z zespołem FAS jest atmosfera jaka panuje w przedszkolu, szkole, jego
najbliższym otoczeniu. Jeżeli wokół niego jest radość, ale i zarazem spokój, praca którą wykonuje przebiega łatwiej i jest bardziej
precyzyjna. Obowiązujące reguły i zasady także jest mu łatwiej
przyswoić jeśli są one przekazywane zarazem w sposób dobitny,
ale i z pozytywnym nastawieniem, tak żeby mógł zrozumieć, że
ich przestrzeganie jest bardzo ważne nie tylko dla niego, ale i otaczających go osób.
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Specyfika zespołu FAS i trudności szkolnych
występujących u Adriana
Adrian to ośmioletni chłopiec, uczęszczający do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Brzezince, jest wychowywany w rodzinie zastępczej niespokrewnionej, od 2012 roku. Ma orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, dlatego korzysta z pomocy
nauczyciela wspomagającego oraz uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
Chłopiec ma wyraźny deficyt wagi i wzrostu, przez co odróżnia się od rówieśników oraz charakterystyczne cechy wyglądu zewnętrznego dla dzieci z zespołem. Zazwyczaj chętnie uczęszcza
do szkoły, ale jest to uzależnione od jego samopoczucia psychicznego bądź fizycznego w danym dniu. Zawsze przynosi materiały
potrzebne na zajęcia. Adrian używa słów stosownych do wieku,
aczkolwiek jego zasób słownictwa jest bardzo ubogi. Budowane przez niego zdania są prawidłowe, natomiast dużą trudność
stanowi dla niego tworzenie dłuższej wypowiedzi. Chłopiec gdy
czegoś nie rozumie, nie zadaje dodatkowych pytań, zazwyczaj
czeka, aż zostanie zauważony przez nauczyciela. W sytuacji,
kiedy zna odpowiedź, nie czeka na swoją kolej i swój czas, tylko
natychmiast jej udziela. Aktywnie uczestniczy w zajęciach, ale
nie zawsze wykonuje zadane mu polecenia. Potrzebuje stałej kontroli opiekuna, który kilkakrotnie powtarza mu zadanie, dopiero po kilku wskazówkach chłopiec wykonuje prawidłowo swoją
pracę. Jeżeli zauważa, że większość uczniów w klasie wykonało
już zadanie, śpieszy się i można dostrzec, że jest zdenerwowany
tą sytuacją. Pracuje zawsze wytrwale, po zwróceniu mu uwagi
na popełnione błędy, szuka ich i szybko koryguje, zależy mu na
dobrych stopniach. Ma problem ze słuchaniem informacji przekazywanych przez nauczyciela w trakcie lekcji, zdarza mu się, że
jest rozkojarzony, wychodzi z ławki, szuka sobie jakiegoś innego
zajęcia. Nie potrafi wyszukać w tekście istotnych informacji, często gubi się też w czytanym fragmencie, bądź śpiewanej piosence.
Zazwyczaj nie reaguje na dowcipy innych osób, natomiast własne żarty bardzo go śmieszą i nie rozumie dlaczego pozostałych
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rówieśników też to nie bawi. Potrafi dokonać analizy i syntezy
sylabowej i głoskowej, zna kolory i rozpoznaje większość liter, podejmuje próby czytania. Ma bardzo rozwiniętą sprawność manualną, pisze starannie i z łatwością, prawidłowo korzysta z kredek
i pisaków.
Myślenie matematyczne nie stanowi dla niego dużych problemów. Zna znaki i cyfry adekwatnie do swojego poziomu wiekowego, bardzo sprawnie liczy, świetnie dodaje oraz odejmuje i tylko
w nielicznych sytuacjach korzysta z kolorowych korali. Zadania
matematyczne zawsze rozwiązuje w przeznaczonym czasie, wielokrotnie robi to nawet wcześniej. Chłopiec ma natomiast problem z przedstawieniem zadania tekstowego w postaci obliczeń,
chyba że zadanie wsparte jest rysunkiem, a wtedy nie stanowi to
dla niego trudności. Nie potrafi porządkować elementów według
określonej cechy. Stosuje słownictwo dotyczące czasu zgodnie ze
swoim poziomem wiekowym, natomiast nie rozpoznaje wartości
monet i banknotów.
Adrian jest bardzo sprawny, a zajęcia z wychowania fizycznego, to te, na które uczęszcza najchętniej. Jest aktywny ruchowo
adekwatnie do swojego wieku. Właściwie używa sprzętu gimnastycznego i potrafi skoordynować swoje ruchy z rówieśnikami
w grach zespołowych, wykazuje się tutaj bardzo często sprytem,
dzięki czemu zazwyczaj odnosi zwycięstwo. Często można zauważyć, że w tego typu zajęciach jest ochraniany przez grupę,
która zważa na jego bezpieczeństwo zdecydowanie bardziej niż
on sam. Jest zwinny i ruchliwy, ma problem ze zmianą kierunku
ruchu i z utrzymaniem piłki w rękach. W tego typu zajęciach
zawsze bez zastanowienia podejmuje ryzyko i wytrwale dąży do
celu, jest w stanie poświęcić wszystko, by osiągnąć sukces.
W zajęciach artystycznych uczestniczy z dużym entuzjazmem, zwłaszcza w tych dotyczących muzyki i śpiewu, co najprawdopodobniej jest spowodowane jego działalnością w Zespole Pieśni i Tańca Andrychów. Uwielbia słuchać muzyki,
śpiewać w grupie oraz indywidualnie, prawidłowo posługuje się
też instrumentami perkusyjnymi, właściwie kontroluje tonację
i głośność, ma problem tylko z dostosowaniem tempa do reszty
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grupy. Odpowiednio pokazuje ruchem treść śpiewanej piosenki,
ale gdy zdarzy mu się w tym czasie chwilowa dekoncentracja,
nie potrafi już później dołączyć do pozostałych. Prace plastyczne wykonywane są przez niego bardzo różnorodnie, zazwyczaj
rzadko eksperymentuje z kolorami czy też tworzywem. Niełatwo jest odnaleźć w jego pracach sylwetki ludzi, chyba że tematyka zadania konkretnie na to wskazuje. Zajęcia artystyczne
zdecydowanie przynoszą mu najwięcej satysfakcji, zwłaszcza te
dotyczące śpiewu oraz lepienia z plasteliny i masy solnej. Nie
lubi wystąpień publicznych podczas uroczystości szkolnych,
bardzo to przeżywa, denerwuje się. Zawsze jednak bierze udział
w tego typu przedstawieniach, wygłasza swoją kwestię, ale jest
wówczas bardzo zawstydzony.
Adrian ma problemy z zapamiętywaniem, odtwarzaniem sytuacji i wiadomości odległych. Nie potrafi korzystać z różnego
rodzaju instrukcji i poradników, w nowych zadaniach nie stosuje
wiedzy zdobytej już wcześniej, nie udziela też samodzielnie pisemnych odpowiedzi, zawsze potrzebuje pomocy nauczyciela
wspomagającego. Bardzo dobrze u chłopca jest rozwinięta pamięć krótkotrwała, otrzymane w danym momencie informacje
bądź wiadomości potrafi zapamiętać, wykorzystać, a także przekazać innym.
Zdecydowanie chłopiec największe trudności ma ze skupianiem uwagi i myśleniem przyczynowo-skutkowym, co podkreślają również nauczyciele i rodzice dziecka. Adrian nie podąża za
tokiem prowadzonej rozmowy i łatwo się rozprasza. W trakcie
pracy indywidualnej nie potrafi zorganizować sobie miejsca pracy, przez co często towarzyszy mu nieład i nieporządek na ławce.
Zawsze zastanawia się przed podjęciem jakiegokolwiek działania,
przez co często nie reaguje stosownie na to, co dzieje się w klasie. Można powiedzieć, że z każdą kolejną godziną lekcyjną jego
koncentracja na zajęciach jest coraz gorsza. Przed podjęciem działania potrzebuje wielu wskazówek i powtórzeń zadanego polecenia, nie jest też w stanie podawać szczegółów, gdy jest proszony
o wyjaśnienie, czy też opis. Jego problemy z koncentracją uwagi
wymagają częstych przerw podczas pracy.
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Chłopiec ma trudności z myśleniem przyczynowo-skutkowym,
nie dostrzega związku między dwoma powiązanymi wydarzeniami. Nie rozumie, jakie mogą być konsekwencje złego zachowania, które podejmuje w danym momencie i zazwyczaj upomniany
przez nauczyciela zmienia swoje zachowanie, ale tylko na krótką
chwilę. Nie uczy się na własnych lub cudzych błędach, dlatego
często je powiela.
W zakresie funkcjonowania zmysłowego Adrian wykazuje charakterystyczne cechy dziecka z zespołem FAS. Nie boi się
przebywać na podwórku, ale tylko wtedy, kiedy wokół znajduje
się grupa osób, którą on zna i akceptuje, najlepiej gdy jest to tylko
jego klasa. W sytuacji dołączenia do jego rówieśników na placu
zabaw innych oddziałów, wybiera sobie jedno miejsce, najlepiej to,
w którym jest najmniej widoczny przez pozostałe dzieci, obserwuje ich zabawę, ale nie uczestniczy w niej. Nie boi się poruszać
po schodach i wspinać na wysokie ruchome przedmioty, ale nie
zdaje sobie sprawy z tego, jak naraża się na niebezpieczeństwo.
Znajduje się w ciągłym ruchu, a podczas zajęć zintegrowanych
najchętniej pracuje bez obuwia. Z rówieśnikami i nauczycielem
wspomagającym nie unika kontaktu słownego. Zazwyczaj niechętnie odpowiada na pytania stawiane mu przez wychowawczynię, ale jej pochwały są dla niego bardzo ważne. Potrzebuje
stałych akceptacji, doceniania i zachęcania do pracy. Nie unika
dotyku i nie irytuje się, gdy ktoś znajduje się blisko niego, wręcz
przeciwnie sam szuka towarzystwa, chce żeby ciągle ktoś był
obok. Nie wkłada do ust przedmiotów, tylko palce, a rąk używa w celu poznania przedmiotów. Źle reaguje na ostre słońce,
bardzo szybko prosi o zasłonięcie żaluzji, dekoncentruje go to.
Również przedmioty świetlne, czy też błyszczące są przez niego
natychmiastowo zauważone, ale nie rozpraszają go aż tak bardzo
jak słońce. Z zaciekawieniem i zainteresowaniem reaguje na wejście do klasy nieoczekiwanej osoby, ale jeśli jest czymś zajęty, nie
zwraca na to uwagi. Zazwyczaj nie reaguje na głośną muzykę,
jedynie w przypadku szkolnej dyskoteki, na której oprócz błyszczących reflektorów świetlnych, głośnej muzyki znajdowało się
również bardzo dużo osób czuł się bardzo nieswojo i źle, chciał
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szybko opuścić salę i nie bawił się z dziećmi. Przed hałasem nie
broni się śpiewem, lecz cmokaniem na ustach. Na sytuacje stresowe reaguje zdenerwowaniem, krzykiem, a czasem smutkiem i zamyśleniem. W swoim zachowaniu nie przejawia agresji, a podczas
niepowodzeń nie reaguje też płaczem.
Adrian postępuje zgodnie z obowiązującymi w szkole i klasie
zasadami, nie ma również problemu z zaakceptowaniem ich. Jest
pod stałą opieką nauczyciela wspomagającego, gdyż nie zawsze
wykazuje odpowiednią do wieku samokontrolę. Nie jest odpowiedzialny za swoje działania, decyzje i wypowiedzi, zazwyczaj
podejmuje je bez zwrócenia uwagi na konsekwencje. Chłopiec
udziela odpowiedzi na postawione mu pytania, oprócz tych, które
dotyczą jego zachowania, wtedy zazwyczaj milczy. Adrian nie potrafi czekać na swoją kolej. Zawsze musi być pierwszy w rzędzie,
wpycha się przed dzieci, ale jego rówieśnicy już są przyzwyczajeni do tego zachowania i akceptują je. Bardzo łatwo nawiązuje
i utrzymuje znajomości. Rodzice zastępczy i nauczyciele zgodnie
przyznają, że chłopiec na początku roku szkolnego miał trudności
z akceptacją ze strony grupy. Z czasem te problemy zmniejszyły
się. Adrian lubi bawić się i pracować z rówieśnikami w zespole,
jednak nie zawsze jeszcze panuje nad emocjami i popada w drobne konflikty, ponieważ zdarza mu się brać cudze rzeczy bez pytania, popchnąć kolegę/koleżankę „niechcący”.
Zarówno rodzice jak i wychowawczyni chłopca przyznają,
że chłopiec może czuć się w szkole bezpiecznie, a sala lekcyjna
w której się uczy jest dostosowana do pracy z dzieckiem z zespołem FAS. Kolor ścian, dywanów i ławek nie jest jaskrawy. Dekoracje na ścianach są maksymalnie zminimalizowane i zawierają
niewiele elementów. Punkt z pomocami dydaktycznymi znajduje
się w miejscu niedostępnym dla ucznia, a także wszystkie szafki
są zamknięte lub zakryte oprócz indywidualnych szafek przeznaczonych na przybory szkolne. Oświetlenie w sali jest dobrze ustawione, nie miga i nie wydaje szumów. Przeszkadzające dźwięki
są zminimalizowane. Plan lekcji oraz regulamin wywieszone są
w klasie w widocznym dla chłopca miejscu. Adrian nie ma odosobnionego miejsca, gdzie może pracować, a wyznaczone miej-
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sca oraz pomoce dydaktyczne nie są opisane za pomocą etykiet
słownych z ilustracją.
Wychowawczyni chłopca ma ponad trzy letnie doświadczenie
pracy z dzieckiem z zespołem FAS, a swój zawód wykonuje już
29 lat. Przyznaje, że termin ten był już jej znany przed rozpoczęciem pracy z uczniem. Nie uczestniczyła w żadnych szkoleniach
na temat pracy z dziećmi z zespołem FAS, a wiedzę swoją zaczerpnęła przede wszystkim z literatury, artykułów prasowych,
rozmów z rodzicami dzieci i lekarzami. Nauczycielka uważa, że
praca z uczniem z zespołem FAS jest trudna, bywa męcząca, ale
daje dużo satysfakcji i radości. Uczy cierpliwości i wytrwałości,
a przede wszystkim zmusza do szukania nowych metod i form
pracy. Podkreśla, że stara się, aby plan jej zajęć z dziećmi był stały,
ponieważ Adrian bardzo lubi rutynę. Na jej nieoczekiwane propozycje zmian planu w trakcie zajęć chłopiec reaguje negatywnie,
zazwyczaj jest zagubiony, ma trudności z odnalezieniem się w nowej sytuacji. Nauczycielka przyznaje, że ogromna radość i duma
towarzyszy jej podczas pracy z Adrianem w momencie osiągnięcia przez niego indywidualnego sukcesu, czy też zdobycia nowej
umiejętności. Wtedy nabiera chęci do dalszej pracy.
Rodzice zastępczy chłopca przyznają, że zastanawiali się
nad posłaniem go do szkoły z oddziałami integracyjnymi, nie
uczestniczyli w warsztatach organizowanych dla rodziców dzieci wymagających indywidualnej pomocy. Poszukiwali wsparcia
w zaakceptowaniu i zrozumieniu swojego dziecka u psychologa,
lekarza pediatry, szkoły i pracującego w niej pedagoga. Przyznają, że wybrana przez nich placówka, do której uczęszcza chłopiec
wspiera ich w wychowywaniu i nauczaniu syna. Adrian jest doceniany przez innych w szkole, a nauczyciele traktują go odpowiednio, poświęcając mu więcej czasu i cierpliwie tłumaczą zadania.
Wychowawca oraz nauczyciel wspomagający pomagają chłopcu
pokonywać szkolne trudności, a także starają się go odpowiednio
motywować do podejmowania działań. W placówce chłopiec rozwija również swoje zainteresowania uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach i wycieczkach. Chłopiec zazwyczaj rozwiązuje
zadania domowe chętnie i samodzielnie, w nielicznych sytuacjach
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korzysta z pomocy rodzeństwa oraz matki zastępczej. Według
rodziców chłopca, dzieci z zespołem FAS to wyjątkowe osoby,
ponieważ są uczuciowe, wrażliwe i lubią być zauważane, a ich wychowawcy powinni być konsekwentni, uśmiechnięci, mili, życzliwi i przyjacielscy.
Zarówno rodzice zastępczy jak i wychowawczyni Adriana
przyznają, że rozmawiają ze sobą codziennie. Nauczyciel regularnie przekazuje informacje o postępach i trudnościach chłopca,
a także w zeszycie do korespondencji lub w zeszycie ćwiczeń podaje rodzicom pisemne wskazówki do pracy z dzieckiem. Wychowawczyni Adriana potwierdza, że rola rodziców w pokonywaniu
szkolnych trudności dziecka jest bardzo ważna, dlatego uważa,
że powinni oni: korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, współpracować z wychowawcą oraz nauczycielami poszczególnych
przedmiotów, korzystać z terapii organizowanych w ośrodkach
terapeutycznych, chętnie dzielić się z nią swoimi spostrzeżeniami
oraz sugestiami. Mniej ważne, według niej, jest uczestniczenie
rodziców w zajęciach otwartych oraz prowadzenie własnych obserwacji dziecka.
Obserwując chłopca na zajęciach dało się zauważyć, iż ma
bardzo dużą wiedzę ogólną i zdecydowanie jest ciekawy świata.
Owszem, chłopiec ma problemy ze skupieniem uwagi i pamięcią,
ale poprzez uczestniczenie w zajęciach rewalidacyjnych z każdym
dniem coraz lepiej sobie radzi. Przestrzega reguł i zasad obowiązujących w klasie. Ma dobry kontakt z rówieśnikami, a co najważniejsze, jest przez nich akceptowany. Wzruszające było to, kiedy
podczas wykonywania ćwiczeń na czas, zatroszczył się bardziej
o inne dzieci z zaburzeniami niż o siebie i pomagał im, aby były
pierwsze. Chłopiec zawsze jest uśmiechnięty i emanuje od niego
ogromna radość.
Obserwacja Adriana pozwoliła zrozumieć, że podczas pracy
z dzieckiem z zespołem FAS należy wielokrotnie powtarzać im
polecenia, tak aby dogłębnie je zrozumieli, dlatego też istotna jest
obecność nauczyciela wspomagającego, który ma stały nadzór nad
dzieckiem. Troszczy się również o jego sukcesy dydaktyczne jak
i wychowawcze, co sprawia uczniowi z zespołem FAS ogromną
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satysfakcję, radość i uśmiech nie znikający z jego ust. Ważna również w pracy z tymi dziećmi jest rutyna, która pozbawia dziecko
jakiegokolwiek lęku, zna ono stały plan dnia i nie musi się obawiać czegoś niespodziewanego.

Wnioski z badań własnych
Obserwacja badanych chłopców podczas zajęć, pozwoliła wyciągnąć wiele bardzo ciekawych wniosków. Przede wszystkim
fakt zdiagnozowanego u dziecka zespołu FAS nie oznacza, że
ma ono poważne deficyty wiadomości i umiejętności w porównaniu z rówieśnikami. Przykład Maksa bądź Adriana wskazuje,
że współpraca z nauczycielami i terapeutami od najmłodszych
lat dziecka, ma bardzo duży wpływ na wyrównanie jego braków
rozwojowych. W związku z tym należy podkreślić, że jak najwcześniejsza diagnoza zespołu FAS może tylko pomóc dziecku.
Każdy z badanych chłopców wykazywał indywidualne umiejętności. Adrian bardzo dobrze radzi sobie z edukacją matematyczną
i w odniesieniu do całej klasy jest jednym z najlepszych uczniów
w tej dziedzinie. Jędrek ma doskonałą pamięć, o czym świadczy
chociażby odtwarzanie przez niego fragmentów ulubionych bajek
z najdrobniejszymi szczegółami, a Maks wyrównał już swoje braki rozwojowe i większość czynności jest przez niego wykonywana
bardzo dobrze. Badani chłopcy mają doskonałą pamięć i umiejętność opowiadania z dużą ilością humoru swoich ciekawych
przygód. Nawiązywanie nowych znajomości również przychodzi
im z łatwością, są akceptowani przez rówieśników, chętnie się
z nimi bawią i pracują, a tylko w nielicznych sytuacjach zdarzają
im się drobne konflikty. Chłopcy posiadają jednak cechy charakterystyczne dla dzieci z zespołem FAS. Przede wszystkim mają
problem ze skupieniem uwagi, który objawia się łatwością rozpraszania, nie podążaniem za tokiem rozmowy, zastanawianiem się
przed podjęciem działania. Warto zatem zwracać uwagę nauczycieli pracujących z dziećmi z zespołem FAS, na minimalizowanie
w otoczeniu uczniów bodźców rozpraszających. Wszyscy mają
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także problem z panowaniem nad swoimi emocjami. Zdarza się,
że na swoje niepowodzenia reagują płaczem, krzykiem, następnie
odmawiają wszelkiej współpracy i zamykają się w sobie. Wielokrotność takich sytuacji może doprowadzić do ich całkowitego
odizolowania się od grupy, dlatego warto, mimo oporów dziecka,
wspierać go w trudnych chwilach. Chłopcy mają również problem z zaakceptowaniem obowiązujących reguł i zasad. Większość
regulaminów, które należy przestrzegać w placówkach jest przez
nich rozumiana, ale podczas swobodnej zabawy, czy też przerw
w trakcie zajęć zintegrowanych, wymagają stałej kontroli opiekunów, gdyż nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że w wielu
sytuacjach narażają się na niebezpieczeństwo.
Praca nauczycieli z chłopcami przynosi bardzo duże sukcesy.
Wychowawcy podczas zajęć prowadzonych z dziećmi z zespołem
FAS, starają się być stanowczy i konsekwentni. Zazwyczaj ich
zajęcia przebiegają zgodnie ze stałym planem, a nieoczekiwane
propozycje zmian stosują bardzo rzadko.
Placówki do których uczęszczają chłopcy są dostosowane do
pracy z dziećmi z zespołem FAS, co jest wynikiem dobrej znajomości tego terminu przez personel zarówno szkoły jak i przedszkola. Kolorystyka, wyposażenie sal lekcyjnych oraz terapeutycznych pomaga chłopcom prawidłowo funkcjonować w najbliższym
środowisku. Wszystkie czynniki zakłócające (światło, błyszczące
przedmioty, hałasy z zewnątrz, głośna muzyka) są zminimalizowane i nie rozpraszają chłopców podczas wykonywania zadań.
Większość nauczycieli i terapeutów przyznała, że wiadomości
o zespole FAS poszukiwali w literaturze, artykułach prasowych
a także u lekarzy. Dlatego istotne jest, aby wykwalifikowani specjaliści: pediatrzy oraz ginekolodzy dzielili się swoją wiedzą nie
tylko z nauczycielami, ale także z rodzicami dzieci. Zdecydowanie współpraca chłopców z wychowawcami, ich relacje z rówieśnikami, wyposażenie sal zarówno terapeutycznych jak i lekcyjnych nie przyczynia się i nie pogłębia ich problemów na jakie
napotykają w szkole i przedszkolu. Można przypuszczać, że u badanych osób przyczyną tych trudności jest wyłącznie, spożywanie
zbyt dużej ilości alkoholu w takcie ciąży przez ich biologiczne
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matki. W związku z tym, ginekolodzy powinni jak najwcześniej
informować o zespole FAS kobiety będące w ciąży i zalecać im
całkowitą abstynencję, która może tylko wpłynąć pozytywnie na
prawidłowy rozwój dziecka.
Rodzice badanych chłopców bardzo angażują się w jak najlepsze wychowanie synów, dużo swojego czasu poświęcają na
wspólne rozwiązywanie ćwiczeń i zadań oraz starają się organizować im jak najwięcej dodatkowych spotkań ze specjalistami,
aby jak najszybciej wyrównać braki rozwojowe u swoich dzieci.
Dodatkowo szukają dla chłopców pozaszkolnych zajęć, tak aby
mogli oni rozwijać swoje zainteresowania. Terapie, na które Maks
i Jędrzej uczęszczają w Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów
Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach cieszą
się także dużą akceptacją z ich strony. Rodzice badanych chłopców, zgodnie przyznali, że ich kontakt z nauczycielami dziecka
jest regularny, dzięki czemu są stale informowani zarówno o postępach jak i trudnościach swoich synów. Wskazówki otrzymywane od wychowawców chłopców, pomagają im w lepszym zrozumieniu swoich dzieci, a także we właściwym ich nauczaniu
i wychowywaniu.
Zdecydowanie jest wiele czynności, z którymi chłopcy mają
problem w większym lub mniejszym stopniu, ale ich regularna
współpraca z nauczycielami oraz specjalistami minimalizuje ich
niedoskonałości, które tak jak w przypadku Maksa zostały już
całkowicie wyrównane. Nie każdy przypadek dziecka z zespołem FAS wymaga opieki nauczyciela wspomagającego, czy też
uczęszczania do grupy z oddziałami integracyjnymi.
Dzieci z zespołem FAS napotykają przede wszystkim w szkole
na trudności dydaktyczne, w mniejszym stopniu na wychowawcze, a zanalizowane trzy przypadki nie mają żadnych problemów
w kontaktach społecznych. Można przypuszczać, że jedyną przyczyną, która te trudności wywołuje, jest alkohol spożywany przez
matkę dziecka w okresie ciąży. Natomiast wszystkie pozostałe
czynniki, które mogłyby wywoływać trudności w funkcjonowaniu chłopców w placówkach są zgodne z ich potrzebami. Sale,
zarówno lekcyjne jak i terapeutyczne, są dostosowane do pracy
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z dziećmi z zespołem FAS, kolory nie są jaskrawe, oświetlenie
i hałasy z zewnątrz ograniczone, a wszelkie efekty rozpraszające
zminimalizowane. Wiedza nauczycieli oraz terapeutów na temat
zespołu FAS również jest wyczerpująca i mają oni świadomość
potrzeb swoich wychowanków.
Problemy dydaktyczne, z którymi borykali się badani, to skupienie uwagi i myślenie przyczynowo-skutkowe. Chłopcy szybko tracili koncentrację podczas uczestnictwa w zajęciach czy też terapii,
potrzebowali kilkukrotnych wskazówek, aby ostatecznie wykonać
zadane im zadanie. Tworzenie całości z części oraz zmienianie swojego zachowania pod wpływem spotykanych konsekwencji również
było najczęstszym problemem występującym u badanych dzieci.
Poziom wiedzy chłopców oraz ich umiejętności językowe i matematyczne są rozwinięte adekwatnie do ich wieku, a w dwóch na
trzy badane przypadki umiejętności te nawet przewyższają poziom
wiekowy. U chłopców zaobserwowało także bardzo dobrze rozwiniętą pamięć zarówno krótkoterminową jak i długoterminową.
Najchętniej uczestniczyli oni w zajęciach artystycznych, zwłaszcza
tych dotyczących śpiewu oraz w ćwiczeniach ruchowych, do których podchodzili z dużym entuzjazmem i zapałem.
W zakresie problemów wychowawczych na uwagę zasługują dwie podstawowe trudności, mianowicie: nie panowanie nad
własnymi emocjami oraz nie akceptowanie obowiązujących reguł i zasad. Zazwyczaj niepowodzenia wywoływały u badanych
chłopców płacz, przez co całkowicie się rozpraszali i ich dalsza
praca właściwie nie przynosiła już efektów. Nigdy nie okazywali
w swoim zachowaniu agresji w stosunku do rówieśników, wychowawców i terapeutów. Przestrzeganie obowiązujących regulaminów i reguł było problemem, ale zazwyczaj zależało to od ich
stanu psychicznego i fizycznego w danym dniu.
Badani chłopcy nie mają żadnych problemów w kontaktach
społecznych, są akceptowani przez swoich rówieśników. Bardzo
dobrze wchodzą w relacje zwłaszcza z innymi osobami z zaburzeniami lub z dziećmi niepełnosprawnymi. Zaobserwowano również, że w niektórych sytuacjach uczniowie z zespołem FAS są
ochraniani przez swoich rówieśników. Zarówno nauczyciele jak
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i rodzice zgodnie przyznali, że umiejętności społeczne chłopców
są u nich najlepiej rozwinięte.
Praca z dziećmi z zespołem FAS jest trudna, gdyż wymaga
regularnego poszerzania swojej wiedzy o nowe metody i formy
działania, ale przynosi dużo satysfakcji. Ważna w podejmowanych zadaniach jest rutyna i nie zmienianie planu nieoczekiwanymi propozycjami. Wszelkie wskazówki kierowane do dzieci
z zespołem FAS powinny być podawane konkretnie bez zbędnych szczegółów, unikając słów mających podwójne znaczenie.
W trosce o dziecko z zespołem FAS na uwagę zasługuje także
stanowczość nauczyciela i rodziców oraz nie uleganie pod wpływem presji jaką próbują wywrzeć dzieci z zespołem FAS. Ważna
jest także współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów z zespołem
FAS, która powinna być regularna i wypełniona wzajemnymi informacjami zarówno o sukcesach jak i o trudnościach dziecka.
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Summary:
Foetal Alcohol Syndrome is a disorder which is becoming a more
and more frequent problem in contemporary world afflicting
first and foremost children, but also having a negative effect on
their functioning both in school and family environments. Every
year brings about more and more publications on the educational
problems of children with FAS. Nevertheless, teachers, tutors and
parents are still unaware of the FAS issues. This problem appears
significant and deserves reflection upon the doubts and difficulties which children with FAS need to face in kindergarten and at
school. Therefore, the article presents the theoretical aspects of
educational work with a child with FAS. Next, the methodological assumptions of the author’s own research are discussed along
with the specificity of FAS as well as the preschool and school
difficulties observed in the children under study.

Keywords: Foetal Alcohol Syndrome (FAS), educational
difficulties and educational work with a child with FAS.
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Edukacja seksualna
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wybranych aspektów

Wprowadzenie
Od zarania dziejów ludzie przekazywali sobie nawzajem wiedzę dotyczącą seksualności. Obok czysto biologicznych aspektów,
których znajomość była różna w poszczególnych wiekach, przekazywano również zasady kulturowe obowiązujące w dziedzinie
płciowości w poszczególnych społecznościach. Od najdawniejszych czasów widzenie spraw seksualnych było bardzo mocno
zakorzenione w kulturze oraz związanej z nią religii – systemem
wartości. Przekaz ten nie miał jednak uporządkowanego charakteru. Dokonywał się w zasadzie spontanicznie. Rozwój nauk,
w tym nauk pedagogicznych stworzył z jednej strony możliwość
gromadzenia wiedzy o ludzkiej seksualności oraz sposobach przekazywania jej zwłaszcza dzieciom i młodzieży, z drugiej umożli-
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wił planowanie działań edukacyjnych. Przejście od spontaniczności do wychowania nie było pozbawione napięć. Odzwierciedlone
zostały one w dyskursie pedagogicznym zapisanym w prasie pedagogicznej oraz w publikacjach pedagogicznych.
Przełom wieku XIX i XX uważany jest za początek polskiej
dyskusji na temat edukacji seksualnej. W tym okresie przeprowadzono pierwsze ankietowe badania na temat aktywności seksualnej młodzieży studenckiej, ukazała się pierwsza, napisana po
polsku seksuologia, pojawiło się wiele publikacji adresowanych do
rodziców. Początek XX w. uważany jest przez badaczy za czas,
w którym nastąpił gwałtowny wzrost publikacji dotyczących zagadnień wychowania seksualnego. Dotyczy to zarówno opracowań książkowych – broszurkowych, jak i artykułów prasowych.
Wszystkie te działania stworzyły podstawę decyzji MWRiOP
nakazującej w okólniku z 1920 wprowadzenie w ramach przedmiotu higiena zagadnień seksualnych do szkół polskich1.
Upływ stu lat od tamtych wydarzeń stwarza dogodną możliwość dokonania porównania niektórych zagadnień. Jak one były
postrzegane i przedstawiane kiedyś (100 lat temu), a jak się o nich
mówi współcześnie. Co było przedmiotem pedagogicznego dyskursu dotyczącego edukacji seksualnej pionierów wychowania
seksualnego? Jakie zagadnienia z tego zakresu badane i omawiane
są na przełomie XX i XXI w. Odpowiedź na te pytania jest celem
niniejszego opracowania.

Pionierskie próby
Podstawowym materiałem źródłowym do badań tematyki
dyskusji pedagogicznej na temat edukacji seksualnej są materiały
prasowe oraz publikacje książkowe. Na przełomie XIX i XX w.
pojawiły się pozycje książkowe adresowane do rodziców małych
 Obszerniej na ten temat w: M. Babik, Polskie koncepcje wychowania seksualnego w latach 1900-1939, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
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dzieci. Jako podstawową pozycję z tego okresu należy wymienić
broszurkę I. Moszczeńskiej zatytułowaną Jak rozmawiać z dziećmi o sprawach drażliwych2 . Broszurka zawiera wskazówki dla rodziców chcących prowadzić rozmowy z dziećmi o seksualności.
Oprócz pozycji autorstwa I. Moszczeńskiej należy wymienić
takich autorów jak E. Reichenbach – Pieczyńska czy St. Kurkiewicz. Analizując prasowe i książkowe wypowiedzi autorów
początku XX w. można wyodrębnić kilka głównych tematów poruszanych przez ówczesnych pedagogów. Pierwszym z nich było
pytanie o to, czy małemu dziecku należy wyjaśniać zagadnienia
seksualne. Kolejnym zagadnieniem było opracowanie przedziałów wiekowych odpowiednich do stopniowego, coraz bardziej
obszernego omawiania problematyki seksualnej. Jakich zasad powinni przestrzegać rodzice, decydujący się rozmawiać ze swoimi
dziećmi o seksualności.

Mówić czy milczeć?
Jednym z podstawowych problemów dyskutowanych na łamach czasopism pedagogicznych była edukacja domowa małych
dzieci dokonywana przez rodziców. Zasadnicze pytanie brzmiało: czy małemu dziecku w wieku przedszkolnym należy mówić
o seksualności człowieka? Czy taka wiedza nie wpłynie niekorzystnie na jego rozwój? Samo postawienie takich pytań może być
przejawem hołdowania teorii o tak zwanym uśpieniu seksualności
dziecka. Zwolennicy takiego podejścia odradzali rodzicom podejmowania rozmów z dziećmi o seksualności. Przeciwnicy takiego
stanowiska twierdzili, że nieudzielanie dziecku informacji może
powodować ogromne lęki. Dzieci zaczynają się domyślać pewnych
faktów oraz tworzyć swoje błędne teorie. A. Karbownik przytacza przykład dziecięcych konfabulacji, w myśl których dotknięcie
odzieży dziewczynki przez jakiegoś chłopaka powodowało, że
 Por. I. Moszczeńska, Jak rozmawiać z dzieckiem o kwestyach drażliwych, nakład i druk M. Arcta, Warszawa 1904.
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miała zostać jego żoną. Dziecko, którego ciekawość w zakresie
seksualności jest zaspokajana przez rodziców wolne jest od tego
rodzajów lęków3. Doświadczenie prawdomówności rodziców
wzmacnia więź dziecka z nimi, jest też czynnikiem chroniącym
dziecko przed zdobywaniem wiedzy z niewłaściwych źródeł.
Klasycznym przykładem zróżnicowania poglądów na ten temat jest polemika prasowa na łamach czasopisma Ogniwo pomiędzy S. Wertensteinową i R. Lilientalową4. Echa tego sporu
znaleźć można także na łamach pisma Muzeum5. Obie autorki
broniły dwóch różnych stanowisk. S. Wertensteinowa twierdziła,
że nie należy dzieciom, a nawet dorastającej młodzieży, mówić
o zagadnieniach seksualnych. W jej przekonaniu taka wiedza niczego nie wnosi do postępowania młodego człowieka i nie chroni
go przed zgubnym wpływem „złych kolegów”. Jedynym pożądanym według niej działaniem jest wzmacnianie czystości. Ona to
jest czynnikiem chroniącym dziecko przed demoralizacją płynącą
z otoczenia. Autorka argumentuje swoje stanowisko następująco:
„Jeśli kto przypuszcza, że dziewczynkę lub chłopca, zostawionego
dotychczas bez kierunku, ustrzeże od złego, dając świadomość
zawiłego denerwującego mechanizmu odpowiednich procesów
fizjologicznych, ten błądzi mocno. Dziecko z erotycznym zabarwieniem wyobraźni, z histerycznymi skłonnościami, wywołanymi przez nieodpowiednie wychowanie, po uświadomieniu przez
matkę z pewnością nie poprzestanie na tak ograniczonej wiedzy
i dopełniać jej będzie u innych źródeł”6. R. Lilientalowa zdecy Por. A. Karbownik, Dzieje wychowania i szkół w Polsce, Nakładem Księgarni Kazimierza Grendyszyńskiego, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego, Kraków 1898, t. I, s. 81, por.
także J. Mirski, Rozwój i wychowanie płciowe dziecka w świetle freudyzmu,
Nakładem „Księgarni Nauczycielskiej” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we Lwowie, Lwów 1925, s. 64, przypis 1.
4
 S. Wertensteinowa, Poważna sprawa, „Ogniwo”, 1903 nr 45 i nr 46, s. 10751077 i s. 1099-1100; R. Lilientalowa, Istotnie poważna sprawa, „Ogniwo”,
1903 nr 50, s. 1099-1200.
5
 Por. Muzeum, 1904, R 20, s. 495.
6
 S. Wertensteinowa, Poważna sprawa, „Ogniwo”, 1903 nr 46, s. 1099.
3
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dowanie nie zgadzała się z tymi poglądami. Zarzuciła, że tego
rodzaju poglądy zakładają posługiwanie się nieprawdą w wychowaniu dzieci. Według niej było to nie do przyjęcia. „Tymczasem
tajenie prawdy przed młodzieżą jedynie zgubne skutki sprowadza.
Nie wolno kryć jej przed tym, kto poznać ją pragnie. Z chwilą gdy
dziewczyna lub chłopiec niezaspokojeni pierwszymi wiadomościami, domagają się odpowiedzi obszerniejszej, trzeba dać im ją” 7.
Zdecydowana większość pedagogów pierwszej dekady XX w.
stała na stanowisku, że nie można milczeć wobec ciekawości dzieci wyrażającej się w pytaniach dotyczących seksualności. W prasie pedagogicznej tego okresu szeroko omawiano pracę A. Molla
zatytułowaną Sexuelle Erziehung 8. W komentarzu redakcyjnym
do wypowiedzi A. Molla podkreśla się, że należy w pracy z dzieckiem nie tylko je uświadamiać, czyli przekazywać wiedzę, ale
jednocześnie należy zwracać uwagę na inne istotne elementy wychowania seksualnego, takie jak: kształtowanie charakteru, koedukacja, higiena oraz dobry przykład domu – rodziców. W ten
sposób dochodzi się do wniosku, że w wychowaniu seksualnym
nie jest istotne jak to się robi ani też kiedy, tylko ważne jest, kto
to robi – jego osoba9.

W jakim wieku rozmawiać z dzieckiem
o seksualności?
Jednym z bardziej znaczących się głosów traktujących o zasadach edukowania najmłodszych były wypowiedzi Izy Moszczeńskiej. Wychodząc od badań na temat seksualności, jakie prowadziła wśród studentów, opowiadała się za jak najwcześniejszym
wprowadzaniem dzieci w zagadnienia ludzkiej płciowości. W jej
ocenie uświadomienie dzieci przez rodziców powinno zmniejszyć
zakres niewłaściwego pouczania w sprawach seksualnych przez
 R. Lilientalowa, Istotnie poważna sprawa, „Ogniwo”, 1903 nr 50, s. 1200.
 Por. „Muzeum”, 1909, R 25, t. 2, 1909, s. 80-83.
9
 Por. tamże, s. 82.
7
8
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przypadkowe osoby, kolegów. Zastanawiając się nad przyczynami,
dla których dorośli rezygnują z rozmów uświadamiających, stwierdza, że przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi w błędnym przekonaniu, iż w ten sposób zachowa się niewinność dzieci. Dlatego też
dorośli milczą. I. Moszczeńska bardzo stanowczo przeciwstawia
się takiej postawie wskazując: „(…) nie podzielam zdania tych pedagogów i autorów odnośnych książek, którzy twierdzą, że bądź
co bądź, dla użytku małych dzieci należy jeszcze zachować tradycyjną bajeczkę o bocianie, legendę o aniołkach, znoszących na
świat małe dzieci, francuskie podanie o kapuścianych liściach lub
niemieckie o studni, z której się niemowlę wyławia”10.
Autorka zauważa, że dziecko dostrzegając niechęć osób dorosłych do wyjaśnienia mu kwestii seksualnych, stara się własnymi
sposobami zaspokoić swoją ciekawość. Narażone jest wówczas na
korzystanie z niewłaściwych źródeł albo na tworzenie własnych
teorii – wyobrażeń. Naraża to dziecko na niepotrzebne lęki. Taki
stan rzeczy przekłada się również niekorzystnie na relację dziecka
z rodzicami. W przekonaniu autorki dorośli nie powinni milczeć.
Nie wiek powinien decydować o tym, czy z dzieckiem rozmawiać
o sprawach drażliwych, ale ciekawość dziecka wyrażona w pytaniach. I. Moszczeńska udziela rodzicom w swojej broszurce kilku
bardzo konkretnych rad11. Rozpoczynając rozmowy z dzieckiem
rodzic powinien przepracować w sobie postrzeganie seksualności
jako czegoś lubieżnego, gorszącego, brudnego, brzydkiego. Odpowiadając na pytanie dziecka dorośli winni unikać atmosfery
śmieszności i lekceważenia spraw seksualnych12. Rodzice nigdy
nie powinni mieć pretensji do dziecka za zadane pytanie ani za
użyte w nim słowa. I. Moszczeńska uważa, że rodzic nie musi
zakładać, że uda mu się wszystko bardzo dokładnie wyjaśnić. Należy wyjaśniać tylko najważniejsze zagadnienia, a następnie czekać na kolejne pytania. Ważne jest, aby dziecko czerpało wiedzę
 I. Moszczeńska, Jak rozmawiać z dzieckiem o kwestyach drażliwych, dz.
cyt., s. 15.
11
 Por. tamże, s. 6-8.
12
 Por. tamże, s. 10.
10
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od rodzica, a nie ze źródeł niepewnych13. Zaspokajanie pierwszej
ciekawości dziecka w dziedzinie seksualnej pozbawione powinno
być moralizowania. Należy poprzestać zdaniem autorki na podaniu tylko faktów14.

Praktyczne podpowiedzi
Wśród podpowiedzi dotyczących konkretnych form pracy
wychowawczej z dzieckiem większość autorów początku XX w.
opowiadała się za tym, aby przy tłumaczeniu istoty ludzkiej seksualności posługiwać się przykładami zaczerpniętymi ze świata
zwierząt. Tego zdania była I. Moszczeńska. „Bardzo często spotykać się można z radą, by dane wyjaśnienie z rozmowie z dziećmi opierać na porównaniach z życiem i mnożeniem się zwierząt
i roślin. Rada ta jest praktyczna i tem pożyteczniejsza, że tego
rodzaju objaśniania można stopniowo rozszerzać i z ich pomocą w sposób najmniej drastyczny, wyjaśniać dalsze początki życia
ludzkiego, nie tylko urodzenie, lecz zapłodnienie i poczęcie”15.
Analogiczne zalecenia możemy spotkać w pracy Lellie – Grimm
pt. Jak omawiać drażliwe kwestie z dziećmi i młodzieżą. W odniesieniu do posiadanych przez rodziców predyspozycji, których brak
był przez przeciwników uświadamiania seksualnego przytaczany,
jako argument za milczeniem wobec dzieci w kwestiach seksualnych, N. Grimm stwierdza, że „mniej niebezpieczną byłaby tu
nawet niezręczność rodziców, niż zła wola i brutalność zepsutych
kolegów”16.
Obok argumentacji natury pedagogiczno-psychologicznej
przemawiającej za uświadamianiem dzieci, zauważano również
względy zdrowotne. W 1908 roku doszło do zwołania konferencji w Warszawie z inicjatywy Koła Lekarzy Szkolnych będącego
 Por. tamże, s. 12 – 13.
 Por. tamże, s. 30.
15
 Tamże, s. 31.
16
 „Muzeum”, 1905, R 21, s. 610.
13
14

Edukacja seksualna dzieci w teorii i praktyce na początku XX i XXI wieku

129

sekcją Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Główny referat, wokół
którego skoncentrowała się cała dyskusja, nosił tytuł Poglądy na
uświadomienie płciowe młodzieży i rzeczywiste jego znaczenie profilaktyczne i został wygłoszony przez L. Wernica17. Opowiadał się
on za wychowaniem seksualnym dzieci jako czynniku chroniącym przed chorobami wenerycznymi. Inni mówcy, Gwoździcki
oraz S. Markiewicz nie kwestionowali potrzeby uświadamiania
płciowego dzieci i młodzieży, jednak zwracali uwagę, że uczyniona bezmyślnie może działać obosiecznie i w konsekwencji
przynieść więcej szkody niż pożytku. Obydwaj zgadzali się, że
z małymi dziećmi powinni pracować tylko rodzice w formie indywidualnej, nie zbiorowej, jednakże nie byli zgodni, co do tego, czy
w pewnym momencie edukacji można by wprowadzić pouczenia
kierowane już do całej klasy. S. Markiewicz stał na stanowisku, że
uświadomienie może dokonywać się tylko na drodze indywidualnej pracy rodziców z dzieckiem lub lekarza domowego18.

Współczesne koncepcje edukacji seksualnej
dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
Upływ stu lat stwarza dogodną możliwość dokonania porównania, w jakim stopniu zmieniło się postrzeganie edukacji seksualnej
przez pedagogów. Istnieje też szansa sprawdzenia, na ile teoretyczne
założenia pionierów sprawdziły się w praktyce pedagogicznej. Próbując dokonać porównania współczesnego dyskursu pedagogicznego z tym sprzed stu lat napotyka się na dużą trudność, a zarazem
zasadniczą różnicę – obecnie istnieje olbrzymia ilość publikacji na
ten temat. Począwszy od monografii książkowych, a skończywszy
na artykułach w różnego rodzaju prasie naukowej. Seksualność skupia w sobie wiele dziedzin ludzkiego życia, dlatego też opisywana
jest przez szereg dyscyplin naukowych. Bogactwo tych wypowiedzi zmusza do dokonywania wyborów. W niniejszym opracowaniu
 Relacja z tego wydarzenia jest w: „Muzeum”, 1908, R 24, t. 2, s. 518.
 Por. „Muzeum”, 1908,R 24, t. 2, 1908, s. 518.

17

18
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ograniczono się jedynie do przeanalizowania kilku, w ocenie autora
najistotniejszych prac, pozycji wyznaczających kierunki współczesnego dyskursu pedagogicznego dotyczącego edukacji seksualnej.
Dla przejrzystości, zachowany został schemat, przy pomocy którego opisano powyżej dyskusję pionierów wychowania seksualnego.

Mówić czy milczeć?
W obrębie tego pytania współcześnie nie ma wątpliwości, że
z dziećmi należy rozmawiać. Praktycznie wszyscy wypowiadający się w tej kwestii są zgodni – dziecko ma prawo do informacji.
Takie przekonania różnią współczesność w sposób zasadniczy od
dyskusji z początku XX w. Wówczas ograniczona ona była brakiem kompletnych teorii opisujących rozwój seksualny dziecka.
W wypowiedziach z tamtego okresu pobrzmiewają jeszcze echa
ukształtowanej w XVIII wieku teorii o aseksualności dziecka,
w myśl której dopiero wiek dojrzewania był właściwym na podejmowanie działań edukacyjnych.
Współcześnie seksuologia dysponuje wieloma wzajemnie
się uzupełniającymi teoriami opisującymi rozwój seksualności
dziecięcej. Jako przykłady można przytoczyć prace M. Beisert,
Z. Lwa-Starowicza, A. Jaczewskiego czy Z. Izdebskiego. Stanowią one doskonałą podstawę do podejmowania działań wychowawczych nieporównywalną z żadnym wcześniejszym okresem.
Możemy się jednak doszukać podobieństw między omawianymi okresami. Dotyczą one trudności w upowszechnianiu wiedzy
dotyczącej seksualności, zwłaszcza w relacji rodzic dziecko. Mimo
upływu lat większość pedagogów zauważa duże braki w pracy z małymi dziećmi. Uwarunkowania kulturowe, tabu związane z seksualnością oraz bliżej nieokreślone obawy rodziców i nauczycieli sprawiają olbrzymi rozdźwięk pomiędzy wiedzą, jaką się
współcześnie dysponuje a jej zastosowaniem praktycznym do pracy
z małymi dziećmi. Taki stan rzeczy może być zaskakujący, gdyż od
szereg lat ukazują się systematycznie pozycje, które zawierają praktyczne podpowiedzi, jak uświadamiać seksualnie dziecko.
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W jakim wieku rozmawiać z dzieckiem
o seksualności?
Analizując opracowania z tego zakresu można wyodrębnić dwa
podstawowe pola działań wychowawczych. Pierwszym z nich jest
ciekawość dziecka przejawiająca się w pytaniach, drugim natomiast
jest aktywność „seksualna” dziecka przejawiająca się w zachowaniach. Pierwszy, jak i drugi obszar sprawia rodzicom i wychowawcom wiele trudności. Zarówno przed stu laty, jak i współcześnie
większość rodziców i pedagogów jest przekonanych, że momentem
rozpoczynania pracy z dzieckiem jest postawienie przez nie pierwszego pytania. Dziecko, jego ciekawość, powinna być w tym ujęciu
wyznacznikiem tego, czy rozpocząć rozmowę oraz jak dokładnie
wyjaśniać poszczególne zjawiska. Jednakże Ch. Wanzeck-Sieler
zwraca uwagę na to, że zwerbalizowane przez dziecko pytania
zawierają jedynie ułamek tego, co je w rzeczywistości interesuje.
„Rodzice czekają, aż dziecko samo zada pytanie, i odpowiadają
trzymając się ściśle treści pytania. Nie pamiętają jednak o tym, że
dzieci mogą przekazywać w formie werbalnej tylko ułamek tego, co
je interesuje i niepokoi. Zadają wiele pytań w zakodowanej formie,
co sprawia, że dorośli często ich nie rejestrują”19.
Niektórzy autorzy adresują do rodziców kompletną listę zasad, którymi powinni się kierować, podejmując się wprowadzania swoich dzieci w świat seksualności człowieka. Tak robi
D.W. Haffner. Jej książeczka jest zapisem działań edukacyjnych
jakie ona podejmowała w stosunku do swoich dzieci, jak też tych
doświadczeń rodziców, które udało się jej zebrać prowadząc zajęcia z rodzicami dzieci przedszkolnych 20. Do najistotniejszych
zalicza następujące zasady:
1. „Pamiętaj, że dziecko chce rozmawiać o twoim systemie
wartości.
 Ch. Wanzeck-Sielert, Dzieci poznają siebie i swoje ciało. Jak rozmawiać
z przedszkolakami o seksie, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2008, s. 48.
20
 Por. D.W. Haffner, Jak rozmawiać z dzieckiem o sprawach intymnych, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Diogenes, Warszawa 2002.
19
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2. Nagradzaj dziecko za zadawanie pytań.
3. Nie czekaj na pytania.
4. Nie martw się, jeśli nie znasz na nie odpowiedzi.
5. Nie przejmuj się, jeśli czujesz się skrępowany.
6. Szukaj odpowiednich momentów do przekazania informacji.
7. Słuchaj uważnie swoje dziecko.
8. Pamiętaj, że fakty to nie wszystko.
9. Ucz zarówno synów jak i córki.
10. Zastanów się co chcesz przekazać dzieciom na temat seksualności.
11. Nauczanie seksualności to zadanie obydwojga rodziców.
12. Ćwicz.
13. Nie szkodzi, jeśli się pomylisz.
14. Nigdy nie jest za późno.
15. Pamiętaj, że czyny mówią więcej niż słowa”21.
Listę zasad zawiera również książeczka adresowana do rodziców dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych autora niniejszego opracowania 22. Nie jest ona tak obszerna, zawiera jedynie 9
wskazówek. Autor odnosi się do takich kwestii jak rozpoczynanie rozmów z dzieckiem, a następnie podaje zasady prowadzenia rozmowy. Odnosząc się do czasu, w którym rodzice powinni
rozpoczynać edukowanie seksualne swoich dzieci autor próbuje
połączyć dwa obecne w literaturze podejścia. Pierwsze wskazujące na to, że to dziecko poprzez swoje pytania wyznacza czas
podejmowania uświadamiania oraz drugie, w którym rodzic decyduje o czasie i zakresie rozmowy. „Kiedy rozpocząć rozmowę
z dzieckiem na temat seksu? Odpowiedź jest krótka i prosta: wtedy, kiedy o to zapyta. Stwierdzenie to należy uzupełnić. Wzorcowo jest, gdy pierwsze pytania dziecka pojawiają się w wieku
przedszkolnym. Gdyby jednak dziecko ich nie postawiło, należy
się zastanowić, dlaczego? Możliwe jest, że dziecko po prostu nie
pyta, bo go to jeszcze nie zainteresowało. Druga ewentualność,
dziecko mając kontakt z rówieśnikami dowiedziało się, że jest to
21

 Tamże, s. 28.
 Por. M. Babik, Tato! Gdzie ja mam te plemniki, Wydawnictwo Rubikon,
Kraków 2013.
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taki temat, o który nie należy pytać mamy i taty”23. Wówczas rodzic powinien zainicjować taką rozmowę.
Do najistotniejszych zasad prowadzenia rozmowy autor zalicza takie jak 24:
1. Mówienie prawdy.
2. Nie odpowiadanie pytaniem na pytanie.
3. Unikanie emocjonalnych odpowiedzi.
4. Wyjaśnianie seksualności w kontekście miłości i piękna.
O ile w powyżej omówionych książkach adresowanych do
rodziców doszukiwać się można pewnych analogii w sposobie
uświadamiania dzieci z tymi, które ukazały się przed stu laty (np.
zasady podawane przez I. Moszczeńską), o tyle praca Seksualność
dziecka odróżnia się w sposób zasadniczy. Różnica tkwi w tym, że
kanwą pracy z dzieckiem nie są pytania kierowane do rodzica, ale
aktywność seksualna dziecka, z której wynikają pytania zarówno
samego dziecka jak i obserwujących go dorosłych 25. Tego rodzaju
ujęcie nie było możliwe przed stu laty. Wówczas dopiero zaczynano podejmować pierwsze badania nad seksualnością dzieci. Dopiero w okresie międzywojennym zaczęły się ukazywać po polsku
pierwsze prace pedagogów odwołujące się do teorii Freuda.

Wychowanie seksualne w praktyce –
nowe zjawiska
Przeprowadzone w ciągu stulecia badania nad psychoseksualnym rozwojem dzieci pozwoliły na ukształtowanie się zupełnie
nowego, niezauważanego wcześniej obszaru pracy z dzieckiem,
tj. zachowań seksualnych dziecka. O ile przed stu laty głównym
celem edukacji seksualnej było przekazanie odpowiedniej wie Tamże.
 Por. tamże.
25
 Por. F. Saint-Pierre, M.F. Viau, Seksualność dziecka. Co każdy rodzic wiedzieć powinien. Rozwój psychoseksualny dziecka od urodzenia do dwunastego
roku życia, Klub dla Ciebie, Warszawa 2008.
23

24
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dzy, o tyle przed współczesnymi pedagogami i rodzicami stawia
się zadanie wspomagania psychoseksualnego rozwoju dziecka 26.
W jego skład którego wchodzić będzie przekazywanie wiedzy
oraz odpowiednie reagowanie na zachowania dziecka. Stąd od
współczesnego rodzica – pedagoga wymaga się nie tylko umiejętności prowadzenia rozmowy, ale również wiedzy z zakresu seksuologii dziecięcej. Zapoznawanie rodziców z tą rzeczywistości ą
napotyka na dość duże bariery natury kulturowej. W przekazie
społecznym aktywność seksualna zarezerwowana jest dla osób
dorosłych – dojrzałych płciowo. Wyklucza ona tego rodzaju działanie dzieci. W świadomości społecznej istnieje pojęcie „spraw
dla dorosłych”, „filmów dla dorosłych”, „książek dla dorosłych”.
Termin „dorosłość” jest rozumiany jako coś zabronionego dla
dzieci, niepożądanego dla maluchów, bo mogłyby się „zgorszyć”.
Powszechność takich przekonań utrudnia rodzicom i pedagogom
bazowanie na najnowszej wiedzy dotyczącej seksualności dzieci.
Eliminowanie tego rodzaju trudności może odbywać się poprzez
bardzo precyzyjne definiowanie, w jaki sposób rozumie się ludzką
seksualność oraz jakie etapy rozwoju ona przechodzi. Większość
współczesnych autorów kierując swoje prace do rodziców stara się
to czynić. Uświadamiają oni rodzicom, że współcześnie w seksuologii pojęcie seksualności rozumiane jest bardzo szeroko. Jest to
istotne, gdyż przez szereg lat była ona kojarzona prawie wyłącznie
ze współżyciem seksualnym dorosłych osób.
Autorzy opracowania zatytułowanego Seksualność dziecka wypowiadają się w tej kwestii w następujący sposób: „Kiedy więc
mówimy o seksualności, nie chodzi tylko o działania i zachowania ściśle związane z seksem, ale przede wszystkim o rozwój
własnej tożsamości płciowej (kobiecość, męskość, orientacja seksualna), o potrzebę nawiązywania bliskich kontaktów i relacje
międzyludzkie (czułość, przyjaźń, miłość, uwodzenie, erotyzm),
a także o miłość do samego siebie i innych, jak również o stosunek
do przyjemności cielesnych. Wszystko to są elementy ściśle zwią Por. M. Beisert, O rozważnym wspomaganiu rozwoju seksualnego człowieka,
„Kwartalnik Pedagogiczny”, 2(216) 2010, s. 13 nn.
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zane z jakością życia. I aby się rozwijać, dzieci muszą budować
i przyswajać sobie wszystkie te elementy”27.
Dla prawidłowej pracy dorosłego z dzieckiem konieczne jest
kolejne rozróżnienie. Dotyczy ono odmienności przejawów dziecięcej seksualności od aktywności seksualnej charakteryzującej
osoby dojrzałe płciowo. Najprościej rzecz ujmując chodzi o to, aby
rodzice nie utożsamiali zachowań dziecięcych z podobnymi podejmowanymi przez dorosłych. Trudność ta dodatkowo wzmacniana jest na poziomie semantycznym. Często używa się tych samych terminów na określenia zachowań dziecka, dodając jedynie,
że odnoszą się one do dzieciństwa. Np. mówi się o: masturbacji – dziecięcej; o zabawach seksualnych, przyjemności seksualnej
itp. Przeciętny odbiorca tych słów ma problem w precyzyjnym
ich rozumieniu. Kojarzą się mu z aktywnością osób dorosłych, co
w odniesieniu do dzieci budzi lęki i rodzi bariery w prawidłowym
reagowaniu na przejawy dziecięcej seksualności. Próbę uporządkowania tych dwóch odrębnych rzeczywistości podjęli autorzy
Seksualności dziecka. „Seksualność dziecięca różni się pod wieloma
względami od seksualności dorosłego, zarówno w sferze fizycznej,
jak i psychologicznej. Bardzo ważne jest zatem, aby nie mylić te
go, co wiemy lub tego, co przeżywamy w swej seksualności dorosłego z tym, co zdaje nam się, że wiemy i co obserwujemy w tej
sferze u dziecka.
Przede wszystkim, dziecko jest fizjologicznie niedojrzałe i jego
ciało ukształtuje się ostatecznie w sferze genitalnej dopiero w okresie dojrzewania płciowego. Ponadto, dziecko jest w trakcie rozwoju i ciągłych przemian, więc jego seksualność nie koncentruje
się zasadniczo wokół genitaliów, lecz wokół innych, wrażliwych
i związanych ze zmysłowością stref ciała. Na przykład, w sferze
psychoseksualnej, skóra, usta i strefa analna nabierają wielkiego
27

 F. Saint-Pierre, M.F. Viau, Seksualność dziecka. Co każdy rodzic wiedzieć
powinien. Rozwój psychoseksualny dziecka od urodzenia do dwunastego roku
życia, dz. cyt., s. 20, por też: M. Beisert, W poszukiwaniu modelu seksualności człowieka, w: Seksualność w cyklu życia człowieka, red. M. Beisert,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 7.
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znaczenia na długo przedtem, niż rzeczywistym przedmiotem
zainteresowania dziecka stanie się jego strefa genitalna. Doświadczenia nabyte na jednym etapie, na przykład w fazie oralnej lub
w fazie analnej, stanowią podstawy, pozwalające przejść do etapu
następnego. Seksualność dziecka ewoluuje tak samo, jak wszystkie inne elementy jego fizyczności i psychiki – po prostu dlatego,
że dziecko cały czas się zmienia i rośnie.
Wreszcie, ważne jest, aby nie porównywać i nie mylić motywacji dziecięcej z motywacją dorosłych. Ich stosunek do seksualności
jest całkowicie inny”28. Dziecko nie kieruje się motywem uwiedzenia kogoś, chęcią prokreacji. Jego działanie nie jest ukierunkowane na rozładowanie napięcia seksualnego itp. Dorośli obserwując dziecięce zachowania powinni uczyć się nie przypisywać im
swoich motywacji i pragnień. Jak twierdzi M. Beisert przyjemność, jaką dziecko czerpie z dotykania własnego ciała, nie można
porównywać do doznań orgiastycznych dorosłego człowieka 29.
Zaakceptowanie dziecięcych przejawów aktywności seksualnej, choćby tej związanej zapoznawaniem własnego ciała, np.
dotykiem. Rodzi kolejne dylematy związane z pytaniem na co
rodzice mogą się zgodzić, a co nie powinno być akceptowane. Pytania te nabierają szczególnego znaczenia, gdy rodzic – pedagog
ma do czynienia z relacjami pomiędzy dwójką dzieci albo pomiędzy dzieckiem a osobą dorosłą. Jakie zachowania uznać za typowy
przejaw rozwoju seksualnego dziecka, a które z nich powinny być
sygnałem ostrzegającym, że coś niewłaściwego mogło być udziałem dziecka. Naprzeciw tym rozterkom wychodzą bardzo rozbudowane opracowania teoretyczne, takie jak prace I. Obuchowskiej,
A. Jaczewskiego, czy M. Beisert30. W pozycjach adresowanych
 F. Saint-Pierre, M.F. Viau, Seksualność dziecka. Co każdy rodzic wiedzieć
powinien. Rozwój psychoseksualny dziecka od urodzenia do dwunastego roku
życia, dz. cyt., s. 22.
29
 Por. M. Beisert, Eksperymenty seksualne okresu dzieciństwa, w: Seksualność
w cyklu życia człowieka, red. M. Beisert, dz. cyt., s. 128.
30
 Np.: Z. Izdebski, Seksualizm dzieci i młodzieży w Polsce, WSP, Zielona
Góra 1992; A. Jaczewski, Seksualność dzieci i młodzieży. Pół wieku badań,
28
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wprost do rodziców autorzy podejmują się wypracowania uproszczonych, łatwych do zapamiętania i do zastosowania schematów.
Przy ich pomocy rodzic powinien szybciej rozpoznać niewłaściwe
zachowania samego dziecka i odpowiednio zareagować. Sposób
oceniania szkodliwości zabaw erotycznych (np. wzajemnego oglądania się) dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych zamieściła
w swoim opracowaniu D.W. Haffner. Twierdzi, że takie zabawy
nie powinny być podejmowane, gdy różnica wieku między dziećmi jest większa od trzech lat. Niewłaściwe jest również podejmowanie przez dzieci prób penetracji. Zabawę należy też przerwać, gdy dzieci nie reagują na uwagi rodziców31. W udzielaniu
tak konkretnych podpowiedzi istnieje ryzyko zbytniego uproszczenia zjawiska. D.H. Haffner chcąc bardzo precyzyjnie zarysować różnicę pomiędzy aktywnością seksualną dorosłych między
sobą a molestowaniem stwierdza kategorycznie, że dzieci nigdy
nie zadają sobie bólu i nie uszkadzają ciała. Wydaje się to zbyt
dużym uproszczeniem. Czasami dzieci naśladując zaobserwowane zachowania dorosłych (np. badania lekarskie przy użyciu jakiś
narzędzi) potrafią się wzajemnie okaleczyć. Zwraca na to uwagę
M. Beisert32.
Konieczność wyznaczania precyzyjnych granic związana jest
z jeszcze jednym omawianym współcześnie zagadnieniem, jakim
jest przemoc seksualna wobec dzieci. Problematyka całkowicie
nieobecna w dyskursie pedagogicznym (i nie tylko) początku
dwudziestego wieku33.

Difin, Warszawa 2014; I. Obuchowska, A. Jaczewski, Rozwój erotyczny,
WSP, Warszawa 1989.
31
 Por. D.W. Haffner, Jak rozmawiać z dzieckiem o sprawach intymnych, dz.
cyt., s. 63.
32
 Por. M. Beisert, Rozwój seksualny dziecka, w: Seksualność w cyklu życia człowieka, red. M. Beisert, dz. cyt., s. 138-139.
33
 Zjawisko pedofilii zostało kompleksowo omówione w: M. Beisert, Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012.
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Do nowych zjawisk poszerzających zakres pracy uświadamiającej z dzieckiem zaliczyć należy zagadnienia związane z wpływem mediów na kształtowanie obrazu ludzkiej seksualności. Zjawisko to stopniowo poprzez rozwój telewizji a obecnie internetu
powoduje konieczność dokonywania korekt w założeniach wychowawczych. Szybkość rozwoju współczesnych mediów sprawia,
że wiele działań pedagogicznych podejmowanych jest intuicyjnie,
gdyż brak jest stosownych badań nad wpływem emitowanych treści seksualnych na zachowania i relacje dzieci i młodzieży. Wiele
opracowań zawiera jedynie ogólne wskazówki zachęcające rodziców do ograniczenia dzieciom dostępu do niewłaściwych treści34.
Praktyka jednak pokazuje, że nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza
gdy z dnia na dzień dostęp do przekazów medialnych staje się dla
dzieci coraz prostszy.
Wirtualny świat sprawia również to, że rodzice zamiast tradycyjnie korzystać z opracowań drukowanych chętniej sięgają do
materiałów wirtualnych. Z jednej strony jest to korzystne, gdyż
ułatwia dostęp do wiedzy przeciętnemu rodzicowi, z drugiej zaś
stwarza niebezpieczeństwo korzystania z niezweryfikowanych
informacji.
Symptomatycznym znakiem współczesnego obrazu edukacji seksualnej jest publikacja materiałów zarówno tradycyjnych – drukowanych jak multimedialnych skierowanych wprost
do dzieci35. Jest ich tak wiele, że wybranie jakiś podstawowych,
wyznaczających pewne standardy wymagałoby przeprowadzenia
odpowiednich badań. Z tych też względów w niniejszym opracowaniu poprzestano jedynie na zaznaczeniu ich istnienia.
 Por. F. Saint-Pierre, M.F. Viau, Seksualność dziecka. Co każdy rodzic wiedzieć powinien. Rozwój psychoseksualny dziecka od urodzenia do dwunastego
roku życia, dz. cyt., s. 25.
35
 W ostatnich latach pojawiło się bardzo wiele publikacji encyklopedycznych adresowanych do dzieci. Zawierają one również informacje dotyczące seksualności. Przykładem może być: Moja pierwsza encyklopedia o ziemi
i świecie natury, red. P. Chauvel, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2009;
L. Christenson, Cudowny sposób w jaki bobasy przychodzą na świat, Vocatio, Warszawa 2012.
34
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Podsumowanie
Zestawienie pionierskich pomysłów i założeń dotyczących
edukacji seksualnej z współczesnymi wizjami i praktyką pokazuje
bardzo wyraźnie, jaki postęp dokonał się na przestrzeni minionych stu lat. We współczesnej literaturze przedmiotu praktycznie nie stawia się tych pytań, które zaprzątały umysły pierwszych
pedagogów, lekarzy, rodziców chcących angażować się w uświadamianie dzieci. Pytanie z początku XX w. – „czy” rozmawiać
z dzieckiem o kwestiach płciowych ewoluowało w kierunku bardziej praktycznym – „jak”. Obecnie zastanawiamy się nad tym,
jak rozpocząć rozmowę z małym dzieckiem. Czasami nawet nie
czekając na jego pytanie. Współczesne pozycje książkowe adresowane do rodziców zawierają o wiele więcej wskazówek podpowiadających sposoby pracy z dzieckiem. Dodatkowo omawia się
w tych publikacjach zagadnienia dotyczące rozwoju seksualnego
dziecka, czyli wiedzę, która na początku XX wieku zaczynała się
dopiero wyłaniać.
Postęp wiedzy dotyczącej seksualności dzieci zarysował nowe
obszary edukacji seksualnej. Należy do nich odpowiednie zakreślenie ram dziecięcym zachowaniom seksualnym. Trudność polega na znalezieniu właściwej granicy pomiędzy tym, co przynależy
i warunkuje prawidłowy rozwój seksualności dziecka, a działaniami wchodzącymi w obręb przemocy seksualnej lub naruszenia
norm obyczajowych i kulturowych.
Szczególnym znakiem odróżniającym współczesne próby
uświadamiania dzieci od tych sprzed stu lat jest istnienie bogatej
literatury adresowanej wprost do dzieci. Stwarza to nieporównywalnie lepsze możliwości wprowadzania dzieci w świat ludzkiej
seksualności.
Zupełnie nowym wyzwaniem dla pedagogów i rodziców jest
istnienie przestrzeni internetowej – wirtualnej, z którą dzieci mają
kontakt już od najwcześniejszych lat.
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Summary
The purpose of the article is to compare basic issues in the contemporary educational discourse regarding sexuality education of
children with educational suggestions put forward by educators at
the beginning of 20th century. On the basis of historical sources
published in educational journals and books, the author outlines
the main areas of sexuality education covered by educators at the
turn of 19th and 20th centuries. He describes the ideas of the pioneers of sexuality eduction in Poland, such as I. Moszczeńska (the
author of the first leaflet devoted to sexuality education directed
at parents of small children) and St. Kurkiewicz (the author of the
first Polish sexology textbook). These historical concepts serve as
the background for a totally different contemporary approach to
the issues of sexuality education.
The comparison of the pioneering ideas and assumptions underlying sexuality education with contemporary visions and practices
clearly reveals the progress that took place in this area over the last
hundred years. Contemporary subject literature virtually lacks the
questions asked by the first sexuality educators, doctors and parents willing to enlighten their children. Their question ‘whether’
to educate children in human sexuality has evolved into the more
practical direction referring to ‘how’ to do it.

Keywords: sexuality education, family life education, human
sexuality, history of sexuality education in Poland.
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Obraz
dzieciństwa
w dyskursie
internetowym

Malarze obrazów dzieciństwa
Słowa Antoniego Kępińskiego piszącego, że „człowiek rozwija
się przez całe życie, ale jednak to, co nabył w dzieciństwie, pozostaje zasadniczą wytyczną na dalszy ciąg jego nieraz zmiennej i burzliwej historii”1 nie stanowią dla przeciętnego czytelnika
szczególnego objawienia. Tym bardziej zaskakujący wydaje się
fakt, że uczynienie dzieciństwa tematem pogłębionych rozważań
jest fenomenem stosunkowo nowym. Bożena Matyjas2 zwraca
uwagę, iż prawdziwa refleksja nad kondycją dziecka przeniknęła do uniwersalnego dyskursu dopiero wraz z publikacją Stulecia
dziecka Ellen Key3, zaś nowe odkrycie dzieciństwa dokonało się
 A. Kępiński, Autoportret człowieka, Wydawnictwo Literackie, Kraków
1992, s. 75.
2
 B. Matyjas, Obraz dzieciństwa globalnego, Kultura – Historia – Globalizacja, 2012 nr 11, s. 99.
3
 Wydana w 1900 roku książka E. Key, Barnets århundrade doczekała się
polskiego tłumaczenia i wielokrotnego wydania (np. E. Key, Stulecie dziecka, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2005).
1
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w latach sześćdziesiątych XX wieku za sprawą publikacji Philippa Arièsa4. Autor Historii dzieciństwa, posiłkując się niezwykle
bogatym materiałem, pokazywał zmianę obrazu dzieciństwa na
przestrzeni wieków, ilustrując w jaki sposób obraz ten konstruowany był przez czynniki o charakterze społeczno-kulturowym.
Pisząc o współczesnym „społecznie konstruowanym” dzieciństwie, B. Matyjas dostrzega trend, w którym obraz dzieciństwa
kształtowany jest przez „zespół warunków, czynników, zjawisk
i procesów zachodzących w najbliższym środowisku, ale także
w skali globalnej” 5. Mając na względzie tę ostatnią, warto zwrócić uwagę na znaczącą rolę, jaką w kształtowaniu współczesnego
wizerunku dzieciństwa odgrywają media. Reklamy, seriale, programy informacyjne, publikacje prasowe pokazują dziecko, jego
emocjonalne, poznawcze i behawioralne charakterystyki, wtłaczając odbiorcy określone schematy spostrzegania rzeczywistości.
Rewolucja związana z powstaniem i upowszechnieniem się Internetu sprawiła jednak, że obraz dzieciństwa współkształtowany
przez media tradycyjne (prasa, radio, telewizja) uległ kolejnemu
przetworzeniu. Dotychczasowy, jednokierunkowy przekaz mediów
tradycyjnych (niewielka grupa osób buduje przekaz docierający do
dużej liczby odbiorców), zastąpiony został przez przekaz dwukierunkowy, w którym informacje zwrotne od odbiorcy zaczęły w znaczącym stopniu modyfikować ostateczny przekaz. Indywidualne
doświadczenia odbiorcy stały się filtrem przetwarzającym obraz
postaw, oczekiwań, a także obaw związanych z dzieciństwem, tworzony przez posiadającego uprzednio monopol nadawcę.
W drugiej połowie pierwszego dziesięciolecia XXI wieku profesor Paul Levinson postawił tezę, że wiedza na temat Internetu,
która była aktualna w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku,
w niewielkim stopniu odnosi się do rzeczywistości dziesięciolecia
później. Wpływ nowych mediów zmalał, wzrosło zaś znaczenie
 Philippe Ariès opublikował L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime
w roku 1960, polskie tłumaczenie: P. Ariès, Historia dzieciństwa, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 1995.
5
 B. Matyjas, Obraz dzieciństwa globalnego, art. cyt., s. 101.
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zjawiska, które P. Levinson nazywa „nowymi nowymi mediami”6.
W przypadku „nowych nowych mediów”, których podstawowymi właściwościami jest elastyczność i społecznościowy charakter,
tradycyjny podział na nadawcę i odbiorcę przekazu medialnego,
aktywnego twórcę i biernego konsumenta, stracił ostatecznie na
aktualności. W odróżnieniu od nowych mediów, „nowe nowe
media” charakteryzuje kilka prawidłowości. Po pierwsze: podwójna rola uczestnika rzeczywistości społecznej – każdy konsument
jest (może być) jednocześnie jej producentem. Po drugie – autentyczność nadawcy wynikająca z braku profesjonalizmu, co wiąże
się z przekonaniem o jego bezinteresownym zaangażowaniu. Po
trzecie – różnorodność środków wyrazu, dająca możliwość wypowiedzi osobom o różnych zdolnościach i umiejętnościach. Po
czwarte – bezpłatność, która w sposób demokratyczny włącza do
dyskursu przedstawicieli różnych warstw i grup społecznych. Po
piąte – wzajemnie katalityczna relacja mimo rywalizacji, polegająca na symbiotycznej koegzystencji szeregu platform funkcjonowania „nowych nowych mediów”7. Obraz dzieciństwa tworzony
przez „nowe nowe media” jest zatem polifonicznym wytworem
niezliczonej masy bardziej lub mniej anonimowych autorów.
Warto w tym miejscu zastrzec, że podobnie jak (wbrew ponurym przewidywaniom) telewizja nie zabiła radia, media tradycyjne
nie zostały wyeliminowane przez nowe media, te zaś przez „nowe
nowe media”. Wszystkie te platformy stanowią komplementarne
płaszczyzny formowania na poziomie globalnym współczesnego
obrazu dzieciństwa.
Trzy przedstawione w niniejszym tekście obrazy dzieciństwa
pojawiające się w dyskursie internetowym zilustrowane zostały
przykładami zaczerpniętymi z ogólnopolskiego serwisu Gazeta.
pl. Światowe statystyki8 pokazują, że w roku 2014 dostęp do in Przykładami „nowych nowych mediów” są blogi, a także portale Facebook, Twitter czy youtube. Por. P. Levinson, Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
7
 P. Levinson, Nowe nowe media, dz. cyt., s. 11-13.
8
Dane pochodzą ze strony: www.internetworldstats.com, data odczytania
10 IX 2014.
6
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ternetu posiadało w Polsce niemal 25 milionów osób, co stanowi
65% całej populacji. Wynik ten plasuje Polskę na ósmym miejscu
w Europie i jest zbliżony do średniej dla całego kontynentu (69%).
Badania Megapanel PBI/Gemius ze stycznia 2013 roku pozwoliły na oszacowanie liczby użytkowników serwisu Gazeta.pl na
12.03 mln osób9. Aktualne dane plasują serwis na ósmym miejscu
pod względem popularności w Polsce10.

Obraz pierwszy – dziecko jako zabawka
w dyskursie historycznym i internetowym
W społeczeństwie średniowiecznym, jak pokazuje P. Ariès,
ludzie nie mieli poczucia specyfiki dzieciństwa, świadomości różnicy między młodym a starym. Odrębność tę zaczęto zaznaczać
(w sztuce, ikonografii, kulcie zmarłych) dopiero od XIV wieku11.
Znalazła ona szczególny wyraz w bogatej palecie specyficznych
emocji wiązanych z dzieckiem – od obezwładniającej tkliwości
do obrzydzenia. Miłości do dziecka, która wynika z naturalnego prawa kochania własnego potomstwa, towarzyszyć może brak
sympatii dla dziecięcych ułomności. XVI wieczny pisarz i filozof
Michel de Montaigne, który miłość ojcowską stawia na drugim
miejscu (obok pragnienia przetrwania) na liście praw naturalnych,
pisze jednocześnie: „Nie mogę pojąć owej miłości, jaką ogarnia się
dzieci ledwie że urodzone, nie mające jeszcze ani poruszeń duszy,
ani wyraźnego kształtu ciała, przez który mogłyby się stać lube,
niechętnie też cierpiałem, aby je wówczas hodowano w moim
pobliżu”12. Dzieciństwo spostrzegane było przez wielu myślicieli
owych czasów jako czas choroby, z której leczy dopiero dorosłość.
Jednocześnie idea „krótkiego dzieciństwa”, które należy wykorzystać w pełni, przed nieuchronnym zanurzeniem w społeczeństwie
 Dane ze strony: www.bi.gazeta.pl, data odczytu 10 IX 2014.
 Dane pochodzą ze strony: www.alexa.com, data odczytu 9 IX 2014.
11
 Por. P. Ariès, Historia dzieciństwa, dz. cyt., s. 130-136.
12
 M. de Montaigne, Próby. Księga druga, PIW, Warszawa 1985, s. 87.
9

10
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dorosłych, dominująca w myśleniu do XVII wieku, skutkowała
obrazem dzieciństwa, jako czasu poświęconego na rozpieszczanie
i zabawę13.
Obraz dzieciństwa, jako jakościowo skrajnie odrębnego okresu
w życiu człowieka, powielony zostaje we współczesnej błyskotliwej, zabawnej, a jednocześnie dającej do myślenia publikacji Midasa Dekkersa, holenderskiego biologa, a przy tym badacza problematyki z zakresu historii i antropologii kultury, pt. Poczwarka.
Od dziecka do człowieka. Autor stawia w niej pytanie „Czym jest
dziecko?” i odpowiada – „Ono także (podobnie jak małpa) ma
przed sobą długą drogę zanim stanie się człowiekiem”14. Pozbawione atrybutów człowieczeństwa, a jednocześnie darzone miłością dziecko staje się obiektem zabawy i rozrywki dorosłych.
Pierwszym znaczącym etapem rozwoju „nowych nowych mediów” według P. Levinsona było pojawienie się blogów15. Twórcy
badania poświęconego polskim blogerom16, definiując czym jest
blog, wskazali na jego następujące cechy charakterystyczne: jest
to serwis internetowy, który zawiera ułożone w porządku chronologicznym wpisy, najczęściej o charakterze osobistym, posiadający zazwyczaj możliwość dodawania komentarzy przez czytelników. W styczniu 2013 roku blogi na stronie Gazeta.pl czytało
3,5 mln użytkowników, co plasowało serwis na drugim miejscu
w tej kategorii w Polsce17. W podkategorii „Dzieci” znaleźć można niemal 500 blogów. Pośród licznych konwencji pisania blogów
poświęconych dzieciom wyraźnie zaznacza się ta, w której dziecko staje się dekkersowską poczwarką – jeszcze nie człowiekiem,
przedmiotem dorosłej obserwacji.
 Por. P. Ariès, Historia dzieciństwa, dz. cyt., s. 130-136.
 M. Dekkers, Poczwarka. Od dziecka do człowieka, WAB, Warszawa 2007,
s. 137.
15
 Por. P. Levinson, Nowe nowe media, dz. cyt., s. 11.
16
 Raport Blogerzy w Polsce 2013 powstał w oparciu o badania przeprowadzone na ogólnopolskim panelu badawczym ARIADNA w lutym 2013
roku. Por. www.pbi.org.pl, data odczytu 10 IX 2014.
17
 Dane ze strony: www.bi.gazeta.pl, data odczytu 10 IX 2014.
13
14
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Częstą tematyką wpisów blogowych są anegdoty, pokazujące
zaskakujące, rozbrajające szczerością, odmienne od dorosłego,
spojrzenie dziecka na rzeczywistość. Mądrość dziecka, ta sama
trzeźwość i szczerość, która pozwala dostrzec dziecku nagość
cesarza (Nowe Szaty Cesarza), stanowią podstawę rodzicielskiej
refleksji i dumy. Przykładem niech będzie poniższy wpis blogerki18: „(…) Mała opowiedziała całej rodzinie dlaczego to mama
już swoim mleczkiem nie karmi... Zupełnie jak wtedy, gdy mając
niecałe 3 lata oznajmiła wszystkim, skąd się biorą dzieci. Dziadek
próbował wmówić jej, że bociany przynoszą dzieci, na co Mała
wypaliła: „Bociany nie psynosą dzieci! Coś Ty? Mama się całuje
z tatusiem. I mama ma jajecko, tatuś ma plemnicka. I jak się połącą to rośnie w bzuchu dzidziuś, nie wiedziałeś dziadku?”. Mina
mojego teścia bezcenna”19.
W cenie są te obserwacje, które pokazują, jak bardzo zabawne
jest dziecko. Autorzy blogów przytaczają najczęściej fragmenty
dialogów, których dowcipna pointa pada z ust dziecka. Specyficzny jest też sposób przedstawiania osób uczestniczących w dialogu.
Autor przedstawia siebie w trzeciej osobie (Mama/Tata), dziecko
najczęściej występuje pod rodzinnym pseudonimem. Osiągnięty
tym sposobem dystans podkreśla obiektywną wartość dykteryjki: „Zochacz poinformowała rodziców, że Igorek jest jej mężem.
Kiedy Mama spytała czemu akurat Igorek, Zochacz odparła „Bo
ja go sobie wybrałam”. Mama spytała więc czy Igorek jest ładny.
„Tak jest ładny. Tak jak ja” odparła rzeczowo córka. Tata był bardziej zainteresowany co to oznacza i spytał Zochacza co takiego
robią mąż i żona. Również tutaj Zochacz miała gotową odpowiedź „Razem gotują i usypiają dzidziusie”20.
Ponadto blog jest kanałem, za pośrednictwem którego prowadzona jest drobiazgowa (niczym w programach przyrodniczych)
 Cytaty umieszczone w poniższym artykule zaczerpnięte z forów internetowych podawane są w oryginalnym zapisie (dlatego zawierają błędy
ortograficzne i stylistyczne).
19
 Wpis na blogu Nieperfekcyjna Pani Mama (nieperfekcyjna.blox. pl).
20
 Wpis na blogu Pietruszka, Zochacz i Jachol (pietruszka.blox.pl).
18
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obserwacja rozwojowych osiągnięć dziecka: „Trochę zaczynałam
się martwić, bo koledzy Groszka już stali, raczkowali, siedzieli
a on nic. Dwa tygodnie temu wstał i teraz już jest nie do okiełznania. Siada też pięknie. Baa stoi trzymając się jedną ręką, a drugą
szukając podparcia w innym miejscu, tak by się przesunąć. To taki
typ co wszystko u niego przychodzi powoli, ale jak już się zadzieje
to rozwój natychmiastowy. Tak było z zębami. Pierwszy w 8 miesiącu, po 2 miesiącach ma już 5 i 6 w drodze....”21.
Te, i wiele innych, przykłady narracji na temat dziecka, prezentowane w blogach poświęconych dzieciom odzwierciedlają postawę, wobec której sprzeciwiał się de Montaigne pisząc „(…) najczęściej więcej nas wzrusza dreptanie, igry a błazeństwa naszych
dziatek, niż później czyny ich dojrzałe: jak gdybyśmy je kochali
dla naszej uciechy; jako małpki, a nie jak ludzi”22. Autor Poczwarki dostarcza odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego tak się dzieje:
„Z czasem dziecko rośnie i staje się doskonalszym człowiekiem.
Ale gorszym dzieckiem. We wszystkim, co dziecko tak świetnie
potrafi robić – puszczać nosem bańki z gili, potłuc kolano, zajadać
się masłem czekoladowym, śmiać się z brudnej pieluchy – dorosły
nie odniesie już sukcesu. Wzrastanie jest nieodwracalne”23. Blog
jest sposobem na zatrzymanie tego, czego zatrzymać się nie da.

Obraz drugi – dziecko jako zadanie
w dyskursie historycznym i internetowym
W XVII wieku, jak pisze P. Ariès, niezależnie od pielęgnowanej w rodzinie postawy związanej z rozpieszczaniem dziecka,
wyłaniać zaczęła się postawa nowa – kładąca nacisk na obowiązek
wychowania i edukacji dzieci. Z czasem postawa ta, początkowo
propagowana głównie w środowisku pozarodzinnym, zakorzeniła
się również w rodzinie. W wieku XVIII do tych dwu postaw do Wpis na blogu Było sobie życie… z Kropkiem i Groszkiem (zmora.blox.pl).
 M. de Montaigne, Próby. Księga druga, dz. cyt., s. 88.
23
 Por. M. Dekkers, Poczwarka. Od dziecka do człowieka, dz. cyt., s. 142.
21

22
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chodzi nowy czynnik: dbałości o higienę i zdrowie dziecka 24 (co
nie zmienia faktu, że pediatria, jako dział medycyny jest odkryciem dopiero dziewiętnastowiecznym).
Jednym z istotnych tematów podnoszonych w osiemnastowiecznym dyskursie dotyczącym dziecka była kwestia karmienia
piersią przez matkę. Po czasie propagowania argumentów przemawiających za szkodliwością karmienia piersią (karmienie jest
szkodliwe dla zdrowia, bo płacz niemowlęcia szarga nerwy matki; jest szkodliwe dla wyglądu; świadczy o niskim statusie społecznym; powoduje, że kobieta przestaje być atrakcyjna dla męża;
stanowi towarzyskie utrudnienie), nadszedł renesans laktacyjny.
Argumenty osiemnastowiecznych medyków i myślicieli przekonujących kobiety do karmienia piersią opierały się na założeniach, iż: karmienie piersią zostało stworzone przez naturę, prawa
natury zaś odpowiadają prawom boskim; karmienie piersią jest
piękne, przydaje kobiecie sławy i dobrze robi na zdrowie; zaniechanie karmienia piersią może być szkodliwe dla zdrowia. Trend
ten utrzymywał się przez jakiś czas, niemniej jednak począwszy
od końca XIX wieku, aż do połowy wieku XX, w kręgu kultury
zachodniej, karmienie piersią ponownie zaczęto uważać za staromodne, wzbudzające pewne zażenowanie, świadczące o niskim
statusie społecznym. Ostatnie półwiecze jest czasem ponownego
odwracanie się trendu, z tendencją do zachęcania kobiet do jak
najdłuższego karmienia piersią 25.
Forum internetowe jest formą dyskusji prowadzonej pod postacią umieszczanych na stronie wiadomości i służy do wymiany
informacji i poglądów między użytkownikami. Fora tematyczne
na stronie Gazeta.pl czytało w styczniu 2013 roku 4,12 mln użytkowników, co plasowało ten serwis na pierwszym miejscu w tej
kategorii w Polsce26. Jednym z wyróżnionych działów jest dział
eDziecko, w ramach którego funkcjonuje szereg mniejszych pod Por. P. Ariès, Historia dzieciństwa, dz. cyt., s. 135.
 Informacje pochodzą z portalu wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/
History_and_culture_of_breastfeeding
26
 Dane ze strony: www.bi.gazeta.pl, data odczytu 10 IX 2014.
24
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forów poświęconych bardziej specyficznej tematyce. Najintensywniej działającym podforum jest to poświęcone małemu dziecku (niemal 800 tys. postów we wrześniu 2014 roku).
Pośród rozmaitych tematów pojawiających się w wypowiedziach użytkowników prym wiedzie karmienie niemowląt. Rodzice (najczęściej matki) zasięgają rad dotyczących technik, korzyści,
trudności związanych z karmieniem piersią/mlekiem modyfikowanym, rozszerzania diety w drugiej połowie pierwszego roku życia,
sposobów przygotowania jadłospisu dla niemowlęcia, ilości spożywanych pokarmów. Niezależnie od podforum poświęconego małemu dziecku, funkcjonuje podforum Karmienie piersią powyżej roku,
które w następujący sposób przedstawia się nowym użytkowniczkom: „JEST TO FORUM PRYWATNE DLA MAM, KTÓRE DOCENIAJĄ DŁUGIE KARMIENIE piersią (powyżej 1
roku i dłużej), poszukują wsparcia, by dalej karmić lub są chętne do
wspierania innych mam karmiących. Doświadczone w karmieniu
piersią chętnie też podzielą się doświadczeniem z początkującymi
mamami, dla których też stoi otworem to forum”27.
Jak pokazują badania, internetowe fora stanowią ważne źródło wsparcia dla kobiet odkrywających trudy macierzyństwa. Są
miejscem wymiany doświadczeń i współtworzenia narracji macierzyńskich, a samo macierzyństwo przestaje być zjawiskiem prywatnym, a staje się zjawiskiem społecznym. Informacje uzyskane
u pediatry weryfikowane są na forum, a osobiste doświadczenia
forumowiczek stanowią kontrapunkt dla opinii profesjonalisty28.
Ilustracją takiej sytuacji może być wypowiedź jednej z uczestniczek dyskusji: „(…) Byliśmy w zeszłym tyg na wizycie kontrolnej
u Pediatry i w trakcie „wywiadu” zostałam zapytana, czy jeszcze
karmię piersią, jak często i czy w nocy. (…) No i tu usłyszałam od
razu reprymendę: że po pierwsze nie powinnam jej podawać piersi, tylko próbować ja inaczej uspokajać. (…) Pediatra twierdzi ze
 http://forum.gazeta.pl/forum/f,21000,Karmienie_piersia_powyzej_roku.html
 Por. K. Barani, Wirtualne wspólnoty kobiet na forach internetowych jako
źródło wsparcia w przygotowaniu do macierzyństwa, w: Całe życie w sieci,
red. B. Szmigielska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.
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młoda juz sie przyzwyczaiła i to „wykorzystuje”, na co zaczęłam
sie śmiać bo polemizować mi sie nie chciało. Po drugie powiedziała, że wraz z pierwszym zębem (którego jeszcze nie ma) powinnam zrezygnować z tego nocnego karmienia (…) bo zniszczę
jej zęby ?!?!?!? (…) Czy wy, Matki dłużej karmiące odstawiłyście
karmienie nocne?”29.
Warto zaznaczyć, że w przypadku tego forum rady udzielane przez użytkowniczki są najczęściej zgodne ze zdrowym rozsądkiem i obecnie propagowanymi zaleceniami sformułowanymi
przez specjalistów. Obserwować można jednak pewną tendencję
do laktacyjnego ekstremizmu, która wyraźniej jeszcze zaznacza
się na forum Karmienie piersią. Poniżej przytoczono fragment
dyskusji dotyczącej laktacyjnych wątpliwości jednej z matek:
„Mam problemy z karmieniem. Mojego mleka jest bardzo mało.
Otrzymałam propozycje od jednej z mam z innego forum, ze pomrozi mi mleko a ja przyjadę je odebrać (jakąś partię). Co o tym
sądzicie? Czy to ma sens? Czy to mleko będzie dobre dla mojego
dziecka tak jak jest dobre dla jej?
Zaczęłabym od tego dlaczego Twojego mleka jest “bardzo
mało”. Bo to bardzo mało prawdopodobne. Zapraszam na forum
Karmienie Piersią – tam są dziewczyny z certyfikatami, pomogą
Ci dość do tego gdzie leży problem. Może będziesz jednak mogła karmić tylko swoim. A abstrahując od Twojego konkretnego
przypadku. Kiedy matka nie może karmić piersią albo konieczne jest dokarmianie who zaleca w pierwszej kolejności osiągnięte
mleko mamy, jeśli nie na takiej możliwości to mleko innej matki
(np z banku mleka) i dopiero na koniec mieszankę. Wiec sam pomysł całkiem zły nie jest. Warto by się tylko upewnić czy tamta
mama na pewno jest zdrowa. Ale tak jak pisałam – w pierwszej
kolejności warto zdiagnozować problem u siebie, bo najlepsze dla
Twojego dziecka jest TWOJE mleko”30.
 http://forum.gazeta.pl/forum/w,572,154323199,154323199,nocne_karmienie_piersią_a_zdrowe_zeby_.html.
30
 http://forum.gazeta.pl/forum/w,572,152924629,152924629,mleko_od_
innej_matki_co_sadzicie_.html.
29
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Dziecko w dyskursie forowym staje się zadaniem, które wymaga zastosowania odpowiedniej formuły. Pytania stawiane innym
matkom i odpowiedzi na nie udzielane dostarczają danych umożliwiających jego pozytywne rozwiązanie.

Obraz trzeci – dziecko jako ofiara w dyskursie
historycznym i internetowym
Gdy dziecko zajęło centralne miejsce w rodzinie, jak zauważa
P. Ariès, ważna stała się nie tylko przyszłość dziecka i jego urządzenie w życiu, ale sama jego obecność, egzystencja sama w sobie.
Z przekonania, że następne pokolenia należy kształtować i wspierać wyewoluowaliśmy w stronę pełnego podporządkowania się
dziecku. Fizyczne, moralne i seksualne problemy dzieciństwa
stały się, jak twierdzi P. Ariès, obsesją naszych czasów. Staliśmy
się niewolnikami własnych dzieci31. Absolutne skupienie na dziecku jest dla opiekuna z jednej strony gwarantem gratyfikujących
uczuć, takich jak miłość i duma, z drugiej jednak wywołuje lęk
i obawę o podopiecznego. Przy czym, jak twierdzi Stefan Baley,
w relacji z dzieckiem, wychowawca częściej doświadcza tych drugich: „Wydaje się niewątpliwe, że nawet u genialnych „urodzonych” pedagogów, tych którzy wytyczyli współczesne kierunki
wychowawcze, podstawą uczuciową ich działalności jest raczej
współczucie z niedolą dziecka, litość nad dzieckiem zaniedbanym
i upośledzonym, aniżeli miłość we właściwym tego słowa znaczeniu (…) To poczucie, że dziecku dzieje się krzywda i że należy
z tą krzywdą walczyć, jest dominującym pierwiastkiem twórczości pedagogicznej Ellen Key i J.J. Rousseau”32. Krzywda i współczucie stały się obsesją dorosłych, a przedstawienie dziecka jako
ofiary popularnym tematem internetowego dyskursu.

 Por. P. Ariès, Historia dzieciństwa, dz. cyt., s. 236.
 S. Baley, Psychologia wychowawcza w zarysie, PWN, Warszawa 1965,
s. 213.
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Większość portali oferuje różnorodne funkcje internetowe.
Obok funkcji czatu, forum czy wyszukiwarki, serwis przedstawia
aktualne wiadomości i komentarze opracowane przez zatrudnionych przez serwis dziennikarzy. W styczniu 2013 roku dział Informacja i publicystyka na stronie Gazeta.pl czytało 4,4 mln użytkowników, co plasowało serwis na 3 miejscu w kraju33.
Jedna z informacji, która w połowie 2014 roku zelektryzowała
czytelników dotyczyła tragicznego wypadku, do którego doszło
10 czerwca w Rybniku. Ojciec zostawił swoją trzyletnią córkę
w samochodzie, na skutek przegrzania dziecko zmarło. Latem
tego roku temat rodzicielskiej nieodpowiedzialności stał się refrenem powracającym w serwisach informacyjnych. Poniżej przedstawiono tytuły niektórych tylko publikacji z portalu Gazeta.pl:
 Ojciec zostawił rano trzylatkę w samochodzie. Dziecko nie
żyje (10.06.2014).
 Znów dziecko zamknięte w samochodzie. Nagranie z kamery
i interwencja policji [WIDEO] (12.06.2014).
 "Ojciec zostawił dziecko w rozgrzanym aucie. Mógł działać schematycznie". Komentarz dot. śmierci 3-letniej Oliwki
z Rybnika (12.06.2014).
 Zostawił dzieci w samochodzie. Twierdzi, że na chwilę. "To
była godzina" (14.06.2014).
 USA. Ojciec zostawił dziecko w samochodzie. Zmarło. Policja
oskarża mężczyznę o morderstwo (27.06.2014).
 Zostawiła 4-letnie dziecko w aucie i poszła po zakupy. Uratowali je policjanci. "Było w ciężkim stanie" (03.07.2014).
 Dziecko zmarło w samochodzie. Kara w zawieszeniu dla ojca?
(21.07.2014).
 35 stopni, dziecko zamknięte w aucie. Poseł wybił szybę
(04.08.2014).
 Zostawiła dziecko w rozgrzanym aucie i poszła na zakupy
(06.09.2014).
Nagłośnienie zdarzenia z Rybnika mogło niewątpliwie spełnić ważną funkcję edukacyjną – uświadomić rodzicom, jakie
33

 Dane ze strony: www.bi.gazeta.pl, data odczytu 10 IX 2014.
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mogą być niebezpieczeństwa związane z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Jaką funkcję pełniły jednak kolejne, regularnie pojawiające się publikacje? Czy przedstawianie
kolejnych, podobnych zdarzeń zwiększa bezpieczeństwo dziecka?
Wątpliwe. Można postawić tezę, że współczucie i litość, jaką odczuwa czytelnik (zarówno wobec ojca, jak i dziecka), służyć ma
nie tyle przedmiotowi publikacji, jakim jest dziecko, ale samemu
nadawcy. Dziecko staje się ofiarą, lecz nie tylko tragicznych okoliczności, ale i dziennikarskich manipulacji.

Panorama dzieciństwa
Philippe Ariès zwraca uwagę, że do wieku XVI przedstawiane
w malarstwie sceny rodzinne niezwykle rzadko rozgrywały się we
wnętrzach. Artysta, który chciał przedstawić jakieś wydarzenia
czy osoby umieszczał je na zewnątrz, na widoku licznie zgromadzonej publiczności. P. Ariès stawia tezę, że aż do wieku XVII
życie toczyło się na zewnątrz, a społeczeństwa dominowały nad
prywatnością. Dopiero XX wiek przyniósł „tryumf indywidualizmu nad społecznym zniewoleniem”. Funkcję, którą pełniła kiedyś grupa społeczna, związaną z zapewnieniem poczucia przynależności, spełniać zaczęła rodzina34. Publikując swą książkę
w latach sześćdziesiątych poprzedniego stulecia, P. Ariès prawdopodobnie nie przewidział dezintegrujących zmian, jakie zaszły na
przestrzeni kolejnych lat, również w obrębie wspólnoty rodzinnej.
W tym miejscu rodzi się pytanie, czy pojawienie się nowych
mediów, a wraz z nimi wspólnot wirtualnych, jest lekarstwem na
dezintegrację tradycyjnych wspólnot? Jak twierdzi Jan van Dijk,
wspólnoty wirtualne nie są w stanie zrekompensować utraty
wspólnot tradycyjnych. Wspólnot wirtualnych nie łączy bowiem
wymiar czasowy, przestrzenny ani inne okoliczności fizyczne
czy materialne, to wyłącznie wspólnoty zainteresowań35. Manuel
 Por. P. Ariès, Historia dzieciństwa, dz. cyt., s. 230-232.
 Por. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, PWN, Warszawa 2010,
s. 232-233.
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Castells36 opisuje rzeczywistość internetu, jako miejsca, do którego ludzie wchodzą i wychodzą, zmieniają swoje zainteresowania, w którym nie zawsze ujawniają swoją tożsamość i po którym
wędrują poszukując różnych partnerów. „Najważniejsza rola, jaką
odegrał internet w tworzeniu związków społecznych, polega na
jego wkładzie w nowy wzorzec kontaktów międzyludzkich oparty na indywidualizmie”37. Człowiek w sieci tworzy „portfel życia
towarzyskiego”, do którego wkłada łatwo nawiązywane, lecz kruche relacje.
Obraz dzieciństwa tworzony w „nowych nowych mediach”
miałby szansę być mozaiką wielu obrazów, z których rozważny
użytkownik wykorzysta to, co dla niego przydatne. W wersji optymistycznej to polifoniczna konsekwencja sieciowego pluralizmu. Pozytywnym przykładem dopuszczenia do dyskursu wielu
głosów może być dokumentalny serial „Bringing up baby” zrealizowany przez brytyjski Channel 4. W serialu tym grupa współczesnych rodziców poproszona została o podjęcie próby wychowywania swoich dzieci zgodnie z jednym z trzech najbardziej
wpływowych systemów wychowawczych XX wieku (Truby’ego
Kinga, Benjamina Spocka i Jean Liedloff). Nie faworyzując żadnego z nich, autorzy pokazali ich wady i zalety, pozostawiając
widzowi ostateczną ocenę. Za taki wydźwięk programu odpowiadają jednak jego autorzy, profesjonalnie zajmujący się przygotowaniem programów dokumentalnych, posiadający odpowiedni
warsztat, oceniani przez przełożonych, nagradzani finansowo za
wykonaną pracę. Innymi słowy, będący przeciwieństwem twórców współczesnych „nowych nowych mediów”.
Od jakiegoś czasu pojawiają się głosy, że środowisko Internetu
nie jest pluralistyczną utopią, ale inkubatorem zjawiska nazywanego cyberbałkanizacją38. Polega ona na rozszczepieniu sieci na
 Por. M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem
i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003, s. 135-156.
37
 Tamże, s. 151.
38
 Opisane przez R. Putnama zjawisko przybliża polskiemu czytelnikowi
M. Castells (Galaktyka Internetu, dz. cyt., s. 153).
36
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niezliczoną liczbę grup połączonych wspólnymi zainteresowaniami. W takim przypadku, oprócz sytuacji, w których dyskurs
społeczny zyskuje na dopuszczeniu do niego większej ilości podmiotów, mamy również do czynienia z przypadkiem odwrotnym.
Podmioty propagujące archaiczne, kuriozalne, a czasem groźne
poglądy tworzą wspólnoty, których zaistnienie poza siecią byłoby
mocno utrudnione. W sieci każdy głos może znaleźć zwolenników, problemem staje się także tendencja do bezwzględnego potwierdzania własnych racji i bezdyskusyjne odrzucanie racji strony przeciwnej.
W sieci znajdziemy niezliczoną liczbę przedstawień postaci
dziecka i okresu dzieciństwa. W artykule pokazane zostały trzy
z nich, odpowiadające kolejnym etapom ewolucji obrazu dzieciństwa, jaka zaszła według P. Arièsa na przestrzeni stuleci. Wszystkie one na równych prawach funkcjonują we współczesnym internecie. Obok nich zaś cały kalejdoskop innych przedstawień. Blogi
poświęcone dzieciom to przecież nie tylko lekkie opowieści, ale
też np. relacje rodziców dzieci niepełnosprawnych, zmagających
się z codziennością. Na forach, obok zaprzysiężonych zwolenniczek karmienia piersią, do głosu dochodzą przeciwniczki „laktacyjnego terroru” (np. Forum Matek Wyrodnych). W serwisach informacyjnych obok zatrważających historii dotyczących krzywdy
dziecięcej pojawiają się artykuły dotyczące np. rozwoju dziecka.
Wiek XX, stulecie dziecka, przedstawiany jest jako okres
„dziecięcych profesjonalistów”, którzy starają się obserwować
i opisywać dziecko oraz modyfikować dzieciństwo39. „Nowe nowe
media” umożliwiły, by „dziecięcym profesjonalistą” mógł stać się
każdy mieszkaniec globalnej wioski. Wiek XXI, jak prognozuje
Kielar-Turska, jest czasem tworzenia się nowego paradygmatu,
w którym odrzuca się dualizm dziecko-dorosły, dziecko staje się
aktywnym podmiotem działającym w społeczeństwie40. Dziecko
 Por. M. Kielar-Turska, Kształtowanie się naukowej psychologii rozwoju człowieka, w: Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, PWN, Warszawa 2011, s. 6.
40
 Por. tamże, s. 7-8.
39
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przestaje być jedynie tematem dyskursu, staje się jego pełnoprawnym uczestnikiem41. Dochodzi do ponownego rozmycia granic
między dzieciństwem a dorosłością. Można zatem założyć, że
kolejne obrazy dzieciństwa, powstające w „nowszych nowych mediach”, będą autoportretami kreślonymi dziecięcą ręką.
Dziecko „niegościnnego i płynnego” XXI wieku przeżywa
dzieciństwo globalne, telewizyjne, „cukierkowe”, lecz przede
wszystkim chaotyczne i pozbawione stabilnych podstaw. Z drugiej strony, to wiek pajdokracji, wywindowania dziecka na niespotykany w skali historycznej piedestał, dopuszczenia do dyskursu,
w którym wcześniej nie mogło uczestniczyć. Podobno William
Golding rozmawiając z czytelnikiem, który ucieszył się z zakończenia „Władcy much”, w którym uwięzionym na wyspie dzieciom przychodzą z pomocą dorośli, odpowiedział: „A kto uratuje
dorosłych?”. Być może w XXI wieku pytanie to trzeba będzie stawiać coraz głośniej.
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Summary
The article is an attempt to show images of childhood shaped in
the online discourse at the beginning of XXI century. The evolution of the image of childhood through the ages, shown in the
publication of P. Aries (1995), is equivalent to three images of
childhood captured in three different network functionalities on
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the portal Gazeta.pl (blogs, forums and information service). Coexisting images of a child: as a toy, task and victim, create polyphonic panorama of contemporary childhood. The questions regarding the consequences of the lack of coherence in vision of
childhood were raised in the article, and preliminary predictions
about its future shape were formulated.

Keywords: Online discourse; images of childhood; historical
perspective.
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E-generacja
w rodzinie
i szkole

Wprowadzenie
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat wyraźnie można
dostrzec zjawisko zwiększenia się przepaści międzypokoleniowej,
szczególnie biorąc pod uwagę kryterium korzystania z technologii cyfrowych. Bardzo dynamiczny postęp techniczny powoduje
polaryzację doświadczeń pokoleniowych, a sytuację tę obserwuje
się w wielu rozwiniętych technologicznie społeczeństwach. Opisując to zjawisko już w 2001 roku, znany badacz problematyki
mediów, Mark Prensky w swoim artykule Digital natives, digital immigrants dokonał podziału na cyfrowych tubylców i cyfrowych
imigrantów1. Rozróżnienie to miało na celu zwrócenie uwagi na
odmienność tych, którzy od dzieciństwa zanurzeni są w wirtualnym świecie oraz tych, którzy muszą się z technologią dopiero zaznajamiać. Aktywne korzystanie z internetu i innych cyfrowych
 Por. M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon,
NCB University Press, Vol. 9 No. 5, October2001, http://www.nnstoy.
org/download/technology/Digital%20Natives%20-%20Digital%20Immigrants.pdf (dostęp 1.09.2014)
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technologii spowodowało zdaniem specjalistów gwałtowne przerwanie się międzypokoleniowej ciągłości 2.
Zjawiska te spowodowały, że w powszechnym użyciu pojawiły
się liczne określenia używane do opisania pokolenia dorastającego
na przełomie wieków i biegle posługującego się nowymi technologiami. Szczególnie w literaturze anglojęzycznej funkcjonuje wiele
nazw identyfikujących to nowe pokolenie dzieci i młodzieży, na
zachowania i działania, których technologie informacyjno-komunikacyjne mają znaczący wpływ. Podejścia te różnią się nieco
między sobą, jednak idea pozostaje jedna – ukazania cech szczególnych, wyróżniających to konkretne pokolenie. Jednym z powszechnie używanych terminów jest e-generacja (e-generation),
pochodzi on z języka angielskiego i stanowi skrót od hasła electronic generation. Opisuje pokolenie dorastające wraz z rozwojem
internetu. Kolejnymi popularnymi terminami są: pokolenie sieci
(Net Generation), generacja Y – nazywana również Millennials
Kids3 oraz odnoszące się do najmłodszych roczników – pokolenie
Google.
Za przedstawicieli pokolenia Y uważa się zazwyczaj osoby
urodzone w latach 80. i 90. XX wieku, jednym z wyróżników tej
generacji jest aktywne wykorzystywanie technologii i mediów
cyfrowych we wszystkich sferach życia. Z kolei nazwą generacja
Google określa się osoby urodzone po 1993 roku, czyli w świecie zdominowanym już przez internet i urządzenia mobilne. Jej
cechą charakterystyczną jest zwyczaj poszukiwania informacji przede wszystkim w zasobach cyfrowych, korzystając prawie
wyłącznie z przeglądarki Google4. Młodzież urodzona w latach
dziewięćdziesiątych praktycznie nie pamięta czasów, w których
 Por. M. Spitzer, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie
i dzieci? Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2013, s. 179.
3
 Por. T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna, WSiP, Warszawa 2005, s. 246.
4
 Por. D. Nicholas, I. Rowlands, D. Clark, P. Williams, Google generation
II: web behaviour experiments with BBC. “Aslib Proceedings: New Information Perspectives” Vol. 63, No 1, 2011, http://www.emeraldininsight.
com/0001-253X.htm (dostęp 1.09.2014).
2
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komputer i internet nie był składową codziennego życia. Jak zauważa M. Spitzer, temu właśnie pokoleniu przypisuje się obecnie
wyjątkowe zdolności i umiejętności związane z posługiwaniem
się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, zdolności, których nie posiadają starsze generacje – cyfrowi
imigranci5. Troska o dziecko we współczesnym świecie to troska
o dziecko, które jest cyfrowym tubylcem.

Charakterystyka e-generacji
Co zatem charakteryzuje młode pokolenie, w czym kryje się
jego odmienność? Pierwszą i zasadniczą różnicą jest swoboda
z jaką poruszają się w świecie nowych technologii. Implikacje
wynikające z tego faktu są różnorodne, od sposobu postrzegania
świata, poprzez rodzaj i jakość relacji z innymi ludźmi, po zmiany
strukturalne w mózgu. Badania neuropsychologiczne pokazują,
że młodzież, czyli cyfrowi tubylcy, w inny sposób odbierają i przetwarzają informacje. Jak podkreśla Marzena Żylińska zmiany te
mają o wiele szerszy i głębszy zasięg niż to się powszechnie uważa. Źródeł zmian upatruje się w odmiennym procesie socjalizacji,
podejmowaniu innych typów aktywności, a przez to stosowaniu
innych sposobów poznawania świata6.
Próby charakterystyki młodego pokolenia podjął się między
innymi znany kanadyjski badacz Don Tapscott. W swojej książce Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat starał
się na podstawie badań, własnych obserwacji i doświadczenia
określić typowe cechy pokolenia sieci. Według niego młodzież
w sposób kreatywny, czasami wręcz rewolucyjny wykorzystuje
nowe technologie, chętnie dzieli się informacjami z innymi, za
 Por. M. Spitzer, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie
i dzieci?, dz. cyt., s. 182.
6
 Por. M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2013,
s. 166-167.
5
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pomocą urządzeń mobilnych, podłączonych do internetu telefonów komórkowych, smartfonów pozostaje cały czas w kontakcie
z rówieśnikami. Tapscot uważa również, że młodzi ludzie używają technologii cyfrowych w wyraźnie inny sposób niż ich rodzice.
Pokolenie to wypracowało swój własny kod reakcji i zachowań
przy korzystaniu z internetu i telefonów komórkowych. Szczególnym przykładem są zdominowane przez młodych użytkowników serwisy społecznościowe z Facebookiem na czele. Internet
na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat przeobraził się z miejsca,
gdzie wyszukuje się informacje w miejsce dzielenia się treściami
i narzędzie szybkiej komunikacji7. Wśród charakteryzujących pokolenie cech wymienia się ponadto: wolność wyboru, możliwości personalizacji i kastomizacji (dostosowania mediów i sposobu
ich wykorzystania do własnych potrzeb), silną potrzebę rozrywki i zabawy, potrzebę nawiązywania kontaktów i podejmowania
z innymi wspólnych zadań i działań. Dodatkowo aby proces komunikacji był satysfakcjonujący musi przebiegać w sposób bardzo
szybki, prawie natychmiastowy8.
Tapscot reprezentuje w swoich publikacjach bardzo optymistyczne podejście do zmian, jakie zachodzą na skutek rozwoju nowych technologii i wynikających z nich konsekwencji. Generalnie upatruje w nich wiele korzyści. Nie wszyscy jednak podzielają
jego poglądy.
Przykładem krańcowo odmiennego stanowiska jest publikacja niemieckiego psychiatry i neurobiologa Manfreda Spitzera
Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje
dzieci. W bardzo krytycznym tonie wypowiada się w niej na temat przemian jakie zachodzą w młodym pokoleniu pod wpływem
nowych technologii. Uważa, że korzystanie z cyfrowych mediów
wpływa bardzo niekorzystnie na proces rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży. Kontakt z treściami zapośredniczonymi, poprzez
przekazy medialne, szczególnie w pierwszych latach życia zuba Por. D. Tapscot, Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat?
Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2010, s. 91-92.
8
 Por. tamże, s. 140-175.
7
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ża, czy wręcz uniemożliwia rozwój doznań sensomotorycznych,
prawidłową socjalizację, co prowadzi do późniejszych poważnych
ograniczeń w kontaktach społecznych. Podkreśla, że zbyt wczesne obcowanie z mediami powoduje problemy z koncentracją, które z czasem mogą skutkować trudnościami w czytaniu i innymi
niepowodzeniami w szkole. Zauważa również, że przedstawiciele
pokolenia Google’a bardzo pobieżnie poruszają się po przestrzeni informacyjnej, surfując jedynie po powierzchni, nie wchodząc
w głąb analizowanego tematu. Podobnie efekt wielozadaniowości
M. Spitzer sprowadza głównie do problemu rozproszenia uwagi9.
Trwa również spór o poziom kompetencji technologicznych
i informacyjnych młodego pokolenia. Z jednej strony bowiem
wykazują się oni zaawansowanymi umiejętnościami, z drugiej
jednak – jak pokazują badania – ta wiedza i umiejętności wydają
się być bardzo powierzchowne, szczególnie w przypadku dokonywania oceny przydatności pozyskanych z internetu informacji10.
Analizy specyficznych cech pokolenia sieci w kontekście ich
wpływu na proces edukacji podjęli się jako jedni z pierwszych Diana
i James Oblingerowie. W opublikowanej w 2005 roku pod ich redakcją książce Educating the Net Generation podkreślają takie cechy
jak: wielozadaniowość, hipertekstualność, interaktywność, współpracę w grupie, preferowanie przekazów obrazowych i multimedialnych oraz uczenia się przez rozwiązywanie problemów11. Wielozadaniowość – to cecha często przypisywana młodemu pokoleniu.
Obserwując dzieci i młodzież można zauważyć, że równoczesne
korzystanie z kilku urządzeń medialnych nie sprawia im żadnego
problemu. Posiadanie podzielnej uwagi staje się jakby wyznacznikiem przedstawicieli cyfrowych tubylców. Kolejnym wyznaczni Por. M. Spitzer, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie
i dzieci?. dz. cyt., s. 194.
10
 Por. tamże, s. 183.
11
 Por. D. Oblinger, J. Oblinger, Is It Age or IT: First Steps Toward Understanding the Net Generation, w: Educating the Net Generation. red. D. Oblinger, J. Oblinger. Educause 2005, s. 2.4-2.5, https://net.educause.edu/
ir/library/pdf/pub7101.pdf (dostęp 1.09.2014).
9
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kiem jest hipermedialność. Młodzież spędzając wiele czasu w kontakcie z mediami ekranowymi przyzwyczajona jest do przekazów
obrazowych, multimedialnych i poruszania się w gąszczu linków
hipertekstowej przestrzeni internetu, są pokoleniem zanurzonym
w wirtualnej sieci. Tej generacji przypisuje się również lepsze zdolności widzenia przestrzennego, prawdopodobnie kształtowane na
skutek doświadczeń wyniesionych z gier komputerowych12.
Innym często stosowanym przez nauczycieli określeniem
współczesnych uczniów jest pokolenie „kopiuj-wklej” (Cut and Paste Generation) ponieważ niestety typowym zachowaniem wśród
młodego pokolenia jest łatwość kopiowania treści z internetu
i prezentowania ich jako własne. W obecnym czasie walka z plagiatami staje się nieodłącznym elementem procesu kształcenia.
Opisane powyżej cechy charakteryzujące przedstawicieli cyfrowych tubylców budują pewien stereotyp współczesnego młodego człowieka. Z tym stereotypem postanowili się zmierzyć
brytyjscy naukowcy z University College London dokonując
w swoich badaniach próby weryfikacji powszechnie głoszonych
przekonań dotyczących odmienności młodego pokolenia w zakresie zachowań informacyjnych. Wyniki opisane w raporcie Information Behaviour of the Researcher of the Future13 potwierdziły, że młodzi użytkownicy mediów całkiem dobrze radzą sobie
w świecie nowoczesnych technologii i posiadają wyraźnie wyższe
kompetencje niż starsze generacje. Wykazano również, że dzieci
i młodzież chętnie wybierają media interaktywne, które umożliwiają – według osobistych preferencji – indywidualizację treści
i formy przekazu informacji. Wśród popularnych mediów szczególne miejsce w ich życiu odgrywa internet, mniej preferowane
były telewizja i prasa ponieważ nie pozwalają one na szeroki zakres personalizacji i stawiają odbiorcę na pozycji biernego konsumenta prezentowanych treści.
 Por. tamże, s. 2.4-2.5.
 Por. Raport Information Behaviour of the Researcher of the Future. UCL,
11 January 2008 http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/
reppres/gg_final_keynote_11012008.pdf (dostęp: 4.09.14).

12
13
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Rezultaty badań pokazały jednak, że młodzi ludzie pomimo
technologicznej biegłości nie są skłonni do wykorzystywania
zaawansowanych narzędzi wyszukiwawczych, ale korzystają zazwyczaj z prostych i łatwych w obsłudze programów i aplikacji.
Niestety w świetle uzyskanych danych potwierdziły się także obserwacje i obawy wielu nauczycieli, że metoda kopiuj-wklej jest
w praktyce szeroko stosowana.
Kolejnym elementem, który potwierdziły dane liczbowe było
preferowanie przekazów audiowizualnych. Młodzież rzeczywiście woli przekaz filmowy i dźwiękowy, który w coraz większym
stopniu zastępuje im przekaz tekstowy. Tu dotykamy kolejnego ważnego zjawiska – audiowizualnego doświadczenia świata.
Młody człowiek bowiem coraz częściej poznaje swoje otoczenie
w sposób pośredni poprzez media. Gdy ma to miejsce w szczególności w młodszym wieku, może prowadzić do zubożenia nabywanych doświadczeń14.

Środowisko medialne współczesnego dziecka
w świetle badań statystycznych
Bogactwo dostępnych narzędzi medialnych, w tym przede
wszystkim internet i tworzona przez nie przestrzeń wirtualna
powoduje przeobrażenie wielu sfer naszego życia. Coraz więcej
czasu spędzamy w sieci, korzystamy z wielu usług online, szukamy informacji, dokonujemy zakupów, gromadzimy zasoby, komunikujemy się z innymi i dzielimy się treściami za pośrednictwem
serwisów społecznościowych. Transformacje te mają jednak miejsce w stosunkowo krótkim czasie i dotykają wielu aspektów życia
człowieka.
Aktywnymi uczestnikami tych przeobrażeń stają się dzieci,
od najmłodszych lat mając kontakt ze wszystkimi dostępnymi
w domach urządzeniami medialnymi. Zanim staną się czynny14

 Por. J. Izdebska, Dziecko w świecie mediów elektronicznych. Teoria, badania,
edukacja medialna. Trans Humana, Białystok 2007, s. 26.
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mi użytkownikami, biernie asymilują docierające do nich przekazy. Często już dzieci w wieku niemowlęcym zasypiają przy
włączonym telewizorze czy traktują telefon komórkowy jako
atrakcyjną zabawkę. Skalę tych zjawisk ilustrują liczby. Na przestrzeni ostatnich kilku lat ukazało się kilka raportów ukazujących wyniki badań dotyczące specyfiki młodego pokolenia oraz
środowiska medialnego dzieci zarówno w ujęciu krajowym jak
i międzynarodowym.
Kompleksowe badania ukazujące poziom korzystania z mediów elektronicznych w Wielkiej Brytanii wykazały, że nadal
telewizja stanowi wśród młodego pokolenia jedno z najpopularniejszych mediów15. Regularnie oglądało telewizję w 2013 roku
około 95% dzieci w wieku 5-15 lat. Podobnie wyglądała sytuacja
w przypadku korzystania z odtwarzaczy np. DVD i konsoli do
gier, których używało codziennie odpowiednio blisko 50% i 56%
badanych. Co ciekawe, nie zaobserwowano istotnego zróżnicowania ze względu na płeć, jedynie w przypadku korzystania z gier
wideo dane liczbowe pokazują przewagę chłopców (70%) nad
dziewczynkami (46%).
Według innych szeroko zakrojonych badań, które przeprowadzone zostały przez EU Kids Online w 2010 roku i objęły swoim
zasięgiem ponad 25 tys. dzieci z 25 europejskich krajów ulega
zmianie sposób oglądania telewizji i związane z tym zwyczaje.
Prawie jedna trzecia ankietowanej młodzieży używa do tego celu
nie odbiorników TV, ale komputerów, laptopów i urządzeń mobilnych, wybierając sobie określone treści16. Szczególnie w star Por. Children and Parents: Media Use and Attitudes Report, Ofcom, 3 october 2013, http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/october-2013/research07Oct2013.pdf (dostęp: 4.09.14).
16
 Por. S. Livingstone, L. Haddon, A. Gorzig, K. Olafsson (EU Kids Online network), Risk and safety on Internet. Full finding and policy implications
from the EU Kids Online survey of 9-16 years olds and their parents in 25
countries, The London School of Economics and Political Science, www.
eukidonline.net, http://www.lse.ac.uk/media%40lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20%282009-11%29/EUKidsOnlineIIReports/D4FullFindings.pdf (dostęp: 4.09.14).
15
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szych grupach wiekowych widać, że młodzi ludzie chętniej spędzają czas online niż oglądając telewizję w tradycyjny sposób.
Zmiany w zakresie konsumpcji mediów potwierdzają badania
dotyczące czasu i częstotliwości korzystania z Internetu. I tak
w 2013 roku, w grupie wiekowej 5-7 lat, codziennie wchodziło do
sieci 37% dzieci, w grupie wiekowej 8-11 lat – 62%, a w najstarszej
w grupie 12-15 lat ponad 80%. Zbliżony rozkład wartości uzyskali badacze w przypadku korzystania z telefonu komórkowego,
od 8% w przedziale 5-7 lat, przez 29% w przedziale wiekowym
8-11, po 83% w grupie 12-15 lat.
W roku 2010 przeciętny reprezentant młodego pokolenia
w wieku 9-16 lat spędzał średnio dziennie w internecie 88 minut.
W analizowanych krajach około 60 % badanej młodzieży zaglądało do sieci prawie codziennie, w Polsce ten wskaźnik był nawet
wyższy i wynosił 74%. Najczęściej podejmowane przez badanych
aktywności w sieci to: wykorzystanie internetu do nauki (85%),
korzystanie z gier online (83%), oglądanie materiałów audiowizualnych – wideoklipów (76%), odwiedzanie serwisów społecznościowych (62%), kontaktowanie się z innymi za pomocą komunikatorów internetowych (62%) oraz poczty elektronicznej (61%)17.
Potrzeby młodzieży w zakresie dostępu i korzystania mediów elektronicznych są duże. Przysłowiowy już spór o pilota,
w praktyce odnoszony do wszystkich mediów cyfrowych staje
się często zarzewiem licznych rodzinnych konfliktów. W niektórych domach funkcjonuje grafik korzystania z komputera czy
konsoli do gier.
Niepokojącym wydaje się fakt, że dostęp do wielu mediów
pozostaje dla dzieci w pewien sposób poza kontrolą. Jak pokazują wyniki badań statystycznych, młodzież często nie korzysta
ze wspólnego domowego komputera, gdyż 49% wszystkich badanych posiada dostęp do internetu we własnym pokoju (w Polsce ten odsetek również był większy i wynosił 63%). Około 22%
dzieci korzystało z internetu także za pośrednictwem, pozostają Por. tamże.
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cych do ich wyłącznej dyspozycji, urządzeń mobilnych18. Pokoje
dziecinne prawie równie często wyposażone są w konsole do gier.

Bezpieczeństwo i wychowanie do mediów
Generalnie opublikowane wyniki badań świadczą o wzroście
kompetencji medialnych młodego pokolenia. Dzieci i młodzież
stają się coraz bardziej świadomymi i ostrożnymi użytkownikami cyfrowego świata. Obserwuje się postawy bardziej krytyczne
wobec informacji zamieszczonej w internecie, jak pokazują dane
liczbowe około 45% uczniów podchodzi z dystansem do informacji znalezionych jedynie za pomocą wyszukiwarki19. Ostrożniej również, może dzięki kampaniom medialnym, podchodzą
do ujawniania informacji o sobie. Wiedzą, że należy zachować
rozwagę w kontaktach nawiązywanych za pośrednictwem sieci.
Negatywnych zjawisk związanych z korzystaniem z nowych
mediów jest jednak wiele. Wśród nich najbardziej powszechnym
i z tego względu groźnym, wydaje się być kontakt dziecka z nieodpowiednimi treściami. Młodzież surfując po sieci napotyka na
przekazy przeznaczone dla starszych, w sposób niekontrolowany
zapoznaje się z treściami, które mogą promować nienawiść i agresję, budować zniekształcony obraz świata, powodować lęk czy
wstyd. Ponad 20% ankietowanych dzieci przyznało się do takiego
kontaktu. Kolejnym niebezpiecznym zjawiskiem towarzyszącym
rozwojowi nowych mediów jest cyberbulling. Zetknęło się z nim
prawie 6% badanych, a najczęstszym narzędziem wykorzystywanym do tego celu był telefon komórkowy20.
Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku w zmediatyzowanym
środowisku należy do obowiązków rodziców i opiekunów. Stosują
oni w tym celu różne strategie postępowania. Z reguły polega ona
na nadzorowaniu czynności jakie dzieci podejmują w sieci i roz Por. tamże.
 Por. tamże.
20
 Por. tamże.
18
19
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mowach z nimi o potencjalnych niebezpieczeństwach. Aż 45%
badanych rodziców przyznało, iż takie rozmowy odbywa z dzieckiem regularnie – przynajmniej raz w miesiącu. Sporo osób,
bo około 43% stosuje rozwiązania techniczne, różnego rodzaju
programy służące do kontroli rodzicielskiej, ograniczające czas
korzystania z urządzenia i tematykę prezentowanych treści. Systematycznie też 89% rodziców odwiedza profile swoich dzieci
na portalach społecznościowych. W świetle badań zdecydowana mniejszość wśród rodziców, zaledwie 15%, nie stosuje żadnej
strategii kontroli dostępu i bezpieczeństwa 21.
Pojawia się jednak pytanie o skuteczność takich działań. Rodzice starają się na bieżąco monitorować co ich dzieci robią w sieci, ale również mają świadomość, że w wielu sytuacjach to właśnie
młodzi dysponują wyższymi kompetencjami w zakresie technologii niż oni sami. Tego uczucia doświadczają już nawet rodzice
3-4 latków22. Sprawdza się wtedy strategia mediacji, oparta na
wspólnym ustalaniu reguł i wzajemnym zaufaniu.

Pokolenie sieci w szkole
Współczesny kryzys szkoły jako instytucji i całego systemu
oświatowego może w dużej części wynikać właśnie z odmienności pokoleń i niedostosowania procesu dydaktycznego oraz metod
nauczania do potrzeb dzieci. Nauczycielom, którzy zazwyczaj reprezentują jeszcze pokolenie cyfrowych imigrantów jest trudno
porozumieć się z uczniami przedstawicielami cyfrowych tubylców. Tradycyjne, stosowane przez lata metody dydaktyczne nie
sprawdzają się w przypadku młodego pokolenia. Uczniowie oczekują od szkoły tego, z czym stykają się poprzez media.
Konsumpcja przekazów medialnych wśród młodego pokolenia
stale wzrasta, reprezentanci e-generacji starają się być cały czas
online. Przejawem i konsekwencją tego jest między innymi mul21

 Por. Children and Parents: Media Use and Attitudes Report, dz. cyt.
 Por. tamże.
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titasking. Gdy młodzi użytkownicy potrafią robić wiele rzeczy na
raz, wielu przedstawicielom starszych generacji sprawia to dużą
trudność. Ta cecha wskazywana jest jako argument stosowania
w nowoczesnym procesie edukacyjnym głównie metod aktywizujących, szczególnie metoda projektów sprawdza się w przypadku
cyfrowych tubylców23. Pozostawia ona miejsce na indywidualizację procesu nauczania i środowiska pracy oraz uczenia się przez
rozwiązywanie problemów. Młodzi ludzie, którzy nawykli do ciągłych wyborów nie chcą już być biernymi odbiorcami informacji
prezentowanej w szkole, ale preferują uczenie się przez doświadczenie i działanie, chętnie np. stosując metodę prób i błędów.
Postuluje się, aby nauczanie oparte było przede wszystkim na
inspirowanej, ale własnej aktywności poznawczej ucznia, pozostawiając mu w tym zakresie dużą dozę samodzielności. Ważną rolę odgrywają w procesie kształcenia multimedialne i interaktywne materiały i pomoce dydaktyczne oraz całe środowisko
edukacyjne. Niekoniecznie jednak sprawdzą się w praktyce obecnie szeroko reklamowane i wdrażane e-podręczniki, ponieważ
w wielu przypadkach sprowadzają się one jedynie do przeniesienia
na format cyfrowy tradycyjnych książek.
Pewnym symbolem zmian jakie zaszły w sferze edukacji jest
Wikipedia – przykład wykorzystania w praktyce inteligencji
zbiorowej, która wpisała się bardzo wyraźnie w rzeczywistość
szkoły i jej problemy. Wikipedia powstała dzięki nowym mediom
społecznościowym, jako zbiorowy wysiłek wielu ludzi. Jej autorami i redaktorami są ludzie w różnych przedziałach wieku. Wśród
nich można odnaleźć wielu uczniów, nawet szkoły podstawowej.
Mając na uwadze różne punkty widzenia Wikipedia może być
zarówno bardzo złym i równocześnie wspaniałym narzędziem edukacyjnym. Wszystko zależy jednak od tego, w jaki sposób zostaną
wykorzystane w procesie nauczania i uczenia się jej zasoby. Oskarżenia jakie padają wobec Wikipedii, że podaje niepełne czy wręcz
nieprawdziwe dane mogą być w wielu przypadkach słuszne. Jednak
23

 Por. M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. dz. cyt., s. 189.
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jeśli młodzież będzie od najmłodszych lat wdrażana do rzetelnej
oceny pozyskanych z internetu informacji, Wikipedia może być
postrzegana jako wygodny punkt wyjścia do dalszych poszukiwań.
Niekorzystne zjawiska, takie jak plagiaty, ściąganie z sieci
gotowych zadań powinno się zastąpić twórczym korzystaniem
z zasobów internetu. Do tego jednak niezbędne są odpowiednie
kompetencje. Kompetencje medialne obok zdolności czysto technicznych obsługi sprzętu obejmują również wiedzę o mediach
oraz umiejętności związane z krytyczną oceną przekazów.
Jak zauważa Żylińska bardzo pozytywne efekty na polu niwelowania luki pokoleniowej przynosi współpraca przedstawicieli cyfrowych tubylców i imigrantów. Jedni wnoszą bowiem
umiejętności techniczne, biegłość obsługi sprzętu i rozeznanie
w świecie nowych technologii, a drudzy wiedzę, doświadczenie
i wiele twórczych pomysłów24. Współpraca taka wiąże się jednak
z pozwoleniem dzieciom bycia nauczycielem dorosłych w zakresie
nowych mediów elektronicznych.

Zakończenie
Podsumowując zaprezentowane powyżej rozważania o skutkach jakie wynikają z odmienności młodego pokolenia dorastającego w świecie nowych technologii należy stwierdzić, iż bardzo
ważnym elementem wychowania staje się przygotowanie dzieci
i młodzieży do prawidłowego korzystania z mediów elektronicznych, kształtowanie postaw świadomego i krytycznego odbiorcy oraz kreatywnego twórcy przekazów medialnych. Zadanie to
spada na rodziców, wychowawców i nauczycieli. Mądrze i systematycznie prowadzona już od najmłodszych lat edukacja medialna pozwoli wykorzystać wspaniałe narzędzie jakim są media
w sposób konstruktywny i zapobiec wielu patologiom związanym
z ich nadużywaniem.
24

 Por. M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, dz. cyt., s. 198.
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Słowa kluczowe: E-generacja, pokolenie sieci, pokolenie
Google, środowisko medialne.

Summary
Transformations taking place in the field of technology, the opportunities to use digital media and resources available in the Internet cause changes in the area of education and culture. Our
ICT environment and the way we learn is changing under the
influence of fast development of the new electronic media.
The aim of this study is to make the characteristics of the young
generation of children and young people who already grow up in
a digital world. As shown by numerous studies, young people –
digital natives use media devices in different way than older generations and build their own, personalized learning environment.
These phenomena carry a number of implications for the proper
functioning of families and the entire educational system.

Keywords:

E-Generation, net generation, Google generation, media environment

E-generacja w rodzinie i szkole

175

Zakończenie

Patrząc okiem pedagoga oraz psychologa dziecko i dzieciństwo wymaga nieustannej refleksji. Troska o dziecko sugeruje, że
analizom powinny być poddawane różne środowiska życia dziecka – rodzina, przedszkole, szkoła, rówieśnicy i mass media. To
bowiem w tych przestrzeniach tworzone są, lub nie, warunki życia i rozwoju, szanse i bariery, wyzwania i zagrożenia. Wokół tego
oscyluje podjęta w książce refleksja, która miała na celu zwrócenie
uwagi na dziecko i dzieciństwo. Przyjęto założenie, że dzieciństwo stanowi naturalny etap życia i rozwoju człowieka, a nie jest
okresem, który należy przeczekać. Dzieciństwo, bycie dzieckiem,
bywa często lekceważone lub przeceniane w sposób nie bardzo
wspomagający rozwój i wzrastanie.
Dziecku z jednej strony jest przypisywane prawo do samostanowienia o sobie adekwatne do wieku i etapu rozwojowego.
Z drugiej strony dziecko staje się przedmiotem konsumpcyjnego
stylu życia, adresatem wielu reklam i produktów. Dziecko wtedy
zwykle traktowane jest jako mały dorosły, bez praw do zachowań i działań właściwych temu okresowi. Tym samym nie jest mu
okazywana właściwa dla jego wieku troska.
Autorzy artykułów w trosce o dziecko stawiają wiele pytań
o jego potrzeby i rozwój. Podejmują się także poszukiwania odpowiedzi na stawiane wprost lub nie wprost pytania. Zdają się
pozostawiać jednocześnie Czytelnikowi miejsce na własną refleksję oraz poszukiwanie własnych odpowiedzi na kluczowe
pytania dotyczące dziecka i związane z dzieckiem. Współczesna
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rzeczywistość, dynamicznie zmieniające się warunki życia, powodują generowanie coraz to nowych potrzeb społecznych i indywidualnych, co nie pozostaje bez znaczenia wobec wychowania
i warunków rozwojowych dziecka. W artykułach odpowiedzi są
udzielane w odniesieniu do rodziny, przedszkola, szkoły, internetu jako głównych środowisk wychowawczych współczesnego
dziecka. Zaakcentowano także problem dziecka, które nie nadąża
w rozwoju według współczesnego klucza natychmiastowości. Zestawiono także przestrzeń stu lat i przemian jakie zaszły w zakresie edukacji seksualnej i podejmowania tej tematyki w rozmowie
z dzieckiem.
Mimo że wiek XX został okrzyknięty stuleciem dziecka, zdaje
się nie spełnił pokładanych w tym określeniu nadziei i potencjału.
Może spełnił – jednak czy z korzyścią dla dziecka i jego wzrastania? Właśnie wiek XX postawił wiele wyzwań przed rodziną,
instytucjami edukacyjnymi i oświatowymi i różnego rodzaju instytucjami, które mają wpływ na to, co jest dziecku proponowane
i jak kształtowana jest jego rzeczywistość.
Publikacja adresowana jest do rodziców, pedagogów, nauczycieli, wychowawców a także studentów pedagogiki, psychologii, socjologii, nauk o rodzinie, pracy socjalnej. Adresowana jest
także do pracowników instytucji oświatowych i edukacyjnych,
którzy w sposób bezpośredni mają wpływ na kształtowanie się
programów edukacyjnych, wychowawczych czy profilaktycznych. Odbiorcami mogą być także te osoby, dla których troska
o dziecko i jego rozwój pozostaje częścią dynamicznego świata
ponowoczesności.
Anna Błasiak
Ewa Dybowska
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