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Specyfika metodologiczna nauk humanistycznych
w ujęciu Wilhelma Diltheya
1. Wprowadzenie
Wilhelm Dilthey (1833-1911) uchodzi za jednego z najwybitniejszych filozofów
drugiej połowy XIX wieku, lecz wpływ jego myśli był rozległy również w filozofii
i humanistyce XX wieku. Niemiecki myśliciel uważany jest za wybitnego
przedstawiciela filozofii życia, hermeneutyki i filozofii kultury [1].
Dilthey studiował teologię i właśnie za sprawą tej dyscypliny zaczął interesować
się filozofią. Jednym z jego nauczycieli był Kuno Fischer – badacz filozofii
Immanuela Kanta. Ów fakt nie pozostał bez wpływu na Diltheya, który inspirował
się myślą autora „Krytyki czystego rozumu”. Jednakże Dilthey, w przeciwieństwie
do Kanta, rozumowi i pojęciom odmawiał charakteru apriorycznego. Dla
omawianego filozofa zarówno rozum, jak i pojęcia były czymś historycznym, a nie
apriorycznym [2].
W toku swych studiów Dilthey miał okazję słuchać wykładów Augusta Bockha,
Friedricha A. Trendelenburga i Leopolda von Rankego. Były to czasy, w których
nastąpił gwałtowny rozwój niemieckiej szkoły historycznej, co wywarło silny wpływ
na profil zainteresowań Diltheya – stał się jednym z tych przedstawicieli filozofii
życia, dla których dużą rolę odgrywała historia. Nie oznacza to jednak, iż nie
podzielał poglądów charakterystycznych dla innych filozofów życia. Podobnie jak
pozostali przedstawiciele tego nurtu ujmował życie w jego zmienności, ruchu
i stawaniu się. Przeciwstawiał się mechanicyzmowi, który – w opinii filozofów życia
– nie był odpowiedni dla uchwycenia tego, czym jest życie. Wraz z innymi reprezentantami filozofii życia kwestionował znaczenie metody racjonalnej, a zamiast niej
doceniał rolę intuicji i praktyki. W przypadku Diltheya charakterystyczne było to, iż
w sposób szczególny akcentował rolę rozumienia historycznego [2].
Doktorat Diltheya poświęcony był zasadom etyki Friedricha D. Schleiermachera.
Niedługo po obronie dysertacji doktorskiej, począwszy od 1867 roku, Dilthey
rozpoczął karierę akademicką. Początkowo wykładał w Bazylei, a głównym
przedmiotem jego zainteresowań stały się wówczas matematyka, fizjologia,
psychologia i historia. W kolejnych latach pracował na uniwersytetach w Kilonii i we
Wrocławiu, zaś w 1883 roku przyznano mu katedrę w Berlinie po słynnym logiku
i filozofie Rudolfie H. Lotzem. Wśród ważnych prac, które Dilthey publikował
w tamtym okresie, można wyszczególnić te poświęcone Schleiermacherowi, filozofii
Hegla, a przede wszystkim problematyce odrębności nauk humanistycznych. Do
istotnych dzieł podejmujących ostatnią z wymienionych kwestii należy „Budowa
świata historycznego w naukach humanistycznych” z 1910 roku.

1

marcinmkrakow@interia.pl, Instytut Filozofii i Socjologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet
Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.
7

Marcin Murzyn

Dilthey miał ambicję przywrócenia filozofii wielkości i podniesienia jej rangi tak,
aby mogła wywierać wpływ na życie jednostek i całego społeczeństwa. W owym
zadaniu pomóc miało podniesienie znaczenia nauk humanistycznych poprzez
uczynienie z nich odrębnej całości z odmienną, w stosunku do nauk przyrodniczych,
metodologią [2]. Poniżej zostaną przedstawione kwestie związane ze specyfiką metodologiczną nauk humanistycznych w ujęciu autora „Budowy świata historycznego
w naukach humanistycznych”, ze szczególnym uwzględnieniem ich odrębności
w stosunku do przyrodoznawstwa.

2. Metoda naukowa
Ważnym wymiarem nauki jest stosowanie w niej metody naukowej. Przez metodę
określa się zazwyczaj stosowany systematycznie sposób postępowania w jakiejś
dziedzinie. Polskie słowo „metoda” pochodzi od greckiego methodos oznaczającego
sposób działania. Jan Such i Małgorzata Szcześniak piszą, że przez „(…) metodę
naukową rozumiemy sposób badania, wyznaczający kolejne etapy postępowania
uczonych w danej dziedzinie naukowej (świadomy sposób działania możliwy do
powtórzenia we wszystkich przypadkach danego rodzaju; założenie ogólne,
określane jako ramy lub wytyczne badania; sposób rozwiązywania problemów
teoretycznych lub zadań praktycznych; zespół czynności i środków stosowanych
w określony sposób dla danego celu poznawczego, np. rozwiązania problemu)” [3].
Współcześni filozofowie nauki wyróżniają dwie podstawowe metody stosowane
w nauce: metodę nauk formalnych i metodę nauk empirycznych.
Metoda nauk formalnych, obowiązująca w logice i matematyce, zwie się inaczej
metodą sformalizowaną lub aksjomatyczno-dedukcyjną. Odznacza się tym, że ma
charakter formalny i nie dotyczy faktów empirycznych. Tezy logiki i matematyki są
niezawodne i prawdziwe dzięki definicjom i dowodom wychodzącym od
aksjomatów oraz założeń wyjściowych, czyli zdań przyjmowanych bez dowodu.
Niezawodność nie przysługuje metodzie nauk empirycznych – zwanej także
metodą stawiania i krytyki hipotez bądź metodą hipotetyczno-dedukcyjną. Charakter
tej metody jest empiryczny, gdyż przy jej stosowaniu należy odwoływać się do
faktów pochodzących z doświadczenia. Twierdzenia uzyskiwane dzięki metodzie
nauk empirycznych są hipotetyczne, każdorazowo tylko do pewnego stopnia
potwierdzone doświadczalnie. Nauki empiryczne, oprócz metod hipotetycznodedukcyjnych, stosują metody redukcyjne, czyli takie, które – w przeciwieństwie do
metod dedukcyjnych – nawet przy prawdziwych przesłankach nie gwarantują
uzyskania prawdziwych wniosków, a zatem są zawodne [3].
W związku z dwiema zasadniczymi metodami stosowanymi w nauce we
współczesnej metodologii nauk dzieli się wszystkie nauki na dwie grupy: nauki
formalne i nauki empiryczne. Do pierwszej grupy nauk zalicza się logikę i matematykę, zaś do drugiej z grup pozostałe nauki, takie jak m. in. fizyka, chemia,
biologia, psychologia, socjologia, historia, językoznawstwo czy ekonomia.
W naukach formalnych spotyka się wyłącznie twierdzenia składające się ze zdań
analitycznych, zaś w naukach empirycznych występują przede wszystkim różnego
rodzaju zdania syntetyczne, a zdania analityczne odgrywają jedynie rolę pomocniczą
(np. jako postulaty znaczeniowe określające znaczenia specjalnych terminów
występujących w poszczególnych naukach).
8
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Nawiązując do przedstawionego powyżej podziału wyróżnia się dwa główne człony
ogólnej metodologii nauk: metodologię nauk formalnych (dedukcyjnych) i metodologię nauk empirycznych (zwaną dawniej metodologią nauk indukcyjnych) [4].
Współcześnie powszechnie akceptowany jest również podział nauk empirycznych
na nauki przyrodnicze i społeczno-humanistyczne. Poczynienie dystynkcji między
naukami przyrodniczymi a społeczno-humanistycznymi wydaje się czymś naturalnym z uwagi na specyfikę przedmiotową humanistyki. Wystarczy wspomnieć
chociażby o tym, iż w przypadku nauk społeczno-humanistycznych występują pewne
ograniczenia w przeprowadzaniu eksperymentów. Eksperyment laboratoryjny często
bywa kluczowy w postępowaniu badawczym nauk przyrodniczych, tymczasem
w humanistyce nie może on znaleźć zbyt szerokiego zastosowania – wszak ludzie
umieszczeni w sztucznych warunkach laboratoryjnych zachowywaliby się inaczej,
niż w warunkach naturalnych. Przedmiotem badań w naukach społeczno-humanistycznych jest człowiek i jego osobowość, a to powoduje poważne komplikacje
w postępowaniu badawczym. Ów fakt rodzi problemy natury poznawczej (np. trudno
o wysoki stopień obiektywności wiedzy uzyskiwanej w humanistyce) oraz etycznej
(np. w psychologii, z uwagi na obowiązujące zasady etyczne, nie sposób przeprowadzać pewnych eksperymentów, które mogłyby okazać się szkodliwe dla ludzi).
Poważnym ograniczeniem postępowania badawczego nauk humanistycznych jest
także brak możliwości zapewnienia powtarzalności badanych zjawisk. Doskonale
zdają sobie z tego sprawę historycy, opisujący zdarzenia jednostkowe i niepowtarzalne. Przykładowo badając przebieg bitwy pod Hastings z 1066 roku nie mogą
oni ponownie odtworzyć tego wydarzenia. Pod tym względem historyk znajduje się
w gorszym położeniu od chemika, który w dowolnej chwili może w warunkach
laboratoryjnych odtworzyć przebieg interesującej go reakcji chemicznej.
Specyfika przedmiotowa humanistyki wymusza na badaczach stosowanie
odrębnych metod badawczych, takich jak: metoda interpretacji humanistycznej, metoda
historyczno-porównawcza i metoda hermeneutyczna. Pierwsza z wymienionych metod
związana jest z wyjaśnianiem postępowania ludzi z uwzględnieniem celów
podmiotów działań. Dlatego przy wyjaśnianiu ludzkich działań potrzebne jest
założenie o racjonalności postępowania człowieka – przyjmuje się, że ludzie działają
racjonalnie, stosując odpowiednie środki do osiągania swych celów. W metodzie
historyczno-porównawczej porównuje się pod rozmaitymi względami poszczególne
kultury, języki, zjawiska historyczne czy instytucje – zarówno te, które istnieją
współcześnie, jak i te następujące po sobie w różnych epokach. Dzięki temu można
dostrzec między nimi liczne podobieństwa oraz różnice. Metoda historyczno-porównawcza okazuje się szczególnie cenna w postępowaniu badawczym historyków [3].
Ostatnia z wymienionych metod, mianowicie metoda hermeneutyczna – jak
podkreślają Jan Such i Małgorzata Szcześniak – „(…) ujmuje rzeczywistość
historyczną jako tekst podlegający rozumieniu, które winno uwzględniać
świadomość historyczną i procedury znane z badań filozoficznych” [3].
Metoda interpretacji humanistycznej, metoda historyczno-porównawcza oraz
metoda hermeneutyczna są współcześnie stosowane w praktyce badawczej
przedstawicieli nauk humanistycznych. Ugruntowanie tych metod, w szczególności
zaś metody hermeneutycznej, jest w dużej mierze zasługą Wilhelma Diltheya. Jak
9
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wcześniej wspomniano Dilthey uznawany jest za wybitnego filozofa drugiej połowy
XIX wieku. Lecz jego dociekania nad odrębnym statusem metodologicznym
humanistyki nie straciły na aktualności również w XXI wieku.

3. Autonomia metodologiczna humanistyki
Myśl Diltheya łączy się z przełomem antypozytywistycznym. Filozof, począwszy
od lat dwudziestych XX wieku, uchodzi za jednego z antypozytywistów. Krytyce
poddał stanowiska dwóch czołowych przedstawicieli empiryzmu i scjentyzmu:
Augusta Comte’a i Johna Stuarta Milla. Co prawda autora „Budowy świata
historycznego w naukach humanistycznych” łączyły z nimi wiara w odkrycie praw
rządzących rzeczywistością społeczną i historyczną, a także programowe odrzucanie
rozwiązań metafizycznych, lecz jednocześnie dzieliła go od nich negatywna opinia
o utożsamianiu metody nauk humanistycznych z metodami nauk przyrodniczych.
Dilthey zwracał uwagę na zasadniczą odrębność świata historycznego od rzeczywistości przyrodniczej. Owa odrębność – zdaniem niemieckiego filozofa – domagała
się stosowania odmiennych metod naukowych [2].
Dociekania na temat odrębności nauk humanistycznych od nauk przyrodniczych
Dilthey podjął w obliczu kryzysu nauk humanistycznych, który można było
zaobserwować w drugiej połowie XIX wieku. Jak pisze Tadeusz Gadacz: „Problem
historii duchowego życia podjął Dilthey w kontekście kryzysu, w jakim znalazły się
filozofia i nauki humanistyczne w drugiej połowie XIX wieku. Panujące wówczas
pozytywizm i historyzm, kierując się ideałem poznania empirycznego i obiektywnego, uczyniły z nich kryterium wszelkiego poznania. Edmund Husserl szukał
wyjścia z tego kryzysu w fenomenologii, ideale filozofii jako nauki ścisłej, Dilthey
natomiast – w nowym ugruntowaniu nauk humanistycznych, które pod względem
metodologicznym oddzielał od nauk przyrodniczych” [2]. Można dodać, iż kryzys
filozofii i humanistyki w drugiej połowie XIX wieku był sprzęgnięty z kryzysem
całej europejskiej kultury tamtych czasów, który dostrzegali tacy filozofowie, jak np.
Fryderyk Nietzsche czy Oswald Spengler. Idea kryzysu kultury na gruncie
europejskim rozpowszechniła się właśnie w drugiej połowie XIX wieku, co może
uchodzić za „(…) zjawisko paradoksalne, ponieważ to właśnie wtedy, w dziewiętnastym stuleciu, zdobycze nauk szczegółowych, powszechna urbanizacja, rozwój
techniki i wzrost poziomu edukacji ugruntowały przekonanie o nowych możliwościach rozwijającego się świata. Europa zaczęła wówczas zapewniać względne
bezpieczeństwo i dostatniość życia, które dawały społeczeństwom nadzieję na lepszą
przyszłość. Równocześnie jednak ową stabilizację zakłócały lokalne niepokoje
społeczne, rewolucje oraz pierwsze symptomy zagrożeń płynących ze strony tak
unowocześnionego świata. Kryzysowe myślenie dotyczyło szczególnie kształtu
społeczeństw europejskich, całej sztuki nowoczesnej oraz głębokich przemian
w sferze kultury” [5]. Nowe ugruntowanie nauk humanistycznych, w przekonaniu
Diltheya, miało być lekiem na kryzys humanistyki, a także europejskiej kultury.
Zadaniem, które postawił przed sobą Dilthey, było znalezienie warunków
możliwości doświadczenia w naukach humanistycznych. Wyzwanie naszego filozofa
było więc analogiczne do tego, jakie podjął w „Krytyce czystego rozumu” Kant. Przy
czym filozof z Królewca szukał warunków możliwości doświadczenia dla nauk
przyrodniczych, zaś autor „Budowy świata historycznego w naukach humanistycz10
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nych” pragnął ugruntować w analogiczny sposób korpus dyscyplin humanistycznych.
Dilthey planował w tym celu napisanie dzieła, które już samym tytułem miało
nawiązywać do głównej pracy Kanta – chodzi o pracę, która ostatecznie nigdy nie
została napisana, mianowicie „Kritik der historischen Vernunft” [2].
U Diltheya, jako przedstawiciela nie tylko hermeneutyki, lecz także filozofii życia,
bardzo ważna jest kategoria życia. W rozważaniach metodologicznych niemieckiego
myśliciela kluczowe jest oczywiście odróżnienie nauk humanistycznych od nauk
przyrodniczych, lecz punktem wyjścia jego filozofii w ogóle jest życie. W tym miejscu
warto zastanowić się nad tym, czym – w ujęciu Diltheya – jest życie?
Życie to dla Diltheya ostateczna rzeczywistość, stanowiąca podłoże społeczeństwa
i kultury. Jest ono bazą dla wszelkiego rodzaju zjawisk dostępnych ludziom w ich
doświadczeniu. Właśnie z życia wyrasta różnorodność ludzkiej kultury i złożoność
wszelkich procesów społecznych. Charakterystyczna dla życia jest jego nieustanna
zmienność. Życie nie jest trwałym i niezmiennym bytem, ale przepływem. Ludzkie
Ja to nie żaden byt substancjalny, lecz po prostu życie, na które składają się energia
i działanie. Zdaniem Diltheya życie jest podstawowym faktem, od którego wychodzimy
w każdym procesie poznawczym. W związku z tym poznawanie świata zakłada
również poznanie samego życia.
Należy jednak pamiętać, iż dla Diltheya życie to nie tylko zjawiska biologiczne.
Filozofia życia w ujęciu naszego myśliciela umniejszała rolę procesów biologicznych. Oczywiście Dilthey nie negował wpływu zjawisk biologicznych na życie
człowieka – wręcz przeciwnie, doceniał ich znaczenie i twierdził, że stanowią one
konieczny warunek funkcjonowania organizmu. Popędy, takie jak dążenie do
zaspokojenia głodu czy popęd seksualny, determinują indywiduum do działania
w środowisku. Przyroda jest ponadto miejscem, z którego człowiek może czerpać
materialne surowce, niezbędne do życia i zaspokajania podstawowych potrzeb.
Niemiecki filozof miał świadomość, iż bez przyrodniczego podłoża ludzie nie
mogliby rozwinąć czegoś, co cenił szczególnie, a mianowicie kultury – wszak właśnie
ze środowiska przyrodniczego człowiek czerpie surowce potrzebne w twórczości
kulturalnej.
Jednakże pojęcie „życia” Dilthey odnosił do rodzaju ludzkiego. Stosowanie tego
terminu filozof ograniczał więc do świata typowo ludzkiego. Zatem można
powiedzieć, iż życie to – w opinii Diltheya – coś, co wyróżnia ludzkość spośród
rzeczywistości przyrodniczej, aczkolwiek obejmuje również relację człowieka do
przyrody i jego biologiczną naturę, wraz z wszelkiego rodzaju popędami. Lecz
człowiek jest przede wszystkim istotą historyczną, dla której kluczowe są procesy
dziejowe, kultura i życie społeczne. Istota ludzka afirmuje siebie za sprawą
partycypacji w kulturze i procesach społecznych [6].
Jak pisze Zbigniew Kuderowicz dla Diltheya: „W każdej jednostce życie daje się
stwierdzić jako zespół jej przeżyć psychicznych, które powiązane ze sobą tworzą
strukturę. Nie są one jednakowe u wszystkich, nie są kombinacją tych samych
elementów – są zawsze przeżyciami jakiejś indywidualności psychicznej, jakiejś
jaźni (Selbst). Przeżycia nie występują poza osobowością psychiczną. Dzięki temu
posiadają one indywidualne zabarwienie, zależne od doświadczeń jednostki. Dzięki
temu jednostki odczuwają te przeżycia jako osobiste i własne” [6].
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Dilthey w pracy „O istocie filozofii” dowodził również, iż życie jest ostatecznym
korzeniem światopoglądu. O życiu pisał w następujący sposób: „Rozprzestrzenione
na Ziemi w niezliczonych indywidualnych procesach życiowych, przeżywane na
nowo przez każde indywiduum, jako moment teraźniejszości nieuchwytne dla
obserwacji, ale trwające we wspomnieniu jak pogłos, obiektywizujące się w swych
uzewnętrznieniach, w całej swej głębi pełniej dostępne w rozumieniu i interpretacji,
niżeli w jakimkolwiek uwewnętrznieniu lub w ujmowaniu własnego przeżycia
– życie w niezliczonych formach obecne jest w naszej wiedzy, wszędzie jednak
ujawnia te same cechy wspólne. (…) Wszelkie myślenie, wszelkie wewnętrzne albo
zewnętrzne działanie występuje jako zwarte i rozwija się. Ale przeżywam także
pewien wewnętrzny stan spokoju; jest to marzenie, gra, rozrywka, przyglądanie się
i lekkie ożywienie – jako pewnego rodzaju tło życia. Ujmuję w nim innych ludzi
i rzeczy nie tylko jako realności, które pozostają w związku przyczynowym ze mną
i ze sobą nawzajem: powiązania życiowe prowadzą ode mnie we wszystkich
kierunkach, odnoszę się do ludzi i rzeczy, zajmuję wobec nich stanowisko, spełniam
ich wymagania wobec mnie i oczekuję czegoś od nich. Jedni mnie uszczęśliwiają,
poszerzają moje istnienie, wzmagają moją siłę, inni wywierają na mnie nacisk
i ograniczają mnie. (…) człowiek odczuwa (…) te zależności. Przyjaciel jest dla
niego siłą, która wzmaga jego własne istnienie, każdy członek rodziny ma określone
miejsce w jego życiu i wszystko, co go otacza, jest przezeń rozumiane jako życie
i duch, który się w nim zobiektywizował. Ławka przed drzwiami, cieniste drzewo,
dom i ogród mają pośród tych obiektywizacji swój charakter i znaczenie. W ten
sposób życie każdej jednostki wytwarza właściwy sobie świat” [7].
Ważnym wymiarem ludzkiej egzystencji i życia jest dla Diltheya historyczność.
Człowiek tkwi w historii i poznając ją poznaje zarazem samego siebie. Jedynie
empiryczne badanie dziejów może dostarczyć nam wiedzy o człowieku.
Niemożliwy do zrealizowania – zdaniem Diltheya – jest jednak obiektywistyczny
ideał historii, proponowany chociażby przez Leopolda von Rankego [2]. Ranke,
niemiecki historyk z XIX wieku, który na trwałe zapisał się w dziejach historiografii,
głosił pogląd, iż historię można odseparować od sądów wartościujących i ocen
współczesności. Wiedza historyczna – zdaniem Rankego – może zostać oparta wyłącznie na analizie wydarzeń, a historię powinno się pisać „tak, jak to w istocie było”.
Zadaniem historii nie jest ocenianie przeszłych zdarzeń i wartościowanie ludzkich
czynów, lecz obiektywne pokazywanie tego, co wydarzyło się w przeszłości [8].
Wizja wiedzy historycznej, którą proponował Leopold von Ranke, jest według
Diltheya nie tylko niemożliwa do zrealizowania, lecz także szkodliwa dla nauki
historycznej, gdyż hamuje jej rozwój. Neutralistyczny obiektywizm poznania
historycznego nie może zostać osiągnięty, ponieważ badacz dziejów nie jest w stanie
wygasić własnego Ja i wiążącego się z tym zasobu przekonań, emocji i postaw
charakterystycznych dla czasów, z perspektywy których przychodzi mu ustosunkowywać się do przeszłości. Każda epoka historyczna odznacza się specyficznym dla
siebie typem duchowości, odmiennym od tego, jaki dominuje w innych okresach
dziejów. Dlatego historyk zawsze uwarunkowany jest konkretną sytuacją historyczną
i osobistymi preferencjami. W związku z tym dążenie do pisania historii w sposób
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obiektywny jest – w opinii Diltheya – postulatem utopijnym, którego należy się
wyzbyć [9].
Wyjaśnianie ludzkich dziejów i czynów w sposób obiektywny jest – zdaniem
Diltheya – niemożliwe. Nasz filozof uważa również, iż racji nie mają ponadto
zwolennicy psychologii asocjacjonistycznej, pragnący wyjaśniać świat przeżyć
duchowych człowieka tak, jak nauki fizyko-chemiczne wyjaśniają przedmioty
materialne. Błędny – w przekonaniu Diltheya – empiryzm psychologii asocjacjonistycznej należy zastąpić psychologią opisową, którą najlepiej oprzeć na przeżyciu.
Na przeżyciu opiera się doświadczenie wewnętrzne, które jest czymś odmiennym
od zmysłowego doświadczenia zewnętrznego. Ta teoriopoznawcza różnica między
doświadczeniem wewnętrznym a doświadczeniem zewnętrznym – zdaniem Diltheya
– stanowi kryterium, na którego podstawie można odróżnić nauki humanistyczne
(zwane inaczej naukami o duchu) od nauk przyrodniczych [2].
Najważniejszą właściwością, na której opierają się nauki humanistyczne, jest
przeżycie. Dilthey pisze, iż punktem wyjścia w budowie nauk humanistycznych jest
„(…) przeżycie – wychodzi się od rzeczywistości i dochodzi do rzeczywistości – jest
coraz głębsze wdzieranie się w rzeczywistość historyczną, coraz bogatsze jej odczytywanie, coraz rozleglejsze ogarnianie. Nie ma tu miejsca na żadne hipotetyczne
supozycje, które by podkładały cokolwiek zamiast danych bezpośrednich.
Rozumienie wnika bowiem w obce ekspresje życiowe poprzez transpozycje pełni
własnych przeżyć. Przyroda (…) jest składową częścią dziejów tylko przez swe
tworzywo i ponieważ może być przedmiotem twórczego działania. Oczywiście,
właściwym państwem historii jest również pewna zewnętrzność; jednakże dźwięki,
składające się na utwór muzyczny, płótno, na którym namalowano obraz, sala
sądowa, w której ogłoszono wyrok, więzienie, w którym wymierzono karę,
zawdzięczają przyrodzie tylko swoje tworzywo. Każda natomiast operacja nauk
o duchu, która zostaje dokonana na takich faktach zewnętrznych, ma do czynienia
jedynie z sensem i znaczeniem, jakie fakty te uzyskują w wyniku działania ducha.
Operacja taka służy rozumieniu, które w tych faktach pojmuje te znaczenia, ten sens”
[10]. Zasadniczym przedmiotem nauk humanistycznych są przeżycia duchowe
człowieka, a więc to, co w jednostkach wewnętrzne. Z kolei przedmiotem nauk
przyrodniczych są fakty dane świadomości z zewnątrz [2].
Badacze w naukach humanistycznych i w naukach przyrodniczych powinni
stosować w związku z tym odmienne procedury. W naukach przyrodniczych uczeni
mogą odnosić się do przedmiotu tak, aby dokonać jego pomiaru – powinni zmierzyć
i zważyć obiekt swoich zainteresowań badawczych, gdyż to, co fizyczne, jako
usytuowane w czasie i w przestrzeni, posiada określoną wielkość. Natomiast
w naukach o duchu fizyczne aspekty przedmiotów i procesów są jedynie środkami
służącymi do ich rozumienia. W naukach humanistycznych chodzi o to, aby od
zewnętrznego wyrazu przejść do tego, co wewnętrzne. Dla Diltheya taka procedura
to swoisty ruch „uświadamiania sobie” [11].
W naukach humanistycznych, w związku z ich specyfiką metodologiczną,
występują nie tylko zdania teoretyczne (opisujące fakty), lecz także sądy
wartościujące i normy. Inne są również cele dociekań w naukach przyrodniczych
i w naukach humanistycznych. Dla pierwszych celem jest poznawanie, wyjaśnianie
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i analizowanie. Natomiast dla drugich najważniejsze jest rozumienie. Podczas gdy
wyjaśnianie stanowi proces wyłącznie intelektualny, to rozumienie jest czymś, co
angażuje ogół psychicznych władz człowieka [3].
Czym dla Diltheya jest – tak ważne dla nauk humanistycznych – rozumienie?
Nasz filozof definiuje rozumienie jako „(…) proces, w którym na podstawie
zmysłowo danych przejawów życia psychicznego osiągamy poznanie” [12]. Ponadto
określa on rozumienie jako proces, dzięki któremu „(…) na podstawie znaków
z zewnątrz dostarczanych przez zmysły poznajemy sferę wewnętrzną” [12]. Tak
ujmowane rozumienie jest fundamentalnym postępowaniem we wszystkich operacjach podejmowanych na gruncie nauk humanistycznych [12]. Rozumienie, kluczowe dla nauk o duchu, to sposób poznania diametralnie różniący się od analitycznego
i ścisłego wyjaśniania, charakterystycznego dla nauk przyrodniczych [13].
Wszystko to sprawia, iż Dilthey, dostrzegając różnicę metod stosowanych
w humanistyce i przyrodoznawstwie XIX wieku, opowiedział się za autonomią nauk
humanistycznych. Za życia niemieckiego filozofa rozgorzał spór między naturalizmem metodologicznym a antynaturalizmem metodologicznym. Dilthey popierał
rzecz jasna drugie z wymienionych stanowisk, uważając, że humanistyka nie
powinna przejmować w swych dociekaniach metod wypracowanych na gruncie nauk
przyrodniczych – mimo, iż te ostatnie osiągały wówczas znaczne sukcesy. Humanistyka, posiadająca specyficzne dla siebie metody badawcze, powinna zachować
swą autonomię w stosunku do przyrodoznawstwa [3].

4. Podsumowanie
Czy myśliciel, którego stanowisko zaprezentowano w niniejszym opracowaniu,
miał rację? Zdania w tej kwestii są podzielone, bowiem spór między naturalizmem
metodologicznym a antynaturalizmem metodologicznym, mimo iż rozgorzał jeszcze
w XIX wieku, trwa nadal, a do jego rozstrzygnięcia droga jest daleka. Być może
racja leży po stronie tych, którzy w owym sporze chcieliby zająć stanowisko
kompromisowe. Przykładowo Jan Such i Małgorzata Szcześniak uważają, że oba ze
skrajnych stanowisk „(…) są tu zapewne niesłuszne, słuszny zdaje się być
umiarkowany naturalizm metodologiczny, który dostrzegając odmienność metod
stosowanych w obu tych wielkich działach nauk, jednocześnie podkreśla zasadniczą
jedność metodologiczną nauki” [3]. Niemniej wielkość Diltheya jako filozofa polega
bezsprzecznie na tym, iż rozważania, które na temat odrębnego statusu
metodologicznego humanistyki podejmował w XIX wieku, nie tracą na aktualności
także w XXI stuleciu.
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Specyfika metodologiczna nauk humanistycznych w ujęciu Wilhelma Diltheya
Streszczenie
Wilhelm Dilthey uchodzi za jednego z najwybitniejszych filozofów drugiej połowy XIX wieku. W swej
twórczości podejmował rozmaite tematy, stąd przedstawia się go zarówno jako reprezentanta filozofii
życia, jak i przedstawiciela hermeneutyki. Wśród zagadnień, na które zwracał on uwagę, był również
kryzys nauk humanistycznych, jaki można było zaobserwować u schyłku XIX wieku. Dilthey nie tylko
diagnozował ów kryzys, ale też starał się mu przeciwdziałać. Uważał, że rangę humanistyki można by
podnieść za sprawą udoskonalenia jej metod badawczych. Nauki humanistyczne, twierdził Dilthey,
wykazują zasadniczą odrębność metodologiczną w stosunku do przyrodoznawstwa. Podczas gdy
w naukach przyrodniczych chodzi o analizowanie i wyjaśnianie, to celem humanistyki jest rozumienie.
To ostatnie angażuje również emocjonalną sferę człowieka, co sprawia, że opisanie świata historycznokulturowego w sposób obiektywny nie jest możliwe. Procedury badawcze w naukach humanistycznych
muszą zatem różnić się od procedur stosowanych w przyrodoznawstwie. Przedmiotem dociekań
humanistyki są przede wszystkim przeżycia duchowe człowieka, dlatego pomiar czy analiza nie są
w niej tak istotne, jak rozumienie, które wiąże się z zaangażowaniem w poznanie ogółu ludzkich władz
psychicznych. Celem artykułu jest omówienie stanowiska Diltheya, który opowiadał się za autonomią
metodologiczną nauk humanistycznych. Jego poglądy zrekonstruowano w oparciu o najważniejsze
dzieła autora, takie jak „O istocie filozofii” czy „Pisma estetyczne”, oraz przy odwołaniu się do
literatury przedmiotu.
Słowa kluczowe: Dilthey, hermeneutyka, metodologia, rozumienie.

The methodological specificity of the humanities according to Wilhelm Dilthey
Abstract
Wilhelm Dilthey is one of the greatest philosophers of the second half of the nineteenth century. In his
work he undertook various topics. He dealt with hermeneutics and the philosophy of life. He also
referred to the crisis of the humanities, which took place at the end of the nineteenth century. He not
only described the crisis, but also wanted to fight it. He thought that humanities would be better if their
research methods were better. That is why in his works he wrote a lot about the methodology of the
humanities. He claimed that the humanistic sciences by their method are separate from the natural
sciences. Natural sciences have the purpose of explaining and analyzing. The goal of the humanities is
more ambitious. The goal of the humanities is understanding. Understanding involves the entire human
psyche. The purpose of my article is to present Dilthey's views on the specificity of the humanities.
I use his books and other literature that concerns his philosophy.
Keywords: Dilthey, hermeneutics, methodology, understanding.
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Efektywność kształcenia – jak ją rozumieć?
1. Wstęp – pojęcie i istota efektywności
W książce T. Kotarbińskiego „Traktat o dobrej robocie” odnajdujemy: „Efektywność jest istotną i złożoną właściwością działań ludzkich” [1]. W 1969 roku
K. Denek dodał „dotyczy to także aktywności w sferze edukacji” [2]. Jednakże
prowadzone badania nad efektywnością dotyczą różnych sfer życia społecznego
i gospodarczego, dlatego potrzebne jest dokonanie wprowadzenia do tego interdyscyplinarnego podejścia.
Pierwotne znaczenie efektywności należy do kategorii ekonomicznej, wykorzystywanej przede wszystkim, jako kryterium oceny działalności zarówno na poziomie
całego przedsiębiorstwa, jak i w poszczególnych jego obszarach. Efektywność to
właściwość przesądzająca o istocie przedsiębiorstwa, jako podmiotu gospodarującego, warunkująca jego funkcjonowanie oraz determinująca jego rozwój [3].
Problematyka efektywności zajmuje ważną pozycję we współczesnej myśli
ekonomicznej. Świadczyć o tym może pogląd P. A. Samuelsona i W. D. Nordhausa,
iż „efektywność może być głównym przedmiotem ekonomii i, najogólniej rzecz
ujmując, jest ona utożsamiana z brakiem marnotrawstwa” [4]. Stwierdzenie to
z pewnością podkreśla wagę poruszanego problemu oraz potwierdza zasadność
badań nad efektywnością, zarówno w skali mikro i makro.
Analizy poglądów dotyczące efektywności, lokują się w podstawowych dwóch
wymiarach: rynkowy i ekonomiczny [5, 6]. Zagadnieniami tymi zajmowali się
również A. Melich, I. Pasieczny, J. Więckowski, inny. R. Matwiejczuk pojęcie efektywności odnosi do zasady racjonalnego gospodarowania formułowanej w dwóch
wariantach: wydajnościowym (maksymalizacja efektu) i oszczędnościowym (minimalizacja nakładu) [7]. W teorii ekonomii efektywność to dążenie do największej
wydajności, lub do oszczędności środków. Efektywność, w ujęciu tradycyjnym,
rozpatrywana jest, jako stosunek nakładów do uzyskiwanych efektów, natomiast
w ujęciu zasobowym, jako możliwie najbardziej efektywna alokacja dostępnych
zasobów oraz ogólna ocena działania organizacji, uwzględniająca wszystkie elementy
wpływające na skuteczność prowadzenia przez nią działalności (ujęcie strategicznoorganizacyjne). Bardziej szczegółowo przedstawia to zagadnienie Z. Martyniak
(2000), wyróżniając siedem obszarów konotujących z pojęciem efektywności:
 ekonomiczny, zawierający kryteria przedstawiające relacje pomiędzy efektami
a nakładami;
 rynkowy, nawiązujący do celowościowej interpretacji kategorii efektywności,
obejmujący kryteria obrazujące relacje w dwóch płaszczyznach: wymiarze
stricte rynkowym, oraz wymiarze rynkowo-ekonomicznym, zaspokajanie
potrzeb zewnętrznych klientów przedsiębiorstwa przy racjonalnym, ekonomicznie uzasadnionym poziomie nakładów;
1
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systemowy, obrazujący stan przedsiębiorstwa, jako systemu lub jego
podsystemów w odniesieniu do długofalowych celów przedsiębiorstwa;
 polityczny, obejmujący relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem;
 kulturowy, podkreślający zdolność przedsiębiorstwa do utrwalania i kultywowania norm i wartości pozwalających zachować tożsamość kulturową
społeczeństwa oraz wkład w rozwój kultury;
 społeczny, wyrażający interesy pracowników i właścicieli przedsiębiorstwa
w kategoriach potrzeb i ról społecznych;
 ekologiczny, akcentuje oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko oraz
relacje z otoczeniem [8].
W przeglądzie literaturowym dotyczącym istoty i opisu efektywności nie
powinno zabraknąć definiowania efektywności, jaką przedstawiła M. Holstein-Beck
(1997), wyróżniając sześć kategorii składających się na współczesne rozumienie
treści i zakresu pojęcia efektywności. Obejmują one: wydajność (w ujęciu technicznoekonomicznym H. Emersona); kompetencyjność (w ujęciu organizacyjno-biurokratycznym M. Webera); sprawność (w ujęciu prakseologicznym T. Kotarbińskiego);
funkcjonalność (w ujęciu humanistycznym R. Beckharda); komunikatywność
(w ujęciu osobowościowym D. J. Lawlessa); moralność (w ujęciu behawioralnym
K. Obuchowskiego) [9].
Innym występującym w literaturze przedmiotu podziałem jest skategoryzowanie
efektywności organizacyjnej nazywanej również efektywnością funkcjonowania
systemu. Pod tym pojęciem kryje się zdolność przedsiębiorstwa do bieżącego
i strategicznego przystosowania się do zmian w otoczeniu oraz produktywnego
wykorzystania posiadanych zasobów dla realizacji przyjętej struktury celów.
Na efektywność organizacyjną składa się efektywność gospodarowania (inaczej
ekonomiczna) oraz pozaekonomiczna. Efektywność ekonomiczna wywodzi się
z zasady racjonalnego gospodarowania i oznacza osiąganie danych wyników przy
możliwie najniższych nakładach (kosztach) albo uzyskiwanie możliwie jak
najwyższego produktu (wyniku) z danej ilości nakładów. Ta kategoria efektywności
może występować w ujęciu finansowym lub produktywnościowym. G. Rummler
i A. P. Brache (2000) zaproponowali odniesienie efektywności organizacyjnej do
trzech poziomów: organizacji, procesu i stanowiska pracy. W zakresie poszczególnych poziomów wskazali na różne czynniki, które wpływają na efektywność całej
organizacji. Ich zdaniem skuteczne zarządzanie efektywnością wymaga odpowiedniego sformułowania celów, zaprojektowania oraz zarządzania każdym z tych
trzech poziomów [10].
Podsumowując, jak podkreśla K. Cameron, pojęcie efektywności jest niezwykle
skomplikowane, jednak zawsze odnosi się do wewnętrznych i zewnętrznych
kryteriów oceny, specyficznych dla danego kontekstu i zmieniających się w czasie.
Niezwykle istotnym czynnikiem tych zmian są potrzeby, przeświadczenia, a także
wartości kadry zarządzającej [11]. Celem głównym tekstu jest próba uporządkowania
wybranych kontekstów wiedzy dotyczącej efektywności kształcenia w wymiarze
ogólnym, stanowiącym przegląd literaturowy w tym obszarze.
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2. Rodzaje efektywności kształcenia
Obecnie warunki i możliwości zdobywanie wiedzy podlegają ciągłej zmienianie,
czyniąc proces kształcenia wydajnym i mniej skomplikowanym. Nowe metody
pozyskiwania dowolnej informacji determinowane są współczesnymi narzędziami
komunikacji i globalną informatyzacją społeczeństw. Miarą poziomu kształcenia
placówki edukacyjnej jest wiedza i umiejętności absolwenta. Kształcenie, zatem
odbywa się w określonej rzeczywistości, gdzie wspomniana wiedza i umiejętności
stają się towarem, sprzedawanym za konkretną cenę. Dlatego istotne jest dokonanie
oceny pracy szkoły, ale i uczestników działalności edukacyjnej z uwzględnieniem
relacji między: nakładami, kosztami kształcenia a uzyskaną przez ucznia/studenta
wiedzą.
Problematyka efektywności kształcenia należy do zainteresowań badawczych
dydaktyki ogólnej [12-21]. Jest to oczywiste, ponieważ jak piszą Cz. Kupisiewicz
i W. Okoń „…dydaktyka ogólna zajmuje się procesem nauczania i uczenia się,
warunkami, w których on przebiega oraz efektami, czyli wynikami” [19, 20].
O efektywności kształcenia mówimy, kiedy jej ekwiwalenty, razem przyczyniają się
w optymalnym stopniu do osiągnięcia wartości i celów [22-24].
Warto zwrócić uwagę na fakt, że pojęcie efektywność kształcenia pod koniec XX
wieku rozpatrywane było w jednym kontekście – podniesienia jakości procesu
nauczania. W tym obszarze badano i doskonalono komponenty owego procesu,
których doskonalenie zwiększało poziom kształcenia. Gromadzone doświadczania
w badaniu jakości kształcenia, doprowadziło do przewartościowania oceny samego
procesu. Spowodowało przesunięcie efektywności kształcenia do kategorii metodologicznej. Oznacza to, stworzenie miary procesu, w podziale jakościowym i ilościowym. Owo przesunięcie efektywności przydało mu charakteru wartościującego,
uzależnionego wieloma predykatorami nauczania i uczenia się.
Co zatem obejmuje, jakość kształcenia, i czy można nazywać ją efektywnością
kształcenia? Na pytanie odpowiedź odnajdujemy w tekście K. Kruszewskiego (1987),
„Efektywność kształcenia wyraża zespół pozytywnych cech procesu kształcenia,
działań sensownych, jednocześnie społecznie i ekonomicznie uzasadnionych,
przynoszących najlepsze rezultaty w postaci wyników w nauce, obejmujących: wiedzę,
umiejętności, nawyki, zainteresowania i zdolności poznawcze, oraz motywy,
przekonanie i przyzwyczajenie do ustawicznego kształcenia się” [25]. Tego samego
zdania są badacze L. R. Kohlberg, R. Mayer, uzupełniając myśl, „że chodzi o zmiany,
które są kategorią rozwojową” [26]. Pierwszym rodzajem efektywność jest
efektywności kształcenia szkolnego. Składowymi pozostają:
 zakres;
 poziom i trwałość zdobytej przez uczniów wiedzy w możliwie najkrótszym
czasie;
 rozwój samodzielnego myślenia i działania;
 operatywność i optymalność wiedzy;
 skuteczność;
 sprawność;
 ekonomiczność.
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Zatem efektywność kształcenia szkolnego jest systematycznym miernikiem
poziomu procesu dydaktyczno-wychowawczego. Można ją odnieść do uczniów
danej klasy, szkoły i całej edukacji. Efektywność edukacji szkolnej, w sensie
dydaktycznym, wyraża zespół przedsięwzięć pozwalających na osiąganie maksymalnych wyników w nauce przy minimalnym nakładzie czasu i wysiłków nauczyciela
i uczniów. Stwierdzoną efektywność kształcenia szkolnego należy odnieść do realnych
warunków procesu dydaktyczno-wychowawczego. Ma ona wielowymiarowy charakter.
Wynika on z samych procesów edukacyjnych i ich rezultatów. Dlatego termin
efektywność edukacji szkolnej użyty bez dodatków objaśniających nazbyt wieloznaczny. Z przeglądu literatury wynika, że nie powinno mówić się o efektywności
edukacji szkolnej w ogóle. Trzeba określić bliżej aspekt tego typu rozważań.
Przyjmując za parametr, znaczenie pomiaru efektywności dla systemu edukacji,
możemy wyróżnić efektywność wewnętrzną i zewnętrzną.
Jak pisze W. Furmanek (2012) pierwsza z nich (wewnętrzna) zachodzi w obrębie
systemu dydaktycznego i podporządkowana jest realizacji zakładanych celów
edukacyjnych. Ma ona charakter efektywności w znaczeniu dosłownym. Może być
określona mianem efektywności procesów uczenia się i nauczania. Realizowana jest
w trakcie biegu owych procesów, a jej wyniki umożliwiają ocenę trafności rozwiązań
bądź wprowadzenie działań naprawczych.
Druga, (zewnętrza) dotyczy pomiaru efektów działań ocenianych po zakończeniu
procesu edukacyjnego. Zwykle dotyczy efektywności różnych form edukacji
zawodowej przyjmując postać monitorowania karier zawodowych absolwentów,
również ich przydatności zawodowej. Efektywność zewnętrzna za podstawę przyjmuje
postulowane funkcje teleologiczne danego systemu, formy lub procesu edukacyjnego.
Z tego powodu mówi się o efektywności kursu, zajęć doskonalących, efektywności
edukacji na odległość itd. Odnosi się je do rzeczywistych osiągnięć uczących się.
Wskaźniki tego rodzaju efektywności wiążą się np. z kompetencjami wykorzystywania
wiedzy w sytuacjach pracy zawodowej stanowiąc podstawę określania tego rodzaju
efektywności mianem efektywności funkcjonalnej, operatywnej bądź efektywności
faktycznej, w tym także efektywności działalności zawodowej [27].
J. Szczepański (1981) wyróżnia też aspekt pedagogiczny, ekonomiczny, społeczny,
polityczny, kulturalny efektywności edukacji szkolnej [28]. Warto również zacytować
zadanie Z Kwiecińskiego (1982), „że każda z wyodrębnionych efektywności
kształcenia szkolnego tworzy zamkniętą całość. Treść i znaczenie każdej z nich
mogą być inne w zależności od tego, przez kogo i dla jakich celów, za pomocą,
jakich metod będzie określona” [29].
W. Furmanek (2012) dokonuje jeszcze jednego podziału efektywności kształcenia
przyjmując za podstawę klasyfikacji procedurę i treść ocen. W związku z tym
wyróżnia efektywność opisową (instrumentalną) oraz efektywność zasadniczą
(normatywną). Pierwsza (instrumentalna) związana jest z badaniem i opisem relacji
środków do celów. Wybór efektywnych środków zachodzi wtedy, gdy zapewniają
one skuteczną realizację celów. Drugi z wymienionych rodzajów, efektywność
zasadnicza, (może być również nazwany efektywnością dydaktyczną), obejmuje
ocenę wpływu wszystkich komponentów systemu na osiągnięcia dydaktyczne
uczniów. Efektywność dydaktyczna odnosi się do pomiarów i ocen różnych kategorii
teleologii kształcenia, zwykle uczenia się i nauczania. Wyraża ona poziom wyników
rzeczywiście osiągnięty, czyli służy określaniu rzeczywistej funkcji danego kształcenia. Opiera się ją na podstawie wybranej za fundamentalną, taksonomii celów
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edukacyjnych – mówimy wtedy o efektywności jednowymiarowej. Dobór taksonomii
jednowymiarowej lub wielowymiarowej wiąże się z przyjęciem jakiegoś założenia
metodologicznego. Możemy bowiem określać efektywność wykorzystując podejście
addytywne i mierzyć wybierane kategorie osiągnięć, których suma ma być wyrazem
efektywności globalnej. Przyjmując za podstawę podejście systemowe, stajemy
wobec konieczności uwzględnienia w pomiarze osiągnięć wszystkich kategorii
teleologicznych – mówimy wtedy o efektywności wielowymiarowej, systemowej.
Ważne jest, aby wszystkie czynniki konstytuujące szkołę były ze sobą możliwie
najbardziej spójne i uzyskiwały zamierzone efekty. Wiąże się to także z dalszymi
rozróżnieniami tzn. efektywności statycznej i efektywności dynamicznej. Pomiar
i ocena efektywności dydaktycznej jest zawsze komponentem ściśle powiązanym
z innymi składnikami systemu dydaktycznego. Możemy także oceniać wielkość
wpływu danego składnika na współprzyczynianie się osiąganiu zakładanych celów.
Inaczej zaś to ujmując, możemy pytać o skuteczność zastosowania np. metod
symulacji komputerowej w konkretnym procesie dydaktycznym. Jej sens wynika
z praw uczenia się i potrzeb systematycznego, ciągłego i zróżnicowanego wspomagania
uczących się. Efektywność dydaktyczna we wszystkich swoich rodzajach ma spełnić
dwie podstawowe funkcje: diagnostyczną i formalną. Omawiane dwa podstawowe
rodzaje efektywności wzajemnie się uzupełniają. Istnieje między nimi ścisła
współzależność. Oznacza to, że znając potrzeby przyszłego pracodawcy, dążyć
należy do wychowania dobrego pracownika. Nauczyciel wtedy może odpowiednio
modelować projektowane i realizowane procesy edukacyjne, nie rezygnując przy tym
z wymagań, jakie wynikają z postulowanych funkcji teleologicznych, np. zapisanych
w kanonie kształcenia.
Dalsze rodzaje efektywności mogą być określone przy przyjęciu za podstawę
korzyści, jakie osiągamy dzięki procesom edukacyjnym. W takim przypadku mówimy
o efektywności indywidualnej, społecznej, ekonomicznej i pozaekonomicznej. Te
rodzaje możemy odnieść do wcześniej omawianych, efektywności zewnętrznej
i wewnętrznej. Każdy z rodzajów efektywności, w zależności od przyjętej metodologii
badań, może mieć charakter efektywności ilościowej bądź jakościowej, ale także
ilościowo-jakościowej bądź jakościowo-ilościowej. Przyjmując za podstawę wartościowania koszty w rozumieniu ekonomicznym, możemy oceniać efektywność
ekonomiczną opisywaną ilościowo. To zaś stanowi obiekt zainteresowań ekonomiki
oświaty. W sytuacji przyjęcia za podstawę oceny kosztów biopsychicznych, jakie były
niezbędne osiągnięcia rezultatów, stajemy w sytuacji koniecznego zastosowania
procedur badań jakościowych [27].
Wskazane aspekty efektywności kształcenia szkolnego przenikają się i niełatwo je
precyzyjnie rozdzielić. Aby doskonalić proces dydaktyczno-wychowawczy trzeba
prowadzić badania nad wszystkimi postaciami efektywności, które w jego obrębie
występują. Jest to oczywiste skoro traktujemy efektywność edukacji szkolnej, jako
globalną nazwę dla jej rozmaitych odmian.

3. Wskaźniki efektywności
Pomiar efektywności w zakresie edukacji, posługuje się wskaźnikami. Wskaźniki
umożliwiają ukazanie i opis rezultatów kształcenia, ponieważ stanowią wyróżniki
zmiennych. Przyjmują dualnie, charakter jednostkowy lub kompleksowy, ilościowy
bądź jakościowy. Oba aspekty możemy podzielić na mierzalne i niemierzalne. Do
wskaźników mierzalnych (możliwych do wyrażenia przy pomocy liczb) można
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zaliczyć: ilość uczniów, przedmiotów, absolwentów itp. Wskaźniki niemierzalne
przyjmują cechy opisu jakościowego, do których zaliczymy: pracowitość, pilność,
staranność itp.
Innymi wskaźnikami będziemy się posługiwać, jeżeli efektywność w sferze
edukacji rozpatrujemy w aspekcie przyswajania wiedzy, wtedy istotne znaczenie
w pomiarze odgrywa czas. Jest on środkiem oceny kształcenia, jednak działa on
w ścisłych zależnościach i powiązaniach z innymi parametrami tego procesu.
Dlatego poszczególne rodzaje wskaźników mogą ujmować efektywność kształcenia
w określonych momentach: badania wstępne, końcowe, dystansowe. W zależności
od tego mówimy o statycznych lub dynamicznych wskaźnikach efektywności
kształcenia [15].
Pośród wspomnianych wskaźników S. I. Archangielski (1976) wymienia również
wskaźniki o charakterze określonym i względnym [30]. Pierwszymi posługujemy się
wówczas, gdy zależność cech jakościowych i ilościowych w sposób jednoznaczny
wiąże ilość w jedną charakterystykę jakościową procesu dydaktycznego. Ilustracją
tego rodzaju wskaźników jest wskazanie odpowiedzi prawidłowej lub dystraktora
w teście dydaktycznym. Stosowanie wskaźników określonych ma sens, jeżeli w teście
stosuje się zasadę wyboru przy poszukiwaniu odpowiedzi w pytaniach wymagających
prostego reprodukowania wiadomości, analizy cech pojęcia, precyzyjnej analizy
przyczynowo-skutkowych więzi, związków, określonego łańcucha wnioskowania,
obliczeń i wykorzystania formuł i metod przekształceń. Ze wskaźników względnych
korzystamy wtedy, gdy dokonujemy interpretacji różnorodnych cech ilościowych
i jakościowych procesu dydaktycznego. Postępujemy tak wówczas, jeżeli – obok
określania postępów, jakie czynią uczniowie, rozpatrujemy również ich pracowitość
i zainteresowanie przedmiotem.
Wielość czynników wpływających w znaczący sposób na efektywność edukacyjną
sprawia, że dla racjonalizacji badań występuje potrzeba stosowania określonych
modeli, zwykle zapisywane w postaci funkcji wielu zmiennych, przyjmujących
charakter zjawisk obserwowalnych i mierzalnych (predyktory) [31, 32]. Natomiast
J. Kozielecki grupuje predyktory w trzy zbiory czynników: materialne (techniczne),
subiektywne i organizacyjne [33]. Wpływa to bezpośrednio na odzwierciedlenie
w doborze kryteriów efektywności kształcenia. Każde z kryteriów uznać należy za
probierz, miernik, cechę charakterystyczną, za pomocą, której można poznać, że coś
jest naprawdę tym, za co się podaje [34].
Prowadzone w latach siedemdziesiątych XX wieku badania nad efektywnością
kształcenia jednoznaczne wskazywały, że nie zidentyfikowano wówczas wszystkich
możliwych wskaźników przynależnych poszczególnym elementom kształcenia, które
należy uwzględnić przy dokonywaniu pomiaru efektywność. Do takiej opinii
przychylali się C. H. Coombus, R. M. Daves, A. Tversky, stwierdzając, „że nie
możliwe jest w sposób bezpośredni i ścisły określić zasobu wiadomości w sensie
jakościowym” [35]. Później, po dwudziestu latach badań nad efektywnością
kształcenia K. Denek (1997) napisał, „wśród różnych półśrodków ustalania
efektywności edukacyjnej szczególnie przydatne pozostają wskaźniki bezwzględnego i względnego przyrostu i trwałości wiedzy, postępów w nauce, poziomu wiedzy
ilościowo-jakościowych rezultatów w nauce” [36]. Wskaźniki o których mowa,
wpisują się w koncepcję „mistrzowskiego uczenia się” opartą na klasycznym podejściu
B. Bloom`a (1976) w którym uczniowie otrzymują indywidualne instrukcje dla
opanowania określonego zakresu materiału [37-39]. Tak opisane wskaźniki,
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nazywane są przez K. Denka wskaźnikami analitycznymi do wyrażenia efektywności
kształcenia, można zastosować do syntetycznego wyznaczenia efektywności edukacji
metodą addytywną, multiplikacyjną i wykładniczą [40].
Ekonomiczne aspekty efektywności edukacji, mogą zostać zaprezentowane
poprzez wskaźniki: ekonomiczności i nakładochłonności kształcenia, kosztu kształcenia ucznia i absolwenta. Społeczny aspekt efektywności edukacji szkolnej mierzy
się umiejętnościami absolwentów do uczestnictwa w życiu zbiorowym, umiejętnością pokierowania życiem rodzinnym, uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. Natomiast twórczy aspekt kształcenia wyraża się aktywnością kreatywną
uczniów, uczestnictwem w działalności kulturalnej [41, 42].
Ocenę efektywności społeczno-kulturalnej można przeprowadzić posługując się
wskaźnikami subiektywnymi i obiektywnymi. Do pierwszych z nich zalicza się
zadowolenie z wyboru szkoły, ocenę wpływu nauki na rozwój zainteresowań i zmian
osobowości, satysfakcję z ukończenia szkoły, zadowolenie z życia oraz świadomość
szans i perspektyw życiowych. Wśród wskaźników obiektywnych wyróżnia się m.in.
awans społeczny i ekonomiczny, karierę zawodową, aktywność kulturalną,
działalność społeczną.

4. Związki efektywności i skuteczności
W literaturze dość często efektywność, zwłaszcza w kontekście kształcenia,
utożsamiana jest ze skutecznością. Przez chwilę przyjrzyjmy się efektywności
i skuteczności na gruncie dla nich konstytutywnym-ekonomicznym.
Skuteczność odnoszona jest do celu i do jego stopnia realizacji. Efektywność
natomiast odnosi się do zasobów służących do realizacji procesów [43]. W ekonomii,
koncepcję efektywności wyprowadza się z prac między innymi V. Pareto, J. Bentham,
J. R. Hicks, N. Kaldora, J. F. Nash, budując funkcję dobrobytu społecznego
H. Bergsona, która stanowi swoisty zbiór osądów wartościujących. Według
P. A. Samuelsona i W. D. Nordhausa „efektywność to najbardziej skuteczne
zastosowanie zasobów społeczeństwa w procesie zaspokajania braków i potrzeb
ludzi” [44]. W dalszym tekście wskazują oni ponadto, że efektywność jest procesem,
w którym społeczeństwo wydobywa z konsumentów ich maksymalne zadowolenie
przy zastosowaniu dostępnych środków [44]. Efektywność procesów zwykło się
oceniać w kategoriach ich przyczyniania się, do osiągania celu, a nie w kategoriach
indywidualnej produkcji czy zysku. Zatem, gdy zmienia się cel, wielkość albo
granica organizacji, zmieniają się też funkcje procesów optymalizacji nowego
systemu. G. Rummler i A. Brache, podkreślają, że najbardziej utalentowani
i zmotywowani pracownicy mogą poprawić efektywność organizacji tylko w takim
stopniu, w jakim pozwalają na to procesy organizacji [45]. Natomiast na jeszcze inne
czynniki wskazuje P. Drucker (2005), które przyspieszają wzrost efektywności. Są
nimi innowacje i procesy związane z wymianą informacji i wiedzy. Dostęp do
informacji i wiedzy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy przesądza o sukcesie
firmy, o jej efektywności, innowacyjności i konkurencyjności [46].
W ścisłym ujęciu efektywności – odpowiada w teorii sprawnego działania
– ekonomiczność. W rzeczywistości gospodarczej stanem pożądanym jest
„powiązanie skuteczności i ekonomiczności z korzystnością. Można bowiem działać
skutecznie a nieekonomicznie, można także skutecznie i ekonomicznie szkodzić lub
działać na korzyść” [47]. Jak podkreśla E. Niedzielski, współczesne zarządzanie
organizacją wymaga włączenia do oceny sprawności zarządzania kryterium słuszności
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społecznej, co wynika z faktu, iż skuteczność działania i słuszność społeczna
oddziałują na ekonomiczność i korzystność [48]. „Takie postrzeganie sprawności
działania poszerza klasyczny, prakseologiczny zestaw kryteriów jej oceny
o perspektywę społecznego uzasadniania istnienia i działania organizacji” [47]. W tej
sytuacji można zadać pytanie, czy każde ekonomiczne osiągnięcie celu jest jakimś
przypadkiem efektywności? Z. Gomółka odpowiada na pytanie negatywnie.
Szczególnie, kiedy jest to efektywność za każdą cenę, także, gdy mamy na myśli
niemierzalne wartości społeczne. Działanie efektywne powinno być zgodne
z akceptowalną społecznie hierarchią wartości. Ma to miejsce wówczas, gdy
zarówno cel działania, jak i samo działanie, nie narzucają wartości wyższych dla
osiągnięcia wartości niższych. Nie należy, zatem mówić o działalności efektywnej
bez społecznej użyteczności, nie ma także efektywności społecznej bez odpowiedniego poziomu efektywności ekonomicznej. Stąd efektywność winna być
rozważana również, jako kategoria społeczno-ekonomiczna [49].
Powróćmy do aspektu pedagogicznego związanego z efektywnością i skutecznością kształcenia. Jak pisze J. Zieleniewski (1976), przy ocenie skuteczności nie
bierze się pod uwagę kosztu. O skuteczności mówimy wówczas, gdy rozpatrujemy
tylko stronę wyniku kształcenia (szczególnie rezultaty uczenia się). Natomiast
pojęciem efektywności posługujemy się wówczas, gdy wraz z wynikami rozważamy
również nakłady. Inaczej rzecz ujmując, efektywność kształcenia to problem relacji,
porównania uzyskanych rezultatów z poniesionymi na ten cel nakładami [50]. Stąd,
jak pisze K. Denek (1981), skuteczność jest elementem składowym efektywności
kształcenia, która zakłada, osiąganie zamierzonego celu w określonym czasie
z pomocą niezbędnych środków [15]. Takie zbliżenie omawianych określeń, często
implikuje wymienne ich konotowanie. Zapewne może być to wynik łączących je
podobieństw. Priorytet podobieństw zasadza się na różnicach w procesie kształcenia,
w którym łatwiej jest określić stopień realizacji celów i zadań dydaktycznowychowawczych aniżeli wymierzyć związane z tym nakłady. Pomimo pozornych
podobieństw S. Kowalewska (1964) przekonuje, że pod tymi z pozoru podobnymi
określeniami, kryje się różna treść. Skuteczność kształcenia jest stosunkiem między
osiągniętym wynikiem a zamierzonym celem [51]. W ślad za tym poglądem
S. Racinowski (1974) twierdzi, że skuteczność jest terminem tożsamym z celowością.
Natomiast efektywność kształcenia wyraża pozytywne w sensie pedagogicznym,
cechy procesu dydaktyczno-wychowawczego i stosunek wyniku osiągniętego do
zamierzonego. A termin skuteczność kształcenia, uzupełnia pojęcie wydajności
procesu dydaktyczno-wychowawczego w stosunku do kosztu traktowanego, jako
niezmienny [52].
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Efektywność kształcenia – jak ją rozumieć?
Streszczenie
Efektywność kształcenia w literaturze ujmowana jest w sferze cechy wartości teoretycznych
i aplikacyjnych. Efektywność konotuje z wielowymiarowością i wielowątkowością. W zarządzaniu
dominuje pojęcie efektywności organizacyjnej i ekonomicznej, ale w przypadku efektywności
kształcenia płaszczyzną poznawczą jest przedmiot dociekań, w którym: wiedza, rozumienie,
zastosowanie, analiza i synteza traktowane są pierwszorzędnie. Efektywność kształcenia jest funkcją
wielu zmiennych: pracy uczniów, nauczycieli, celów kształcenia, zasad kształcenia, treści kształcenia,
metod kształcenia, form kształcenia, środków dydaktycznych, bazy materialno-technicznej, procedur
kontroli i oceny, czasu kształcenia i innych zmiennych.
Słowa kluczowe: efektywność kształcenia, wiedza, praca uczniów, ocena.

Education effectiveness – how to understand it?
Abstract
Educational effectiveness in literature addresses a sphere of theoretical and application qualities.
Effectiveness connotes with multidimensionality and multithreading. What dominates in management
are notions of organisational and economic efficiency but in the case of educational effectiveness the
cognitive level is constituted by the subject of research in which the knowledge, understanding,
application, analysis and synthesis are of primary importance. Educational effectiveness is a function of
several variables, i.e. teachers’ and students’ performance, teaching objectives, teaching rules, teaching
content, teaching methods, forms of teaching, teaching materials, material and technical base, control
and assessment procedures, teaching period and other variables. The article discusses the division and
understanding of the educational effectiveness.
Keywords: educational effectiveness, knowledge, teaching objectives, rating.
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Inteligencja emocjonalna niewidomych gimnazjalistów
1. Wstęp
Społeczne wyobrażenia na temat niepełnosprawności wzrokowej odwołują się
głównie do utraty samodzielności oraz możliwości rozwoju poznawczego. Zdolność
widzenia bez wątpienia spełnia istotną rolę w obu tych sferach, lecz jej wpływ na
funkcjonowanie człowieka wykracza daleko poza możliwości rozwoju poznawczego.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że niepełnosprawność wzrokowa stanowi co
prawda poważną dysfunkcję i przyczynia się do powstawania poważnych ograniczeń,
lecz osoba niewidoma charakteryzuje się takimi samymi możliwościami rozwojowymi jak osoby widzące, o ile przyczyna utraty wzroku nie doprowadziła
równocześnie do uszkodzenia innych struktur układu nerwowego [3]. Występowanie
poważnego uszkodzenia wzroku u dziecka wymaga, by stosować wobec niego
odmienne strategie w pracy nie tylko nad rozwojem poznawczym, lecz również przy
stymulowaniu rozwoju emocjonalno-społecznego. T. Majewski [9] w swoich pracach
wielokrotnie podkreśla, że u osób z niepełnosprawnością wzrokową rozwój ten nie
jest tak spontaniczny i samorzutny, jak u dzieci widzących. Tymczasem zarówno
u dzieci bez trudności rozwojowych, jak i obarczonych niepełnosprawnością emocjonalność bywa traktowana jako wrodzona, naturalna i nie wymagająca żadnych
strategii rozwoju poza ewentualnym nauczeniem dzieci tłumienia tak zwanych
negatywnych emocji.

2. Inteligencja emocjonalna - pojęcie i modele
Pojęcie inteligencji emocjonalnej zyskało ogromną popularność w 1995 roku za
sprawą bestsellerowej książki D. Golemana [2]. W świecie nauki pierwsze wzmianki
na temat inteligencji emocjonalnej pojawiły się blisko trzydzieści lat wcześniej
w pracy niemieckiego psychiatry H. Leunera [13]. Pierwszą precyzyjną definicję
inteligencji emocjonalnej, a jednocześnie spójny model zjawiska wykorzystywany
w badaniach do dziś zaproponowali J. D. Mayer i P. Salovey. Ich model określany
jest mianem zdolnościowego, co wynika ze sposobu definiowania inteligencji
emocjonalnej jako zbioru zdolności umożliwiających przetwarzanie informacji
emocjonalnych. Zdaniem autorów na inteligencję emocjonalną składają się zdolności
dotyczące adekwatnej percepcji, oceny i wyrażania emocji, dostępu do uczuć,
zdolności ich generowania w momentach, gdy mogą wspomóc myślenie, zdolności
rozumienia emocji i zrozumienia wiedzy emocjonalnej oraz regulowania emocji tak,
by wspomagać rozwój emocjonalny i intelektualny [10]. Zdolności zawierające się
w modelu inteligencji emocjonalnej zaproponowanym przez Mayera i Saloveya
zostały opisane w sposób hierarchiczny. Osiąganie poszczególnych etapów dokonuje
się w toku rozwoju emocjonalnego, lecz odbywa się to w indywidualnym tempie
i zakresie.
1
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Podstawowym wymiarem inteligencji emocjonalnej jest zdolność do percepcji,
oceny i wyrażania emocji. Kolejnym poziomem jest emocjonalne wspomaganie
myślenia. Trzeci wymiar inteligencji emocjonalnej stanowi zdolność do rozumienia
i analizowania emocji oraz wykorzystanie wiedzy emocjonalnej. Na najwyższym
poziomie inteligencji emocjonalnej znajduje się zdolność do refleksyjnej regulacji
emocji, by wspierać emocjonalny i intelektualny rozwój [10, 11]. Warto w tym
miejscu podkreślić znaczenie uhierarchizowania elementów zawierających się
w modelu zdolnościowym. By móc panować nad uczuciami towarzyszącymi działalności poznawczej, by móc je wykorzystać do wspomagania myślenia, w pierwszej
kolejności należy posiąść zdolność ich rozpoznawania. Z kolei rozumienie emocji
uwarunkowane jest w pewnym stopniu zdolnością do refleksji nad emocjami czy
przyjmowania różnych punktów widzenia. Wreszcie zarządzanie emocjami nie może
odbywać się bez ich rozumienia – przyczyn, dla których się pojawiają, możliwości
ich wykorzystania do sprawniejszego rozwiązywania trudności, akceptacji faktu, że
także emocje negatywne można wykorzystać w konstruktywny sposób.
Alternatywnym sposobem opisywania inteligencji emocjonalnej jest model
mieszany R. Bar-On’a [1]. Definiując inteligencję emocjonalną oraz określając jej
elementy składowe autor nie odnosi się jedynie do pojęcia emocji czy inteligencji.
Inteligencję emocjonalną traktuje jako określenie grupy różnorodnych cech osobowości, kompetencji i umiejętności, które jego zdaniem stanowią predykatory sukcesu
w życiu prywatnym i zawodowym [11]. Badacz zaproponował pięć obszarów
inteligencji emocjonalnej: umiejętności intrapesonalne, umiejętności interpersonalne,
zdolność do adaptacji, zarządzanie stresem oraz ogólny nastrój.
Ze względu na fakt, iż model mieszany wydaje się znacząco odbiegać od koncepcji
inteligencji, zawiera bowiem wiele elementów opisywanych przez psychologów jako
składowe osobowości, w niniejszym opracowaniu przyjęto definicję zaproponowana
przez Mayera i Saloveya.

3. Rozwój emocjonalny dziecka z uszkodzonym wzrokiem
Jak wspomniano we wstępie, rozwój emocjonalny dziecka z niepełnosprawnością
wzrokową nie jest tak spontaniczny, jak u dzieci widzących. Jego odmienność ma
swoje źródło zarówno w trudnościach wynikających z braku wzroku, jak i społecznych konsekwencjach niepełnosprawności. Brak wzroku stanowi poważną przeszkodę dla rozbudzania aktywności własnej dziecka, bowiem jest ono pozbawione
najbardziej wyraźnych, samorzutnych i pobudzających rozwój psychiczny bodźców.
Dziecko niewidome nie ma możliwości percepcji wizualnych symptomów emocji
– mimiki, gestykulacji, nie może więc uczyć się ich w sposób najbardziej naturalny,
a więc przez naśladownictwo. Nie jest również możliwe odczytywanie emocji innych
ludzi na podstawie oceny wyrazu twarzy, czy zachowania. W związku z tym osoby
niewidome często charakteryzuje bardzo ograniczona mimika i gestykulacja, czasem
nieadekwatna do sytuacji. Rozwój inteligencji emocjonalnej zależny jest nie tylko od
jakości doświadczeń emocjonalnych, lecz również ich ilości. Dzieci z niepełnosprawnością wzrokową nie mają tylu okazji, co widzący rówieśnicy, do doznawania
przyjemnych lub nieprzyjemnych emocji, nie są w tym samym stopniu stymulowane
przez bodźce wizualne, co prowadzi do wtórnych trudności. Dziecko w poszukiwaniu dodatkowej stymulacji może stawać się egocentryczne, skoncentrowane
głównie na własnym świecie, swoich przeżyciach i potrzebach [12].
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Brak możliwości kontroli otoczenia fizycznego, niemożność oceny zachodzących
zmian i ich tempa związane są z częstszym występowaniem i większym nasileniem
lęku i strachu u osób niewidomych [6, 8, 9]. Dziecko widzące reaguje strachem
zwykle na bodźce o charakterze wzrokowym, a zaprzestanie ekspozycji bodźca
powoduje ustanie emocji. Dziecko widzące ocenia sytuację i szybko przekonuje się,
że obiekt budzący strach jest już daleko, w pobliżu jest rodzic, jest bezpieczne.
U dziecka niewidomego od chwili ukształtowania się świadomości stałości otoczenia
fizycznego, pojawia się niepewność co do tego czy bodziec budzący strach nie
pojawi się za chwilę ponownie, czy rodzic znajduje się wystarczająco blisko, by
zapewnić ochronę. Bez możliwości wzrokowej kontroli środowiska dziecko może
mieć trudności z redukowaniem emocji strachu. Dzieci niewidome są co prawda
pozbawione lęków wzrokowych, tak charakterystycznych dla dzieci widzących
w okresie intensywnego rozwoju wyobraźni, lecz występują u nich, niespotykane
u widzących, lęki przestrzenno-ruchowe. Dotyczą one kontaktu z obiektami
będącymi w ruchu, nagłego pojawienia się osoby w pomieszczeniu oraz zmian
w znanym otoczeniu, o których osoba niewidoma nie została poinformowana. Brak
możliwości wzrokowej oceny otoczenia oraz ucieczki przed niebezpieczeństwem
potęguje u dzieci niewidomych poczucie zagrożenia, co niekorzystnie wpływa na
emocjonalną równowagę i przyczynia się do utrzymywania się stanu frustracji [6, 8].
Do prawidłowego rozwoju emocjonalnego niezbędne jest zaspokojenie niektórych potrzeb psychicznych, między innymi potrzeby samodzielności, sprawczości
i niezależności. Niepełnosprawność wzrokowa znacząco przyczynia się do trudności
w zaspokojeniu wymienionych potrzeb, a tym samym może obniżać jakość funkcjonowania emocjonalno-społecznego.
Brak wzroku przekłada się także na długotrwałe pobudzenie ośrodkowego układu
nerwowego. Dziecko, aby poznawać świat musi być w ciągłej gotowości do
odbierania, analizowania i interpretowania bodźców docierających za pośrednictwem
innych zmysłów. To sprawia, że może ono odczuwać ciągłe napięcie i stan pobudzenia trudny do zinterpretowania. Konieczność utrzymywania uwagi w stanie
aktywności prowadzi do większej, niż u dzieci widzących, męczliwości i może
powodować przeciążenie układu nerwowego. Nawet pozornie proste czynności,
wymagają od niewidomego większego zaangażowania, a aktywowanie mechanizmów kompensacyjnych wymaga dużego wysiłku psychicznego. Zmęczenie i brak
poczucia bezpieczeństwa prowadzą do odczuwania większej ilości emocji nieprzyjemnych [15]. Wzbudzanie pozytywnego stanu emocjonalnego jest trudniejsze
i wymaga większego zaangażowania opiekunów i innych osób z otoczenia.
W okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa to rodzice regulują funkcjonowanie
afektywne dziecka, które dopiero uczy się rozładowywania napięcia emocjonalnego.
Badania J. Konarskiej [5] wskazują, że w okresie późnego dzieciństwa u dzieci
niewidomych utrzymuje się duża wrażliwość emocjonalna i niski poziom tolerancji
na frustrację. Nieumiejętność radzenia sobie z emocjami i trudności w ich
interpretacji prowadzą do większej labilności. Dzieci, które nie doświadczają
akceptacji własnych stanów afektywnych mogą przeżywać również stany frustracji
związane z poczuciem bycia niezrozumianym, złość kierowaną przeciwko sobie
i innym oraz mieć tendencje do unikania kontaktu [8, 15]. W następstwie pojawia się
ucieczka w świat autostymulacji, która traktowana jest jako aktywność ułatwiająca
rozładowanie napięcia i dająca poczucie bezpieczeństwa [14]. Ponadto dzieci
z niepełnosprawnością wzrokową znacznie częściej niż rówieśnicy spędzają czas na
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zabawach samotnych, co może przyczyniać się do wtórnego obniżania poziomu
umiejętności społecznych [14].
Osoby niewidome różnią się pod względem sposobów wyrażania emocji. Jest to
szczególnie widoczne w okresie dziecięcym i wczesnomłodzieńczym. Sposoby
manifestowania emocji niekiedy bywają problematyczne dla rodziców. Mimo
wysiłków związanych z nauką regulowania emocji i sposobu ich wyrażania, dziecko
nie zawsze zachowuje się w sposób, jakiego oczekują inni. Zdarza się, że wyrażanie
emocji odbywa się w formie blindyzmów, np. dziecko zaciska pięści, macha rękoma,
uderza nimi po ciele, zwykle głowie, kiwa się, uciska oczy, podskakuje w miejscu.
Wszystkie wskazane zachowania służą regulacji stanu emocjonalnego, umożliwiają
zmniejszenie napięcia i dają poczucie przyjemności, toteż łatwo przechodzą
w nawyki, trudne do modyfikacji. Częstotliwość takich zachowań wzrasta w stanach
złości i frustracji oraz przy niezaspokojonej potrzebie aktywności, a ich względna
stałość wynika zarówno z korzyści, jakie osiąga dziecko, jak i braku informacji
zwrotnej z otoczenia. Dziecko nie widzi, jak się zachowuje i nie ma możliwości
porównania siebie z innymi, by dostosować własne zachowania [15].
Podsumowując rozważania na temat funkcjonowania emocjonalnego osób niewidomych warto podkreślić, że w najwcześniejszych etapach rozwoju emocjonalnego,
a więc w okresie noworodkowym nie obserwuje się różnic pomiędzy dziećmi
widzącymi i niewidomymi. Pierwsze specyficzne cechy funkcjonowania emocjonalnego
uwidaczniają się w konfrontacji z bodźcami pochodzenia zewnętrznego. Osoby
niewidome różnią się od widzących pod względem mimiki i pantomimiki, są mniej
ekspresyjne, ich mimika i gesty mniej zróżnicowane. Wynika to ze znacznie
utrudnionego mechanizmu naśladownictwa oraz konieczności ciągłego skupiania
uwagi, bycia „w pogotowiu” i kontrolowania otoczenia. Niewidome dzieci
i młodzież, na skutek przeciążenia ośrodkowego układu nerwowego, mogą być
również bardziej labilne emocjonalnie i mieć trudności w społecznie akceptowanym
wyrażaniu własnych frustracji. W związku z brakiem możliwości wzrokowej kontroli
otoczenia częściej, niż widzący rówieśnicy, doświadczają emocji nieprzyjemnych
takich jak lęk czy strach. Niektóre cechy związane z emocjonalnością osób
niewidomych, takie jak tendencje neurotyczne i introwertyzm, w znacznym stopniu
mają związek z postawami otoczenia. Większa częstotliwość zaburzeń funkcjonowania emocjonalności wynika z częstszego doświadczania sytuacji trudnych, nie
jest natomiast bezpośrednim skutkiem braku wzroku. Do prawidłowego i względnie
bezproblemowego rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka z uszkodzeniem
wzroku niezbędne są zarówno przygotowanie środowiska, jak i wcześnie wdrażane,
odpowiednio dostosowane strategie terapeutyczne. W związku z przemożną rolą
rodziców i najbliższej rodziny w stymulowaniu emocjonalności dziecka niewidomego
strategie te powinny obejmować także przygotowanie bezpośrednich opiekunów.

4. Badania własne
Celem niniejszej pracy było empiryczne poznanie oraz analiza poziomu
inteligencji emocjonalnej u niewidomych gimnazjalistów. Główny problem badawczy
został sformułowany nastepująco: Jaki jest poziom inteligencji emocjonalnej
niewidomych gimnazjalistów? W związku z charakterem pytania badawczego
zrezygnowano ze stawiania hipotezy [7].
Próba odpowiedzi na przedstawione pytanie badawcze wymagała dobrania
właściwej metody oraz technik diagnostycznych. W badaniach wykorzystano metodę
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sondażu diagnostycznego, a zastosowaną techniką był Popularny Kwestionariusz
Inteligencji Emocjonalnej A. Jaworowskiej, A. Matczak, A. Ciechanowicz,
J. Stańczyk i E. Zalewskiej [4]. PKIE należy do grupy narzędzi samoopisowych,
wymagających od osób badanych przynajmniej podstawowego poziomu samorefleksji i wglądu we własne procesy psychiczne. Kwestionariusz opiera się na modelu
inteligencji emocjonalnej zaproponowanym przez P. Saloveya i J. D. Mayera.
Narzędzie składa się z 94 pozycji mających postać stwierdzeń sformułowanych
w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Zadaniem badanego jest każdorazowa ocena
stopnia, w jakim zgadza się z tym, że dane twierdzenie odnosi się do niego samego.
Badany udziela odpowiedzi na pięciostopniowej skali: zdecydowanie nie zgadzam
się; raczej nie zgadzam się; trudno powiedzieć; raczej zgadzam się; zdecydowanie
zgadzam się.
PKIE umożliwia pomiar ogólnego poziomu inteligencji emocjonalnej oraz
uzyskanie wyników w czterech obszarach szczegółowych:
1. AKC – Akceptowanie, wyrażanie i wykorzystywanie własnych emocji
w działaniu, obejmuje 15 itemów;
2. EMP – Empatia – rozpoznawanie i rozumienie emocji innych ludzi, zawiera 18
intemów;
3. KON – Kontrola, w tym poznawcza, nad własnymi emocjami, składa się z 11
pozycji;
4. ROZ – Rozumienie i uświadamianie sobie własnych emocji, obejmuje 10
stwierdzeń.
Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej posiada normy dla uczniów
i osób dorosłych, oddzielne dla kobiet i mężczyzn. Normy dla uczniów opracowano
w oparciu o badania przeprowadzone z udziałem gimnazjalistów i licealistów.
Współczynnik rzetelności (alfa Cronbacha) narzędzia w zakresie wyniku ogólnego
i we wszystkich grupach normalizacyjnych jest bardzo wysoki i oscyluje wokół
wartości 0,90. Trafność teoretyczna testu szacowana w oparciu o zgodność z wynikami
wcześniejszego, powszechnie stosowanego, narzędzia do badania inteligencji
emocjonalnej (Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE) wyrażona w postaci
korelacji liniowej r Pearsona (p<0,05) jest wysoka i dla wszystkich grup waha się
w granicach 0,69-0,73.

4.1. Charakterystyka grupy badawczej
Grupa badawcza liczyła 46 niewidomych gimnazjalistów w wieku od 13 do 18
lat, uczących się w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Dobór do
grupy miał charakter celowy, a kryteria doboru określono następująco:
 Posługiwanie się technikami bezwzrokowymi podczas nauki, wykonywania
czynności samoobsługowych oraz lokomocji;
 Iloraz inteligencji mieszczący się w granicach szerokiej normy.
Wśród badanych 52,2% stanowili mężczyźni, zaś 47,8% kobiety. Reprezentacja
badanych według ośrodków, w których się uczą zaprezentowano w tabeli 1.
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Tabela 1. Ośrodki, w których uczą się osoby badane; legenda: 1 – Dolnośląski Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu;
2 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie;
3 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach
koło Poznania; 4 – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach;
5 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
im. L. Braille’a w Bydgoszczy; 6 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr. Hieronima
Baranowskiego w Łodzi; 7 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie.

Ośrodek
Liczba badanych
Procent

1
10
21,7

2
16
34,8

3
3
6,5

4
7
15,2

5
4
8,7

6
3
6,5

7
3
6,5

4.2. Analiza i interpretacja wyników
Analizy statystycznej uzyskanych danych dokonano z wykorzystaniem programu
IMB SPSS Statistic 24.
Średni wynik uzyskany przez badanych w zakresie ogólnego poziomu inteligencji
emocjonalnej wyniósł 346 punktów, wynik minimalny w badanej grupie to 279,
natomiast maksymalny 420 punktów. Odnosząc uzyskane wyniki jednostkowe do
tabeli norm można scharakteryzować badaną grupę według częstości określonego
poziomu funkcjonowania emocjonalnego. Spośród badanych 56,5% charakteryzuje
się przeciętnym poziomem inteligencji emocjonalnej, 30,4% poziomem wysokim,
natomiast pozostałe 13% poziomem niskim. Można zatem wnioskować, że zdecydowana większość badanych niewidomych gimnazjalistów posiada przeciętne lub
wysokie zdolności poznawcze umożliwiające wykorzystywanie własnych emocji
przy rozwiązywaniu problemów.
W zakresie zdolności do akceptowania, wyrażania i wykorzystywania własnych
emocji w działaniu (skala AKC) średni wynik badanej grupy wyniósł 58,4, wynik
minimalny 38, natomiast maksymalny 72 punkty. Największą grupę stanowili badani
uzyskujący wynik przecięty – 41,3%, natomiast pozostali badani uzyskali wyniki
wysokie (37%) i niskie (21,7%). Pośród niewidomych gimnazjalistów 77,3%
charakteryzuje się przeciętnymi lub wysokimi zdolnościami do wyrażania emocji
pozytywnych i negatywnych oraz potrafi korzystać z informacji, jakich dostarczają
odczuwane przez badanych emocje.
Średni wynik osób badanych w skali EMP wyniósł 69,4 punktu, wynik minimalny
– 46, zaś maksymalny – 87 punktów. W analizie jakościowej największą grupę
stanowią badani o przeciętnych zdolnościach do zachowań empatycznych (65,3%).
Niskie wyniki w skali EMP uzyskało 21,7% badanych, natomiast 13% badanych
cechuje wysoki poziom zdolności do rozpoznawania emocji innych ludzi, rozumienia
ich przeżyć oraz odróżniania szczerych i nieszczerych reakcji emocjonalnych.
W zakresie zdolności do świadomego sterowania swoimi emocjami średni wynik
badanych niewidomych gimnazjalistów wyniósł 33,7 punktu, wynik minimalny 15,
zaś maksymalny 48 punktów. Zdecydowana większość badanych uczniów (86,9%)
charakteryzuje się przeciętnym (54,3%) lub wysokim (32,6%) poziomem zdolności
do sterowania własnymi emocjami, wzbudzania emocji pożądanych i niwelowania
emocji niepożądanych.
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W skali ROZ mierzącej zdolność do rozumienia i uświadamiania sobie własnych
emocji średni wynik badanej grupy wyniósł 31,7 punktu, wynik minimalny 19, zaś
maksymalny 45 punktów. Pośród niewidomej młodzieży 76,1% cechuje się
przeciętnym poziomem zdolności do identyfikacji własnych emocji oraz określania
stopnia natężenia emocji, 10,9% badanych charakteryzuje się wysokim poziomem
badanej zdolności, natomiast pozostałe 13% poziomem niskim.

5. Podsumowanie
Osoby z niepełnosprawnością wzrokową mogą doświadczać licznych trudności
w procesie rozwoju emocjonalnego wynikających głównie ze społecznego charakteru
uczenia się zdolności emocjonalnych. Trudności te mogą być związane z ograniczeniem
aktywności własnej dziecka niewidomego, zagrożeniem rozwoju bezpiecznej więzi
między dzieckiem i rodzicem, brakiem wzrokowej stymulacji w rozwoju umiejętności
wyrażania emocji, doświadczaniem frustracji potrzeb przez dziecko oraz nieprawidłowych postaw społeczeństwa w stosunku do osób z niepełnosprawnością.
W sytuacji większości osób badanych negatywny wpływ braku wzroku na rozwój
sfery emocjonalnej, zarówno pośredni, jak i bezpośredni został zniwelowany poprzez
oddziaływania terapeutyczne, co wyraża się w przeciętnych i wysokich wynikach
osiąganych przez badanych. Właściwie prowadzona całościowa terapia, zmiany
postaw w stosunku do osób niewidomych oraz współpraca z rodziną umożliwiają
osiąganie prawidłowego poziomu funkcjonowania emocjonalnego. Najlepsze wyniki
badani osiągali w obszarze rozpoznawania emocji własnych, rozumienia procesów
emocjonalnych oraz w zakresie zdolności do kierowania swoimi emocjami i wykorzystywania ich przy rozwiązywaniu problemów. Najwięcej badanych uzyskiwało
niskie wyniki w skali badającej zdolność do akceptowania własnych i cudzych
stanów emocjonalnych oraz skali służącej do szacowania poziomu empatii. Pierwszy
wynik można tłumaczyć uwarunkowaniami kulturowymi. Dzieci od pierwszych lat
życia trenowane są w niwelowaniu emocji odczuwanych jako nieprzyjemne i ich
tłumieniu. Niejednokrotnie otrzymują komunikaty przeczące emocjom lub są karane
za ekspresję emocji takich jak złość czy smutek. Stosunkowo duża grupa badanych
osiągających niski wynik w obszarze zdolności empatycznych może być związana
z faktem, iż to osoby z niepełnosprawnością są zwykle odbiorcami pomocy, to na
nich skupiona jest uwaga terapeutów i najbliższych, natomiast od nich samych nie
oczekuje się zachowań pomocowych.
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Inteligencja emocjonalna niewidomych gimnazjalistów
Streszczenie
W niniejszym opracowaniu podjęto tematykę funkcjonowania emocjonalnego niewidomej młodzieży
w wieku gimnazjalnym. Opisano najważniejsze zagrożenia w rozwoju emocjonalnym osób z niepełnosprawnością wzrokową, przedstawiane w dotychczasowej literaturze jako tło do przeprowadzonych
badań. W badaniach wzięli udział niewidomi gimnazjaliści uczący się w polskich ośrodkach dedykowanych tej grupie osób. Na podstawie wyników badań dokonano analizy emocjonalnego
funkcjonowania niewidomej młodzieży w wieku gimnazjalnym. W procedurze badawczej posłużono się
metodą sondażu diagnostycznego, techniką kwestionariuszową z wykorzystaniem Popularnego
Kwestionariusza Inteligencji Emocjonalnej A. Jaworowskiej, A. Matczak, A. Ciechanowicz, J. Stańczyk
i E. Zalewskiej. Wbrew trudnościom, wynikającym pośrednio lub bezpośrednio z niepełnosprawności
wzrokowej, badana młodzież w większość charakteryzuje się przeciętnym lub wysokim poziomem
inteligencji emocjonalnej. Jedynie co dziesiąty badany uzyskiwał wyniki niskie. W związku
z konfiguracją wyników, można podejrzewać, że osoby z niepełnosprawnością wzrokową w większości
uzyskują adekwatną pomoc w rozwoju potencjału emocjonalnego.
Słowa kluczowe: inteligencja emocjonalna, niewidomi, rozwój emocjonalny.

Emotional intelligence of blind students from middle schools
Abstract
In this paper the author describes an emotional functioning of blind students from middle schools.
There is a descriptions of the most important treats in emotional development of people with visual
impairement. The main group in the research was a group opf blind adolescents from polish schools
dedicated to blind and visual impairement people. Although blind children are in a worst situation than
their well sight peers, they develop an emotional intelligence up to average or high level. Only one
person for ten subjects shows a low level of emotional intelligence. During the research there was used
a Emotional Intelligence Popular Questionnaire by A. Jaworowska, A. Matczak. A. Ciechanowicz,
J. Stańczyk and E. Zalewska (polish questionnaire based on J. D. Mayer and P. Salovey’s model of
emotional intelligence). The results of the research shows that blind children and adolescents have an
enough help to develop an emotional abilities.
Keywords: emotional intelligence, blind adolescents, emotional development.
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Osobowość twórcy czy osobowość twórcza?
Myślenie dywergencyjne a osobowość uczniów
szkół artystycznych i ogólnokształcących
1. Wprowadzenie
Twórczość jako zjawisko, które można badać, od wielu lat zajmuje umysły
naukowców. W środowisku tym jednak nadal panuje rozłam co do tego, czy jest to
cecha ciągła występująca w różnym nasileniu u każdej jednostki, czy też posiadają ją
tylko nieliczne wybitne umysły, ujawniające szczególne zdolności kierunkowe.
Twórczością przez małe „t” nazywane jest często podejście egalitarne wskazujące na
powszechność występowania tej cechy w populacji. Natomiast elitarne ujmowanie
tej kwestii, to twórczość przez duże „T”. Cechuje ona tylko uznanych twórców,
wnoszących istotny wkład do nauki, sztuki lub kultury [1]. Obserwując rozwój badań
w tym obszarze można zauważyć, że zarówno zwolennicy podejścia egalitarnego jak
i elitarnego zgodnie upatrują w osobowości jednostki istotnych powiazań i uwarunkowań twórczości.

2. Myślenie dywergencyjne
Guilford przedstawia twórczość w ujęciu egalitarnym, wskazując na możliwość
występowania tej zdolności w różnym nasileniu u każdego człowieka [2]. Stąd
myślenie dywergencyjne, które według tego autora odzwierciedla zdolności twórcze,
nazywane jest często twórczością przez małe „t”. Myślenie dywergencyjne jako jedna
ze struktur intelektu, w stworzonym przez niego modelu, odnosi się do zdolności
wytwarzania licznych, różnorodnych i oryginalnych rozwiązań w odpowiedzi na
problem natury otwartej. Guilford wyodrębnił cztery wymiary myślenia: płynność,
giętkość, oryginalność i elaborację. Płynność w myśleniu to łatwość wytwarzania
wielu rozwiązań odnoszących się do słów, idei, skojarzeń. Giętkość w myśleniu jest
gotowością do zmiany kierunku myślenia a przez to wytwarzania różnorodnych
pomysłów. Niewymuszoną zmianę kierunku myślenia określono w literaturze
przedmiotu jako giętkość spontaniczną. Natomiast giętkość adaptacyjna wiąże się
z modyfikacją procesów myślenia wynikających z wymagań zadania lub sytuacji.
Oryginalność w myśleniu jest to zdolność do wytwarzania rozwiązań niezwykłych
i nietypowych. Elaboracja będąca uszczegółowieniem wytworu takiego jak rysunek
lub wypowiedź jest wymiarem znacznie rzadziej stosowanym do oceny poziomu
myślenia dywergencyjnego przez grono diagnostów i badaczy [2, 3]. Guilford
wskazuje na wielowymiarowość myślenia dywergencyjnego, umiejscawiając go
w swoim trójwymiarowym modelu struktury intelektu. Autor ten opracowując
metody pomiaru tej zdolności uwzględnił różne rodzaje wytworów twórczych oraz
różne treści.
1
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3. Myślenie dywergencyjne w kontekście zdolności kierunkowych
Na drugiej dymensji znajduje się podejście elitarne do kwestii myślenia twórczego.
Wiąże się ono z przypisywaniem tych zdolności tylko wybitnym twórcom dzieł
plastycznych, muzycznych, literackich czy też wynalazcom [3, 4]. W kontekście tego
podejścia nie sposób pominąć kwestie zdolności kierunkowych jakie przejawiają
niektóre wybitne jednostki. Według Limont zdolności kierunkowe to aktywność
w różnych dziedzinach: artystycznych, humanistycznych, przyrodniczych, matematycznych [5]. Autorka stworzyła modele struktur uzdolnień kierunkowych, których
komponentami strukturalnymi są trzy obszary: Specific, Divergent, Creative.
Komponent Specific stanowią zdolności sensoryczne, percepcyjne i psychomotoryczne, specyficzne dziedzinowo. Są one powiązane z rodzajem przetwarzanego
materiału (wizualnego w przypadku zdolności plastycznych lub dźwiękowego
w przypadku zdolności muzycznych). Zdolności wytwarzania dywergencyjnego,
odzwierciedlone w komponencie Divergent, cechują się również specyficznością
dziedzinową i według Limont są wyrazem twórczości przez małe „t”. Trzeci
komponent tego modelu – Creative, wiąże się z twórczością wybitną, która jest
niezależna dziedzinowo. Zdolności z tego obszaru to: myślenie metaforyczne, intuicja,
wyobraźnia twórcza, inteligencja estetyczna. Model struktury zdolności kierunkowych
uwzględnia istotne znaczenie myślenia dywergencyjnego w powstawaniu wybitnych
dzieł. Jednak wytwór twórczy powstaje w wyniku współdziałania i przenikania się
wszystkich komponentów, tworzących strukturę zdolności kierunkowych. Biorąc
pod uwagę zdolności specyficzne dziedzinowo, myślenie dywergencyjne jest
punktem wspólnym podejścia egalitarnego i elitarnego do kwestii twórczości.
W kontekście modelu stworzonego przez Limont zdolność ta wydaje się być
istotnym aspektem twórczości, również tej przez duże T.

4. Osobowość twórcy czy osobowość twórcza?
Badania jakościowe w podejściu elitarnym dotyczące procesu twórczego
i osobowości znanych, cenionych artystów stały się przyczynkiem do poszukiwania,
za pomocą zestawu różnych metod, cech osobowości towarzyszących myśleniu
twórczemu również w podejściu egalitarnym [1, 6, 7]. Przedstawione w literaturze
psychologicznej powiązania myślenia twórczego z cechami osobowości ujętymi
w wielkiej piątce, wskazują na kluczowe znaczenie otwartości na nowe doświadczenia,
potrzeby nowości i tolerancji dwuznaczności [8-10]. Niezbędny do tworzenia
niepowtarzalnych dzieł zarówno muzycznych jak i plastycznych jest rozwój
zintegrowanego systemu, w którym samoocena pełni kluczowa rolę [11]. W swym
artykule Batey, Furnham, i Safiullina, wskazują na znaczenie pozytywnej oceny
własnego wytworu szczególnie w kontekście kreatywności [12] (2010). Polskie
badania pokazują, że pozytywne wartościowanie siebie jest istotnym aspektem
warunkującym ocenę swojego dzieła jako wartościowego [13]. Znaczenie samooceny
w procesie twórczym, jako cechy wiążącej się z wytrwałością, nastawieniem na
działanie, odpornością na niepowodzenia oraz motywacją immamentną, zostało
podkreślone również w wielu innych badaniach [14, 15]. Niezależność w działaniu
związana z nonkonformizmem, wewnętrznym umiejscowieniem kontroli, poczuciem
skuteczności, to rys osobowościowy osób myślących kreatywnie [16-19]. Donie35
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sienia badawcze Batey, Chamorro-Premuzic i Furnham wskazują na istotne korelacje
pomiędzy ekstrawersją a myśleniem dywergencyjnym [20]. Według metaanalizy
przeprowadzonej przez Gelade ekstrawersja i otwartość na doświadczenie są
cechami towarzyszącymi twórczemu stylowi, natomiast korelacje z sumiennością są
zazwyczaj ujemne [7]. Odmienne wyniki uzyskał Furnham, prowadzący badania na
dużej próbie menadżerów, w których skutecznym determinantem myślenia dywergencyjnego okazała się sumienność, umożliwiająca badanym niepoddawanie się
w sytuacji braku uznania wygenerowanych rozwiązań [21]. W literaturze przedmiotu
można znaleźć również wzmianki o wysokiej gotowości do podejmowania ryzyka
związanego z nietypowością pomysłów u osób twórczych [22, 23]. W metaanalizie
Feist porównującej cechy osobowościowe artystów i osób nie będących artystami
stwierdzono, że artyści są w większym stopniu otwarci na doświadczenia, pewni
siebie, zmotywowani, ambitni i dominujący [24]. Zarazem przeanalizowane przez niego
badania ukazują ich jako bardziej impulsywnych i wrogich niż grupa porównawcza.
Według badań Burch, Pavelis, Hemsley i Corr studenci sztuk wizualnych charakteryzują się wyższą neurotycznością, otwartością na doświadczenia ale zarazem
niższą ugodowością niż studenci innych kierunków w Goldsmiths College [25].
Dodatkowo naukowcy ci wykazali, że osoby sprofilowane artystycznie przejawiają
wyższy poziom myślenia dywergencyjnego niż grupa porównawcza. Natomiast
Furnham, Batey, Booth, Patel, i Lozinskaya stwierdzili, że studenci szkół artystycznych nie różnią się obiektywną miarą myślenia dywergencyjnego, jaką jest poziomem
płynności w myśleniu, a jedynie samooceną swej kreatywności [26]. Analiza regresji
przeprowadzona przez tych badaczy dla obu grup łącznie wyłoniła dwa osobowościowe predyktory myślenia dywergencyjnego: otwartość na doświadczenia
i sumienność. Tureckie badania pokazują, że studenci sztuki w tym kraju są znacznie
bardziej ekstrawertywni, intuicyjni i kierują się własnym osądem w porównaniu do
studentów matematyki, nauk społecznych [27].
Głównym celem badań było określenie istotnych różnic pomiędzy uczniami
przejawiającymi uzdolnienia kierunkowe a młodzieżą artystycznie niesprofilowaną
w zakresie cech osobowości i wymiarów myślenia dywergencyjnego. Szczególnie
interesujące w kontekście pytań badawczych okazały się interakcje cech osobowości
z poszczególnymi wymiarami myślenia dywergencyjnego różnicujące badane grupy.
Na podstawie przeglądu literatury dotyczącej twórczości, kreatywności i postawy
twórczej przyjęto, że wewnętrzne umiejscowienie kontroli, wysoka samoocena,
otwartość na doświadczenia, ekstrawersja, sumienność, skłonność do ryzyka są
cechami osobowości związanymi z twórczością. Jako wymiary myślenia dywergencyjnego przyjęto za Guilfordem: płynność, giętkość i oryginalność. Ze względu na
różnorodne i niejednoznaczne doniesienia badawcze, nieuwzgledniające interakcyjnego charakteru powiązań cech osobowości z twórczością młodych osób
o różnorodnych zdolnościach specyficznych dziedzinowo, w badaniu tym przyjęto
podejście eksploracyjne.
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5. Metoda
5.1. Metody badawcze
Na podstawie literatury przedmiotu wyodrębniono zestaw zmiennych umożliwiających wieloaspektową diagnozę osobowości osób badanych. Do przeprowadzenia badań zostały wykorzystane cztery standaryzowane narzędzia badające
osobowość: KBPK, IVE, NEO-FFI, SES.
1. Inwentarz Osobowości NEO-FFI autorstwa Costa, McCrae w polskiej adaptacji
Zawadzkiego, Strelau i Szczepaniak służy do pomiaru 5 cech osobowości:
neurotyczności, ekstrawersji, otwartości, ugodowości, sumienności.
 Neurotyczność ujmowana jest jako podatność na doświadczanie negatywnych
emocji, takich jak strach, poczucie winy, wrażliwość na stres psychologiczny,
zmieszanie, niezadowolenie, gniew (emocjonalne nieprzystosowanie vs. emocjonalne zrównoważenie);
 Ekstrawersja odzwierciedla jakość i ilość interakcji społecznych. Przejawia się
w poziomie towarzyskości, aktywności, poszukiwaniu doznań i zdolności do
odczuwania pozytywnych emocji (ekstrawersja vs introwersja);
 Otwartość na doświadczenia to tendencja do poszukiwania i pozytywnego
wartościowania doświadczeń życiowych, tolerancja na nowość, rozbudzona
ciekawość poznawcza;
 Ugodowość to interpersonalna orientacja przejawiająca się w doświadczanych
uczuciach, myślach i działaniu i nastawieniu do innych ludzi (altruizm vs.
antagonizm);
 Sumienność odzwierciedla stopień zorganizowania, wytrwałości i motywacji
jednostki w działaniach zorientowanych na cel.
Teoretyczne podstawy kwestionariusza oparte są na pięcioczynnikowym modelu
wpisującym się w teorie cech. Inwentarz tworzy 60 twierdzeń opisujących typowe
i stałe zachowania osoby, których nasilenie badany ocenia na pięciostopniowej skali.
Właściwości psychometryczne NEO-FFI, rzetelność i trafność są zadawalające (Alfa
Cronbacha od 0,68 do 0,82) [28].
2. Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli KBPK autorstwa Krasowicz
i Kurzyp-Wojnarskiej, służy do pomiaru zmiennej osobowościowej zwanej poczuciem
kontroli następstw zachowania. Kwestionariusz ma swe podstawy teoretyczne
w koncepcji społecznego uczenia Rottera i składa się z 46 pytań diagnostycznych
i buforowych. Tworzą go 3 skale:
 Skala P mierząca poczucie kontroli w sytuacji porażek;
 Skala S mierząca poczucie kontroli w sytuacji sukcesów;
 Skala S+P mierząca zgeneralizowane poczucie kontroli.
Uzyskanie wysokich wyników świadczy o poczuciu wewnętrznej kontroli
następstw zdarzeń – sukcesów lub porażek. KBPK charakteryzuje się zadowalającą
zgodnością wewnętrzną, Spearman-Browna wynosiła od 0,66 do 0,78 [29].
3. Skala Samooceny Rosenberga SES służy do badania ogólnego poziomu
samooceny rozumianego jako stosunkowo trwałe przekonania o własnej wartości
i stosunku do własnego Ja. Kwestionariusz składa się z 10 twierdzeń do których
badany ustosunkowuje się na czterostopniowej skali. Zgodność wewnętrzna
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mierzona za pomocą współczynnika alfa Cronbacha wahała się od 0,81 do 0,83.
Analiza konfirmacyjna potwierdziła trafność polskiej adaptacji SES [30].
4. Kwestionariusz Impulsywności IVE autorstwa Eysenck i Eysenck w polskiej
adaptacji Jaworowskiej składa się z 54 pytań i służy do badania trzech cech
osobowości:
 impulsywności odzwierciedlającej brak samokontroli i przewidywania własnych
działań;
 skłonności do ryzyka wskazującej na gotowość do poszukiwania nowych
wyzwań i podejmowania ryzyka przy uwzględnieniu skutków własnych działań;
 empatii wyjaśnianej jako zdolność do rozumienia emocji innych ludzi
i reagowania na nie.
Rzetelność i trafność IVE jest zadowalająca a wartości współczynników alfa
Cronbacha kształtują się na poziomie od 0,59 do 0,81 [31].
Uwzględniając model inteligencji Guilford’a dokonano wyboru prób w taki
sposób by mierzyły one różne kategorie wytworów i treści. Do pomiaru poziomu
myślenia dywergencyjnego wykorzystano trzy próby stworzone przez Guilford’a:
TS, TZS, TK.
 Test Szkiców (TS) służy do badania zdolności do dywergencyjnego
wytwarzania jednostek figuralnych;
 Test Zastosowania Cegły (TZS) służy do badania zdolności do dywergencyjnego wytwarzania klas semantycznych;
 Test Konsekwencji (TK) służy do badania zdolności do dywergencyjnego
wytwarzanie przekształceń semantycznych.
Operacyjnym wskaźnikiem płynności w myśleniu była ilość stworzonych
rozpoznawalnych przedmiotów (TS), zastosowań (TZC), konsekwencji (TK). Giętkość
spontaniczna została zoperacjonalizowana poprzez ilość wymienionych różnych
kategorii rozpoznawalnych przedmiotów (TS), zastosowań (TZC), konsekwencji (TK).
Do oceny oryginalności wytworu zastosowano metodę sędziów kompetentnych.
Wskaźnikiem operacyjnym była średnia ocen sędziów kompetentnych dotycząca
oryginalności stworzonych przedmiotów (TS), wymienionych zastosowań (TZC),
wymienionych konsekwencji (TK). Zgodność ocen dokonanych przez sędziów
kompetentnych została obliczona za pomocą współczynnika zgodności W Kendalla
i wynosiła dla Testu Szkiców, W=0,66; p=0,000, Testu Zastosowania Cegły W=0,66;
p=0,000, Testu Konsekwencji, W=0,54; p=0,000. Można zatem stwierdzić, że
poziom zgodności ocen sędziów był umiarkowany. Świadczy to o tym, że kryteria
oceny były wystarczająco jasne i jednoznaczne a ocena nie jest w znacznym stopniu
uzależniona od subiektywizmu sędziów kompetentnych.
Poziomy myślenia dywergencyjnego zostały wyznaczone na podstawie
kategoryzacji wizualnej wyników (funkcja SPSS). Przyjęto dwa punkty podziału co
w konsekwencji pozwoliło na utworzenie 3 grup zawierających po 33,33% wyników.
W ten sposób skategoryzowano wyniki niskie, średnie i wysokie tworząc analogicznie trzy poziomy płynności, giętkości i oryginalności.
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5.2. Przebieg badania
Badania zostały przeprowadzone w oparciu o model quasi-eksperymentalny
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej, Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie
i Liceum Plastycznym w Nałęczowie. Z badań zostali wykluczeni uczniowie liceum
ogólnokształcącego, którzy zadeklarowali, że w przeszłości uczestniczyli w kształceniu artystycznym. Na początku badania wykonywane były wybrane próby
Guilfordowskie w pierwszej kolejności Test Szkiców, następnie test Zastosowania
Cegły i Test Konsekwencji. Czas wykonania każdej próby, był ściśle określony na
podstawie badań pilotażowych i wynosił 5 minut. Następnie badani wypełniali
kwestionariusze osobowościowe w następującej kolejności: KBPK, IVE, NEO-FFI,
SES. Czas ich wypełniania przez badanych był nieograniczony.

5.3. Grupa badawcza
Badaniami objętych zostało 167 osób w okresie późnej adolescencji. Pośród osób
badanych znajdowało się 47,30% uczniów liceów ogólnokształcących (N=79),
22,80% muzycznych (N=38) i 29,90% plastycznych (N=50). Próbę badawczą
stanowiło 121 kobiet i 46 mężczyzn. Brak równych proporcji w odniesieniu do płci
wynikał ze specyfiki szkół, w których prowadzone były badania. Przeciętny wiek
badanych uczniów wynosił około 18 lat (M=17,65; SD=0,87). Najmłodsza osoba
badana miała 16 lat, najstarsza 20 lat.

6. Wyniki
W celu udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze przeprowadzono wieloczynnikową analizę wariancji (MANOVA) dla ośmiu zmiennych zależnych: Generalizowane umiejscowienie kontroli, poczucie kontroli w sytuacji sukcesów, poczucie
kontroli w sytuacji porażki, samoocena ogólna, otwartość na doświadczenia, ekstrawersja, sumienność, skłonność do ryzyka. Zastosowano model z czterema zmiennymi
niezależnymi, w układzie 2x3x3x3 (GRUPA: uczniowie szkół artystycznych, uczniowie
szkół ogólnokształcących; PŁYNNOŚĆ: niska, średnia, wysoka; GIĘTKOŚĆ: niska,
średnia, wysoka ORYGINALNOŚĆ: niska, średnia, wysoka). Przeprowadzone
analizy statystyczne ujawniły trzy efekty główne oraz 6 efektów interakcji
czynników. Do wszystkich porównań post hoc zastosowano poprawkę do porównań
wielokrotnych Bonferroni. Ze względu na spełnienie wymogu homogeniczności
wariancji porównywanych grup w analizie MANOVA uwzględniono wszystkie
interakcję dwóch czynników. Nie uwzględniono interakcji trzy i czteroczynnikowej
w obliczeniach ze względu na znaczne odstępstwa od równości wariancji błędu jak
i duże zróżnicowanie liczebności powstałych grup.
Istotny efekt główny czynnika GRUPA odnotowano dla zmiennej otwartość na
doświadczenie, F=(13, 153)=7,82, p=0,006, η2=0,052. Uczniowie posiadający
zdolności kierunkowe (M=29,58; SD=6,00) uzyskali istotnie wyższe wyniki w skali
otwartość na doświadczenie, niż uczniowie szkół ogólnokształcących (M=26,82;
SD=6,03). Dla zmiennej zależnej otwartość na doświadczenie istotny był efekt
główny czynnika PŁYNNOŚĆ, F=(13, 153)=5,35, p=0,006, η2=0,070) oraz
czynnika ORYGINALNOŚĆ, F=(13, 153)=3,37, p=0.037, η2=0,045). Porównania
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wielokrotne post hoc nie potwierdziły jednak istotnych różnic między poziomami
tych czynników.
W wyniku analiz statystycznych odnotowano istotny efekt interakcji czynnika
GRUPA x PŁYNNOŚĆ dla zmiennej zależnej zgeneralizowane poczucie kontroli,
F=(13, 153)=3,25, p=0,042, η2=0,044. Porównania wielokrotne post hoc wykazały,
że uczniowie szkół artystycznych przejawiający średni poziom płynności w myśleniu
charakteryzują się wyższym zgeneralizowanym poczuciem kontroli (M=24,92;
SD=4,06) niż uczniowie o niskim poziomie płynności w myśleniu (M=22,32;
SD=5,43). Istotne różnice odnotowane zostały również w zakresie zmiennej
zgeneralizowane poczucie kontroli pomiędzy uczniami szkół artystycznych
(M=22,32; SD=5,43) i ogólnokształcących (M=23,68; SD=3,82) przejawiającymi
niski poziom płynności w myśleniu jak również pomiędzy uczniami szkół
artystycznych (M=24,92; SD=4,06) i ogólnokształcących (M=23,48; SD=4,28)
przejawiającymi średni poziom płynności w myśleniu.

Wykres 1. Efekt interakcji czynnika GRUPA x PŁYNNOŚĆ dla zmiennej zależnej zgeneralizowane poczucie
kontroli. Pionowe słupki oznaczają błąd standardowy.
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Odnotowano istotne statystycznie efekty interakcji czynnika GRUPA x
ORYGINALNOŚĆ dla zmiennej zależnej poczucie kontroli w sytuacji sukcesu,
F=(13, 153)=4,12, p=0,018, η2=0,055. Porównania wielokrotne post hoc wykazały
istotne różnice w grupie uczniów szkół artystycznych wskazujące, że wyższe
poczucie kontroli w sytuacji sukcesów posiadają uczniowie o niskim poziomie
oryginalności (M=12,30; SD=2,73) niż o średnim poziomie oryginalności wytworów
(M=11,21; SD=2,90). Odnotowano również istotnie wyższe poczucie kontroli
w sytuacji sukcesów u uczniów szkół ogólnokształcących przejawiających średni
poziom oryginalności (M=12,27; SD=2,08) niż u uczniów o średnim poziomie
oryginalności uczących się w szkole artystycznej (M=11,21; SD=2,90). Wizualizację
efektu interakcji czynnika GRUPA x ORYGINALNOŚĆ dla zmiennych zależnej
poczucie kontroli w sytuacji przedstawiono na Wykresie 2.

Wykres 2. Efekt interakcji czynnika GRUPA x ORYGINALNOŚĆ dla zmiennej zależnej poczucie kontroli
w sytuacji sukcesu. Pionowe słupki oznaczają błąd standardowy.

Istotny efekt interakcji czynnika GRUPA x ORYGINALNOŚĆ został odnotowany dla zmiennej poczucie kontroli w sytuacji porażki, F=(13, 153)=3,81,
p=0,024, η2=0,051. Porównania wielokrotne post hoc potwierdziły, że istotnie
wyższy poziom kontroli w sytuacji porażek występuje u uczniów szkół artystycznych
przejawiających niski poziom oryginalności wytworów (M=12,17; SD=2,85)
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w porównaniu do uczniów o średnim poziomie oryginalności (M=11,35; SD=3,03).
Wizualizację efektu interakcji czynnika GRUPA x ORYGINALNOŚĆ dla zmiennej
zależnej poczucie kontroli w sytuacji porażki przedstawiono na Wykresie 3.

Wykres 3. Efekt interakcji czynnika GRUPA x ORYGINALNOŚĆ dla zmiennej zależnej poczucie kontroli
w sytuacji porażki. Pionowe słupki oznaczają błąd standardowy.

Odnotowano również istotny statystycznie efekt interakcji czynnika GRUPA x
ORYGINALNOŚĆ dla zgeneralizowanego poczucia kontroli, F=(13, 153)=5,65,
p=0,004, η2=0,074. Porównania wielokrotne post hoc potwierdziły, że istotnie
wyższe zgeneralizowane poczucie kontroli posiadają uczniowie szkół artystycznych
(M=24,27; SD=4,69) przejawiających niski poziom oryginalności wytworów
w porównaniu do uczniów o średnim poziomie oryginalności (M=22,56; SD=5,47).
Odnotowano również istotnie wyższe zgeneralizowane poczucie kontroli u uczniów
szkół artystycznych przejawiających niski poziom oryginalności (M=24,27;
SD=4,69) niż u uczniów o niskim poziomie oryginalności uczących się w szkole
ogólnokształcącej (M=23,32; SD=4,56). Wizualizację efektu interakcji czynnika
GRUPA x ORYGINALNOŚĆ dla zmiennej zależnej zgeneralizowane poczucie
kontroli przedstawiono na Wykresie 4.
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Wykres 4. Efekt interakcji czynnika GRUPA x ORYGINALNOŚĆ dla zmiennej zależnej zgeneralizowane
poczucie kontroli. Pionowe słupki oznaczają błąd standardowy.

Istotny efekt interakcji czynnika PŁYNNOŚĆ x ORYGINALNOŚĆ został
odnotowany dla zmiennej otwartość na doświadczenia, F=(13, 153)=3,70, p=0,007,
η2=0,084. Porównania wielokrotne post hoc potwierdziły, że istotnie wyższy poziom
otwartości na doświadczenie występuje u uczniów, którzy posiadają niski poziom
płynności, przejawiając przy tym wysoki poziom oryginalności wytworów
(M=36,00; SD=0,00) w porównaniu do uczniów o średnim poziomie oryginalności
(M=27,92; SD=4,97) i niskim (M=27,71; SD=5,52). Odnotowano również istotnie
wyższy poziom otwartości na doświadczenie u uczniów, którzy posiadają wysoki
poziom płynności, przejawiając przy tym niski poziom oryginalności wytworów
(M=35,83; SD=4,96) w porównaniu do uczniów o średnim poziomie oryginalności
(M=26,75; SD=6,54). Wizualizację efektu interakcji czynnika PŁYNNOŚĆ x
ORYGINALNOŚĆ dla zmiennej zależnej otwartość na doświadczenie przedstawiono na Wykresie 5.
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Wykres 5. Efekt interakcji czynnika PŁYNNOŚĆ x ORYGINALNOŚĆ dla zmiennej zależnej otwartość na
doświadczenie. Pionowe słupki oznaczają błąd standardowy.

Istotny efekt interakcji czynnika GIĘTKOŚĆ x ORYGINALNOŚĆ został
również odnotowany dla zmiennej otwartość na doświadczenia, F=(13, 153)=3,27,
p=0,013, η2=0,084. Porównania wielokrotne post hoc potwierdziły, że istotnie
wyższy poziom otwartości na doświadczenie występuje u uczniów, którzy posiadają
wysoki poziom giętkości, przejawiając przy tym wysoki poziom oryginalności
wytworów (M=39,80; SD=6,95) w porównaniu do uczniów o średnim poziomie
oryginalności (M=25,62; SD=5,74). Odnotowano również istotnie wyższy poziom
otwartości na doświadczenie u uczniów, którzy posiadają średni poziom giętkości
w myśleniu, przejawiając przy tym wysoki poziom oryginalności wytworów
(M=39,80; SD=6,95) w porównaniu do uczniów o średnim poziomie oryginalności
(M=25,62; SD=5,74). Wizualizację efektu interakcji czynnika GIĘTKOŚĆ x
ORYGINALNOŚĆ dla zmiennej zależnej otwartość na doświadczenie przedstawiono na Wykresie 6.
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Wykres 6. Efekt interakcji czynnika GIĘTKOŚĆ x ORYGINALNOŚĆ dla zmiennej zależnej otwartość na
doświadczenie. Pionowe słupki oznaczają błąd standardowy.

7. Dyskusja wyników
Przeprowadzone analizy statystyczne wskazały, że uczniowie posiadający
zdolności kierunkowe uzyskali istotnie wyższe wyniki w skali otwartość na doświadczenie, niż uczniowie szkół ogólnokształcących. Uzyskany efekt jest zgodny z wynikami
badań zawartych w metaanalizach [7, 12, 17]. Kolejny, uzyskany w badaniach własnych
wynik, wskazywał, że wysoki poziom oryginalności wytworów, któremu towarzyszy
wysoki lub średni poziom giętkości w myśleniu sprzyja wyższej otwartości na doświadczenia niż w przypadku średniego poziomu oryginalności. literatura przedmiotu
wskazuje, że otwartość na nowe doznania pozwala na asymilowanie wielu pozornie
niepotrzebnych i niepowiązanych ze sobą rzeczy czy spraw, bez wcześniejszego
ukierunkowania. Gotowość ta dzięki odroczeniu czasowemu umożliwia łączenie
różnych idei, elementów czy aspektów w nietypowy, pozornie niepasujący do siebie
sposób, co jest podstawą generowania różnorodnych i oryginalnych rozwiązań [32].
Istotną zmienną osobowościową okazało się również poczucie kontroli, które
w interakcji z płynnością różnicuje badane grupy. Uczniowie szkół artystycznych
przejawiający średni poziom płynności w myśleniu charakteryzują się wyższym
zgeneralizowanym poczuciem kontroli niż uczniowie o niskim poziomie płynności
w myśleniu. Uczniowie szkół ogólnokształcących o niskim lub średnim poziomie
płynności w myśleniu przejawiają wyższe zgeneralizowane poczucie kontroli niż
uczniowie szkół artystycznych. Umiejscowienie poczucia kontroli to cecha osobo45
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wości, która ma swe źródła w spostrzeganej skuteczności własnych działań. Efekt
główny umiejscowienia poczucia kontroli i płynności został wykazany w badaniach
przeprowadzonych przez Bolen i Torrance’a, w których analizowano wyniki studentów nieposiadających zdolności artystycznych [6]. Okazało się, że osoby
o zewnętrznym umiejscowieniu kontroli przejawiają większą płynność w myśleniu.
Podobne wyniki uzyskali Pannells i Claxton [33]. Natomiast w badaniach Lather Jain
i Shukla studenci o wewnętrznym umiejscowieniu kontroli charakteryzowali się
wyższą płynnością, giętkością i elaboracją niż zewnątrzsterowni [34]. Z przeglądu
badań dotyczących kreatywności wyłania się istotny aspekt postrzegania własnej
kreatywności, w kontekście myślenia dywergencyjnego. Na taką interpretację
uzyskanych wyników mogą wskazywać badania przeprowadzone przez Furnhama
i współpracowników [26]. Badacze ci stwierdzili, że studenci szkół artystycznych nie
różnią się od grupy porównawczej obiektywną miarą myślenia dywergencyjnego,
jaką jest poziom płynności w myśleniu, a jedynie samooceną swej kreatywności.
Najnowsze badania Kharkhurin sugerują, że właśnie postrzeganie twórczej
samoefektywności ma istotny wkład w myślenie dywergencyjne [19]. Zdolność
wytwarzania wielu rozwiązań u artystów może wynikać również z ich potrzeby
tworzenia, czyli samego nastawienia na proces a nie na sam efekt, co mogłoby
wyjaśniać wyższe poczucie kontroli uczniów szkół ogólnokształcących [1].
Interakcyjny charakter różnic w poczuciu kontroli pomiędzy badanymi grupami
ujawnił się również dla oryginalności wytworów. Wyższe zgeneralizowane poczucie
kontroli zarówno w kontekście sukcesów jak i porażek posiadają uczniowie szkół
artystycznych o niskim poziomie oryginalności niż o średnim poziomie oryginalności wytworów. Uczniowie szkół ogólnokształcących przejawiający średni
poziom oryginalności charakteryzują się wyższym poczuciem kontroli w sytuacji
sukcesów niż badani młodzi artyści. Odwrotna prawidłowość zarysowała się
w przypadku zgeneralizowanego poczucia kontroli. Artyści o niskim poziomie
oryginalności przejawiają wyższe zgeneralizowane poczucie kontroli niż uczniowie
niesprofilowani artystycznie o tym samym poziomie oryginalności wytworów.
Z badań własnych wynika, że artyści w mniejszym stopniu przypisujący własnym
działaniom zarówno sukcesy jak i porażki generują mniej nietypowych rozwiązań. Tak
jak w przypadku płynności poczucie kontroli sprzyjało tworzeniu wielu pomysłów, tak
w przypadku oryginalności może zwiększać również lęk przed porażką i oceną
wytworu jako dziwacznego, a nie oryginalnego. Przypisywanie sobie odpowiedzialności za wygenerowane pomysły stwarza niebezpieczeństwo ich negatywnej
oceny. Przeprowadzone przez Burch, i współpracowników badania skazują, że
studenci sztuk wizualnych charakteryzują się wyższą neurotycznością niż studenci
innych kierunków [25]. Tak więc wewnętrzne umiejscowienie kontroli może mieć
swoją przyczynę w powiązaniach neurotyczności z twórczym myśleniem osób
uzdolnionych artystycznie. Z drugiej strony Houtz i współpracownicy nie uzyskali
istotnych różnic w poziomie oryginalności pomiędzy osobami niesprofilowanymi
artystycznie o wewnętrznym i zewnętrznym umiejscowieniu kontroli [17].

8. Wnioski
Otwartość na doświadczenia i poczucie kontroli to zmienne osobowościowe,
które różnicują młode osoby rozwijające uzdolnienia kierunkowe od uczniów szkół
ogólnokształcących.
 Osoby uzdolnione kierunkowo charakteryzują się wyższym poziomem
otwartości na doświadczenia niż uczniowie szkół ogólnokształcących.
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Różnice w poczuciu kontroli pomiędzy badanymi grupami zostały ujawnione
wyłącznie w interakcji z oryginalnością i płynnością w myśleniu. Uczniowie
szkół ogólnokształcących przejawiają wyższe poczucie kontroli niż artyści, gdy
towarzyszy temu średni poziom oryginalności lub płynności w myśleniu.
Natomiast w przypadku niskiej oryginalności to artyści charakteryzują się
wyższym poczuciem kontroli niż osoby niesprofilowane artystycznie.
 Poziom płynności i oryginalności wytworów jest zróżnicowany zależnie od
nasilenia poczucia kontroli uczniów szkół artystycznych. Wyższy poziom
poczucia kontroli posiadają młodzi artyści ze średnią płynnością w myśleniu niż
z niską. Odwrotnie rzecz się ma w przypadku artystów z niskim poziomem
oryginalności, którzy charakteryzują się wyższym poczuciem kontroli niż ci ze
średnim poziomem oryginalności.
 Wysoki poziom oryginalności wytworów, któremu towarzyszy wysoki lub
średni poziom giętkości w myśleniu sprzyja wyższej otwartości na
doświadczenia niż w przypadku średniego poziomu oryginalności. Jest to
prawidłowość odnosząca się do obu grup.
Odnotowane efekty interakcyjne pokazują, że artyści to specyficzna
osobowościowo grupa w kontekście myślenia twórczego, co może przemawiać za
podejściem elitarnym. Z drugiej strony pewne prawidłowości osobowościowe
wynikające z interakcji poszczególnych wymiarów myślenia dywergencyjnego
zostały ujawnione dla obu grup.
Uzyskane wyniki mają swoje implikacje praktyczne odnoszące się do
projektowania treningów twórczego myślenia. Tworząc autorskie metody rozwijania
myślenia w sposób dywergencyjny, warto wziąć pod uwagę zarówno uzdolnienia
kierunkowe i ich specyfikę dziedzinową jak również nasilenie zmiennych osobowościowych mających kluczowe znaczenie w kontekście kreatywności [35-37].
Zaprezentowane wyniki mogą wyznaczyć kierunek dalszych badań weryfikujących
skuteczność, tak szytego na miarę treningu twórczości.
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Osobowość twórcy czy osobowość twórcza? Myślenie dywergencyjne
a osobowość uczniów szkół artystycznych i ogólnokształcących
Streszczenie
Biorąc pod uwagę zdolności specyficzne dziedzinowo, myślenie dywergencyjne jest punktem wspólnym
podejścia egalitarnego i elitarnego do kwestii twórczości. Głównym celem badań było określenie
istotnych interakcji cech osobowości z poszczególnymi wymiarami myślenia dywergencyjnego
różnicujących grupę uczniów rozwijających uzdolnienia kierunkowe i młodzież artystycznie
niesprofilowaną. Przebadano 79 uczniów szkół artystycznych i 88 uczniów ze szkół ogólnokształcących
Do zbadania poziomu myślenia dywergencyjnego wybrano 3 próby Guilford’a: Test Szkiców, Test
zastosowania Cegły, Test Konsekwencji. Natomiast zmienne osobowościowe badano za pomocą
Inwentarza Osobowości NEO-FFI, Kwestionariusza do Badania Poczucia Kontroli KBPK,
Kwestionariusza Impulsywności IVE, Skali Samooceny Rosenberga SES. Uzyskane wyniki wskazują,
że otwartość na doświadczenia i poczucie kontroli są zmiennymi osobowościowymi, które różnicują
młode osoby rozwijające uzdolnienia kierunkowe od uczniów szkół ogólnokształcących. Uczniowie
szkół artystycznych charakteryzują się wyższym poziomem otwartości na doświadczenia niż
uczestniczący w kształceniu ogólnym. Różnice w poczuciu kontroli pomiędzy badanymi grupami
zostały ujawnione wyłącznie w interakcji z oryginalnością i płynnością w myśleniu. Wysoki poziom
oryginalności wytworów, któremu towarzyszy wysoki lub średni poziom giętkości w myśleniu sprzyja
wyższej otwartości na doświadczenia niż w przypadku średniego poziomu oryginalności.
Słowa kluczowe: myślenie dywergencyjne, cechy osobowości, uczniowie szkół artystycznych.

Creator’s personality or creative personality? Divergent thinking
and the personality of artistic and general high school students
Abastract
Considering domain-specific abilities, divergent thinking is the common point of an egalitarian and
elitist approach to creativity. The main goal of the research was to determine the significant interaction
of personality traits with individual dimensions of divergent thinking that differentiate a group of
students who develope their art-oriented abilities and those who hale no artistic profile. 79 students from
art schools and 88 students from regular high schools were tested. In order to study the level of
divergent thinking three Guilford tests
were selected: Sketches Test, Brick Uses Test, Consequences Test. In contrast, personality variables
were examined using the NEO-FFI – NEO Five-Factor Inventory, the KBPK – Sense of Control
Questionnaire (Kwestionariusza do Badania Poczucia Kontroli KBPK), the IVE – Impulsivity
Questionnaire, the Rosenberg SES Self-Esteem Scale. Obtained results indicate that openness to
experiences and to sense of control are personality variables that differentiate young artists from regular
high school students. Art schools students are characterized by a higher level of openness to experiences
in comparison to those participating in general education. Differences concerning the sense of control,
between the studied groups, were revealed only in the interaction with originality and fluency in
thinking. The high level of originality in products, which is accompanied by a high or medium level of
flexibility in thinking, promotes higher openness to experiences than in the case of the average level of
originality.
Keywords: divergent thinking, personality traits, art schools students.
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Pomiędzy stosowaną analizą zachowania
a Porozumieniem bez Przemocy
– perspektywa pedagoga-praktyka
1. Wprowadzenie
Zmiana paradygmatu myślenia o niepełnosprawności, rozpowszechnienie
integracji i idei inkluzji, przyczyniło się do faktu, że przed dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi otworzyła się możliwość nauki w placówkach masowych.
Implikacją tego stanu jest wzrastająca liczba dzieci z niepełnosprawnością,
realizująca obowiązek edukacji w szkołach ogólnodostępnych, na co wskazują dane
z Raportu GUS Oświata i wychowanie…w poszczególnych latach szkolnych (dla
porównania w roku szkolnym 1995/1996 zarejestrowano 4158 uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, podczas gdy
w roku szkolnym 2016/2017 było ich już 31555) [1]. Zjawisko to pociąga za sobą
określone konsekwencje. Nauczyciele zobligowani zostali do pracy nie tylko
z dziećmi o znormalizowanym rozwoju, ale również z podopiecznymi z bardzo
szerokiego spektrum specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE). Stanowi to duże
wyzwanie dla pedagoga, szczególnie jeśli nie ma przygotowania i doświadczenia
z zakresu pedagogiki specjalnej. Pytanie, które narzuca się w tym kontekście
samoistnie brzmi: na ile nauczyciele szkół ogólnodostępnych są przygotowani do
pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Autorzy przeprowadzonych w tym obszarze badań pokazują wiele problemów, z którymi spotykają się
pedagodzy [2-4] i wskazują, że najwięcej zależy od postawy nauczyciela, jego
kompetencji i zaangażowania [5].

2. Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
z perspektywy różnych nurtów pedagogicznych
Zawód nauczyciela jest profesją dynamiczną, zmienną, wymaga ciągłego uczenia
się, doskonalenia warsztatu, poszukiwania nowych przestrzeni rozwoju, permanentnego
stawania się lepszym, bardziej doświadczonym, mądrzejszym. Współczesność
oferuje wiele nurtów pedagogicznych. Rozwijana przez setki lat edukacja to nie tylko
jeden, słuszny kierunek, to wielość wyborów, możliwości, metod, strategii i modeli.
Pedagog może w tym wszystkim odnaleźć swoje miejsce, kierując się własnymi
preferencjami, osobowością, potrzebami lub też kompletnie się zagubić. Praca
z dziećmi ze SPE wymaga refleksyjnego podejścia. Uchwycenia zależności
pomiędzy myśleniem, wiedzą i działaniem człowieka, zarówno po stronie ucznia jak
i osobistej. Stosowane w pracy z dziećmi w normie rozwojowej strategie i metody,
mogą nie mieć zastosowania w przypadku nowych wyzwań, dlatego nauczyciel musi
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przyjąć rolę badacza, poszukującego sposobu na pracę z dzieckiem, przyglądającego
się różnym nurtom zarówno tym klasycznym jak i nowatorskim.
Przedstawicielem tych pierwszych jest Stosowana Analiza Zachowania (SAZ),
będąca częścią nauki o zachowaniu oraz o zmiennych środowiskowych, które na nie
wpływają [6]. Wywodzi się z filozofii nauki – behawioryzmu. U jej podstaw leży
radykalny jego nurt rozwinięty przez Burrhusa F. Skinnera. Celem SAZ jest
tworzenie procedur służących kształtowaniu i modyfikowaniu istotnych społecznie
zachowań oraz eksperymentalne weryfikowanie czy są skuteczne [7]. Praca z dziećmi
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z wykorzystaniem SAZ koncentruje się
wokół dwóch obszarów: deficytów behawioralnych oraz nadmiarów behawioralnych.
Pierwsza grupa to umiejętności, które w oparciu o swój potencjał rozwojowy dziecko
powinno posiadać, a których nie ma. Druga płaszczyzna to zachowania, które
utrudniają lub uniemożliwiają dalszy rozwój, edukację, funkcjonowanie społeczne.
Kluczowym elementem w pracy z każdym dzieckiem, wobec tego również
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jest proces uczenia. Behawioryzm opisuje go za pośrednictwem warunkowania klasycznego oraz warunkowania sprawczego [8]. Oba wiążą się ściśle z oddziaływaniem otoczenia na dziecko,
składają się na nie zachowania mimowolne, związane z przetrwaniem oraz dowolne,
będące pod kontrolą systemu wzmocnień. Nauczyciel wykorzystujący SAZ ma do
dyspozycji kilka technik służących do nauki: metodę wyodrębnionych prób, uczenie
sytuacyjne, tworzenie łańcuchów zachowań, które wykorzystują wzmacnianie
(pozytywne i negatywne), karanie (pozytywne i negatywne) oraz wygaszanie [6].
Uczenie się za pomocą metod behawioralnych to proces umiejscowiony pomiędzy
bodźcem a reakcją, działaniem nauczyciela a dziecka. Pedagog za pośrednictwem
konkretnych technik, stosując precyzyjne, schematyczne procedury, osiąga cele
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego: rozszerza zakres mocnych
stron, redukuje słabe.
Nowatorskim nurtem przenikającym do pedagogiki jest Porozumienie bez
Przemocy (PBP). Jego twórca Marshall B. Rosenberg opisuje zastosowanie go
w różnych płaszczyznach, między innymi w przestrzeni edukacyjnej, terapii i poradnictwie [9]. Są to obszary w których odbywa się praca z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Metoda ta nie jest sposobem uczenia czy terapii, jest
techniką komunikacji, w której kluczową rolę odgrywa język. Słowa, wpływają na
światopogląd, myślenie, kształtują postawy [9]. Praca z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi wymaga odpowiedniego nastawienia [5], sposobu
myślenia o nich nie tyle w kategorii deficytów i zasobów, co w perspektywie spotkania
z drugim człowiekiem. Język żyrafy, daleki od ocen, etykietowania, nasycony
empatią i zrozumieniem [10] otwiera przed nauczycielem nowe perspektywy,
w których potrzeby i uczucia stają się drogą do zrozumienia podopiecznego, jego
świata. Kiedy pedagog staje się dla dziecka partnerem, może towarzyszyć mu
w drodze edukacyjnej i wychowawczej, ponieważ jest wrażliwy na potrzeby dziecka,
wczuwa się w jego emocje. Będąc w świecie dziecka, zyskując jego zaufanie,
nauczyciel może realizować swoje zadania wynikające z IPETu. Porozumienie bez
Przemocy uczy języka serca, poprzez zrozumienie którego nauczyciel może rozwijać
inne przestrzenie – poznawczą, fizyczną i społeczną. Metoda Rosenberga przebiega
wokół czterech obszarów: spostrzeżeń, uczuć, potrzeb i próśb [9]. Stosując ją
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nauczyciel powinien zacząć od siebie, świadomości własnych uczuć i potrzeb, samoobserwacji. Kolejnym etapem jest obserwacja ucznia, polegająca na rejestrowaniu
faktów, bez oceniania w perspektywie zasobów czy deficytów. Spostrzeżenia mają
na celu poznanie uczuć i potrzeb dziecka, ponieważ to potrzeby – ich niezaspokojenie, pociąga za sobą występowanie określonych zachowań.

3. Stosowana Analiza Zachowania kontra Porozumienie bez Przemocy
Pedagog zapoznając się zarówno ze Stosowaną Analizą Zachowania jak
i Porozumieniem bez Przemocy, dostrzeże podobieństwa i różnice pomiędzy nimi, na
poziomie metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, stylu
komunikacji oraz sposobu bycia w relacji z drugim człowiekiem.
Pierwsza różnica pomiędzy Stosowaną Analizą Zachowania a Porozumieniem
bez Przemocy dotyczy pozycji pedagoga względem ucznia. Behawioralne podejście
jest dyrektywne, nauczyciel przyjmuje aktywną rolę, prowadzącą i ukierunkowującą
pracę z dzieckiem. Cele, wyznaczone w Indywidualnym Programie EdukacyjnoTerapeutycznym (IPET) na podstawie wielospecjalistycznej oceny, realizuje za
pomocą odpowiednich technik, środków, form i zasad. Jest to droga konkretna,
oparta na zdefiniowaniu deficytów, zasobów i strategii zredukowania jednych
i zwiększenia drugich. SAZ to szczegółowe procedury osiągania celów edukacyjnych
i terapeutycznych. Pedagog za pomocą wzmocnienia, kary, wygaszania czy manipulowania bodźcami poprzedzającymi, aktywnie prowadzi ucznia, wspomaga go,
kieruje jego rozwojem [6]. Profesjonalne stosowanie tej drogi daje rezultaty. Jej
skuteczność potwierdzona została szeregiem badań naukowych [6]. Jednak jest to
sposób, w którym to nauczyciel ma monopol na wiedzę, na drogę jej przekazania,
a uczeń jest stroną, która musi się podporządkować całemu procesowi edukacyjnoterapeutycznemu. Biegunowo różnym podejściem jest Porozumienie bez Przemocy.
Jako metoda niedyrektywna zakłada, że pedagog przyjmuje rolę wspierającą,
rozumiejącą, empatyczną. Pozwala dziecku wybierać kierunek rozwoju, dostosowuje
się do jego rytmu, potrzeb, emocji. Przewodnikiem w osiąganiu celów edukacyjnych
i terapeutycznych stają się potrzeby dziecka, specjalne potrzeby, natomiast pedagog
jest partnerem w tej drodze, wsparciem, pomocą w ich osiągnięciu.
Ważnym problemem w pracy z dziećmi ze SPE są granice. W pedagogice
i psychologii pojęcie to rozumiane jest wieloznacznie, dlatego na potrzeby publikacji
ograniczone zostanie do systemowego rozumienia granic, jako bariery odróżniającej
jeden podsystem od drugiego [11], czyli nauczyciela od ucznia oraz ucznia od osób,
z którymi wchodzi w relacje. Granica stanowi rodzaj ochrony własnej tożsamości,
wewnętrznego Ja, osobowości [12-14]. Jednym z zadań pedagoga, jest przygotowanie dziecka do uczestnictwa w życiu społecznym, w przestrzeni norm, zasad,
wartości poprzez wypracowanie umiejętności społecznych. Część podopiecznych ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma w tym obszarze duże problemy: między
innymi dzieci ze spektrum autyzmu, zachowaniami buntowniczo-opozycyjnymi,
nadmiernie wycofane, z zachowaniami agresywnymi. SAZ daje wiele strategii
redukcji zachowań niepożądanych i zwiększania zachowań pożądanych społecznie
oraz procedury skupiające się na programowaniu zachowań poprzez odpowiednie
bodźce poprzedzające czy konsekwencje. Pedagodzy stosujący metody behawioralne
stawiają wyraźną granicę pomiędzy tym co pożądane, a nie właściwe. Budują ją
wokół dziecka. Sukcesem pedagogicznym jest moment, kiedy granice pomiędzy tym
co akceptowane społecznie a tym co jest społecznie nie do przyjęcia nie są
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przekraczane, a w ich obszarze rozwija się potencjał, jak najszerszy zasób wiedzy,
umiejętności i kompetencji. W PBP granice stawia pedagog wokół siebie nie wokół
dziecka, dbając o potrzeby zarówno swoje, jak i podopiecznego. Bazując na procesie
modelowania i naśladowania uczy dziecko jak ma konstruować własne.
Stosowana Analiza Zachowania obejmuje różne strategie modyfikacji zachowań.
Podstawowe z nich to wzmacnianie, wygaszanie, karanie, manipulowanie bodźcami
poprzedzającymi. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych zaczyna
się od oceny behawioralnej, która określa wzorce zachowań danej osoby możliwie
jasno, rzetelnie i obiektywnie [6], ocenia się w niej umiejętności, identyfikuje
zachowania trudne oraz poszukuje bodźców wzmacniających. Kolejnym etapem jest
wybór zachowań modyfikowanych (zdefiniowanie ich, pomiar) a następnie wprowadzenie odpowiedniej procedury. Procedury behawioralne są bardzo dokładnie
opisane, charakteryzuje je policzalność, konkretność, nauczyciel wie co ma po kolei
robić, aby osiągnąć cel edukacyjnych czy wychowawczy. Jeśli coś okazuje się
nieskuteczne, podlega weryfikacji i modyfikacji. Porozumienie bez Przemocy też
posiada pewien model, na który składają się spostrzeżenia, uczucia, potrzeby
i prośby jako obustronny komunikat osób uczestniczących w procesie nauczania.
Pedagog obserwuje co robi i mówi uczeń, formułuje to spostrzeżenie, powstrzymując
się od osądu czy oceny, następnie definiuje uczucia, które pojawiały się w tej
sytuacji, określa własne potrzeby związane z pojawiającymi się uczuciami, a na
koniec werbalizuje prośbę do ucznia. Po tej fazie następuje empatyczny odbiór
komunikatu podopiecznego [9]).
Jednym z najważniejszych elementów różniących opisywane metody jest podejście
do oceny. Behawioryzm opiera się na ocenie zachowania, określeniu wzorców
charakterystycznych dla danej osoby [6]. W pracy z dziećmi ze SPE nauczyciel
spotyka się z zaburzeniami w rozwoju, wobec czego te wzorce są niepoprawne.
Ocena pedagoga prowadzi do identyfikacji i wyboru zachowań modyfikowanych [6]
czego wyrazem są wykresy, liczby, pomiary, odniesienie do normalizacji oraz
charakterystyczny język określający co jest zachowaniem pożądanym społecznie,
a co nie, jakie są zasoby, a jakie deficyty. Pojęcia te w rozumieniu Porozumienia bez
Przemocy są językiem „szakala”. Rosenberg kategoryzuje je jako komunikaty, które
blokują współczucie. PBP dalekie jest od oceniania. W nurcie tym opisuje się stan
faktyczny, nie wydając osądu, nie porównując i nie etykietując. Wszystko, co
reprezentuje sobą dziecko, jest przez pedagoga akceptowane, staje się podstawą do
refleksji na temat potrzeb i uczuć podopiecznego.
Przyjrzyjmy się praktycznej egzemplifikacji dwojakiego podejścia metod do
kwestii oceny. Zachowania agresywne są jednym z najtrudniejszych w pracy pedagogicznej z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podejście behawioralne, wymagające od nauczyciela oceny danego zachowania, oznaczać będzie
analizę modelem ABC, gdzie A oznacza bodźce poprzedzające zachowanie, B
reakcję sprawczą czyli samo zachowanie, a C konsekwencję (wzmocnienie, kara,
wygaszenie). Zachowanie agresywne w SAZ będzie przez nauczyciela dokładnie
obserwowane (kiedy się pojawia, jak często, co je poprzedza, jakie wzmocnienia je
utrzymują). Ocenie będzie podlegał każdy element, ponieważ na jej podstawie
określona zostanie procedura redukcji zachowania niepożądanego. W modelu PBP
nauczyciel koncentruje się na zdefiniowaniu potrzeb, które stoją za danym
zachowaniem agresywnym. Rosenberg wymienia dziewięć obszarów potrzeb: pożywienia, bezpieczeństwa, zrozumienia, kreatywności, intymności, zabawy, wypoczynku,
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autonomii, sensu [10]. Można zaobserwować tutaj odniesienie do klasycznej teorii
Maslowa, w której autor również opisuje potrzeby, tylko w postaci poziomów:
fizjologicznego, bezpieczeństwa, przynależności, szacunku i uznania, samorealizacji
[15]. Działanie nauczyciela polegać będzie na zbadaniu które niezabezpieczone
potrzeby dziecka uruchamiają zachowania agresywne, nazwaniu ich a następnie
kierunkowym wpływie na nie. Nie ma tu oceny. Zachowanie agresywne jest
informacją, nie opisuje się go w kategoriach dobre-złe, jedynie obserwuje, aby
wyciągnąć wnioski jakie potrzeby za nim stoją. W tym zakresie obie analizowane
metody są do siebie zbliżone. Identyfikacja potrzeb według Rosenberga bardzo
przypomina definiowanie bodźców poprzedzających zachowania w behawioralnym
modelu ABC. W obu przypadkach nauczyciel poszukuje tego co poprzedza
zachowanie ucznia, by w dalszej kolejności zabezpieczyć te braki odpowiednią
strategią działania.
Kolejna płaszczyzna różnic pomiędzy SAZ z PBP to podejście do kwestii uwagi
nauczyciela. Behawioryzm rozpatruje relację uczeń-nauczyciel jako interakcję
organizmu ze środowiskiem, pedagog jest osobą dającą bodźce wzmacniające czy
karzące, ma niejako na to monopol, uczeń w tej relacji jest stroną w większości
bierną. Uwaga nauczyciela jest rozumiana w SAZ jako narzędzie: wzmocnienie lub
bodziec poprzedzający. Poprzez koncentrację na uczniu pedagog kontroluje proces
uczenia. Jej brak może przyczynić się do pojawienia zachowań niepożądanych,
mających tę uwagę pozyskać. Relacja z nauczycielem może być wzmocnieniem,
nagrodą za wykonanie określonej reakcji sprawczej (nagroda społeczna), a jej brak
karą (technika time-out polega na odizolowaniu dziecka, które wdało się
w zachowanie niepożądane). Zabranie uwagi jest też elementem wygaszania – strategii
polegającej na wycofaniu reakcji nauczyciela na zachowanie niepożądane, które
utrzymywało się pod wpływem wcześniejszej uwagi [6]. Metoda Rosenberga
w całości opiera się na relacji i uważności nauczyciela. Pedagog realizuje ścieżkę
edukacyjną i wychowawczą w kontakcie z uczniem, na bazie partnerskiej, gdzie
żadna ze stron nie dominuje nad drugą. Istotnym elementem tego procesu jest
empatyczne słuchanie, polegające na ofiarowaniu podopiecznemu swojego czasu
i przestrzeni, których potrzebuje, bez udzielania rad, dodawania otuchy, objaśniania
swojego stanowiska lub opowiadania co czujemy [16]. Dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi doznają więcej porażek, trudności i przeszkód niż ich
rówieśnicy z normą rozwojową, co naturalnie przekłada się na większą potrzebę
zrozumienia i empatii, czyli włączenia do nauki elementu emocjonalnego na równi
z poznawczym.
Kwestia emocji i uczuć jest następnym elementem różniącym Stosowaną Analizę
Zachowania i Porozumienie bez Przemocy. W literaturze opisującej metody
behawioralne wielokrotnie pojawia się zarzut ignorowania świadomości, uczuć
i stanów umysłu [8]. Z podejściem tym nie zgadza się twórca radyklanego
behawioryzmu Burrhus F. Skinner, który uważa, że zachowania zewnętrzne
(publiczne, dostępne obserwacji) i zachowania wewnętrzne (m.in. uczucia i emocje)
mają jednolity charakter i podlegają tym samym prawom, czyli wyjaśnieniom
w kategoriach przyczynowo-skutkowych [8]. W tym kontekście emocje traktuje się
na równi z zachowaniem, stanowią przestrzeń do modyfikacji. W PBP emocje są
ważną i nieodłączną częścią modelu. Spostrzeżenia, jakie nauczyciel czyni
w stosunku do ucznia, dotyczą przede wszystkim stanów emocjonalnych i uczuć, bo
niosą one ze sobą informację na temat potrzeb dziecka (na przykład złość może
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wskazywać na przebodźcowanie sensoryczne i być sposobem ucieczki od
wynikającego z niej bólu).
Metody pracy z dzieckiem skupiają się wokół kluczowego i specyficznego dla
niej zagadnienia. Stosowana Analiza Zachowania w centrum stawia zachowania.
Porozumienie bez Przemocy koncentruje się wokół potrzeb. Oba te obszary
wzajemnie się przenikają. Niezabezpieczone potrzeby mogą stać się antecedentami
(bodźcami poprzedzającymi zachowanie), a osiągnięcie ich zaspokojenia konsekwencją
w postaci wzmocnienia. Z kolei poprzez określone zachowania (w których
zaobserwować można manifestację emocji) dziecko sygnalizuje swoje potrzeby.
Język, którym nauczyciel mówi do ucznia niesie ze sobą informację o jego
sposobie myślenia, porządkowania rzeczywistości. Słownik behawiorysty pełen jest
określeń oceniających, stosuje się pochwały, etykiety, wyrazy dezaprobaty, działania
dziecka opisuje się na linii od niepożądanych do pożądanych. Dużo jest w nim
przymiotników i przysłówków. Język PBP jest wolny od słownictwa oceniającego:
pochwał, dezaprobaty, krytyki, analizy postępowania, diagnoz i porównywania [16].
Nauczyciel praktykujący ten nurt stosuje głównie rzeczowniki, opisujące spostrzeżenia, emocje i potrzeby.

4. Podsumowanie
Stosowana Analiza Zachowania i Porozumienie bez Przemocy to dwie, z wielu
dostępnych nauczycielowi, metod wspomagania edukacji dziecka ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Pierwsza nastawiona na zmianę zachowania, druga na
definiowaniu potrzeb dziecka. W SAZ widoczna jest schematyczność ale również
konkretność, która zdecydowanie ułatwia pedagogowi pracę, czyni ją przewidywalną
i skuteczną. PBP posiada dużą przestrzeń akceptacji podopiecznego, spostrzegania
jego niepełnosprawności nie w kategoriach deficytów, ale pewnych specjalnych
potrzeb i wynikających z nich emocji. Pierwsza z metod opiera się na konkretnym
programie, a realizacja go zawiera element presji i przymusu w stosunku do dziecka,
druga respektuje prawo do nauki, w atmosferze akceptacji i poszanowania wyborów
ucznia. Ideałem edukacyjnym byłaby hybryda złożona z SAZ i PBP: skuteczności
oddziaływań behawioralnych, empatycznego wsparcia i poszanowania autonomii
dziecka. W takim modelu praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
byłaby efektywna (realizacja programu edukacyjno-terapeutycznego) i satysfakcjonująca (bliska relacja z drugim człowiekiem), a to ideał pedagogiczny do którego
dąży każdy nauczyciel.
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Pomiędzy Stosowaną Analizą Zachowania a Porozumieniem bez Przemocy
– perspektywa pedagoga-praktyka
Streszczenie
Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga od nauczyciela znajomości wielu
metod i nurtów pedagogicznych. Wśród nich dużą popularnością cieszy się Stosowana Analiza
Zachowania, z powodu skuteczności oraz jasności procedur. Zupełnie odmienną metodą jest
Porozumienie bez Przemocy, nowatorskie podejście Marshalla Rosenberga, zyskujące coraz więcej
zwolenników, również w obszarze edukacji. Opisywane nurty są biegunowo odmienne, chociaż
posiadają pewne przestrzenie, w których się pokrywają.
Słowa kluczowe: Stosowana Analiza Zachowania, behawioryzm, Porozumienie bez Przemocy.

Between Applied Behavioral Analysis and Nonviolent Communication
– practitioner teacher`s perspective
Abstract
Working with children with special educational needs requires a teacher to be familiar with a range of
pedagogical methods and trends. Among them, the Applied Behavioral Analysis is very popular because
of its effectiveness and clarity of the procedures. A completely different method is the Nonviolent
Communication, an innovative approach by Marshall Rosenberg, which is gaining more and more
supporters, including in the area of education. The described currents are totally different, although they
have some overlapping areas.
Keywords: the Applied Behavioral Analysis, behaviorism, the Nonviolent Communication.
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Nauczanie w języku ojczystym
1. Wstęp
Jak skutecznie nauczać? To pytanie od lat nurtuje pedagogów. Odpowiedzi może
być wiele, ponieważ dziś jest mnóstwo nowoczesnych metod nauczania, które mogą
usprawnić proces dydaktyczno-wychowawczy, przyczyniając się do podniesienia
jego efektywności. Jednak należy zwrócić uwagę na poprawność mowy polskiej
– w mowie i piśmie jako czynnika warunkującego jakość kształcenia dzieci,
młodzieży i dorosłych. Kultura języka ojczystego polega na takim posługiwaniu się
mową, by nasz przekaz był zrozumiały i wyposażył człowieka w wiedzę i umiejętności, które przydadzą się w życiu. Jeszcze Jan Amos Komeński wypowiadał się
o nauczaniu w języku ojczystym, wyjaśniając, że jest to cenne źródło skutecznego
nauczania w szkole. Następnie idea J. A. Komeńskiego była kontynuowana przez
kolejne pokolenia nauczycieli, opiekunów i wychowawców i do dziś stanowi
wzorzec, na którym opiera się współczesna pedagogika.
Im bardziej doświadczony nauczyciel, tym więcej uwagi kieruje na poprawność
wymowy ucznia i umiejętność posługiwania się językiem ojczystym, ponieważ przez
kolejne lata pracy pedagogicznej przekonuje jak duży ma to wpływ na rezultaty
w procesie nauczania i wychowania. Autorka, przygotowując te tekst, wykorzystała
wiedzę i doświadczenie w swojej wieloletniej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Jan Amos Komeński o nauczaniu w języku ojczystym
Jan Amos Komeński (1592-1670) głosił zasady demokratyzacji, domagał się
takiej reformy szkoły, która pozwoliłaby na dostęp do nauki wszystkim warstwom
społecznym. W związku z tym apelował o nauczanie w języku ojczystym, a także
uzasadniał, że nauka powinna opierać się na współdziałaniu umysłu, mowy i ręki [1].
Ręka w ujęciu Jana Amosa Komeńskiego to symbol praktycznej działalności
człowieka. Dlatego proces samowychowania istoty ludzkiej w okresie dorosłości
winien być ukierunkowany nie tylko na rozwijanie i umiejętności myślenia oraz
posługiwania się językiem ojczystym i naukowym (łaciną), ale także na doskonalenie
umiejętności praktycznego, technicznego i organizacyjnego działania, umożliwiającego twórcze wcielanie w życie zasad humanizmu. Samowychowanie ma
prowadzić to tego, aby człowiek coraz pełniej i obiektywniej, zgodnie z dorobkiem
nauki, rozumiał rzeczywistość społeczną, przyrodniczą i kulturową, aby w niej
pożytecznie działał i za pomocą mowy swoje doświadczenia przekazywał innym.
Ideałem Jana Amosa Komeńskiego jest człowiek aktywny. Wyrazem tej aktywności
jest praca. Zarówno rozwój osobowości, jak i gromadzenie dóbr materialnych ma
określać cele i kierunki aktywności dorosłego człowieka. Godne podkreślenia jest
także to, że postulat rozwijania mowy wybitny pedagog łączył z potrzebą przeka1
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zywania swej wiedzy innym. Samowychowanie ma więc przygotować człowieka do
służenia innym ludziom swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami.
Genialność Jana Amosa Komeńskiego polega na tym, że wykrył on prawidłowości
duchowego rozwoju człowieka i dlatego jego poglądy na wychowanie i samowychowanie ludzi są aktualne i stanowią trwały wkład do dorobku naukowego
pedagogiki i andragogiki [2].
Poglądy Jana Amosa Komeńskiego na język kontynuowały tendencje epoki,
w której żył, a zarazem wykraczały poza nią, były prekursorskie. W ,,Wielkiej
dydaktyce” zawarł wiedzę, w której jednym z eksponowanych tematów był język
naturalny. Autor tego dzieła uważał, że język nie jest człowiekowi dany, bowiem
człowiek rodzi się jako niezapisana karta, ,,… nie umiejąc ani nic czynić, ani mówić,
ani rozumieć. Wszystko trzeba rozbudzić od podstaw. A wszystko to przychodzi nam
o wiele oporniej, niżby to się dziać miało w stanie doskonałości, ponieważ i rzeczy
stały się dla nas mniej zrozumiałe, i języki bezładnie pomieszane tak, że zamiast
jednego trzeba się uczyć kilku (…), a nawet i języki ojczyste stały się znacznie
bardziej skomplikowane i niczego nie przynosimy na ten świat z sobą” [3, s. 59].
Po drugie, jak twierdził: język jest tworem społecznym, ponadindywidualnym. By
się go nauczyć, jednostka musi mieć ku temu sprzyjające warunki; opisuje
w ,,Wielkiej dydaktyce” człowieka żyjącego z dala od ludzi, wśród wilków, który
stosunkowo wcześnie zresocjalizowany, nauczył się wtórnie językowych zachowań.
Po trzecie: język według Jana Amosa Komeńskiego jest narzędziem myślenia,
mówienia i działania, które się wzajemnie determinują [4].
Jan Amos Komeński przywiązywał dużą wagę do metodyki nauczania języków;
sądził, iż: ,,Języków uczymy się nie jako pewnej części wykształcenia czy mądrości,
ale jako narzędzi czerpania i udzielania drugim wiedzy [3, s. 218].” W procesie
poznawania języków pierwsze miejsce wyznaczył językowi ojczystemu, obsługującemu, jak mówił, życie domowe, następnie wskazał na potrzebę poznawania
języków sąsiadów, czyli sąsiednich narodów, a następnie innych języków,
w zależności od pewnych kręgów społecznych np. dla ludzi wykształconych
niezbędna jest znajomość łaciny jako języka nauki, dla filozofów i lekarzy potrzebny
jest język grecki i arabski [4].
Jan Amos Komeński podkreślał istotną rolę języka ojczystego w procesie
nauczania w szkole. Pierwszym z jego wskazań jest to, że każdego języka należy
uczyć się osobno, poświęcając na to odpowiednią ilość czasu. W następnych
wskazaniach twierdził, że języków należy się uczyć na bazie rodzinnego, czyli, jak
sądził, język ojczysty jest podstawą nauczania innych języków. Właśnie język
ojczysty stanowi punkt odniesienia dla wszystkich innych języków, sam ma być
nauczany, jak mówił Jan Amos Komeński, z ,,rzeczami”, to znaczy poglądowo,
nawiązując do rzeczywistości, nie zaś pamięciowo, werbalnie, tak jak uczono łaciny
w szkołach średniowiecznych i renesansowych [4]. Jan Amos Komeński wskazywał
również na fakt, że języka ojczystego i łaciny trzeba się uczyć bardziej intensywnie.
Nauka tych języków obejmowała cztery etapy, odpowiadające wiekowi uczniów:
w pierwszym okresie życia – dziecięcym, gwarzącym, powinno się uczyć mówić
jakkolwiek, w drugim okresie życia – chłopięcym, dorastającym, winno się uczyć
mówić poprawnie, w trzecim okresie życia – młodzieńczym winno się uczyć mówić
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wytwornie, w czwartym okresie – męskim, pełnym sił, należy ćwiczyć mówienie
treściwie [4]. Jan Amos Komeński uważał, że należy się uczyć stopniowo, zgodnie
z obecnie stosowaną w nauczaniu zasadą stopniowania trudności.
Autor ,,Wielkiej dydaktyki” wskazywał na potrzebę opracowania czterech typów
książek dydaktycznych dla nauki języków w zależności od etapu kształcenia
– byłyby to książki adresowane kolejno dla dzieci od najmłodszych do najstarszych.
Książki dydaktyczne miały być pisane w formie dialogu, tzn. w formie pytań
i odpowiedzi. Taka forma była dla Jana Amosa Komeńskiego najbardziej komunikatywna, nawiązywała bowiem do rozmowy, którą bardzo cenił jako najbardziej
naturalny sposób używania języka [4]. Poglądy Jana Amosa Komeńskiego na temat
nauki o języku mają charakter uniwersalny. Oto one:
 Objęcie nauczaniem szkolnym wszystkich dzieci; zaopatrzenie ich w dobre
i jednolite podręczniki;
 Uczenie ich języka ojczystego w sposób systematyczny, poglądowy, wedle
zasady stopniowania trudności, w sposób dialogowy, z elementami zabawy,
eliminujący scholastyczną rutynę opartą na werbalizmie;
 Uczynienie z języka rodzinnego bazy dla nauczania innych języków;
 Uczenie języka na cenionych wzorach po to, by w końcu wykształcić ucznia
językowo-kreatywnego. Owe wzory to dla Komeńskiego teksty autorów greckorzymskich [4].
Współczesna polska szkoła na wszystkich szczeblach edukacji korzysta z programu kształcenia językowego zaprojektowanego przez Jana Amosa Komeńskiego,
który każdemu etapowi nauki przypisał pewną dawkę wiedzy o języku, niezbędną
dla kształcenia umiejętności językowych, jak: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie,
rozumienie tekstów [4]. Te umiejętności są dla współczesnego czytelnika nieodzownym czynnikiem radzenia sobie w coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości.
Taka osoba musi umieć myśleć, mówić i działać, aby sprostać wymaganiom
dzisiejszych czasów.
Jan Amos Komeński wiele lat przebywał za granicą, z dala od swojej ojczyzny.
Poznał wiele krajów, kultur, języków, wiele się od nich nauczył. Miał też możliwość
porównania swoich narodowych tradycji i rodzimej kultury z innymi kulturami.
Jednak duchem był zawsze ze swoją ojczyzną, tęsknił za nią, tęsknił też za swoim
ojczystym językiem. Gorący patriotyzm wybitnego pedagoga ujawnił się w jego
poglądach na nauczanie języka w szkole. Swoje główne dzieło – ,,Wielką dydaktykę”
napisał po czesku, czyli w języku ojczystym. Są to przykłady kształtowania
tożsamości indywidualnej, narodowej i kulturowej.
Pojęcie tożsamości w sensie subiektywnym to samoświadomość własnej odrębności, spójności i ciągłości w czasie grupy, do której się należy. Ważnym warunkiem
utrzymania poczucia tożsamości jest zdolność do uczestnictwa w życiu społecznym
i kulturze. Trwała tożsamość może się rozwijać w warunkach demokratycznego
systemu społeczno-politycznego, szacunku i kultywowania tradycji lokalnych,
szerokiego otwarcia na kontakty z innymi kulturami i narodami [5, s. 29]. Komunikowanie społeczne jest warunkiem społeczno-kulturalnej tożsamości. Ważna jest
zatem forma i treść języka, jakim posługują się uczestnicy interakcji społecznych.
W komunikacji interpersonalnej ważną rolę odgrywa zarówno język mówiony, jak
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i pisany. Mimo upowszechnienia nowych mediów: elektronicznych i cyfrowych,
które wpływają na zachowania komunikacyjne, człowiek współczesny jest człowiekiem pisma. Na klawiaturze komputera widnieją znaki mające swój pierwowzór
w pierwszym piśmie alfabetycznym, wprowadzonym trzy tysiące lat temu przez
Greków.
Człowiek buduje własną tożsamość kulturową na podstawie dziedzictwa
kulturowego, komunikowania wewnętrznego i zewnętrznego. Ogromne znaczenie
ma tutaj edukacja regionalna, czyli proces kształcenia i wychowania ukierunkowany
na poznanie własnego regionu, jego przeszłości i teraźniejszości, a tym samym
budzenie poczucia przynależności do regionu. Inaczej postrzegana jest tożsamość
innego rodzaju: indywidualna, społeczna, narodowa, kulturowa. Jednak wszystkie te
rodzaje tożsamości mają cechę wspólną: starają się pomóc odpowiedzieć
człowiekowi na pytanie: ,,Jak być sobą w określonej przestrzeni społecznej?”.
Budowanie własnej tożsamości wymaga ze strony obywatela zaangażowania, np.
w sprawy regionu, pozytywnego nastawienia do świata i ludzi, wyzbycia się
uprzedzeń, np. w stosunku do pewnych obyczajów, zachowań ludzkich. Przez całe
życie człowiek więc uczy się kreowania własnej osobowości. Trzeba bowiem
dowiedzieć się kiedy się identyfikować z ,,małą”, a kiedy z ,,dużą” ojczyzną, kiedy
zaś być obywatelem Europy, a kiedy obywatelem świata.
W swoim fundamentalnym dziele ,,Pampedia” Jan Amos Komeński zawarł
koncepcję całożyciowej aktywności edukacyjnej człowieka. Naszkicował w nim plan
,,powszechnego kształcenia całego rodu ludzkiego”. Twierdził, że wiedza jest
niezbędna każdemu człowiekowi i każdy człowiek powinien też mieć niegraniczony
do niej dostęp (,,uczyć wszystkich wszystkiego’’). Uzasadnił także, iż wszyscy
ludzie są zdolni do ustawicznej edukacji [6].
W ,,Pampedii” prekursor nowoczesnej dydaktyki poświęcił kształceniu językowemu wiele uwagi. Zdefiniował język jako: tłumacz rozmów między człowiekiem
a człowiekiem w tych sprawach, które trzeba zrozumieć albo wykonać (albo, które
zostały zrozumiane bądź wykonane). Wyjaśniał jak należy uczyć się języków,
zwłaszcza w szkole dojrzewania[7]. Omówił podstawowe zasady najnowszej metody
nauczania języków, określając cel, środki i sposoby kształcenia językowego [8,
s. 181-264]. Znaczenie języka w życiu człowieka zawiera się w następujących
słowach Jana Amosa Komeńskiego: ,,Dwie rzeczy odróżniają wyraźnie człowieka od
zwierzęcia: rozum i mowa. Pierwszego potrzebuje człowiek dla samego siebie,
drugiej zaś ze względu na bliźniego. O obie te rzeczy przeto na równi trzeba dbać,
aby człowiek jak rozum, tak i mowę miał jak najlepiej wyćwiczone i pięknie
ukształtowane. Zaraz przeto dodamy coś o kształtowaniu mowy, mianowicie jakie,
kiedy i w jaki sposób wprowadzać należy początki gramatyki, retoryki i poetyki”
[8, s. 40].
Poglądy Jana Amosa Komeńskiego na nauczanie w języku ojczystym i na
kształcenie językowe stanowią fundament współczesnej myśli i praktyki
edukacyjnej. Współczesne pokolenie uczniów i nauczycieli korzysta z bogatego
dorobku wybitnego pedagoga. Wskazania J.A. Komeńskiego są drogowskazem dla
dzisiejszych pedagogów do realizowania różnorodnych zadań, które mają na celu
usprawnienie i efektywność procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole
i innych instytucjach o charakterze edukacyjnym.
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3. Język ojczysty we współczesnym systemie edukacji
3.1. Znaczenie mowy ojczystej w procesie kształtowania poczucia
tożsamości wśród uczniów
Wincenty Okoń definiuje język jako obowiązujący system znaków dźwiękowych
i wizualnych oraz reguł posługiwania się nimi, będący podstawowym środkiem
porozumiewania się ludzi oraz kształtowania stosunków międzyludzkich. Jako
wytwór społeczności językowej (narodowej, regionalnej), język rozwija się
i doskonali przede wszystkim wtedy, gdy staje się narzędziem działania społecznego;
funkcję tę pełni dzięki temu, że poszczególne nasze wypowiedzi mają na celu
wywołanie określonych reakcji ludzkich. Język polski jest przedmiotem nauczania
w naszym kraju i zajmuje główne miejsce w programie wszystkich szkół [1]. Jest
przedmiotem wiodącym, na którym opierają się inne przedmioty nauczania.
Celem nauczania języka polskiego jest opanowanie przez uczniów jego funkcji
komunikatywnej i ekspresywnej, czyli zdobycie sprawności językowej w jasnym,
poprawnym i estetycznym wypowiadaniu się w mowie i piśmie, jak również
wyrobienie wrażliwości na piękno ojczystego języka, opanowanie wybranych
elementów wiedzy o języku i poznanie dzieł wybranych pisarzy polskich i obcych na
tle historii literatury ojczystej. Nauka tego przedmiotu spełnia doniosłą rolę
w patriotycznym wychowaniu dzieci i młodzieży. Treść programu języka polskiego
i literatury obejmuje lekturę, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu, naukę o języku
z ortografią. Oprócz języka literackiego uczniowie szkół zawodowych opanowują
słownictwo i sprawności językowe właściwe ich przyszłemu zawodowi [1].
Często z terminem język utożsamiamy pojęcie mowy: język ojczysty – mowa
ojczysta. Z psychologicznego punktu widzenia mowa jest czynnością posługiwania
się językiem. Mowa spełnia dwie podstawowe funkcje: reprezentatywną
(przedstawieniową, odniesieniową) i komunikacyjną. Z jednej strony mowa jest
zatem narzędziem poznania, zaś z drugiej narzędziem komunikowania się.
W pierwszej funkcji występuje mowa wewnętrzna, w drugiej – mowa zewnętrzna
[9]. Oczywiście używanie mowy w celach poznania i komunikowania się z innymi
ludźmi wymaga nauczania człowieka od dziecka pewnych umiejętności. Dlatego
szczególna w tym rola rodziców, nauczycieli i opiekunów, aby nauczyli dziecko
poznawać świat, porozumiewać się z innymi, stosując odpowiednie metody i środki
dydaktyczne, dobierając odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka słownictwo,
ucząc je pięknej, poprawnej polszczyzny – mowy ojczystej.
Ojczyzna nie jedno ma imię – mawiał Kazimierz Denek, wybitny pedagog,
turysta i krajoznawca. Słowo Ojczyzna zawiera w sobie wiele cech wspólnych.
Chodzi tu o określony obszar ziemi, język, którym się posługujemy, tradycje
i historyczną przeszłość, kulturowe dziedzictwo. Kultura, literatura, sztuka stają się
niezrozumiałe, jeśli oderwiemy je od Ojczyzny i związanych z nią wydarzeń. Jedni
z pisarzy sławią naszą ziemię i krajobraz, drudzy rycerską i gospodarczą przeszłość,
inni rozważają fenomen kultury i języka, marzą o Rzeczypospolitej lepszej [10].
Opiewają przy tym piękno polskiej ziemi i wyjaśniają znaczenie polskiego języka,
posługując się mową ojczystą, gdyż tak jak mówił Mikołaj Rej: ,,A niechaj
narodowie wżdy postronni znają, że Polacy nie gęsi, iż swój język mają”, a potem
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Juliusz Słowacki tłumaczył: ,,Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko,
co pomyśli głowa”.
Dzięki twórczości literackiej kategoria ojczyzna weszła na trwałe do edukacji,
kultury narodowej, krajoznawstwa i regionalizmu. Odegrała doniosłą rolę w kształtowaniu poczucia patriotyzmu wśród polskiego narodu. Należy tutaj podkreślić rolę
edukacji opartej na dziedzictwie kulturowym w regionie, która kształtuje poczucie
patriotyzmu lokalnego – względem małej Ojczyzny. Miłość i poznanie małej Ojczyzny
w sensie podwórka, miejscowości, regionu, ziemi, daje świadomość odrębności
i niepowtarzalności własnej ojcowizny. Poprzez edukację we wspólnocie rodzimej
środowiska lokalnego, a następnie regionalnego i narodowego, można kształtować
postawę uniwersalizmu europejskiego. Tylko pełna znajomość swojej małej
Ojczyzny pozwala na wykształcenie obywateli świadomych wartości swej dużej
Ojczyzny, potrafiących współistnieć wśród narodów Europy w duchu szacunku
i tolerancji dla swych odrębności, tak jak pisał w ,,Obrocie rzeczy” ks. prof. dr. hab.
Janusz Pasierb: ,,Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkich
ojczyznach ludzi. Kto nie broni i nie rozwija tego, co bliskie – trudno uwierzyć, żeby
był zdolny do wielkich uczuć w stosunku do tego, co wielkie i największe w życiu
i na świecie. Wiedza o małych ojczyznach w szkołach realizujących założenia
regionalizmu jest obecna na wszystkich lekcjach, a zwłaszcza – na lekcjach języka
polskiego, historii i geografii” [10].
Ojczyzna jest słowem znaczeniowo bogatym, odsyła do wielu desygnatów. Dla
nas głównym odniesieniem jest rodzinny kraj, naród, język. W poemacie Karola
Wojtyły pt. ,,Myśląc Ojczyzna” jednostka ludzka poznaje język ojczysty, dojrzewa
w nim w rodzinnym domu i środowisku swego dzieciństwa. Pojęcie Ojczyzna często
kojarzy się z następującymi, dodatnio naładowanymi emocjonalnie określeniami:
patriotyzm, honor, poświecenie, tradycja, historia, niepodległość, język, symbole
narodowe, kultura, jedność, przywiązanie, dom, wartość naczelna, odpowiedzialność,
obywatelstwo, solidarność. Polacy w swej naturze mają zakorzeniony patriotyzm – to
jest nasza znacząca zaleta narodowa. Dlatego ważne jest, aby kształtować uczucia
patriotyczne, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Również istotne jest, żeby ten proces
rozpocząć jak najwcześniej, na łonie rodzin [10]. Proces ten będzie kontynuowany
w szkole, a następnie w dorosłym życiu, np. w pracy społecznej.
Należy rozwijać we współczesnym, polskim społeczeństwie poczucie tożsamości
z ,,Małą Ojczyzną”, świadomość możliwości udziału w jej rozwoju. ,,Małe
Ojczyzny” składają się na wielkie pojęcie ,,Ojczyzna”. Obowiązek ten spoczywa na
kolejnych pokoleniach Polaków. Jednak nie dbając o własną postawę patriotyczną,
nigdy nie wykształcimy jej u dzieci i młodzieży. Toteż na nauczycielach i wychowawcach spoczywa obowiązek przekazywania miłości i szacunku do Ojczyzny
następnym pokoleniom, ukazywania sensu i potrzeby przedłużania polskości [10].
To także istotne zadanie dla rodziców i opiekunów, którzy poprzez kultywowanie
tradycji, wprowadzanie do procesu rozwoju i wychowania własnych dzieci wzorów
kulturowych, zachęcanie do nauki historii (np. wspólne wycieczki do muzeów
i miejsc historycznych w swoim regionie, opowiadanie ciekawych i pouczających
historii rodowych, wspólne przygotowanie z dziećmi drzewa genealogicznego
rodziny) przyczyniają się do kształtowania uczuć patriotycznych wychowanków.
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Kształtowanie tożsamości wśród uczniów z jednoczesnym przygotowaniem ich
do dialogu międzykulturowego jest szczególnym wyzwaniem dla nauczycieli
i wychowawców. Połączenie edukacji regionalnej z edukacją międzykulturową
oznacza, że wzmacniając poczucie własnej tożsamości, człowiek powinien jednocześnie
kształtować postawy otwartości, tolerancji i szacunku dla innych kultur.
Przyswajając równocześnie wiedzę o swoim regionie, jak i o innych regionach
uczymy się komunikacji międzykulturowej, zaś łącząc zasady regionalizmu
i uniwersalizmu, uczymy się dialogu kultur wzbogacając swoją kulturę o nowe treści
oraz przekazując istotne treści innej kulturze [5, s. 72]. Edukacja w wielokulturowych
społeczeństwach powinna zmierzać w kierunku od asymilacji i ,,podporządkowania”
grup mniejszościowych grupie dominującej, do integracji i współpracy oraz
wzajemnego przekazu wartości kultur [11].
Nauczyciele uczący języków powinni wprowadzać do procesu dydaktyczno
wychowawczego określone typy tekstów i ćwiczeń, które również służą rozwijaniu
kompetencji interkulturowej. Są to między innymi:
 ćwiczenia służące rozwijaniu autonomii ucznia poprzez samodzielne
analizowanie informacji uzyskiwanych z różnych źródeł, takich jak: media
i Internet,
 ćwiczenia sięgające do wiedzy o kulturze i źródeł w języku ojczystym w celu
dokonywania porównań,
 teksty autentyczne reprezentujące różne style, punkty widzenia, będące
równocześnie tekstami otwartymi pozwalającymi samodzielnie konstruować
wiedzę, a nie powielać stereotypy,
 teksty o wpływie wiedzy kulturowej na efektywność komunikacji [5, s. 248].
Edukację regionalną należy wprowadzić już do etapu rozwoju dziecka w wieku
przedszkolnym. Od najwcześniejszych lat należy rozbudzać u dziecka potrzebę
poznania i umiłowania małej ojczyzny. Ważna w tym procesie edukacyjnym jest rola
dziadków, gdyż komunikacja z dziadkami szczególnie przyczynia się do
rekonstruowania własnej tożsamości, pozwala też na lepsze zrozumienie siebie
i innych. J. Nikitorowicz sformułował następująca tezę: kultura, która nie potrafi
ocalić harmonii między młodością, dojrzałością a starością, pokoleniem dojrzałym,
starszym i młodszym jest kulturą tracącą swój samozachowawczy instynkt i dlatego
zagrożoną, zdążającą do samounicestwienia [12]. Kształcenie w zakresie kultury
języka ojczystego to również metoda rozwijania edukacji regionalnej.
Kształcenie językowe – rozwój mowy ojczystej może odbywać się w ramach
edukacji regionalnej. Nauczyciel jako regionalista kształtuje tożsamość regionalną
uczniów poprzez następujące działania edukacyjne:
 nauka historii regionalnej – przekazywanie wiedzy i historii własnego regionu
oraz uzasadnienie jej znaczenia dla rozwoju regionu;
 omawianie i kultywowanie tradycji regionalnych;
 rozbudzanie zamiłowania do własnego środowiska społeczno-przyrodniczego,
np. poprzez działania pielęgnacyjne i społecznie-użyteczne w swoim regionie;
 zachęcanie do uprawiania turystyki kulturowej w regionie – zwiedzanie miejsc
pamięci narodowej, muzeów regionalnych, zabytków i poznawanie innych
walorów turystycznych w regionie;
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uaktywnianie wychowanków w ramach prac w zakresie kultury i edukacji, prac
społecznych w regionie, aktywizowanie do wszelkiej działalności dla rozwoju
małej Ojczyzny.
Wskazane jest także, by zachęcać rodziców i opiekunów do wspólnych działań
z dziećmi – poznawania tradycji i kultury w regionie, np. zachęcanie do wspólnych
spacerów, wycieczek po swojej okolicy, wycieczek do muzeów regionalnych,
wspólnych działań na rzecz regionu, kultywowania tradycji, opowieści o regionie
(zwłaszcza cenne są opowieści dziadków o regionie).

3.2. Metody nauczania w języku ojczystym
We współczesnej szkole nauczyciel powinien zwracać baczną uwagę na
wypowiedzi ustne ucznia, częściej stosować formy kontroli ustnej i je oceniać, np.
opowiadania, prezentacje, odpowiedzi ustne, udział w dyskusjach, grach dydaktycznych i innych metodach aktywizujących, gdyż komunikacja ustna jest podstawowym
i bezpośrednim środkiem porozumiewania się między ludźmi. W trakcie takiej
rozmowy z uczniem można od razu poprawić błędy merytoryczne i językowe
– najlepiej jak najszybciej zwrócić uwagę na popełniony błąd, wtedy uczeń sam
może go skorygować przy pomocy nauczyciela lub samodzielnie, w jego obecności.
W szkole komunikowanie się jest podstawowym środkiem nauczania. Uczniowie
słuchają wyjaśnień, zadają i odpowiadają na pytania, przedstawiają relacje,
rozwiązują problemy w podgrupach itp. Doskonalenie umiejętności ustnego
porozumiewania się może spowodować przyspieszenie procesu uczenia się w innych
dziedzinach. Komunikowanie się ma duże znaczenie dla nauki czytania i pisania,
a także dla nauki innych przedmiotów. Porozumiewanie się jest tak ważne, ponieważ
od niego zależy nasze istnienie w społeczeństwie. Należy więc rozwijać i doskonalić
umiejętność komunikowania się, gdyż bez niej nie jesteśmy w stanie dobrze
funkcjonować w życiu codziennym i kulturze. Wskazane jest kształtowanie
umiejętności komunikowania wśród wychowanków, a wraz z tym kształtowanie
takich umiejętności jak: asertywność, empatia, tolerancja, odwaga, szacunek dla
człowieka, jego pracy i wytworów.
Pełna komunikacja polega na: pozytywnym nastawieniu do ludzi, ujawnianiu
życzliwości, otwartości na ludzi i zadania, jasnym wyrażaniu i bezpośrednim przedstawieniu własnego zdania, przyjaznej i zdecydowanej mowie ciała, niesprzecznej
mowie ciała ze słowami, chęci wyjaśniania wątpliwości i rozumienia racji innych
ludzi, gotowości do ustępstw i autokorekty własnego postępowania, woli współpracy, sympatycznym reagowaniu na objawy zmęczenia lub napięcia u rozmówcy,
cierpliwości, wyrozumiałości wobec cudzych potknięć, wierze w sukces, czyli
w osiągnięcie porozumienia z innymi. Należy również pamiętać o tym, że podstawą
komunikacji międzyludzkiej nie jest umiejętność mówienia, lecz zdolność
wsłuchiwania się w to, co mówi współrozmówca.
Ucząc zasad komunikacji nauczyciel ma za zadanie ukierunkować swojego
ucznia na prowadzenie efektywnej komunikacji w środowisku zróżnicowanym
kulturowo. Wskazane jest, aby pedagodzy, opiekunowie i rodzice zapoznawali
dziecko z odmienną kulturą: historią i mentalnością, kulturą i tradycją narodu.
Zrozumienie tych elementów poznania jest czynnikiem warunkującym porozumienie
między różnymi kulturami. Ważne jest także prowadzenie z dziećmi i młodzieżą
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dyskusji na temat istotnych spraw i problemów innych kultur, takiej dyskusji, która
pozwoli zrozumieć kwestie należące do różnych grup etnicznych, a także pozwoli,
przez pryzmat innej kultury, ocenić siebie i swoją kulturę, jak również wyzwolić
uczucie empatii i życzliwości w stosunku do innych, chęć i umiejętność
rozwiązywania problemów współczesnego świata.
Jednym z podstawowych aspektów kultury szkoły jest budowanie prawidłowych
relacji interpersonalnych, których fundament stanowi tworzenie klimatu społecznego
opartego na orientacji podmiotowej, tolerancji [13]. Postawę tolerancji wśród
uczniów nauczyciel może rozwijać, wykorzystując aktywizujące i poszukujące
metody nauczania jak: dyskusje, pogadanki, gry i zabawy dydaktyczne, metodę
sytuacyjną czy metodę przypadku.
Kultura języka ojczystego – w mowie i piśmie wskazuje na kulturę i poziom
umysłowy obywateli regionu i kraju. W dobie współczesnych przemian i zagrożeń
cywilizacyjnych i społecznych, wobec takich zjawisk jak: globalizacja życia na
naszym kontynencie, migracje ludności, stosowanie wyrazów obcych i zapożyczeń
z innych języków (często używamy wyrazów: shop, lajtowo, the best itp.),
wulgaryzacja codziennego języka, kryzys moralny, bylejakość, powierzchowność
i prowizoryczność różnych działań, ofert i rozwiązań, terroryzm, rodzice i wychowawcy powinni szczególnie zadbać o kulturę języka ojczystego wśród swoich
podopiecznych.
Kultura żywego słowa w języku polskim wzmacnia tożsamość regionalną
i narodową, a to z kolei prowadzi do pielęgnowania i zachowania polskości. Dlatego
należy zwracać uwagę na poprawność posługiwania się językiem ojczystym
– w mowie i piśmie – zarówno w domu, jak i w szkole: ćwiczyć wymowę poprzez
komunikację ustną, np. dużo rozmawiać z dziećmi na istotne tematy i te, które są
źródłem ich zainteresowań (odpowiadać cierpliwie na stawiane przez dzieci pytania,
tłumaczyć, wyjaśniać, ćwiczyć wypowiedzi ustne i pisemne, nawet wiele razy, jeśli
zachodzi taka potrzeba). Dzięki konwersacji uczymy się poprawnej wymowy.
Natomiast z młodzieżą powinniśmy prowadzić dyskusje i debaty, gdyż to, oprócz
kształcenia językowego, rozwija intelekt i uczy logicznego myślenia i działania,
wyciągania wniosków. Dzięki temu w przyszłym życiu wychowankom będzie
łatwiej poruszać się po świecie: komunikować się i radzić sobie w codzienności.
Taki człowiek będzie umiał pokonywać trudności życiowe, czyli będzie dobrze
przygotowany do życia, jak również do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturze.
W szkole powinno być więcej dyskusji i pogadanek niż klasówek i kartkówek, gdyż
rozmowy, bezpośrednia komunikacja integrują grupę, a uczniowie i pedagodzy uczą
się współpracy, życzliwości, tolerancji i wzajemnego szacunku. Na podstawie
wypowiedzi ustnej też można ocenić wychowanka.
Na każdym przedmiocie nauczania nauczyciel powinien poprawnie nauczać
w języku ojczystym. W związku z tym podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych
winien przestrzegać następujących zasad:
 rozmawiając z uczniem, utrzymywać z nim kontakt wzrokowy;
 język mowy nauczyciela powinien współdziałać z językiem ciała;
 uczyć prawidłowego akcentowania wyrazów;
 mówić wolno, głośno, wyraźnie, zwracając uwagę na intonację;
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ćwiczyć wymowę swoją i uczniów – często rozmawiać z uczniami, oceniać na
podstawie wypowiedzi ustnych, stosować podczas zajęć dydaktycznowychowawczych metody nauczania usprawniające komunikację ustną jak:
dyskusje, gry i zabawy dydaktyczne itp.;
 zwracać uwagę na wymowę, eliminować błędy wymowy;
 zwracać uwagę na poprawność wypowiedzi, poprawnie gramatycznie budować
zdania – od razu poprawiać błędy językowe uczniów;
 zwracać uwagę na ortografię – poprawiać błędy ortograficzne;
 zwracać uwagę na pisownię wyrazów (kształt liter);
 nauczyć wyraźnie i głośno mówić – tłumaczyć dzieciom, że powinny szeroko
otwierać usta gdy mówią;
 nauczyć wychowanków odpowiadać pełnym zdaniem;
 dużo czytać z dziećmi na głos, nauczyć czytać teksty ze zrozumieniem.
Podczas lekcji lub innych form pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel
wykorzystuje wiele zasad kształcenia, w tym zasadę stopniowania trudności. Tę
zasadę należy także uwzględnić w odniesieniu do mowy ojczystej. Chodzi tu
o właściwy dobór słownictwa (w stosunku do wieku, poziomu, rodzaju grupy uczniów
lub słuchaczy) – używanie terminów i zwrotów, np. do małego dziecka nie powiemy:
autoteliczny, a do studenta lub innego dorosłego ucznia możemy użyć tego terminu.
Nauczyciel poprawnie posługujący się językiem ojczystym jest wzorem do
naśladowania dla ucznia. Kształcący się nabywają umiejętność nie tylko poprawnej
wymowy, ale chętniej i szybciej przyswajają wiedzę. Zajęcia dydaktyczne stają się
wtedy ciekawsze, gdy nauczyciel stosuje powyższe zasady, a to motywuje do nauki.
Dobrze byłoby, gdyby pedagodzy wyjaśniali te zasady oraz zachęcali rodziców
na zebraniach w szkole do czytania razem za dziećmi, do rozmów, m.in. o sprawach
wychowawczych, by rodzice, w miarę możliwości, zwracali uwagę na poprawność
mowy ojczystej u dzieci. Rodzice i opiekunowie powinni dużo rozmawiać z dziećmi.
Taka komunikacja zbliża do siebie jeszcze bardziej osoby w rodzinie, sprzyja
eliminacji waśni i sporów, rozwiązywaniu problemów i konfliktów. Nauczanie,
a jednocześnie wychowanie w języku ojczystym kształtuje umiejętności komunikacji
niezbędne później, w dorosłym życiu. Człowiek komunikatywny, elokwentny to
człowiek zaradny życiowo, uczestniczący w wielu ciekawych, a czasami skomplikowanych przedsięwzięciach, w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości społecznej,
cywilizacyjnej i kulturowej. W pracy zawodowej również jest ważna umiejętność
porozumiewania się ze współpracownikami. Integracja w grupie pracowniczej
sprzyja wydajności pracy, wpływa na dobrą atmosferę w pracy. Dlatego nauczyciel
powinien pamiętać o tym, że od jakości procesu kształcenia zależy skuteczność jego
pracy dydaktyczno-wychowawczej, a uczący się, zwłaszcza małe dzieci, będą
naśladować jego wypowiedzi w mowie i piśmie. Te nawyki będą się z czasem
utrwalać i staną się drogowskazem do nauki na kolejnych szczeblach edukacji
szkolnej i edukacji pozaszkolnej – formalnej, nieformalnej, a także incydentalnej.
Uprawianie turystyki edukacyjnej przez uczniów i nauczycieli przyczynia się do
poprawy umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, a w rezultacie do
poprawy skuteczności nauczania. Wycieczki i inne formy turystyki jak: spływy,
złazy, rajdy, prace społecznie-użyteczne, organizowanie kącika przyrody i gazetki
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klasowej, konkursy, apele, imprezy szkolne uaktywniają uczestników tych zajęć, uczą
komunikacji, ugruntowują wiedzę i kształtują osobowość człowieka, a zwłaszcza
kształcą wiele pozytywnych cech jak: szacunek do człowieka, przyrody i kultury,
życzliwość, koleżeństwo, umiejętność radzenia sobie w życiu, uczą myślenia
problemowego i porównawczego, sprzyjają weryfikacji wiedzy. Turystyka to uczenie
się przez przeżywanie, które ma wysoką skuteczność wychowawczą, gdyż dzięki
bezpośredniej styczności z rzeczywistością (np. z człowiekiem, krajobrazem,
zabytkami) budzą się uczucia, dzięki czemu wiedza i doświadczenie zdobyte
w terenie są trwałe – materiał nauczania jest utrwalany poprzez naocznię – autopsję.
Turystyka jest czynnikiem wychowania ekologicznego, moralnego, uspołecznienia
turysty-krajoznawcy, jest czynnikiem dialogu kultur (przenikania się kultur – dyfuzji
kultur).
Wycieczki szkolne jednodniowe i kilkudniowe (nawet jednogodzinne wyjście
w teren z uczniami jest wycieczką) również uczą komunikacji, przyczyniają się do
rozwoju mowy ojczystej, integrują środowisko uczniowskie, sprzyjając kształtowaniu
pozytywnych cech charakteru jak: umiejętność współdziałania, chęć niesienia
pomocy innym, umiejętność dialogu z człowiekiem odmiennym kulturowo itp.
Dlatego słusznie została wprowadzona przez Komisję Edukacji Narodowej do
procesu edukacyjnego zasada, która uznała wycieczki jako podstawowe źródło
poznania kraju i jako istotną metodę wychowawczą. Józef Minasowicz, członek
Komisji Edukacji Narodowej wypowiedział słowa, które są aktualne do dziś: ,,Świat
takich nauczycieli chwalił i chwali, którzy ucząc chodzili, a chodząc nauczali” [14].

4. Podsumowanie
Umiejętność posługiwania się językiem ojczystym jest ważna nie tylko na
lekcjach języka polskiego, ale na każdym przedmiocie nauczania. Z tego powodu
uznaje się nasz język za podstawę realizacji procesu nauczania i wychowania,
albowiem na języku polskim są oparte wszystkie inne dyscypliny przedmiotowe jak:
historia, geografia, matematyka, biologia, chemia i inne.
Nauczanie w języku ojczystym, a jednocześnie rozwój mowy ojczystej mają
wpływ na rozwój: komunikacji ustnej i aktywizujących metod nauczania jak np.:
dyskusje, gry i zabawy dydaktyczne, na rozwój turystyki edukacyjnej, edukacji
regionalnej i kulturowej.
Jednym z ważnych wyzwań dla współczesnego pokolenia nauczycieli i wychowawców jest efektywne nauczanie w języku ojczystym, które sprzyja sprawnej
komunikacji i osiąganiu coraz wyższych stadiów dojrzałości intelektualnej uczniów
i wychowanków. Nie jest to jednak proste zadanie, ponieważ w dzisiejszych czasach
istnieją bariery, utrudniające komunikowanie się między ludźmi. Są to między
innymi:
 szybkie tempo przemian, zwłaszcza w sferze techniki i technologii, szybkie
tempo życia i z tego powodu człowiek nie ma czasu na dyskusje
z współrozmówcą,
 nadużywanie w codziennym życiu nowoczesnych środków technicznych jak:
telewizor, komputer, telefon komórkowy – środki te utrudniają bezpośrednią
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komunikację, której w pewnych sytuacjach, np. podczas relacji nauczyciel
– uczeń nie można zastąpić nauczaniem na odległość,
 nieznajomość bądź nieumiejętność stosowania zasad komunikacji międzyludzkiej, jak również nieznajomość zasad savoir-vivru, co utrudnia porozumienie
między ludźmi.
Aby przełamać te bariery pedagog powinien nauczyć wychowanka jak
organizować czas wolny i uczyć go skutecznej komunikacji. Najpierw jednak sam
musi się przygotować do nauczania w języku ojczystym, bowiem najpierw sam
powinien zostać wyposażony w umiejętność skutecznej komunikacji. Dlatego
wskazane jest, aby uczestniczył w kursach, konferencjach, szkoleniach, wykładach,
prelekcjach itp. Powinien też nieustannie się dokształcać, np. poprzez studiowanie
fachowej literatury, dużo czytać na temat problemów współczesnego świata,
interesować się różnymi dziedzinami życia, aby myśleć globalnie, poznawać nowe
trendy w oświacie, kulturze i gospodarce, modernizować i uaktualniać swoją wiedzę
i doświadczenie pedagogiczne, ,,idąc z duchem czasu”.
Nauczanie w języku ojczystym dotyczy procesu kształcenia i wychowania dzieci,
młodzieży i dorosłych, przy czym nieco inna jest rola nauczyciela edukacji dzieci
i młodzieży, inna nauczycieli edukacji dorosłych – andragoga. Ten pierwszy daje
młodemu wychowankowi podstawy wiedzy o świecie i kształtuje umiejętność
uczenia się, opiekuje się wychowankiem w duchu poszanowania praw człowieka
i demokracji. Natomiast andragog ma wspomagać ludzi dorosłych w edukacyjnym
samorozwoju, ukierunkować ich na samokształcenie, doradzać, być partnerem
w dyskusji, w poszukiwaniu argumentów, wspierać dorosłych w zdobywaniu wiedzy
i umiejętności, pomóc człowiekowi w przekwalifikowaniu się, pomagać w dochodzeniu do coraz wyższych stadiów dojrzałości, ma być przygotowany do współpracy
z uczniem dorosłym. Jednak mimo tych różnic wszyscy pedagodzy powinni posiadać
cechy takie jak: cierpliwość, tolerancja, empatia, gotowość do kompromisów,
a jednocześnie konsekwencja w nauczaniu i wychowaniu człowieka, obiektywizm,
kontaktowość, życzliwość. Nauczyciel kompetentny to specjalista w dziedzinie
edukacji i twórca rzeczywistości polskiej szkoły, ulepszający życie społeczne. To osoba,
która posiada wiedzę o sobie i uczniach, stale doskonaląca własne umiejętności
pedagogiczne i dokształcająca się, reprezentująca głębokie poczucie odpowiedzialności i dynamiczną postawę wobec życia [15]. Obecnie nauczyciel ma być
nastawiony na własny rozwój. Współczesny pedagog nieustannie doskonali swój
warsztat pracy i korzysta z edukacji permanentnej, stając się człowiekiem autorefleksyjnym, o szerokiej erudycji, pracującym nad swoją osobowością, potrafiącym
ocenić siebie i innych. Na tej podstawie może wysnuć wnioski i odpowiedzieć na
pytanie: w jaki sposób usprawnić swoje działania i zweryfikować swoje zachowanie,
by uzyskać wysokie rezultaty w pracy bądź współpracy z uczniami.
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Nauczanie w języku ojczystym
Streszczenie
Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej ukazano wiodącą rolę nauczania w języku ojczystym
w poglądach Jana Amosa Komeńskiego. Ten wybitny pedagog podkreślił znaczenie języka ojczystego
w procesie edukacyjnym, udzielając rad i wskazówek w jaki sposób nauczać języka ojczystego, na co
zwracać uwagę, aby proces ten przyniósł zamierzone rezultaty. W drugiej części wskazano na specyfikę
nauczania w języku ojczystym we współczesnym systemie edukacji. Szczególną uwagę zwrócono na
kształcenie językowe, które umacnia poczucie tożsamości regionalnej i narodowej z jednoczesnym
przygotowaniem wychowanka do dialogu międzykulturowego. Omówiono także działania jakie
powinni podjąć nauczyciele, opiekunowie i rodzice, by odpowiednie nauczanie mowy ojczystej
przygotowało ucznia do przyszłego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturze.
Słowa kluczowe: język ojczysty, nauczanie, edukacja regionalna, kultura języka, komunikacja.

Teaching in native language
Abstract
The article consists of two parts. The first pointed to the leading role of education in the mother tongue
in the views of Comenius. Outstanding teacher stressed the importance of the mother tongue in the
educational process by providing advice and guidance on how to teach in their own language, what to
pay attention to this process brought the intended results. In the second part of the article shown the
specificity of teaching in the mother tongue in the modern education system. Particular attention was
paid to language learning that fosters a sense of regional and national identity while preparing the pupil
to intercultural dialogue. Also discusses the actions that should be taken by teachers, carers and parents
to correct native language teaching has prepared the student for future participation in social life and
culture.
Keywords: Mother Tongue, teaching, Regional education, language culture, communication.
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Młodzież a starość. Rozważania w kontekście
edukacji polonistycznej na etapie szkoły średniej
1. Wprowadzenie
Problematyka związana ze starością wpisuje się w dyskurs współczesnego świata.
Wydaje się szczególnie aktualna i podkreślana w różnych obszarach ludzkiej
egzystencji. Podejmowana jest przez specjalistów z zakresu nauk medycznych,
społecznych – pedagogiki, nauk o rodzinie, nauk prawnych, polityki społecznej,
psychologii, socjologii. Ze szczególną uwagą pochylają się nad nią także humaniści,
głównie poloniści – literaturoznawcy, językoznawcy, dla których w tym zakresie
dążeniem nadrzędnym staje się mądre, odpowiedzialne wdrażanie i realizowanie
w procesie dydaktycznym edukacji „ku” i „dla” starości. Nauczycielom i wychowawcom zależy na takiej organizacji postępowania dydaktycznego, by mogło ono
służyć realizacji wymuszonego, szczególnie przez współczesność, celu wychowawczego – przygotowania do dialogicznego spotkania ze starością w duchu tolerancji,
zrozumienia i empatii [1].
Podjęte w pracy rozważania maja pośrednio wykazać, w jakim stopniu realizacja
takiego założenia współcześnie jest możliwa. Jak do rozmowy o starości
przygotowani są ludzie młodzi? Jak starość postrzegają i werbalizują? Czy w ogóle
potrafią mówić o starości i jaką rolę w procesie kształcenia „ku” starości przypisuje
się nauczycielom polonistom? Materiał leksykalny, tylko wybiórczo przytoczony
w tekście, pozyskano w wyniku badań ankietowych i rozmów przeprowadzonych
w łódzkich szkołach średnich w roku szkolnym 2016/20172 [2, 3]. W szeroko
zakrojonych badaniach ankietowych na temat postrzegania starości przez młodzież
szkolną, tylko część pytań poświęcono językowi, czyli temu, jak o starości
współcześnie mówią ludzie młodzi. Uczniowie mieli m.in.: podać synonimy słowa
„starość”, wskazać wszelkie związane z nim skojarzenia, wypisać określenia osób
starszych czy właściwe im atrybuty. Uzyskane efekty dały podstawę do wstępnego
omówienia kompetencji językowych wychowanków w zakresie wypowiedzi na
tematy związane z postrzeganiem, rozumieniem i interpretacją różnych wymiarów
starości.

1

601354532@orange.pl, Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet
Łódzki, www. filolog@uni.lodz.pl
2
Te stanowią jeden z etapów badań nad starością (patrz Gajak-Toczek, Gala-Milczarek B., Człowiek „stary”
w mediach – stereotyp a obraz postulowany, [w]: (Nowe) media. Implikacje kulturowe, językowe i edukacyjne,
red. M. Karwatowska, B. Jarosz, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2015, s. 51-61 [2]; Gala-Milczarek B., Czy
tylko młodzi znają receptę na miłość? Wizja uczucia w obrazach filmowych kinematografii polskiej
i światowej. To także miłość, [w:] Oblicza kultury współczesnej, red. K. Maciąg, B.A. Nowak, Wydawnictwo
Naukowe TYGIEL, Lublin, 2018, s. 65-73, http://www.bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/
238/Oblicza%20kultury%20wsp%C3%B3%C5%82czesnej%20-%20nowe%20kierunki.pdf, data dostępu
25.06.2018r. [3].
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Niewątpliwie niepokojący jest fakt, że dzisiejsze społeczeństwo zbyt często na
wiek późny ludzkiego życia patrzy przez pryzmat wszechobecnych stereotypów.
W wyniku czego okres ten kojarzony się najczęściej z deficytami – niedołężnością,
chorobą, samotnością, nieprzydatnością społeczną, niedostosowaniem do wymogów
współczesności, z demencją i społecznym obciążeniem [4, 5]. Tymczasem podtrzymywanie kulturowej tradycji, która to osobom starszym przypisuje adekwatną do ich
życiowej mądrości i doświadczenia rolę, nie tylko w rodzinie, ale i całym
społeczeństwie, pozwoli na przekaz wiedzy, z którego korzyści czerpać będą
zarówno seniorzy, jak i dorastające pokolenie. Międzypokoleniowa transmisja wiedzy,
obyczajowości pozwala na zerwanie ze stereotypowym postrzeganiem zarówno tego,
co przemija, jak i nowoczesności, z którą przychodzi nowe, nie dla wszystkich do
końca odkryte. Uczy wyrozumiałości, pozwala na pokonywanie strachu przed
nieznanym. Nie bez znaczenia jest też udział seniorów w kształtowaniu postaw
i rozwoju najmłodszych. Na gruncie rodziny bowiem rozpocząć się powinien proces
wychowywania do odpowiedzialnego postrzegania starości. Wyniesione z najbliższego otoczenia wzorce relacji interpersonalnych w znacznym stopniu przyczynią się
do harmonijnego funkcjonowania w przyszłości przedstawicieli różnych pokoleń [6,
7]. Wyeliminują zachowania niepożądane, wskażą drogę tolerancji, kultury
zachowań, także w sferze językowej.
Umocnieniem właściwych postaw młodych ludzi na kolejnym etapie ich rozwoju
zajmują się wychowawcy szkolni, nauczyciele poloniści, których zajęcia wpisują się
tematycznie w zagadnienie edukacji „ku” starości. Te prowadzone są na wszystkich
poziomach kształcenia. W przypadku dydaktyków akademickich szczególna uwaga
koncentrowana powinna być na odpowiednim przygotowaniu przyszłych nauczycieli,
by ci następnie wszelkie aspekty tego niełatwego postępowania edukacyjnego mogli
w sposób świadomy i odpowiedzialny wdrażać w podjętej pracy. Właściwe
przygotowanie przyszłych polonistów pozwoli na uniknięcie elementarnych błędów
w rozumieniu i postrzeganiu starości, wytyczy kierunki kształcenia, odsłoni wszelkie
możliwe do wykorzystania konteksty, a co najważniejsze wyłoni także aksjologiczne
tajniki języka, którym o starości powinniśmy rozmawiać. Starość bowiem powinna
być rozumiana przede wszystkim jako wartość we wszystkich jej aspektach, mimo że
samo słowo powszechnie kojarzy się negatywnie, co zostało stwierdzone już
wcześniej3. Odpowiednich wzorców, zrywających ze stereotypowym myśleniem
o wieku późnej dorosłości4 w toku edukacji należy szukać we właściwie dobranych
3

Z tego typu uwagą spotkałyśmy się po wygłoszeniu referatu przez Małgorzatę Gajak-Toczek., GalęMilczarek B. Starość jako wartość. Aksjologiczne rozważania ze studentami polonistyki o wieku
matuzalemowym na III Kongresie Dydaktyki Polonistycznej Polonistyka i świat wartości. Edukacja
polonistyczna jako wartość, który odbył się w dniach 22-25 listopada 2017 r. w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim im. Jana Pawła II.
4
Termin ten przejęto z psychologii rozwojowej. Pojawił się na gruncie tej dyscypliny naukowej wraz
z rozszerzeniem jej spektrum badawczego o okres końcowej fazy ludzkiego życia. Miało to związek
z określeniem orientacji life-span (I Konferencja Life-Span w Mont Chateau Lodge w Zachodniej Wirginii),
która dała początek nowym badaniom i zrewidowała pojęcie rozwoju człowieka. Wiązało się to
z wprowadzeniem ujęcia określanego mianem „psychologii rozwoju człowieka”, „psychologii rozwojowej
w ciągu życia”, „psychologii rozwoju człowieka w ciągu życia” (Baltes, P. B., Theoretical propositions of
life-span developmental psychology: On the Dynamics between growth and decline, „Developmental
Psychology”, nr 23, 1987, s. 611-626 [8]; Baltes P. B., On the incomplete architecture of human ontogeny:
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tekstach kultury, które pozwalają spojrzeć na wiek późny we wszystkich jego
odcieniach. Ukazują one zatem zarówno towarzyszącą mu samotność związaną
najczęściej z odejściem najbliższej osoby, brakiem akceptacji czy zainteresowania ze
strony otoczenia. Ale dla kontrastu odsłonią także obrazy ludzi pogodnych,
radosnych, którzy realizują swoje pasje, żyją pełnią życia, a w miłości znajdują jego
sens. Przykład mogą stanowić obrazy filmowe z kręgu kinematografii polskiej
i światowej, np. Bardzo starzy oboje (reż. Rybkowski J., 1967), Dom starców
(reż. Majewski L., 1976), Dom starych kobiet (reż. Łomnicki J., 1952), Jeszcze nie
wieczór (reż. Bławut J., 2008), Niezawodny system (reż. Szylko I., 2005), Piąta pora
roku. Nie pierwsza miłość (reż. Domaradzki J., 2012), Pora umierać
(reż. Kędzierzawska D., 2007), Prognoza pogody (reż. Krauze A., 1982), Tam, gdzie
rosną poziomki (reż. Bergman I., 1957), Wożąc panią Daisy (reż. Beresford B.,
1989), Schmidt (reż. Payne A., 2002.), Butelki zwrotne (reż. Sverák J., 2007. ) Aż po
grób (reż. Schneider A., 2009), Miłość (reż. Haneke M., 2012), Hotel Marigold (reż.
Madden J., 2012), Drugi Hotel Marigold (reż. Madden J., 2015). Główną jednak rolę
we wspomnianych już poszukiwaniach odpowiednich wzorców starości należy
przypisać tekstom literackim – tym kanonicznym – zamieszczonym w podstawach
programowych, jak i tym spoza kanonu – proponowanym przez nauczycieli.
Przytoczyć tu można m.in.: Króla Edypa Sofoklesa, Pana Tadeusz i Dziadów część
II Adama Mickiewicza, Kordiana Juliusza Słowackiego, Lalkę Bolesława Prusa, Nad
Niemnem Elizy Orzeszkowej, lirykę senilna Jarosława Iwaszkiewicza, Czesława
Miłosza, Wisławy Szymborskiej a także: Baśń zimową Ryszarda Przybylskiego, Lalę
Jacka Dehnela czy Madonny Leningradu Debry Dean. To w nich uczniowie powinni
odnaleźć modelowe postawy starości, związane z życiową mądrością, autorytetem,
godnością, doświadczeniem, wiedzą czy twórczą aktywnością. Wszelkie treści
traktujące o wieku późnej dojrzałości oswajają z tematem przemijania, odchodzenia
i towarzyszącym mu uczuciom, nastrojom. W jaki sposób nauczyciel będzie podejmować tę trudną problematykę, w jakich będzie odsłaniać ją kontekstach zależy
głownie od niego. Niewątpliwą wskazówkę stanowi Podstawa programowa
kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego
technikum [13], w której czytamy m.in., iż celem kształcenia powinno być rozwijanie
wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej, kształtowanie u uczniów postaw
sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak:
uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, szacunek dla innych ludzi, tolerancja
i akceptacja różnych postaw społecznych. Nie bez znaczenia jest także doskonalenie
kompetencji językowych i komunikacyjnych, stanowiących kluczowe narzędzie
poznawcze we wszystkich dyscyplinach wiedzy. Istotne w tym zakresie jest łączenie
teorii i praktyki językowej. Wzbogacanie słownictwa, w tym poznawanie terminologii, leksyki właściwej nie tylko dla każdego z przedmiotów nauczania, ale
i tematów pozostających w kręgu zainteresowań polonistów.
Selection, Optimization, and Compensation as fundation of developmental theory, “American Psychologist”,
nr 52, 1997, 366–380 [9]; Stuart-Hamilton I., Psychologia starzenia się i starości, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań,
2006, s. 303 [10]; Tyszkowa M., Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia, PWN, Warszawa, 1988, s. 287)
[11], (patrz Finogenow M., Rozwój w okresie późnej dorosłości – szanse i zagrożenia, „Acta Universitas
Lodziensis. Folia Oeconomica”, 297, 2013, s. 93-94) [12].
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2. Starość w języku młodych ludzi
Kompetencje językowe wydają się kluczowe przy wprowadzaniu zagadnienia
edukacji „ku” starości.. Zgodnie z obowiązującą w dydaktyce polonistycznej zasadą,
punktem wyjścia w dyskursie na temat starości powinno być poznanie językowego
jej obrazu funkcjonującego w kręgach młodzieżowych. Na tej dopiero podstawie
w procesie nauczania wprowadzana powinna być wiedza z zakresu kształcenia językowego, doskonalenie językowych umiejętności, poszerzanie, wzbogacanie zasobu
leksykalnego wokół zagadnienia starości, przemijania, starzenia się. Podstawą do
rozmowy z uczniami na temat „języka starości” może być myśl, że każdy język
„kumuluje w sobie i utrwala doświadczenia społeczne, których podstawą są
wielorakie relacje między człowiekiem a tym wszystkim, co składa się na
otaczającą rzeczywistość. Owo utrwalone w języku doświadczenie społeczne
sprawia, że poprzez język człowiek może nie tylko doraźnie orzekać
o formach istnienia tejże rzeczywistości, ale może ją także wartościować.
Okolicznością, która w tym kontekście ma wagę szczególną, jest to, że
znaczeniowa strona języka jest nośnikiem niejednokrotnie ukrytych, danych
nie wprost, społecznie utrwalonych sposobów kategoryzowania i oceny
rzeczywistości. W znacznym stopniu dotyczy to słownictwa (...)” [14].
O tym zatem, jak mówimy o starości, decyduje nasze jej rozumienie, ocenianie,
nasz emocjonalny do niej stosunek, często wynikający z życiowych doświadczeń czy
przekazu społecznego.
Struktura wyrazu „starość” klasyfikuje go w obszarze formacji odprzymiotnikowych, wskazujących w tym konkretnym przypadku, na stan, zespół cech
i właściwości osoby starej [15]5. Ujęcia słownikowe ujawniają definicyjną ewolucję
pojęcia. W Słowniku Języka Polskiego Jana Karłowicza [18], Adama Kryńskiego
i Władysława Niedźwiedzkiego z 1915 roku w odniesieniu do człowieka czytamy
m.in.: «starość: stare lata, wiek stary, sędziwy, dokonywanie wieku, Od roku
pięćdziesiątego wchodził człowiek w wiek starości (Słownik Lindego); Biedna
starości, wszyscy cię żądamy, a kiedy przyjdziesz, to zaś narzekamy (Salomon
Rysiński); On miał lata i słynął z mądrości, a teraz się jął na starość miłości (Piotr
Kochanowski)». Poza tym wskazywane jest użycie pojęcia w odniesieniu do rzeczy:
Siedząc tedy na starościach Cezarowych ruin, mógłby mu opowiadać dzieje swej
przeszłości. (Zygmunt Krasiński).
W Słowniku Języka Polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego [19] starość
definiowana jest jako: 1/ «okres życia następujący po wieku dojrzałym; okres, kiedy
jest się starym; stare lata, sędziwy wiek», 2/ «stan rzeczy dawno istniejącej; dawność».
Takie samo ujęcie, dopełnione jednak współczesnymi kontekstami typu: Zaopatrzenie
emerytalne na starość. Zdziwaczał, zdziecinniał na starość. Być podporą czyjej
starości znajdujemy w słowniku pod red. Mieczysława Szymczaka [20] .
Dla pełnego obrazu definicyjnego ujęcia starości należy przytoczyć źródła,
z których najchętniej i najczęściej korzystają ludzie młodzi. I Wikisłownik [21],
i Wikipedia [22] podają podobne ujęcia: przede wszystkim jest to: «stan będący
efektem starzenia się, trzeci i ostatni okres życia istoty żywej», «ostatni okres życia
5

Por. też Brückner A, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1993,
s.v. stary [16]; Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006,
s.v. stary [17].
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u ludzi; starość ma przede wszystkim wymiar biologiczny (fizjologiczny), lecz także
poznawczy, emocjonalny i społeczny». Informacją dodatkową zamieszczoną
w Wikisłowniku [21] jest znaczenie, w jakim słowo to funkcjonuje na Śląsku
Cieszyńskim, tu bowiem oznacza kłopot, zmartwienie. Nie wydaje się takie rozumienie
zbyt odległe od powszechnie przyjętego stanu ogólnopolskiego, biorąc pod uwagę
nasuwające się konotacje.
Interpretacje słowa „starość” w języku ludzi młodych nie przekraczają słownikowych ram rozumienia pojęcia. Głównie postrzegają je w perspektywie czasowej
– starość jako wiek, okres życia, to, co nas czeka. Świadczą o tym zanotowane
w toku lekcji sformułowania6, tu przytoczone jedynie przykładowo, np.: starość
– jesień życia; starość zaczyna się po osiemdziesiątce; u kresu życia, na starość ….;
starości nie uciekniesz / nie oszukasz; twój tata jest całkiem, całkiem. Coś ty, to
starszy człowiek, ma pięćdziesiąt jeden lat; podchodzi już pod starość; starość to
piękny czas….; to złoty wiek naszego życia, korzystamy z tego, co mamy; wszyscy
doczekamy starości; do starości mu jeszcze daleko.
Dla uzyskania w miarę pełnego językowego obrazu starości przytoczone ujęcia
definicyjne należy dopełnić o sferą konotacji znaczeniowych. W rozmowach
z młodzieżą, prowadzonych na temat postrzegania ludzi starszych, ich świata, dnia
codziennego, wyłaniają się różnorodne refleksje o znamionach aksjologicznych.
Wyraźna jest zatem potrzeba wprowadzenia do dyskursu polonistycznego z uczniami
kwestii związanych z językiem wartości. Ich poznanie i zrozumienie, jak pisze
Jadwiga Puzynina, jest niezbędne nie tylko w samym rozumieniu i nazywaniu
wartości, ale i w ich rozpoznawaniu, hierarchizowaniu oraz rozstrzyganiu w sytuacjach
konfliktu wartości. Jest wskazane także w celu właściwego odczytywania intencji
wartościujących wyrażanych przez innych [23-25]. Poruszając zagadnienie aksjologii
języka, nauczyciele dają młodym ludziom możliwość zarówno nazwania, jak
i usystematyzowania wartości zgodnie z obowiązującą normą kulturową.
Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych, w których uczniowie szkół
średnich mieli wskazać skojarzenia związane ze starością, ustalono, że ta, ich
zdaniem, utożsamiana jest głównie z: dojrzałością, doświadczeniem, życiową
mądrością, autorytetem, miłością, wolnym czasem przeznaczanym na realizację pasji
i poświęcanym wnukom, ze spokojem, religijnością, wszelką aktywnością, źródłem
wiedzy oraz ze stabilizacją bytową. Na drugim biegunie umiejscawiane są: strach
przed śmiercią, czekanie na śmierć, zagubienie, brak sprawności i związane z tym
bariery, choroba, konserwatyzm myślowy, problemy z pamięcią, skłonność do
irytacji, upór, cwaniactwo, zrzędliwość, plotkarstwo, wścibstwo, łatwowierność,
osamotnienie, brak samodzielności. Poza klasyfikacją pozostają obserwowane cechy
fizyczne, elementy ubioru czy atrybuty, ich bowiem wartościowanie warunkuje
najczęściej kontekst, intencje mówiącego [24], np. siwe włosy, kok, łysina, zgarbiona
sylwetka, powolny krok, zmarszczki, pomarszczone ręce, plamy na dłoniach,
zamglony wzrok, specyficzny zapach, kapelusz, moherowy beret, kamizelka,
sweterek, laska, balkonik, okulary, druty, szydełko, krzyżówki, sanatorium, kije do
chodzenia. Z przytoczonych przykładów wyłaniają się wyraźnie dwa kontrastujące
6

Lekcje prowadzono w łódzkich szkołach średnich w klasach I-III w roku szkolnym 2016/2017. Ogółem
badaniem objęto 480 uczniów liceów ogólnokształcących, którzy byli uczestnikami rozmów na temat
współczesnego postrzegania i rozumienia starości. Zajęcia prowadzone były przez studentów filologii
polskiej, specjalizacji nauczycielskiej pod kontrolą opiekuna (Gala-Milczarek B.). Grupę te objęto także
badaniem ankietowym przedstawionym i omówionym poniżej.
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ze sobą obrazy. Jeden o wyraźnym zabarwieniu melioratywnym (np. dojrzałość,
życiowa mądrość, autorytet, siwe włosy, okulary, szydełko) i drugi o nacechowaniu
pejoratywnym ( np. zrzędliwość, wścibstwo, upór, moherowy beret). Nie należy
jednak dokonywać aż tak rygorystycznego i jednoznacznego ich rozgraniczenia.
Poczynione przez uczniów spostrzeżenia dotyczą bowiem zapewne osób im
najbliższych, które z racji swojego wieku i doświadczenia cieszą się poważaniem,
służą swoją mądrością, okazują dużo miłości, ale mają także prawo do zmęczenia,
irytacji czy strachu przed nadchodzącym kresem życia. Które mają swoje
przyzwyczajenia, ulubione rzeczy, a czas oszronił ich włosy, pochylił sylwetkę
i przyczynił się do pogorszenia stanu zdrowia. Nie należy zatem w ocenie stanu
kierować się skłonnością do jego postrzegania przez pryzmat powielanych stereotypów.
W toku procesu edukacyjno-wychowawczego młodzi ludzie powinni nauczyć się
obiektywnego oglądu sytuacji osób starszych. Postrzegać ich życie w kategoriach
wartości, cenić ich autorytet, okazywać szacunek i z wyrozumiałością traktować
uwarunkowane wiekiem ułomności.
To, co wyjątkowo niepokoi współczesnych polonistów, to ograniczenia leksykalne
związane z tematem, brak zdolności konstruowania bogatych komunikatów
językowych w wypowiedziach dotyczących starości. Monotonia i schematyczność
wypowiedzi wynika głównie z nieznajomości, czy nieumiejętności wprowadzania
parafraz, znaczeń synonimicznych. Słowo „starość” zastępowane jest jedynie powszechnie znanymi związkami wyrazowymi typu: jesień życia, złoty wiek, podeszły
wiek, trzeci wiek. Te dopełnić przecież można następującymi: wiek matuzalemowy,
matuzalemowe lata, późny wiek, późne lata, wiek sędziwy, schyłek życia, wieczór
życia, wiekowość, wiek leciwy, zmierzch życia, wiek emerytalny, poważny wiek.
Problemu nie dostrzegamy, gdy chodzi o nazywanie osób starszych, niepokojący
jednak jest fakt, że większość z przywoływanych określeń ma wyraźnie pejoratywny
wydźwięk, co może wynikać m.in. z niedojrzałości emocjonalnej i intelektualnej
użytkowników języka, jednotorowego, negatywnego myślenia, bezmyślnego
powielania wzorców językowych funkcjonujących w przestrzeni społecznej. Młodzi
ludzie często określają starsze kobiety następująco: babsko czy stare babsko,
starucha, moher, pająk (kobieta poruszająca się o lasce), wiedźma, próchno, stara
prukwa, stare pudło, stara raszpla, ropucha, stara torba, pudernica, baba-jaga, jędza,
z tyłu liceum – z przodu muzeum, stara. Dla panów w podeszłym wieku wskazano
określenia: dziadyga, dziad, stare dziadzisko, staruch, stary piernik, wapniak, zgred,
tetryk, żółwik, pan czapeczka (starszy kierowca), aparat tlenowy (starszy kierowca),
próchno, sklerotyk, stary grzyb, stary pierdziel, stary pryk, ramol, stary pierdoła,
ślepiec, sklerotyk, rupieć, grat, stary. Na przeciwległym biegunie umieszczono
nazwy neutralne bądź wyraźnie pozytywne typu: starsza pani, starszy pan,
nestorka/nestor rodu, pani/pan w podeszłym wieku, pani/pan w jesieni życia,
seniorka/senior rodu, seniorzy, dziadkowie, osoba przeżywająca trzecią młodość,
osoba wcześniej urodzona, osoba w wieku matuzalemowym, osoba w słusznym
wieku, osoba w późnym wieku, osoba w późnej starości, starowinka, staruszek,
starzec7, babcia, dziadek, osoba sędziwa, osoba leciwa, osoba nie pierwszej
młodości, człowiek wiekowy, osoba już niemłoda, emerytka/emeryt [14]. Te jednak
zostały przywołane po wcześniejszym ukierunkowanym przygotowaniu młodzieży.
Nie należy zatem mieć wątpliwości, że odpowiednie postępowanie w zakresie
7

Tu starzec, mędrzec. Wydźwięk znaczenia może ulec modyfikacji w zależności od użycia kontekstowego.
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edukacji językowej powinno stać się celem nadrzędnym w procesie wychowywania
„ku” i „dla” starości. Młodzi ludzie zbyt łatwo powielają obowiązujące w polszczyźnie potocznej szablony językowe, a w bezrefleksyjnym myśleniu o starości
zatracają jej istotę – człowieka. Wydaje się, że stosowne przygotowanie uczniów,
wskazywanie im adekwatnych do podejmowanego tematu tekstów źródłowych
pozwoli na powstrzymanie tej niewłaściwej tendencji i wpłynie pozytywnie na
weryfikacje językowego obrazu starości, jak i sposobów mówienia o niej.

3. Podsumowanie
Ujęcie starości w perspektywie aksjologii języka nasuwa wyraźną sugestię, by tę
na gruncie dydaktyki polonistycznej i wychowania przedstawiać głównie jako
wartość, z podkreśleniem wszelkich jej walorów. Taką rolę i zadanie należy
przypisać nauczycielom. Ich zadaniem powinna być troska o kreowanie właściwego
wizerunku starości. Służyć temu będą wszelkie działania z zakresu kształcenia
językowego, kultury języka, etyki komunikacji, a co w kontekście przytoczonych
powyżej przykładów wydaje się najważniejsze, ćwiczenia praktyczne prowadzone
w kierunku poszerzenia zasobu leksykalnego i kompetencji leksykalnych uczniów.
Przedstawione w pracy rezultaty badań jedynie sygnalizują problem. Nauczyciele
muszą mieć świadomość, że temat starości nie cieszy się popularnością wśród
młodzieży. W kulturze młodości odsuwany jest na dalszy plan i często podejmowany
wyłącznie w warunkach lekcyjnych. Stąd pojawiające się w ankietach sformułowania
typowe dla polszczyzny potocznej, często pejoratywne, nieprzemyślane, powielane
bez refleksji typu: pan czapeczka czy pudernica. Wyeliminowanie tego typu złych
nawyków językowych stanowi wyzwanie dla nauczycieli języka polskiego w, i tak
już trudnej, rzeczywistości szkolnej. Ich zadaniem jest poszukiwanie właściwych
rozwiązań, sposobów pracy, dzięki którym zmianie ulegnie zarówno sposób
myślenia, jak i mówienia na temat starości. Bazę do podejmowanych działań
stanowić mogą dyskusje o istocie problemu. Wskazywanie właściwych wzorców
językowych odbywać się może w toku rozmów prowadzonych na temat starości,
w czasie czytania tekstów poświęconych analizie zagadnienia [26-28] oraz w wyniku
interpretacji tekstów kultury dotyczących przemijania. Starość jako wartość powinna
trwale zakorzenić się w świadomości i języku młodych ludzi8. Nauczyciele jednak
powinni pamiętać o tym, że w rozmowach o wartościach nie chodzi wyłącznie
o bierne się do nich ustosunkowanie lecz istotna jest afiliacja i przekaz pożądanych
zachowań tak, by stały się one treścią czyjegoś życia, postaw i uzasadnieniem
czynów [29]. Podstawą zatem edukacji „ku” i „dla” starości w płaszczyźnie
językowej jest odpowiednie przygotowanie młodzieży do rozmowy tak, by słowa
niepożądane, często powielane bez refleksji, mogły być wypierane przez te właściwe
i stosowne do wagi podejmowanego tematu. Uświadomienie ich walorów znaczeniowych istotnie może wpłynąć na stopniowe ich rozpowszechnianie w przestrzeni
społecznej ludzi młodych. W pedagogicznym przekazie niezbędne bowiem jest
nastawienie uczniów na niewymuszone, świadome przyjęcie wartości. Powinni oni
sami je zaakceptować, przeżyć, uznać za wychowawczo pożądane. Nie bez
znaczenia jest też postawa samego nauczyciela, którego zadaniem jest prowadzenie

8

O skuteczności prowadzonych działań przekonywać będą powtórzone badania, przeprowadzone
w ankietowanych placówkach.
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rozmów na tematy aksjologiczne w odpowiednich, sprzyjających ku temu
warunkach.
„W komunikacji interpersonalnej z wychowankiem oprócz adekwatności
słów do sytuacji (…) decydujące znaczenie ma także wierność
wypowiadanym poglądom i głoszonym wartościom. Postawa i czyny
wychowawcy ujawniane w różnych okolicznościach są wyznaniem i afiliacją
określonych wartości. Jedność postawy, zachowań i czynów wychowawcy
z tym, co głosi w swym pedagogicznym przesłaniu, jest zasadniczym
warunkiem efektywności przekazu wartości” [29].
Mądre i przemyślane postępowanie dydaktyków pozwoli nie tylko na korektę
niektórych sformułowań, ale i uświadomi młodym rozmówcom, że bez względu na
okoliczności prowadzonych rozmów, nie tylko przecież dotyczących starości,
niezbędne jest przestrzeganie zasad kultury wypowiedzi, co jest elementem
odpowiedzialnego wychowania. To jak uczniowie się wypowiadają świadczy nie
tylko o ich inteligencji, ale przede wszystkim o dojrzałości emocjonalnej. Jest
świadectwem ich samych, a pośrednio też ich nauczycieli i wychowawców.
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Młodzież a starość. Rozważania w kontekście edukacji polonistycznej szkół
średnich
Streszczenie
W kontekście edukacji ku starości przedstawiono możliwości językowe młodych ludzi podejmujących
w swych rozważaniach problem przemijania z wszelkimi jego kontekstami. Wskazano podstawowy
zakres rozumienia pojęcia starości, jak i wnoszone przez liczne konotacje z nim związane dopełnienia
znaczeniowe. Zwrócono uwagę na zdecydowana przewagę sformułowań o charakterze pejoratywnym,
obecnym w słownictwie potocznym młodzieży. Zwrócono także uwagę na istotną rolę nauczycieli
polonistów i wychowawców, których skuteczność działań w dużej mierze zależy od edukacji
aksjologicznej ich samych.
Słowa kluczowe: dydaktyka, język, starość, wartości, aksjologia, wychowanie młodzieży.

Youth and old age. Considerations in the context of Polish secondary education
Abstract
In the context of education towards old age, the linguistic possibilities of young people who consider the
problem of passing away with all its contexts are presented. The basic scope of understanding the
concept of old age as well as the semantic additions brought about by numerous connotations with it are
indicated. Attention is paid to the vast majority of pejorative formulations present in the colloquial
vocabulary of young people. Attention was also drawn to the important role of teachers of Polish studies
and educators, whose effectiveness of activities depends to a large extent on the axiological education of
themselves.
Keywords: didactics, language, old age, values, axiology, upbringing of young people.
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W jakim stopniu geny decydują o zdolnościach
poznawczych niezbędnych w nauce matematyki?
1. Wprowadzenie
Czy umiejętność przetwarzania liczb to zdolność, z którą przychodzimy na świat,
czy raczej musimy ją opanować w wyniku wpływów otoczenia i praktyk
edukacyjnych? Kiedy dokładnie ją zdobywamy? Badania jednoznacznie pokazują, że
w błędzie jest każdy, kto sądzi, iż umiejętności matematyczne są czymś, czego uczymy
się dopiero rozpoczynając edukację przedszkolną czy wczesnoszkolną. Pewne
podstawowe zdolności w zakresie przetwarzania liczb są bowiem wrodzone,
a przejawy ich istnienia można zaobserwować już w okresie niemowlęcym [1, 2]. Są
to między innymi umiejętności szacowania liczebności oraz szybkiego i precyzyjnego określania liczby elementów w małych zbiorach, czyli tzw. subitacja. Za
biologicznym uwarunkowaniem tych zdolności poznawczych przemawia także fakt,
że pewne kompetencje numeryczne można przypisać nie tylko ludziom, ale także
niektórym gatunkom zwierząt [3]. Badania laboratoryjne i obserwacje licznych
gatunków zwierząt w naturze pokazują z jednej strony, że potrafią one bardzo łatwo
i szybko uczyć rozpoznawać czy porównywać liczebności, ale też z drugiej strony, że
umiejętność przeliczania czy szacowania jest naturalną zdolnością niezbędną
zwierzętom do efektywnego funkcjonowania w ich środowisku.
Ponadto, liczne wyniki badań klinicznych i eksperymentalnych nie pozostawiają
wątpliwości co do tego, że zarówno przetwarzanie materiału liczbowego jak i deficyty
w tym zakresie, mają swoje neuronalne podłoże. Obszarami, które odgrywają
kluczową rolę w operowaniu materiałem liczbowym i mentalnymi reprezentacjami
liczb są: kora ciemieniowa (szczególnie bruzda śródciemieniowa) będąca podstawą
dla bazowych kompetencji matematycznych oraz obszary czołowe odgrywające
istotną rolę w operacjach bardziej złożonych – np. przy wykonywaniu działań
arytmetycznych [4, 5]. Nieprawidłowości rozwojowe w obrębie kory ciemieniowej
skutkują więc zaburzeniami w zakresie przetwarzania materiału liczbowego
i definiowane są jako dyskalkulia rozwojowa, zaś uszkodzenia tych obszarów
korowych prowadzą do utraty umiejętności liczenia, która nazywana jest akalkulią
[6]. Co zatem determinuje określony poziom kompetencji matematycznych? Czy są
to głównie czynniki biologiczne czy środowiskowe? Obecnie nikt nie kwestionuje
znaczenia wpływów otoczenia, czyli takich oddziaływań jak wychowanie, edukacja,
specyficzny trening umiejętności, a nawet stereotypy. Czynniki te jednak nie byłyby
wystarczające w kształtowaniu się umiejętności matematycznych, gdyby nie udział
determinant biologicznych, takich jak uwarunkowania genetyczne i neuronalna baza
zdolności do operowania umysłowymi reprezentacjami liczb [7]. Jak się wydaje
1
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oddziaływanie środowiska nakłada się na wpływy biologiczne i wspólnie decydują
one o określonym rozwoju umiejętności poznawczych, w tym również tych, które są
związane z nauką i rozumieniem matematyki.

2. Metody badania genetycznych uwarunkowań zdolności poznawczych
Jak naukowcy badają wpływ genów na zachowanie lub procesy poznawcze?
Przede wszystkim skupiają się na podobieństwach i różnicach badanej cechy między
osobnikami w obrębie gatunku. Istnieją trzy najbardziej popularne metody badań nad
uwarunkowaniami genetycznymi [8, 9], a mianowicie: studia rodzinne, metoda
adopcyjna oraz badania z udziałem bliźniąt. Te pierwsze skupiają się na doszukiwaniu się stałych cech występujących w kilku pokoleniach tych samych rodzin.
Metoda adopcyjna to badania, w których udział biorą dzieci niewychowujące się
z biologicznymi rodzicami. Pozwala to określić stopień wpływu czynników
środowiskowych na daną cechę, jednocześnie oddzielając go od wpływu genów.
Ostatni nurt badań polega na wskazywaniu podobieństw i różnic wewnątrz par
bliźniąt monozygotycznych (MZ, bliźniąt jednojajowych) oraz dizygotycznych (DZ,
bliźniąt dwujajowych). Bliźnięta MZ są nazywane identycznymi; rozwijają się z tej
samej zapłodnionej komórki jajowej i mają całkowicie identyczny zestaw genów.
Bliźnięta DZ rozwijają się z dwóch różnych komórek jajowych i ich zestawy genów
są podobne do siebie w około 50%, a więc w takim samym stopniu jak to jest
w przypadku rodzeństwa niebliźniaczego. Z tego względu, próba badawcza
w przypadku badań z udziałem bliźniąt dwujajowych uważana jest również za próbę
reprezentatywną dla populacji niebliźniaczej. Wpływ czynników środowiskowych
mających znaczenie dla badanej cechy jest taki sam w przypadku obu rodzajów
bliźniąt, ze względu na założenie o tożsamości środowisk, w których się wychowują.
Istnieją jeszcze nurty łączące poszczególne rodzaje metod badań nad uwarunkowaniami genetycznymi. Na przykład metoda łącząca badania z dziećmi adoptowanymi oraz bliźniętami pozwala na sprawdzanie wpływu środowiska na rodzeństwo
bliźniąt MZ, które zostało rozdzielone po urodzeniu i wychowywane w innych
środowiskach. Jeżeli geny nie odegrały istotnej roli w kształtowaniu indywidualnych
różnic w zachowaniu (poszczególnych cech) lub w poziomie wybranej zdolności
poznawczej, to poprzez wpływ dwóch różnych środowisk rodzeństwo to będzie
podobne do siebie maksymalnie w takim stopniu jak bliźnięta DZ. To podejście
badawcze jest szczególne, jednak bardzo trudne w realizacji ze względu na bardzo
rzadkie przypadki rozdzielania bliźniąt tuż po urodzeniu.

3. Geny a środowisko – wspólne i specyficzne
W 1869 roku Francis Galton – prekursor badań nad inteligencją – postawił bardzo
ważne pytanie w dziedzinie badań genetycznych: „natura czy wychowanie?”.
Historia badań nad stopniem uwarunkowania poszczególnych zdolności przez
czynniki genetyczne i biologiczne jest bardzo długa. Około 100 lat po Galtonie
wyniki wielu badań wykazały, że około 50% ogólnych zdolności definiuje nasz
genotyp, a pozostałą część – inne czynniki, do których zaliczamy środowisko,
w którym się wychowujemy, edukację, wyznanie i inne [8]. Warto podkreślić, że dla
prawidłowego rozwoju zdolności poznawczych, inteligencji, zachowania, a także
powstawania indywidualnych różnic w ich poziomie pomiędzy osobnikami obie
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kategorie tych czynników są bardzo istotne. Pula genów może tłumaczyć zarówno
deficyt jak i prawidłowy rozwój danej cechy. Ponadto, to w jakim stopniu wpływ na
daną cechę mają geny lub środowisko, może ulegać nieustannym zmianom na
przestrzeni życia człowieka.
A zatem, czynniki genetyczne nie determinują w 100% naszego zachowania czy
zdolności poznawczych, ponieważ często równie istotną rolę w powstawaniu
indywidualnych różnic w ich poziomach odgrywają czynniki środowiskowe.
Genetycy zajmujący się badaniem podstaw zachowania i procesów poznawczych
wyróżniają dwa typy wpływów środowiskowych [8]. Pierwszym z nich jest tzw.
środowisko wspólne, które odnosi się do całościowego charakteru środowiska,
w którym żyje rodzina (zarówno w przypadku rodziny biologicznej jak i adopcyjnej).
Na te cechy składa się między innymi sytuacja finansowa rodziny, ich tradycje,
wyznanie, a często istotną rolę odgrywają codzienne relacje zachodzące pomiędzy jej
członkami. Specyficzne środowisko odnosi się natomiast do rodzinnych jak
i zewnątrz-rodzinnych czynników różnicujących jej członków. Pojęcie to
utożsamiane jest z indywidualną historią życia danego osobnika – członka rodziny,
a na jej ukształtowanie ma wpływ wiele czynników odróżniających go od
rodzeństwa, rodziców i innych krewnych, z którymi się wychowuje. Jednym z takich
znaczących czynników może być kolejność urodzin, ze względu na to, że pierwsze
dziecko w rodzinie zazwyczaj spotyka się z innymi doświadczeniami niż kolejne
dzieci oraz dziecko najmłodsze. Innymi czynnikami składającymi się na specyficzne
środowisko mogą być także zdarzenia losowe, takie jak choroby czy urazy, oraz
interakcje z innymi grupami rówieśniczymi lub nauczycielami, a także ich wpływ na
jednostkę. W przypadku osób dorosłych istotna może być tutaj również
indywidualna sytuacja materialna, ale przede warunki psychologiczne związane z ich
późniejszym okresem życia – inne w przypadku mężczyzn i kobiet. Genetycy
zachowania nie zakładają determinizmu genetycznego, ale wręcz przeciwnie:
podkreślają, że czynniki środowiskowe odgrywają znaczącą rolę i przypisują im te
części zmienności, które nie zostały wyjaśnione wpływem genów.

4. Wpływ czynników biologicznych i genetycznych na zdolności
poznawcze
Badania metodą studiów adopcyjnych z udziałem aż 241 rodzin [10] wykazały, że
wspólne środowisko nie ma istotnego wpływu na zmienności zachodzące w zakresie
ogólnych zdolności dzieci w okresie wczesnoszkolnym. Świadczy to o tym, że na
poziom zdolności dzieci w tym okresie życia w większości wpływ mają czynniki
genetyczne oraz specyficzne środowisko. Współczynnik korelacji między poziomem
badanych zdolności u matek i u ich adoptowanych dzieci wynosił zaledwie 0,03,
natomiast ten obliczony dla matek i ich biologicznych dzieci wyniósł 0,23.
Specyficzne środowisko ujawnia swój wpływ zarówno na stałość jak i zmienność
poziomu cech, natomiast rola genów jest istotna tylko w przypadku stałości tych
cech. Wspólne środowisko ma z kolei bardziej istotny wpływ na poziom ogólnych
zdolności dzieci w starszej grupie wiekowej, co naukowcy tłumaczą silniejszym
oddziaływaniem edukacji, ze względu na rozpoczęcie bardziej zaawansowanej nauki
w szkole, a także dojrzalszym podejściem do niej. Z kolei w przypadku dzieci, które
nie podjęły jeszcze nauki szkolnej, zróżnicowanie zdolności jest bardziej związane
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ze wspólnym środowiskiem, pomimo, że wpływ czynników genetycznych również
jest obserwowalny (jednak częściej u chłopców niż u dziewczynek). Wyniki badań
Read i współpracowników [11] pokazują również wyższy poziom odziedziczalności
pewnych cech u dorosłych mężczyzn, w porównaniu z kobietami. Badana zmienność
w poziomie poszczególnych zdolności wyjaśniana była przez geny w 34%
w zadaniach związanych z zapamiętywaniem obrazków i aż do 62% w zadaniach na
porównywanie cyfr w formacie symbolicznym. Badacze zaobserwowali dodatkowo,
że ogólne funkcjonowanie poznawcze w przypadku obu płci jest jednakowo zależne
od wpływu środowiska, ponieważ różnice międzypłciowe w poziomie dziedziczenia
tych zdolności nie były znaczące.

4.1. Kształtowanie się umiejętności matematycznych
W badaniach Knopik i DeFries’a [12] zaobserwowano godną uwagi, zależną od
czynników genetycznych, korelację pomiędzy sprawnością w czytaniu i zdolnościami w zakresie wykonywania zadań matematycznych. Przebadanych zostało aż
526 par bliźniąt jednopłciowych z aleksją (zaburzenie polegające na utracie umiejętności czytania) oraz 355 par bliźniąt bez deficytu (stanowiących grupę kontrolną)
w wieku od 8 do 20 lat. Badacze wykazali, że 81% wariancji w zakresie sprawności
w czytaniu w grupie z aleksją jest wyjaśnione odziedziczalnością, zaś w grupie kontrolnej jest to 69%. W tym samym badaniu sprawdzana była również odziedziczalność w poziomie wykonania testów matematycznych. W grupie z deficytem
zdolności czytania 88% wariancji wyjaśniała odziedziczalność, a w grupie kontrolnej
– 67%. W grupie z aleksją odnotowano brak wpływu wspólnego środowiska
w wariancji wyników z obydwu testów, natomiast w grupie kontrolnej wykazano
jego wpływ na poziomie 13% wariancji w przypadku testu czytania i 21% – w teście
matematycznym. Jednocześnie, udział specyficznego środowiska był istotny
zarówno w grupie z deficytem jak i w kontrolnej na poziomie 18% wariancji w teście
czytania oraz kolejno 11 i 12% zmienności w przypadku testu matematycznego.
W grupie z aleksją aż 83% tej zmienności zostało wyjaśnione czynnikami genetycznymi, podczas gdy w grupie kontrolnej jedynie 58%. Na tej podstawie badacze doszli
do wniosku, że czytanie i zdolności matematyczne mogą mieć wspólne podłoże
genetyczne jak i środowiskowe. Wyniki ujawniły również, że zdolności
matematyczne są w większym stopniu uwarunkowane genetycznie, zaś czynniki
środowiskowe mogą wpłynąć na ich poziom głównie w wyniku oddziaływania
specyficznego środowiska.
Związki te potwierdzono niedługo później w badaniu sprawdzającym zależność
genetyczną pomiędzy poziomem wykonywania testów matematycznych i czytania
oraz poziomem wykonywania testów matematycznych i inteligencji ogólnej [13].
Badanie zostało przeprowadzone z udziałem 7-letnich dzieci. Współczynniki
korelacji wynosiły kolejno 0,74 i 0,67. Korelacja dla wspólnego środowiska
w przypadku obydwu testów wynosiła 0,74 i 0,21, natomiast korelacje dla
specyficznego środowiska były nieco niższe: 0,39 i 0,11. Zaobserwowano istotny
wpływ czynników genetycznych, który wyjaśniał aż 76% korelacji między wynikami
obserwowanymi w testach zdolności matematycznych i czytania oraz 83% związku
między wynikami z testów matematycznych i ogólnym poziomem inteligencji.
Wyniki te potwierdzają wcześniej przyjmowaną hipotezę o tym samym podłożu
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genetycznym dla różnic indywidualnych w czytaniu, zdolnościach matematycznych
i ogólnych. Należy jednak podkreślić, że fakt ten nie wyklucza istnienia
poszczególnych, specyficznych genów dla każdej z tych umiejętności.
W innych badaniach [14] z udziałem bliźniąt MZ i DZ wykazano znaczący
związek pomiędzy zgodnością genetyczną i poziomem aktywacji określonych
obszarów w mózgu w trakcie wykonywania zadań arytmetycznych. Większe podobieństwo w poziomie aktywacji poszczególnych obszarów zaobserwowano jednak
u bliźniąt jednojajowych. Udział wspólnego środowiska stwierdzono natomiast
w lateralizacji aktywacji w obrębie bruzdy śródciemieniowej.
Beaujean [15] na podstawie meta-analizy dowiódł, że zależna od czynników
genetycznych jest również szybkość procesów umysłowych. Poziom zgodności
genetycznej wzrasta jednak wraz ze stopniem złożoności zadania. W przypadku
zadań prostych, sprawdzających podstawowe kompetencje, geny wyjaśniają 30%
wariancji wyników, podczas gdy w przypadku zadań bardziej złożonych jest to już
52%. Autor wnioskuje na tej podstawie, że trudniejsze zadania związane są
z większym udziałem szeregu procesów neurofizjologicznych, które stanowią
podstawę przetwarzania informacji, a te są w większym stopniu uwarunkowane
genetycznie.
Wyniki badań klinicznych i eksperymentalnych wyraźnie wskazują na istnienie
bazy neuroanatomicznej odpowiadającej zarówno za zdolności matematyczne, jak
i deficyty w ich zakresie. Jak wskazuje literatura, obszarami kluczowymi w operowaniu
materiałem liczbowym są: kora ciemieniowa (w szczególności zlokalizowana tam
bruzda śródciemieniowa) oraz płaty czołowe [4, 5]. Kora ciemieniowa odpowiada za
podstawowe kompetencje numeryczne, natomiast obszary czołowe odgrywają
znaczącą rolę w operacjach bardziej złożonych, takich jak wykonywanie działań
arytmetycznych.

4.1.1. Podłoże deficytów w zakresie zdolności matematycznych
Specyficzne zaburzenie rozwoju charakteryzujące się problemami w zakresie
przetwarzania numerycznego, przyswajania i wydobywania faktów arytmetycznych
oraz wykonywania dokładnych obliczeń to dyskalkulia rozwojowa [16]. Jest to
deficyt występujący przy jednoczesnym normalnym poziomie inteligencji, a objawia
się problemami w operacjach z materiałem liczbowym nawet na bardzo podstawowym poziomie. Zakłada się, że dotyka od 3 do 10% populacji [17], chociaż
szacunki te mogą być nieprecyzyjne, ze względu na problemy dotyczące samej
diagnozy dyskalkulii, źródło lub nawet bagatelizację tego problemu. Badając
podstawy powstawania tego zaburzenia Butterworth [18] założył istnienie pojedynczego, osiowego deficytu w zakresie percepcji liczb (ang. core deficit). Zgodnie
z tą hipotezą dzieci ze zdiagnozowaną dyskalkulią mają trudności w zakresie
przetwarzania mentalnych reprezentacji wielkości. Wielu autorów podważa jednak
jej prawdziwość, uważając dyskalkulię za bardzo niejednorodny deficyt, na którego
powstanie składa się wiele czynników [19, 20].
W jakim jednak stopniu to czynniki genetyczne odpowiadają za zdolności
poznawcze niezbędne w nauce matematyki? Badania [21] wykazały, że zarówno
prawidłowy poziom zdolności matematycznych jak i deficyty w tym zakresie
w przypadku dzieci 7-letnich mogą być wyjaśniane wpływem genetycznym, kolejno
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na poziomie 66 i 65%. Shalev i współpracownicy [22] wykazali z kolei, że jeśli
dziecko zmaga się z dyskalkulią to w przypadku poprzednich pokoleń jego rodziny
również występuje/występowało to zaburzenie. Przebadano 39 dzieci z dyskalkulią
oraz członków ich rodzin i stwierdzono, że 66% matek, 53% rodzeństwa i 44%
dziadków również cierpiało z powodu dyskalkulii. Z badań przeprowadzonych
z udziałem bliźniąt zarówno jednojajowych jak i dwujajowych [23] wynika, że jeśli
u jednego z pary zdiagnozowano deficyt w zakresie umiejętności matematycznych,
to prawdopodobieństwo wystąpienia dyskalkulii u drugiego z nich wynosi 70%
w przypadku bliźniąt MZ i 50% w przypadku bliźniąt DZ, czyli porównywalnie jak
w przypadku rodzeństwa niebliźniaczego.

5. Podsumowanie
Dane dotyczące udziału genetycznych i środowiskowych czynników w rozwoju
zdolności matematycznych pokazują, w jaki sposób geny i edukacja wpływają na
rozwój sieci neuronalnych zawiadujących przetwarzaniem liczb. Powyższy przegląd
badań prezentuje stopień determinowania poziomu zdolności poznawczych – w tym
tych niezbędnych w nauce matematyki – przez geny. Wiele badań wskazuje jednak
również na istotne wpływy wspólnego, ale i specyficznego, środowiska. Każdy
z tych czynników odgrywa istotną rolę w rozwoju cech w innym okresie życia
człowieka. Prawidłowy rozwój, lecz także deficyty w poziomie tych zdolności, mogą
być tak samo spowodowane genami jak i determinantami środowiskowymi.
W związku z tym ignorowanie w badaniach czy edukacji wpływu genów lub jakichkolwiek czynników zewnętrznych na te zdolności wydaje się być błędem. Na tej
podstawie możemy wysunąć wniosek, że na kształtowanie się naszych umiejętności
matematycznych oprócz genów (czy innych czynników biologicznych, np. tych
determinujących rozwój poszczególnych struktur mózgu odpowiedzialnych za
poszczególne zdolności) istotne są też wpływy pozabiologiczne. Mogą to być
oddziaływania związane z edukacją szkolną (metodami nauczania, materiałami
dydaktycznymi i kompetencjami nauczycieli), wpływem środowiska szkolnego
i rodzinnego, status socjoekonomiczny, treningi poznawcze (obecnie wyróżnia się te
wspierane komputerowo, jak gry edukacyjno-terapeutyczne), ale także sytuacje
znane nam z codziennego doświadczenia, czyli każda styczność z materiałem liczbowym. Jednakże, mimo powszechnego oddziaływania tych czynników i ich różnorodności, nie wyznaczą one właściwego poziomu umiejętności matematycznych bez
zapewnienia odpowiedniej bazy biologicznej determinującej podstawy tych
zdolności oraz bazy genetycznej, która jest punktem wyjściowym dla ich rozwoju.

Literatura
1.
2.
3.
4.

de Hevia M.D., Spelke E.S., Number-space mapping in human infants, Psychological
Science, 21 (2010), s. 653-660.
Butterworth B., The development of arithmetical abilities, Journal of Child Psychology
and Psychiatry, 46(1) (2005), s. 3-18.
Trojan M., Na tropie zwierzęcego umysłu, Scholar, Warszawa 2013.
Dehaene S., Molko N., Cohen L., Wilson A.J., Arithmetic and the brain. Current
Opinion in Neurobiology, 14 (2004), s. 218-224.

84

W jakim stopniu geny decydują o zdolnościach poznawczych niezbędnych w nauce matematyki?
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.

Molko N., Cachia A., Riviere D., Mangin J., Bruandet M., Bihan D.L., Cohen L.,
Dehaene S., Functional and structural alterations of the intraparietal sulcus in
a developmental dyscalculia of genetic origin, Neuron, 40 (2003), s. 847-858.
Butterworth B., Varma S., Laurillard D., Dyscalculia: from brain to education, Science,
332(6033) (2011), s. 1049-1053.
von Aster M.G., Shalev R.S. Number development and developmental dyscalculia,
Developmental Medicine & Child Neurology, 49(11) (2007), s. 868-873.
Oniszczenko W., Dragan W., Genetyka zachowania w psychologii i psychiatrii, Scholar,
Warszawa 2008.
Vasta R., Haith M., Miller S., Child Psychology. The Modern Science, Wiley 1995.
Deater-Deckard K., Petrill S., Parent – child dyadic mutuality and child behavior
problems: an investigation of gene – environment processes, Journal of Child
Psychology and Psychiatry, 45:6 (2004), s. 1171-1179.
Read S., Vogler G.P., Pedersen N.L., Johannson B., Stability and change in genetic and
environmental components of personality in old age. Personality and Individual
Differences, 40 (2006), s. 1637-1647.
Knopik V.S., DeFries J.C., Etiology of covariation between reading and mathematics
performance: a twin study, Twin Research, 2 (1999), s. 226-234.
Kovas Y., Harlaar N., Petrill S. A., Plomin,R., ‘Generalist genes’ and mathematics in 7year-old twins, Intelligence, 33 (2005), s. 473-489.
Pinel P., Dehaene S., Genetic and environmental contributions to brain activation
during calculation, Neuroimage, 81 (2013), s. 306-316.
Beaujean A., Heritability of cognitive abilities as measured by mental chronometric
tasks: A meta-analysis, Intelligence, 33 (2005), s. 187-201.
American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mental
disorders, American Psychiatric Association, Waszyngton 2011.
Shalev R. S., Prevalence of developmental dyscalculia 2007.
Butterworth, B., The development of arithmetical abilities, Journal of Child Psychology
and Psychiatry, 46 (2005), s. 3-18.
Kaufmann L., Mazzocco M. M., Dowker A., Aster M., Göbel S. M., Grabner R. H.,
Henik A., Jordan N. C., Karmiloff-Smith A. D., Kucian K., Rubinsten O., Szucs D.,
Shalev R., Nuerk H., Dyscalculia from a developmental and differential perspective,
Frontiers in Psychology, 4 (2013), s. 516.
McCaskey U., von Aster M., O’Gorman Tuura R., Kucian K., Adolescents with
Developmental Dyscalculia Do Not Have a Generalized Magnitude Deficit – Processing of
Discrete and Continuous Magnitudes. Frontiers in Human Neuroscience, 11 (2017), s. 102.
Oliver B., Harlaar N., Hayiou Thomas M. E., Kovas Y., Walker S. O., Petrill, S. A.,
Plomin, R. A., Twin Study of Teacher-Reported Mathematics Performance and Low
Performance in 7-Year-Olds, Journal of Educational Psychology, 96(3) (2004), 504
Shalev, R. S., Gross-Tsur, V., Developmental dyscalculia, Pediatric neurology, 24(5)
(2001), s. 337-342.
Willcutt E. G., Pennington B. F., Duncan L., Smith S. D., Keenan J. M., Wadsworth S.,
Olson R. K., Understanding the complex etiologies of developmental disorders:
behavioral and molecular genetic approaches, Journal of developmental and behavioral
pediatrics: JDBP, 31(7) (2010), s. 533.

85

Julia Rodkiewicz, Małgorzata Gut

W jakim stopniu geny decydują o zdolnościach poznawczych niezbędnych
w nauce matematyki?
Streszczenie
Z licznych badań nad genetycznymi uwarunkowaniami zachowania wiadomo, że także rozwój
zdolności poznawczych jest determinowany wpływem czynników zarówno biologicznych jak
i środowiskowych. Ich wzajemna relacja decyduje o kształtowaniu się poszczególnych umiejętności na
określonym poziomie. Jednakże czynniki środowiskowe są konieczne, ale nigdy wystarczające
w rozwoju poznawczym, ponieważ punktem wyjścia zawsze jest baza biologiczna. Należące do niej
determinanty genetyczne oraz neuronalne podłoże badanych umiejętności wpływają na prawidłowy
rozwój struktur kluczowych dla tych zdolności. Artykuł koncentruje się na znaczeniu determinant
genetycznych i stanowi przegląd wybranych wyników badań nad tym zagadnieniem w odniesieniu do
tak szczególnych kompetencji poznawczych, jak te składające się na umiejętności matematyczne.
Słowa kluczowe: dyskalkulia, badania bliźniąt, zdolności matematyczne.

How much do genes determine cognitive capacities that are necesarry
in math learning?
Abstract
Numerous studies on the genetic determinants of behavior indicate that the development of cognitive
abilities is determined by the influence of both biological and environmental factors. Their mutual
relationship determines the development of individual skills at a certain level. However, environmental
factors are necessary but never sufficient in cognitive development because the biological base is always
the starting point. The genetic determinants and the neuronal background of the skills under study
influence the proper development of the key structures for these capacities. The article focuses on the
importance of genetic determinants and provides an overview of selected results of research on this
issue in relation to such specific cognitive skills as those that make up mathematical skills.
Keywords: dyscalculia, mathemathical capacities, twin’s researches.
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Potrzeby edukacyjne dorosłych z zakresu umiejętności
miękkich i rozwoju osobistego realizowane on-line
1. Wstęp
Wpływ, jaki wywarły nowe technologie na życie każdego człowieka jest
olbrzymi, zmiany dotyczą bowiem wszystkich obszarów życia człowieka. Obejmują
udoskonalenia w zakresie komunikowania się, dostępności informacyjnej, spraw
życia codziennego takich jak zakupy czy wizyta u lekarza. Technologie udoskonalają
nie tylko funkcjonowanie w zewnętrzej rzeczywistości, ale także działanie ludzkiego
ciała, przychodząc z pomocą w postaci zaawansowanych implantów, protez czy
wszczepianych stymulatorów, np. rozruszników serca w sytuacji choroby czy
niedomagania, gdy potrzebne jest wsparcie naturalnych możliwości organizmu [1].
Zmiany dotyczą również procesu i sposobów nabywania wiedzy, kompetencji
i umiejętności społecznych oraz szeroko pojętego rozwoju osobistego, zawodowego.
Ponadto pojawienie się nowych technologii zaowocowało trwałymi zmianami
w sposobie realizowania życia społecznego tworząc dodatkowe, wirtualne wymiary
rzeczywistości, takie jak cyberprzestrzeń, wirtualna rzeczywistość. W ten wirtualny
świat, który dzieje się równolegle ze światem rzeczywistym, przenoszone są debaty
polityczne, relacje międzyludzkie [2], usługi, między innymi edukacyjne czy
rozwojowe, a nawet usługi pomocowe takie jak terapia czy wolontariat [3]. Szczególnie interesujący wydaje się tu aspekt nabywania kompetencji miękkich jako
umiejętności behawioralnych i społecznych oraz uczestniczenie w działaniach
z zakresu rozwoju osobistego ze względu na specyficzny charakter takich oddziaływań.
Celem artykułu jest przeanalizowanie nieformalnej oferty edukacyjnej dotyczącej
nabywania umiejętności „miękkich” oraz tej z rozwoju osobistego, czyli ofert
kursów, szkoleń i webinarów realizowanych on-line pod kątem sprecyzowania
potrzeb osób dorosłych dotyczących tego kanału dystrybuowania wiedzy.

2. Środowisko wirtualne i nowe media
Internet traktowany jest przez medioznawców jako narzędzie służące do
komunikowania za pośrednictwem (mass medium), które to pośrednictwo,
w zależności od sytuacji, może deformować tradycyjny model komikacyjny lu się
w niego doskonale wpisywać [4]. Ponadto Internet jest interaktywnym źródłem
informacji ze wszystkich niemal dziedzin życia, również informacji prywatnych
o użytkownikach [5]. Natomiast nauki społeczne podkreślają, że Internet jest
miejscem w którym wytworzyła się społeczna przestrzeń o nowym wymiarze
– wirtualnym. W przestrzeni tej zachodzą zjawiska tożsame z tymi w społeczeństwie
rzeczywistym – powstają swoiste normy, kultura, tworzy się sieć społecznych
powiązań [6].
Nieustanny rozwój technologii, elektroniki i Internetu przyniósł przeobrażenie
technologii informatyczno-komunikacyjnej w postaci nowych mediów, które
charakteryzują się tym, że są interaktywne, wszechobecne, dostepne, zindywidu1
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alizowane. Szczególnie dotyczy to mediów społecznościowych – podłączenie do
sieci trwa całą dobe i nie jest niczym ograniczone, to uzytkownik decyduje o tym
kiedy z podłączenia korzysta [7]. Według Levina „nowe media charakteryzuje
niespotykana dotąd dostępność, której nie ogranicza program telewizyjny czy
radiowy, tak więc odbiorca dopasowuje oferowany mu przekaz do rytmu własnego
życia” [8]. Stwarza to bardzo wygodną dla edukacji sytuację i oferuje możliwości,
które w erze poprzedzającą erę massmediów nie były dostępne lub były utrudnione.
Ponadto cyberprzestrzeń jest często jedyną możliwością uczestniczenia w życiu
społecznym, pracy czy nawiązywaniu interakcji przez osoby niepełnosprawne.
Wykorzystując Internet można nawet uczestniczyć w terapii lub zostać wirtualnym
wolontariuszem, czyli nieść pomoc innym potrzebującym [3].

3. Edukacja on-line
Narzędzie edukacyjne, jakim stał się Inernet, może pełnić funkcje olbrzymiego,
multimedialnego środka dydaktycznego. Wykorzystywany przez odpowiednio do
tego przygotowanych nauczycieli może optymalizować i wzbogacać proces uczenia
się i nauczania [5]. Zasoby dostępne wirtualnie w postaci książek, filmów,
artykułów, wykładów czy ilustracji graficznych lub grup i czatów samopomocowych
może wspomagać proces uczenia się [9], a obecnie możliwości te rozszerzają się
jeszcze o aplikacje interaktywne [3], ineraktywne webinary czy kursy i szkolenia
w formule master-mind.
Należy jednak pamiętać o ograniczeniach, jakie dotyczą tego sposoby
zdobywania informacji – wiele treści może być użyteczna dla dorosłych, ale
niewłasciwie dobrana dla dzieci, a umieszczone informacje mogą być niewiarygodne
lub nierzetelne [3]. Ponadto umieszczane w internecie gotowe rozwiązania zadań czy
ćwiczeń językowych może prowadzić do zahamowania postępów, rozleniwienia
i braku efektów uczenia się, zwłaszcza u niedojrzałych użytkowników, stosujących
podane treści bezrefleksyjnie.
Dobrze wykorzystana cyberprzestrzeń może z powodzeniem wspierać i stymulować rozwój, ułatwiać i udoskonalać proces uczenia się, rehabilitować i stymulować
zaburzone funkcje poznawcze [10] lub być elementem terapii fobii społecznej [11],
wspomagać zachowanie sprawności umysłu, poprawiać procesy poznawcze u ludzi
starszych pełnić funkcje kompensacyjne [12].
Wirtualny sposób pobierania nauki i uczenia charakteryzuje się tym, że nie ma
bezpośredniego kontaktu pomiedzy nauczycielem a uczniem, materiały są najczęściej przekazywane w formie nagranych na video wykładów, opracowań tekstowych w formie pdf lub ćwiczeń, które uczestnik ma do wykonania. Kontakt
z nauczycielem odbywa się za pomocą czatów, mailowo, tworzone są zamknięte
grupy na portalach społecznościowych takich jak Facebook [13] lub organizowane
webinary i transmisje na żywo (tzw. life'y) na których uczestnicy mają ograniczoną
możliwość kontaktowania się z wykładowcą za pomocą moderowanych czatów
i pisania komentarzy. Możliwe są także konsultacje wirtualne za pomocą aplikacji
komunikujących takich jak skype.
Internetowi przypisuje się następujące funkcje i zadania, jakie pełni w edukacji:
 informacyjność – czyli dostarczanie informacji ale jednoczesnie kreowanie
rzeczywistości poprzez na przykład publikowanie sondaży politycznych;
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korelowanie – czyli interpretowanie rzeczywistości i podawanych informacji,
nadawanie im znaczenia;
 utrzymanie ciągłości – czyli podtrzymanie poczucia ciągłego uczestniczenia
w kulturze;
 dostarczanie rozrywki – czyli bawienie, rozładowywanie napięć, relaksacja
poprzez humor, gry, muzykę [14].
Rozpatrując Internet jako narzędzie inetelektualne należy za N. Walter (2016)
podkreślić, że jego rola w procesie uczenia się, zwłaszcza trwającego całe życie
u osób dorosłych jest duża. Dotyczy to zarówno uczenia się celowego, intencjonalnego, jak i tego mimowolnego, nieintencjonalnego, wynikającego z naturalnego
zaciekawienia. Ponadto Internet ma wpływ na emocje, motywację i proces
podejmowania decyzji, ułatwia nawiązywanie społecznych interakcji oraz poprawia
funkcjonowanie poznawcze oraz emocjonalne [3]. Nie wszysycy badacze prezentują
taki pogląd, Bednarek (2006) uważa, że mózg poddawany codziennie nadmiarowi
stymulujących bodźców, których źródłem są multimedia staje się zmeczony, zaczyna
funkcjonować gorzej i ma kłopoty z koncentracją, bezsennością, a w skrajnych
przypadkach może to doprowadzić do uzależnienia [10]. Zapewne jak i w wielu
innych przypadkach wskazany jest umiar i rozsądek oraz nie popadanie w skrajności,
bo nadmierny zachwyt i bezkrytyczny sposób korzystania z massmediów może
doprowadzić do powstania zagrożeń, natomiast zbytnia nieufność pozbawia
atrakcyjnej możliwości rozwoju i zdobywania wiedzy.

4. Kompetencje miękkie i rozwój osobisty
Kompetencje, lub umiejętności „miekkie” i „twarde” to terminy związane
najczęściej z tematyką zarządzanaia zaosbami ludzkimi lub rekrutacją [15]. Termin
„rozwój osobisty” również poczatkowo związany był z rozwojem całościowym
pracownika. Kompetencje „twarde” są stosunkowo łatwe do zweryfikowania
i wymienienia, gdyż za ty terminem kryją się umiejętności konkretne, weryfikowalne
za pomocą certyfikatów, uzyskanych uprawnień lub testu umiejętności, np.
dotyczącego posługiwania się konkretnym programem komputerowym czy językiem.
To również wszystkie umiejętności związane z wykonywaniem zwodu, odnoszą się
do wymagań tzw. progowych [16].
Kompetencje miękkie natomiast, inaczej nazywane behawioralnymi lub społecznymi, to umiejętności osobiste, związane z zachowaniem, postawami, niektórymi
cechami osobowości, sposobem radzenia sobie w róznych sytuacjach, inteligencją
emocjonalną, odpornością. Kompetencje te pozwalają jednostce tak pokierować
swoim rozwojem i osiągnąć taki poziom motywacji, aby możliwe było osiągnięcie
„twardych” rezultatów, jak np. nauka języka [17]. Mają charakter psychofizyczny
i określają sposób rozwiązywania problemów i wyzwań a także umożliwiają
nawiązanie profesjonalnych i satysfakcjonujących relacji z podwładnymi, z przełożonymi lub klientami [18, 19]. Badania przeprowadzone przez Tomczak (2015)
wskazują następujące kompetencje miękkie poszukiwane i cenione przez rekruterów
u kandydatów na pracowników: Komunikatywność, otwartość i zaangażowanie,
samodzielność, kreatywność, elastyczność, skromność, umiejętność słuchania i przyjmowania informacji zwrotnych, umiejętnośc pracy w zespole, dobra organizacja
pracy i czasu, terminowość, poczucie własnej wartości, pewność siebie [20].
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Rozpatrywane są więc jako potencjał jednostki, możliwy do trenowania, rozwijania
i modelowania [17].
Rozwój osobisty wywodzi się z nurtu psychologii pozytywnej, w życiu
pozazawodowym dotyczy waściwości, potencjału, zasobów psychicznych, psychofizycznych i osobowościowych jednostki. Pozwala rozwijać mocne strony, czyć się
szczęśliwym, akceptować swoje życie oraz czerpac z niego radość i satysfakcję.
Oznacza wykorzystywanie swoich możliwości, integrowanie struktur, postrzeganie
swojego miejsca w świecie w kategoriach pozytywnych, poszukiwanie sensu życia.
Te wszystkie właściwości pomagają nie tylko poczuć się lepiej z samym sobą, ale
także wyznaczać i osiągać cele życiowe, planować je, motywować się do działania,
lepiej radzić sobie z trudnościami czy efektywnie rozwiązywać konflikty [21].
Podobnie jak w przypadku umiejętności miękkich te wszystkie cechy i umiejetności
stanowiące potencjał człowieka przekładają się na konkretne, mierzalne efekty jak
np. odchudzanie. Zdarza się, że te terminy używane są zamiennie.
Nabywanie i kompetencji i umiejętności miękkich wymaga podjęcia świadomej
decyzji, zrozumienia charakteru deficytów oraz celu podjęcia zmiany, ćwiczenia
nowych umiejętności w sytuacjach społecznych (praktykowanie), uzyskiwanie
i przyjmowanie informacji zwrotnych. Ponieważ są to procesy psychiczne, praca
z zazwyczaj destrukcyjnymi nawykami – może pojawić się opór i trudność oraz
tendencja do przymowania postawy obronnej. Tym bardziej cenny jest na tym etapie
kontakt z osobą motywującą, z grupą społeczną oraz osobami wspierającymi. Dobrym
rozwiązaniem jest nabywanie takich umiejętności w bezpiecznych warunkach na
treningach i szkoleniach psychologicznych, coachingowych i motywacyjnych, gdzie
jest możliwość przyjrzenia się swojemu sposobowi funkcjonowania, uzyskania
informacji zwrotnej od grupy i trenera oraz przećwiczenia trudnych kwestii pod
okiem profesjonalnego instruktora [22]. Jednak nowoczesne sytemy edukacyjne
starają się kształcić rozwijając w podopiecznych kreatywność, umiejętność pracy
w grupie i zaangażowanie a celem edukacji jest nie tylko nabycie wiedzy ale także
wszechstronny rozwój i połaczenie wiedzy z odpowiednimi umiejętnościami
społecznymi i postawami [23]. Powstaje pytanie do jakiego stopnia można
zrealizować takie cele szkoleniowo-rozwojowe za pośrednictwem massmediów?

5. Metoda i cel badań
Pierwszym krokiem, który prowadzi do decyzji, jakie działania należy podjąć aby
uzupełnić swoje umiejetności z zakresu tych „miękkich”, to zdiagnozowanie u siebie
problemu lub obszaru, w którym należy poprawić funkcjonowanie. Z tej diagnozy
wynika potrzeba, jaką ma klient do zrealizowania. Celem badania jest analiza treści
oferty szkoleń, kursów i webinarów proponowanych do realizacji on-line w zakresie
umiejętności miękkich i rozwoju osobistego.
Pytania badawcze brzmią: Do jakich potrzeb w zakresie nabywania kompetencji
miękkich i rozwoju osobistego odwołują się trenerzy oferujacy swoje kursy,
szkolenia i webinary w środowisku wirtualnym, czyli zdalnie? Jakie deficyty
pomogą zniwelować? Jakie efekty są oferowane? Jakie umiejetności posiądą klienci
po odbyciu kursu?
Przeanalizowana została oferta 16 kursów z 4 najpopularniejszych (najwyżej
indeksowanych przy wyszukiwaniu w przeglądarce Opera) stron oferujacych takie
szkolenia oraz oferta 6 webinarów.
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Wyniki analizy przedstawiają się następująco:
1. Potrzeby, do jakich odwołują się trenerzy są następujace: poczucia odzyskania
kontroli nad swoim życiem i sprawczości, poprawa jakości życia, bardziej
owocnego życia, zmiany nastawienia do życia, zwiększenie swojej wydajności,
lepszej organizacji, lepsze zarządzanie czasem, potrzeba mówienia nie i odmawiania, zadbania o zdrowie psychiczne i fizyczne, potrzeba większej energii,
doładowania się, więcej sił, twórczego myślenia, większej kreatywności, bycie
silniejszym psychicznie, odpornym, lepszego samopoczucia, korzystania ze
swoich praw, poczucia się pewnym siebie, potrzeba nauczenia się rozwiązywania swoich problemów, potrzeba bycia najlepszą wersją siebie.
2. Deficyty, które zostana zniwelowane (ale teraz są): to funkcjonowanie w zbyt
dużym stresie, brak umiejętności relaksowania się i regenerowania, obarczanie
się zbyt dużą ilością obowiązków, za słaba forma intelektualna, za słaba pamięć,
za mało kreatywności, słabość psychiczna, poczucie bycia gorszym, brak wiary
w siebie, nieumiejętnośc korzystania ze swoich zasobów, niedostrzeganie
swoich zalet, brak asertywności i brak wiedzy na jej temat, blokowanie
własnego szczęścia, nieumiejętnośc dostrzegania go.
3. Oferowane efekty: dostępność, zwielokrotnienie możliwości działania w stresie,
świadome korzystanie z potencjału organizmu, nie narażanie go na straty,
wzmocnienie formy intelektualnej, większa świadomość mocnych stron
i słabych, korzystanie ze swoich zasobów, poznanie konkretnych i praktycznych
technik, wiedza, lepsze znoszenie sytuacji, w których osoba nie dostaje tego, na
czym jej zależy, przyjrzenie się swojemu życiu, odkrycie zasobów, odkrycie
swoich celów, odkrycie swojej siły, doświadczenie szczęścia, poczucie bycia
szczęśliwym.
4. Umiejętności, jakie zdobędą uczestnicy po zakończeniu kursu: będą umieli
przeciwdziałać wypaleniu energetycznemu, lepiej wykorzystywać oddech,
zwiększać swoją energię, zarządzać energią i czasem, zarządzać swoim życiem,
zarządzać swoim szczęściem, zarządzać celami, zarządzać emocjami, lepiej się
koncentrować, skuteczniej działać „z determinacją i bez uszczerbku na
zdrowiu”, zarządzać negatywnymi emocjami, projektować swoje cele, projektować swoje szczęście, usprawniać mózg, poprawiać koncentrację, spostrzegawczość, szukać twórczych rozwiązań, odnawiać swoje siły, wyrażać uczucia,
odmawiać, pokonywać przeszkody wewnątrz siebie, rozwiązywać konflikty,
dostrzegać szczęście, czerpać radość z każdego dnia.

6. Wnioski
Portret osoby dorosłej korzystającej ze szkoleń on-line dotyczących umiejętności
miękkich i rozwoju osobistego, jaki wyłania się z analizy jest mało optywmistyczny.
Potrzeby takich osób są doniosłe, dotyczą podstawowych i elementarnych kwestii
gwarantujących satysfakcjonujące życia, takich jak umiejętnośc rozwiązywania
swoich problemów czy brak zdrowia psychicznego. Potrzeby jakie sugerują
organizatorzy szkoleń mówią jednoczesnie o defycytach. Sfromułowanie „stań się
najlepszą wersją siebie” jednocześnie niesie i nadzieję, że po tym kursie tak się
stanie, jak i informacje, że teraz, w tej chwili, klient jest osoba, która nie jest
najlepsza wersją siebie, wręcz przeciwnie jeszcze się musi dużo nauczyć, żeby być.
Potrzeby wymienione przez organizatorów kursów wskazują, że raczej są to potrzeby
fenomenologiczne, takie jak chęć odczucia sensu życia lub chęć bycia lepszym,
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jednak są i takie jak organizacja czasu, poprawa pamięci czy funcjonowania
intelektualnego, czyli nakierowane bardziej na czynności niż na samopoczucie czy
postawy. Potrzeby i deficyty w przeważającej większości są sugerowane wprost, „ty
potrzebujesz, ty się możesz nauczyć” tylko w jednym wypadku zostało użyte
sformułowanie ogólne typu: „są ludzie, którzy nie potrafią odmawiać”. Oczywiście
każdy kurs szkolenie i webinar oferuje rozwiązanie w postaci przezwyciężenia
trudności i możliwości zrealizowania potrzeb. Każdy z tych kursów jest szansą na
lepsze życie, lepsze samopoczucie, lepszą organizację. Jednak należy założyć, że taki
dobór proponowanych korzyści nie jest przypadkowy, tylko ułożony z uwzględnieniem potrzeb konsumenckich. Analizując obiecane efekty i korzyści trzeba
przyjąć, że w taki sposób również przekazana jest informacja o potrzebach. Klienci
chcą i mają potrzebę nauczenia się działania „z detrminacją i bez uszczerbku na
zdrowiu”. Potrzeby, cele i deficyty zostały przedstawione językiem emocji i uczuć,
natomiast korzyści i umiejętności zostały przedstawione językiem korporacyjnym.
Często powtarza się słowo „zarządzanie” w stosunku do niepoliczalnych i mało
konkretnych zasobów, tak samo jak słowo „projekt” jest użyte w kontekście życia,
szczęścia, emocji. Taki dobór sformułowań niesie informację, ze podejmując jakieś
działania, możemy odzyskać kontrolę nad zjawiskami ze swej natury słabo
kontrolowalnymi, takimi jak „życie”. Być może prowadzi to do wniosku, że
w dzisiejszych czasach najważniejszą potrzebą dorosłego czlowieka jest odzyskanie
poczucia kontroli? Nad swoim życiem, emocjami, trudnościami, szczęściem
i nieszczęściem? Być może właśnie do tego prowadzą wszystkie proponowane przez
trenerów ćwiczenia.

7. Podsumowanie
Analiza zebranego materiału wskazuje, że dorosłe osoby poszukujące dla siebie
oferty szkoleń w Internecie potrzebują sposobów na pełniejsze życie, chcą
ograniczyć straty energii, lepiej radzić sobie ze stresem i trudnościami, być bardziej
skutecznym, szczęśliwszym, poprawić pamięć, myśleć kreatywnie. Oferty są
skonstruowane w taki sposób, aby sprawić na kliencie wrażenie, że przyniosa
rozwiązanie. Jednak – odnosząc się do wiedzy o tym w jaki sposób powinny być
nabywane i utrwalane kompetencje miękkie i związane z rozwojem osobistym,
należy zadać pytanie czy rzeczywiscie wszystkie te obiecane cele są możliwe do
zrealizowania w środowisko wirtualnym i za pośrednictwem mediow.
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Potrzeby edukacyjne dorosłych z zakresu umiejętności miękkich i rozwoju
osobistego realizowane on-line
Streszczenie
Nowe technologie, takie jak Internet i urządzenia mobilne trwale zmieniły rzeczywistość. Wzbogaciły
przestrzeń życiową o aspekt wirtualny. Wirtualna przestrzeń społeczna umożliwia realizowanie on-line
ważnych życiowo zadań takich jak np. robienie zakupów, edukowanie, rejestracja w placówkach służby
zdrowia czy korzystanie z usług wirtualnej bankowości. Artykuł ma na celu przeanalizowanie oferty
edukacyjnej nieformalnej, czyli kursów szkoleń i webinarów, skierowanej do osób dorosłych
i realizowanej on-line, obejmującej naukę umiejętności miękkich takich jak np. nauka efektywnej
komunikacji, radzenia sobie z krytyką czy nauka pozytywnego myślenia oraz rozwój osobisty.
Słowa kluczowe: kompetencje miękkie, rozwój osobisty, środowisko wirtualne.

Adults Educational needs in the field of soft skills and personal development
implemented on-line
Abstract
New technologies such as the Internet and mobile devices have permanently changed reality. They
enriched the living space with a virtual aspect. The virtual social space enables on-line realization of
important life tasks such as shopping, educating, registering in healthcare facilities or using virtual
banking services. The article aims to analyze the informal educational offer, i.e. training courses and
webinars, addressed to adults and implemented online, including the learning of soft skills such as
learning effective communication, dealing with criticism or learning positive thinking and personal
development.
Keywords: soft skills, virtual banking, personal development.
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Wpływ szkoleń BHP z wykorzystaniem platformy
e-learningowej na kształtowanie świadomości społecznej
1. Wprowadzenie
W dzisiejszych czasach popularną metodą przekazywania wiedzy i informacji są
szkolenia. Pierwsze próby kształcenia na odległość zostały podjęte już około 1700 r.
przez Stany Zjednoczone i miały charakter korespondencyjny ze względu na to, iż
materiał szkoleniowy został wysyłany przy pomocy poczty i tą sama drogą odsyłany.
W Polsce metoda ta znana jest od XVIII wieku gdzie próbowano nauczać
rzemieślników spoza Uniwersytetu Krakowskiego w sposób korespondencyjny. Już
na przełomie XIX i XX w. powstała znaczna liczba towarzystw zajmująca się
otwarta edukacją. Do nich można zaliczyć Towarzystwo Kursów Akademickich dla
Kobiet, Powszechne Wykłady Uniwersyteckie i Towarzystwo Wyższych Kursów
Naukowych, przekształcone z Uniwersytetu Latającego, który powstał w 1886 r.
W Polsce w latach 1966-1971 powstała Politechnika Telewizyjna, która wykorzystywała dostępne metody nauczania na odległość [1]. Jedną z form takich szkoleń
jest szkolenie z wykorzystaniem platformy e-learningowej, która coraz bardziej staje
się popularna wśród kursantów, jak również coraz częściej oferowana jest przez
firmy szkoleniowe. Szkolenie e-learningowe to dynamiczny i nowoczesny sposób,
polegający na wykorzystaniu technologii komputerowych za pośrednictwem dostępu
do Internetu, a także z użyciem podręczników w formie elektronicznej. Są to
wszelkie działania, które przy pomocy technologii teleinformatycznych zostają
wykorzystane w celu szkolenia bez bezpośredniego kontaktu pomiędzy inspektorem
BHP a szkolącym się (w przypadku szkoleń z branży BHP) [2]. Szkolący
samokształci się i zdobywa wiedzę dotyczącą jego stanowiska pracy oraz przepisów
BHP. W metodzie tej wykorzystuje się interaktywne, multimedialne formy szkolenia,
a także quizy, czy też gry, poprzez które kursant szybciej zapamiętuje informacje
zwarte w materiale.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy każdy pracownik
powinien odbyć szkolenie wstępne oraz szkolenia związane z stanowiskiem pracy
[3]. Możliwość odbycia w taki sposób szkolenia pozwala na elastyczny harmonogram, który jest korzystny dla pracodawców ze względu na to, że pracownicy
mogą zarówno pracować i uczyć się. Osoby po ukończeniu kursu otrzymują
zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP. Osoby, które starają się o pracę i posiadają
takie szkolenie wykonane we własnym zakresie są bardziej pozytywnie odbierane
przez przyszłych pracodawców. Należy dodać, że każdorazowy udział w szkoleniach
przyczynia się do rozwoju osobistego, a następnie wpływa na kształtowanie
świadomości społecznej oraz psychologicznej.
1
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2. Metodyka szkoleń BHP
Badania szkoleniowe BHP maja na celu poszerzenie wiedzy, utrwalenie jej,
a także przedstawienie zmian przepisów prawa w taki sposób, aby przyswojone
informacje pozwoliły pracownikowi na bezpieczne wykonywanie zawodu. By
spełnić swojej rolę, kursy online muszą zastąpić formy jakie stosuje się
w tradycyjnych szkoleniach. Ma to spowodować przeniesienie i zmianę materiału
dydaktycznego ze sposobu werbalnego na prezentacje, w celu łatwiejszego przyswojenia wiedzy. Materiały użyte w szkoleniu powinny być atrakcyjne i urozmaicone
w porównaniu z metodą nauczania tradycyjnego. Należy unikać dużej ilości tekstu na
jednej stronie, wprowadzać do materiału aktywność kursanta w postaci ćwiczeń,
zagadek, quizów, a także w postaci zabawnych obrazków, które pozwolą na zwrócenie
uwagi szkolącego [4]. Jest to osiągalne poprzez dobrze zaplanowane jednostki
metodyczne oraz poprzez właściwy dobór materiału szkoleniowego, jak i również
prawidłową ich kolejność. W tym celu projektant tworząc platformę e-learningową
musi posiadać całkowitą znajomość projektu jak i również brać pod uwagę osoby,
których dotyczy dany kurs. Administrator tworząc platformę szkoleniową musi
pamiętać o celowym doborze elementów, które po określeniu efektów kształcenia,
powinny służyć do osiągnięcia założeń dydaktycznych. Efekty te mają sprzyjać
zapamiętywaniu informacji poprzez sprawdzenie sposobu utrwalenia wiedzy.
Materiał szkoleniowy powinien mieć także uporządkowaną strukturę zastosowania
do kilku zasad tworzenia e-learningu, do których powinny stosować się osoby
tworzące go [5]. Podsumowując, tworząc platformę e-learningową trzeba zwrócić
szczególną uwagę na jakość scenariusza i przebieg szkolenia tak, aby był on ciągle
ciekawy dla kursanta, pozwalał na zdobywanie nowej wiedzy z zakresu edukacji,
która będzie stanowiła sukces takie szkolenia.

3. Czynniki wpływające na kształtowanie świadomości
Na proces edukacji i rozwoju osobistego ma ogromny wpływ wiele czynników.
Przede wszystkim świadomość na temat różnych dziedzin nauki, w tym przypadku
dziedziny BHP, rozwija się wraz z poznawaniem wiedzy dotyczącej tej tematyki.
Większość osób uważa, że największy wpływ na kształtowanie się świadomości ma
wiedza praktyczna, ale tu należy dodać, że z wiedzą praktyczną w parze idzie wiedza
teoretyczna. Umysł człowieka jest zbudowany z wielu bodźców. Aby uzyskać jak
najlepszy efekt zapamiętywania materiału należy pobudzać w tym procesie obie
półkule mózgu. Każda z półkul odpowiada za inny proces pamięciowy. Prawa
półkula mózgu pozwala nam na zrozumienie tematu poprzez przetwarzanie
kreatywne, zwane też czasem artystycznym, lewa zaś odpowiada za logiczny proces
myślenia, dlatego wiele materiałów dydaktycznych, które mają sprzyjać procesowi
kształtowania świadomości powinno opierać się na dwóch zasadach myślenia
logicznego, a także kreatywnego. W wielu placówkach edukacyjnych, które mają za
zadanie przybliżyć proces zrozumienia niektórych problemów stosuje się techniki
poznawcze, w których zawiera się sytuacje dotyczące życia codziennego. Ma to na
celu pokazać praktyczne zastosowanie wiedzy w codziennym funkcjonowaniu.
W przypadku szkoleń związanych z tematyką BHP, stosuje się wcześniej wspomniane filmy instruktażowe, ale także filmy pochodzące z zapisu kamer z miejsc
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pracy. Jeśli pokazuje się sytuacje, które miały miejsce, to proces edukacji staje się
wiarygodny wobec kursanta. Ludzie częściej zwracają uwagę na rzeczy, które
faktycznie mają zastosowanie w życiu codziennym. Podobnie jest z zachowywaniem
bezpieczeństwa w trakcie pracy. Jeśli danej osobie, która właśnie jest szkolona na
stanowisku pracy, pokaże się instruktaż (np. wykorzystując film), jakie mogą być
skutki niedostosowania się do wymogów i przepisów pracy, to taka osoba jest
w stanie wyobrazić to sobie zdecydowanie bardziej niż gdyby zobaczyła tylko zapis
tekstu informujący o tym jak nie powinno się postępować. Ludzki umysł przyswaja
wiedzę, która jest otoczona przykładami, obrazami, dźwiękami itp. Dlatego na
kształtowanie świadomości ma ogromny wpływ wizualizacja niektórych procesów.
Właśnie, dlatego w szkoleniach e-learningowych wykorzystuje się mnóstwo obrazów
oraz filmów instruktażowych. Dodatkowo kwalifikacje osób, które prowadzą tego
rodzaju szkolenia podnoszą jakość tych szkoleń, ale także wzbudzają zaufanie
u kursanta.

4. Analiza otrzymanych wyników
W celu sprawdzenia kształtowania się świadomości społecznej po odbytych
kursach BHP przeprowadzono sondaż diagnostyczny w postaci ankiety.

4.1. Charakterystyka badanej zbiorowości
Badania zostały opracowane na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 107
osób, które odbyły szkolenie BHP w formie online. Celem tego sondażu było
zbadanie wpływu szkolenia z wykorzystaniem platformy e-learningowej na
kształtowanie świadomości społecznej, a także zwrócenie uwagi na to jak materiał
oraz metody zawarte w szkoleniach oddziaływają na poprawę jakości w zdobywaniu
nowej wiedzy i informacji. Ankieta miała formę anonimowego wywiadu, w którym
większość pytań jest typu zamkniętego. W ankiecie wzięło udział 47 kobiet i 60
mężczyzn. Płeć badanych pokazano na rysunku nr 1.

Rysunek 1. Diagram przedstawiający płeć osób biorących udział w badaniu [opracowanie własne]

Najliczniejszą grupą ankietowanych były osoby mieszczące się przedziale
wiekowym 26-35 lat, natomiast najmniej liczną grupą były osoby po 55 roku życia.
Podział wiekowy badanych osób przedstawiono na rysunku nr 2. Na otrzymane
wyniki dot. tego pytania mogło mieć wpływ to, że starsze osoby nie sięgają już po
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nowe technologię. Trzymają się dobrych i sprawdzonych metod oraz rozwiązań,
z którymi są dobrze zaznajomieni. Osoby w przedziale wiekowym 26-35 lat
stanowiące najliczniejszą grupę ankietowanych to młodzi wykształceni ludzie, którzy
wkraczają dopiero na rynek pracy, ale również sięgają po nowe rozwiązania
technologiczne.

Rysunek 2. Diagram przedstawiający przedział wiekowy ankietowanych [opracowanie własne]

Kolejny punkt ankiety dotyczył wykształcenia badanych osób. Najwięcej ankietowanych wskazało na wykształcenie wyższe 51,4% co stanowiło ponad połowę
badanych osób, 21,5% ankietowanych wskazało na wykształcenie policealne, 14%
ankietowanych dało odpowiedź średnie zawodowe, 11,2% średnie ogólnokształcące
oraz 1,9% badanych wskazała wykształcenie zasadnicze zawodowe. W ankiecie nie
występują grupa osób o wykształceniu podstawowym. Rozkład odpowiedzi
przedstawiono na rysunku nr 3.

Rysunek 3. Diagram przedstawiający rozkład odpowiedzi dotyczący wykształcenia wśród osób
ankietowanych [opracowanie własne]
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Na pytanie ,,Czy korzystał(a) Pan/Pani z innych form odbywania szkolenia BHP
niż szkolenie z użyciem platformy e-learningowej?’’ Znaczna większość ankietowanych osób zaznaczyła odpowiedz ,,Tak” (104 zaznaczeń) odpowiedź ,,Nie”
(3 zaznaczenia). Dane te zostały pokazane na rysunku nr 4.

Rysunek 4. Diagram przedstawiający wyniki korzystania z różnych form szkolenia BHP oprócz platformy
e-learningowej wśród osób ankietowanych [opracowanie własne]

W kolejnym pytaniu można było dokonać wielokrotnego wyboru. Dotyczyło
osób, które we wcześniejszym pytaniu zaznaczyły odpowiedź ,,Tak” . Celem było
wskazanie form innych odbytych szkoleń, poza szkoleniem z wykorzystaniem
platformy e-learningowej. Każde z wymienionych szkoleń posiadało dokładny
charakteryzujący opis w celu wyjaśnienia możliwości wyboru. Najwięcej ankietowanych wybrało opcje instruktażu rozumianą jako ,,forma szkolenia o czasie trwania
nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub
uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania
się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy” [10] (59 zaznaczeń). Kolejną opcją jaką wybierali ankietowani był
kurs rozumiany jako „forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin
lekcyjnych, składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiająca
uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy” [10] (44 zaznaczeń). Najmniej wybieraną opcją było
seminarium, przez które rozumie się „formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym
niż 5 godzin lekcyjnych, umożliwiającą uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie
wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy” [10] (37
zaznaczeń). Dane te zostały przedstawione na rysunku nr 5.
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Rysunek 5. Diagram przedstawiający rodzaje odbytych szkoleń przez osoby ankietowane
[opracowanie własne]

Na pytanie ,,Ile razy korzystał(a) Pan/Pani z innego rodzaju szkoleń przed
przystąpieniem do szkolenia z wykorzystaniem platformy e-learningowej?’’ większość
ankietowanych zaznaczyła odpowiedź 2-3 razy (36 zaznaczeń). Na drugim miejscu
uplasowały się jednocześnie dwie odpowiedzi 4-5 razy oraz jeden raz. Odpowiedzi
na te pytania udzieliło po 27 osób i na końcu powyżej 5 raz udzielona przez 14
ankietowanych. Dane te zostały pokazane na rysunku nr 6.

Rysunek 6. Diagram przedstawiający wyniki wielokrotności korzystania z innych szkoleń poza platformą
e-learningowej [opracowanie własne]

4.2. Analiza osiągniętych wyników badania
Na pytanie ,,Ile razy korzystał(a) Pan/Pani z szkolenia z wykorzystaniem
platformy e-learningowej?’’ większość ankietowanych zaznaczyła odpowiedź 2-3
razy (52 zaznaczeń). Na drugim miejscu uplasowała się raz. Takiej odpowiedzi
udzieliło 34 osób, na trzecim miejscu odpowiedź 4-5 razy (12 zaznaczeń) i na końcu
powyżej 5 razy udzielona przez 9 ankietowanych. Dane te zostały pokazane na
rysunku nr 7.
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Rysunek 7. Diagram przedstawiający wyniki wielokrotności korzystania z szkoleń z platformą e-learningową
[opracowanie własne]

Analizowaną kwestią był poziom wiedzy po odbyciu szkolenia, określony przez
kursanta. Najwięcej osób określało swój poziom po odbyciu szkolenia jako bardzo
dobry (37 zaznaczeń), kolejno poziom dobry (34 zaznaczeń), średni (18 zaznaczeń),
podstawowy (12 zaznaczeń). Na poziom zawansowany oddano najmniej głosów
(6 zaznaczeń). Otrzymane wyniki zobrazowano na rysunku nr 8.

Rysunek 8. Diagram przedstawiający wyniki poziomu wiedzy ankietowanego, po odbyciu szkolenia
[opracowanie własne]

Kolejne pytanie dotyczyło satysfakcji kursantów z zawartych informacji
w szkoleniu, 20 osób udzieliło odpowiedzi ,,Nie’’, natomiast 87 osób zaznaczyło
odpowiedź ,,Tak’’, co przedstawiono na rysunku nr 9.
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Rysunek 9. Diagram przedstawiający wyniki zadowolenia z informacji w materiale szkoleniowym
[opracowanie własne]

Na pytanie ,,Jak Pan/Pani ocenia materiał zawarty w programie szkoleniowym?”,
najwięcej ankietowanych wybrało poziom średni (46 zaznaczenia). Na drugim
miejscu poziom określono jako dostateczny (35 zaznaczeń), następnie jako wysoki
(18 zaznaczeń) i na końcu jako poziom niski (8 zaznaczeń). Wyniki przedstawiono
na rysunku nr 10.

Rysunek 10. Diagram przedstawiający wyniki oceny materiału zawartego w programie szkolenia
[opracowanie własne]

Następne pytanie dotyczyło ułatwienia przyswojenia wiedzy poprzez filmy oraz
animacje zawarte w materiale szkoleniowym. Na to pytanie, udzielając odpowiedzi
,,Tak” oddało głos 100 osób, natomiast odpowiedź ,,Nie” wybrało 7 osób, co
pokazano na rysunku nr 11.
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Rysunek 11. Diagram przedstawiający wyniki dot. ułatwienia przyswojenia wiedzy poprzez filmy, animacje
zawarte w materiale szkoleniowym [opracowanie własne]

Udzielając odpowiedzi na pytanie ,,Czy informacje w szkoleniu zostały przedstawione w sposób łatwy i zrozumiały dla przyswojenia wiedzy?”, 102 ankietowanych
wybrało odpowiedź ,,Tak”, zaś 5 osób zaznaczyło odpowiedź ,,Nie” (Rysunek 12).

Rysunek 12. Diagram przedstawiający rozkład odpowiedzi na pytanie ,,Czy informacje w szkoleniu zostały
przedstawione w sposób łatwy i zrozumiały dla przyswojenia wiedzy?’’ [opracowanie własne]

Kolejne pytanie dotyczyło zdobycia nowej wiedzy po odbyciu szkolenia.
Zadeklarowało się zaznaczając odpowiedź ,,Tak” 91 ankietowanych. Odpowiedzi
,,Nie” udzieliło 16 ankietowanych, wskazując przy tym wyborze słaby poziom
projektantów układających materiał szkoleniowy.
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Rysunek 13. Diagram przedstawiający rozkład odpowiedzi na pytanie ,,Czy zdobył(a) Pan/Pani nową wiedzę,
związku z przeprowadzonym szkoleniem?’’ [opracowanie własne]

Przedmiotem badania był również czas jaki szkolący musi poświęcić na
przyswojenie wiedzy ze szkolenia BHP. Większość ankietowanych wybrała
odpowiedź, że potrzebny im był tylko czas trwania szkolenia (34 zaznaczeń). Dla
innych był to czas od 1 do 2 godzin (30 zaznaczeń), a także padały odpowiedzi od 3
do 4 godzin (29 zaznaczeń). Ankietowani również wybierali odpowiedź od 5 do 8
godzin (8 zaznaczeń), zaś najmniej padło odpowiedzi powyżej 8 h. Rozkład
wyników przedstawiono na rysunku 14.

Rysunek 14. Diagram przedstawiający czas potrzebny kursantowi na przyswojenie wiedzy zawartej
w szkoleniu [opracowanie własne]

Następne pytanie brzmiało ,,Czy skorzysta Pan/Pani jeszcze raz ze szkolenia przy
pomocy platformy e-learningowej?”. Z ankietowanych osób, aż 99 odpowiedziało, że
,,Tak” podając przy tym powody takiej decyzji widoczne na rysunku 16. Natomiast 8
badanych wyraziło niechęć z korzystania ze szkolenia podając przy tym powody
widoczne na rysunku nr 17.
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Rysunek 15. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy skorzysta Pan/Pani jeszcze raz ze szkolenia przy pomocy
platformy e-learningowej?” [opracowanie własne]

Ostatnie dwa pytania były wielokrotnego wyboru. Osoby, które zaznaczyły
odpowiedź „Tak” (99 osoby) w pytaniu dotyczącym ponownego skorzystania ze
szkolenia miały możliwość zaznaczenia powodów, dla których zrobiłyby to jeszcze
raz: oszczędność czasu (50 zaznaczeń), dogodność terminu odbywania szkolenia (40
zaznaczeń), cenę (41 zaznaczeń), jednolity przekaz (36 zaznaczeń) oraz łatwość
kontrolowania postępów (31 zaznaczeń). Niewielka część ankietowanych uważa za
powód, łatwość w przyswojeniu materiału szkoleniowego (19 zaznaczeń). Rozkład
odpowiedzi przedstawiono na rysunku nr 16. Respondenci, którzy zaznaczyli we
wcześniejszym pytaniu odpowiedź ,,Nie” (8 osób) zaznaczali odpowiedzi,
wybierając za powód tej decyzji w większości przypadków, brak kontaktu osobistego
z instruktorem BHP (11 zaznaczeń). Kluczową kwestią jest również niski poziom
materiału szkoleniowego (9 zaznaczeń). Niewielu ankietowanych postawiło na
niezrozumiałość treści (2 zaznaczenia). Niektórzy z badanych podają za powód, brak
mobilizacji w przystąpieniu do takiego szkolenia (6 zaznaczeń) oraz wysoką ceną za
odbycie kursu (1 zaznaczenie). Wyniki przedstawiono na rysunku nr 17.
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Rysunek 16. Diagram przedstawiający rozkład odpowiedzi na pytanie: Jeśli Pan/Pani zaznaczył-a odpowiedź
„Tak” proszę zaznaczyć powód skorzystania kolejny raz z platformy e-learningowej.
(Pytanie wielokrotnego wyboru) [opracowanie własne]

Rysunek 17. Diagram przedstawiający rozkład odpowiedzi na pytanie: Jeśli Pan/Pani zaznaczył-a odpowiedź
„Nie” proszę zaznaczyć powód nie skorzystania kolejny raz z platformy e-learningowej.
(Pytanie wielokrotnego wyboru) [opracowanie własne]
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Z otrzymanych wyników można wnioskować, że większość osób jest zadowolona
z odbytego szkolenia dotyczącego BHP, a przede wszystkim z formy w jakiej to
szkolenie zostało zawarte.

5. Wnioski
Analiza uzyskanych wyników badań ankietowych pozwoliła odpowiedzieć na
pytanie postawione we wstępie artykułu. Szkolenia z wykorzystaniem platformy
e-learningowej mają duży wpływ na kształtowanie się świadomości kursantów.
Jednak nie jest to taki proces kształtowania jak jest to w przypadku szkoleń
z profesjonalnymi wykfalifikowanymi instruktorami BHP. Osobami przystępującymi
do szkolenia są w większości przypadków osoby po ukończeniu studiów, którzy
podejmują szkolenie ze względu na wymóg przepisów prawa. Obowiązkiem tym jest
obciążony pracodawca, który musi zadbać aby każdy jego pracownik posiadał takie
odbyte szkolenia. Szkolący ma możliwość wykonania go na koszt przedsiębiorstwa,
w którym pracuje i może odbyć go w czasie pracy. Sięganie po szkolenia on-line
spowodowane jest rozwojem technologicznym [7], szeroką ich dostępnością na
wzgląd, że w dzisiejszych czasach każdy ma dostęp do Internetu, co pozwala
jednocześnie na możliwość skorzystania z niego w celach odbycia szkolenia. Osoby
sięgające po taką możliwość kursu biorą również pod uwagę brak trudu związanego
z materiałem w nim zawartym, ale mają także możliwość uzyskania dokumentów
potwierdzających odbycie takiego szkolenia w czasie dla siebie dogodnym. Treści
zawarte w szkoleniu nie sprawiają większości szkolących się trudu z zapamiętywaniem. Wynika to z przyswojenia przez nich wiedzy w związku z zastosowanymi
w szkoleniu filmami, animacjami czy obrazkami służącymi przyciągnięciu uwagi
kursanta [9]. Koncepcją takiej metodyki szkolenia jest przyswojenie tylko
podstawowej wiedzy dotyczącej tematyki stanowiska pracy.
Wiedza przyswajana w taki sposób, nie zastąpi wiedzy przedstawionej przez
instruktora BHP, a także wymiany doświadczeń wśród szkolących obrazujących
realne zagrożenia w pracy. Wielu klientów w dzisiejszych czasach jest gotowych
ponieść większe koszty w zamian za spełnienie ich oczekiwań tzn. szkolenie
realizowane pod względem nich w sposób dynamiczny, ciekawy, a przede wszystkim
dostosowane pod staż pracy oraz doświadczenie zawodowe słuchacza, który
w realny sposób przedstawiałby zagrożenia występujące konkretnie na danym
stanowisku pracy [8].
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Wpływ szkoleń BHP z wykorzystaniem platformy e-learningowej
na kształtowanie świadomości społecznej
Streszczenie
W niniejszym artykule przedstawiono informacje dotyczące potrzeby realizowania szkoleń dotyczących
bezpieczeństwa w codziennej pracy, a także omówiono zastosowanie oraz budowę platformy
e-learningowej do przygotowania szkoleń związanych z tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dodatkowo przedstawiono korzyści wynikające z zastosowania platformy e-learningowej w trakcie
przeprowadzania szkoleń. Omówiono także czynniki wpływające na kształtowanie się świadomości
społecznej w dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa. W pracy zwrócono uwagę na czynniki poprawiające
jakość przekazywanych informacji w trakcie szkoleń BHP. W artykule przedstawiono wyniki badań
ankietowych dotyczących wpływu szkoleń BHP, które zostały przeprowadzone z wykorzystaniem
platformy e-learningowej. Następnie omówiono uzyskane wyniki na podstawie, których zostały
przedstawione wnioski końcowe oraz proponowane rozwiązania możliwości rozwoju szkoleń
e-learningowych w dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa i higieny
pracy.
Słowa kluczowe: e-learning, bhp, szkolenia, metody badań.

The impact of EHS trainings using the e-learning platform on development
social awareness
Abstract
This article presents information on the need to conduct safety training in everyday work, and also
discusses the use and construction of an e-learning platform for the preparation of training related to the
subject of occupational safety and health. Additionally, the benefits resulting from the use of the
e-learning platform during the training are presented. The factors influencing the shaping of social
awareness in the field of security engineering were also discussed. The article draws attention to factors
that improve the quality of information provided during health and safety training. The article presents
the results of a survey on the impact of health and safety training, which was carried out using the
e-learning platform. Next, the results obtained were discussed based on which final conclusions and
proposed solutions for the development of e-learning training in the field of safety engineering, in
particular occupational EHS, were presented.
Keywords: e-learning, work safety regulations, training, research methods.

107

Artur Baranowski1

Skuteczność nauki słownictwa na platformie on-line
– instaling.pl
1. Wstęp
Internet wywarł ogromny wpływ na wszystkie dziedziny życia społecznego,
w tym również na edukację, czyli sposoby nauczania oraz uczenia się niemal na
każdym poziomie. E-nauczanie i uczenie się na platformach adresowanych do
konkretnego odbiorcy pozwala na naukę w dowolnym czasie i miejscu bez
konieczności realnego kontaktu z prowadzącym zajęcia. W dużym uproszczeniu
ułatwia to bezpośredni dostęp do treści, dzięki czemu studenci mają szansę na
nabycie większych umiejętności akademickich, a wysokiej jakości system edukacji
jest centralnym zagadnieniem społecznym.
Dotychczas przeprowadzono wiele testów i badań wskazujących na istnienie
związku między nowymi technologiami wplecionymi w edukację a wynikami
uczniów. Niedawno przeprowadzone metaanalizy porównujące dane z wynikami
badań PISA w 2012 roku pozwalają przyjąć istnienie zależności w tym zakresie.
Opierają się one bardziej na jakości implikacji TIK w nauczaniu niż na liczbię
godzin pracy czy wyposażeniu sal [1].
E-nauczanie i uczenie się na poziomie uniwersyteckim ma również pozytywny
wpływ na umiejętności akademickie studentów. Wskazuje na to m.in. metaanaliza
przeprowadzona przez Gloria Mothibi [2], biorąca pod uwagę 15 badań przeprowadzonych w latach 2010-2013 w modelu Cohena. W ostatnim dziesięcioleciu liczba
badań nad efektywnością e-learningu wyraźnie wzrosła [3]. Natura tych badań jest
wielce zróżnicowana Wskazują one, że do przejścia w codziennej pracy
z tradycyjnego środowiska szkolnego do tzw. chmury jeszcze długa droga, zarówno
w Polsce i w Europie [4]. Wielu autorów podkreśla, iż w zbudowanie ekosystemu
pracy w środowisku TIK należy wdrożyć długofalowe i kosztowne inwestycje
w infrastrukturę oraz edukację [5].
Nauka za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych jest już w zasadzie
powszechnie dostępna, choć niewystarczające umiejętności nauczycieli, ich niechęć,
wynosząca często nawet 50% bądź inne okoliczności powodują [6], że wykorzystanie nowych technologii w procesie nauczania jest wciąż dalece niewystarczające. Do najczęściej wymienianych przez nauczycieli powodów, dla których nie
korzystają z nowych technologii w procesie nauczania, należą: nieodpowiednie
szkolenia lub ich brak, słabe wyposażenie, niewielkie wsparcie w codziennej pracy
czy też utrzymujące się przekonanie o braku potrzeby użycia technologii [6].
Oczywiście to nie technologia jest wartością samą w sobie i nie ma ona
bezpośredniego wpływu na efekty uczniów, na co zwracają uwagę liczne badania
i raporty [7, 9]. W związku z tym wiele prac sugeruje, by zmiany dotyczyły przede
1
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wszystkim nastawienia nauczycieli do integracji nowych technologii w proces
edukacyjny [7, 9]. Obecnie wiele badań wskazuje na wyższą efektywność procesu
nauczania implementującego nowe technologie, choć można również znaleźć prace,
które pokazują zalety tradycyjnego nauczania. Autorzy sugerują więc, aby
przeprowadzać badania w węższych zakresach i kontekstach użycia technologii
w procesie lekcyjnym i dostarczyć większej liczby przykładów konkretnych
zastosowań TIK [8]. Zmiany w zakresie TIK są jednak potrzebne zarówno na
poziomie nauczycieli, szkoły, jak i przepisów prawa [9].
Celem niniejszych badań było sprawdzenie efektywności uczenia się słownictwa
biologicznego (w języku angielskim) na platformie on-line instaling wśród
studentów I roku biologii w ramach przedmiotu biologia po angielsku, a także
określenie wpływu częstotliwości systematycznej indywidualnej nauki na liczbę
opanowanych słów, które pomogłoby na określenie efektywnej liczby powtórzeń.
W związku z tym postawiono dwie hipotezy. Pierwsza: nauka na platformie online
jest efektywna, oraz druga systematyczność wpływa wymiernie na liczbę zapamiętanych słów.

2. Metodyka
2.1. Platforma Instaling.pl
Projekt Insta.Ling powstał przy współpracy dwóch firm. Pierwsza z nich to Druid
Multimedia Sp. z o. o., twórca największego darmowego zbioru słowników w Polsce
ling.pl. Firma dostarczyła precyzyjnie dobrane słownictwo wraz z synonimami oraz
nagrania lektorów. Drugi partycypant to Atinea Sp. z o.o., producent oprogramowania odpowiadającego za stronę techniczną, twórca nowoczesnej i prostej
w obsłudze platformy programistycznej opartej na instadb.com.
Platforma Insta.Ling jest narzędziem, które bardzo ułatwia pracę nauczycielom.
Z niepublikowanych badań firmy (korespondencja mailowa oraz informacje zawarte
na stronie www.instaling.pl) wynika, że praca na platformie skraca czas poświęcany
przez nauczycieli na uczenie słówek średnio o ok. 25%, a także umożliwia łatwe
przydzielanie ocen, jak również pozwala na szczegółową kontrolę nad postępami
ucznia. Jednocześnie Insta.Ling jest narzędziem ułatwiającym edukację uczniom,
redukuje bowiem czas potrzebny na zapamiętanie słówek aż o 80%! Uczniowie
motywowani są do systematycznej codziennej kilkuminutowej sesji powtarzania
słownictwa w kontekście zdań. Takie podejście zapewnia maksimum efektu przy
minimalnym nakładzie czasu i pracy, a dzięki formie quizu nauka staje się
przyjemnością.
Firma podaje, iż taką pracą steruje inteligentny algorytm oparty o krzywą
zapominania. Program w trakcie wykonywanych sesji zbiera szczegółowe informacje
na temat prawidłowych odpowiedzi i błędów ucznia związanych z każdym
słówkiem, a także dostosowuje poziom trudności do każdego użytkownika. Dzięki
temu słówka, z którymi uczeń nie ma żadnych problemów, pojawiają się rzadziej
i może on poświęcić więcej uwagi tym problematycznym. Aby system działał
prawidłowo, tempo dodawania słówek musi być odpowiednie, bo uczniowie nie
zdążą się tych słówek nauczyć lub też będą wykonywali sesje z wciąż tymi samymi
słowami. Na podstawie kilkunastu milionów sesji powtórzeniowych przepro109
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wadzonych w Polsce i w Niemczech firma ustaliła, iż przydzielanie więcej niż 50
słówek tygodniowo powoduje znaczące problemy, bo przeciętny uczeń nie jest
w stanie utrzymać takiego tempa przyswajania materiału. Z doświadczenia firmy
wynika również, iż ok. 20% uczniów w klasie zazwyczaj może regularnie dostawać
więcej materiału. Tempo nauczania musi być więc dostosowane do umiejętności
przeciętnego ucznia. Kolejną wartością platformy jest bezpłatny dostęp dla
użytkowników oraz fakt, iż na platformie cała klasa uczy się w jednym tempie,
a nauczyciel ma kontrolę nad nauczanym słownictwem.
Obecnie w IX edycji programu Insta.Ling dla Szkół bierze udział ponad 4000
nauczycieli, a regularnie korzysta 100 000 uczniów z całej Polski, ucząc się języka
polskiego, angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Dla porównania w I edycji
brało udział tylko 400 szkół, ponad 500 nauczycieli i 7000 uczniów.

2.2. Grupa badawcza
Badanie zostało przeprowadzone podczas drugiego semestru roku akademickiego
2016/2017 na przedmiocie „Biologia w języku angielskim” wśród 65 studentów
pierwszego roku biologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nauka słownictwa opierała się na wykonywaniu 2-3 powtórzeń dziennie
przez 5 dni w tygodniu, przy czym zadaniem wykonywanym przez studentów było
uzupełnianie luk w maksymalnie 20 zdaniach podczas jednego powtórzenia. Jest to
typowa forma zadania wykonywana na tej właśnie platformie. Ćwiczyć można było
na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu.
Na początku roku akademickiego na pierwszych zajęciach w październiku
dokonano oceny umiejętności językowych studentów za pomocą przygotowanych
dwóch typów testów. Pierwszy z nich dotyczył przetłumaczenia słowa i wpisania go
w kontekst zdania, a drugi typ testu polegał na wybraniu 10 z 12 słów i wpisaniu ich
w odpowiednią lukę w 10 zdaniach. Takie testy przeprowadzono też na ostatnich
zajęciach II semestru celem sprawdzenia efektywności nauki. Forma takich testów
dostępna jest online: Test 1 [10] oraz Test 2 wyboru [11]. Na zakończenie badań oraz
kursu przedmiotu studenci wypełnili ankietę ewaluacyjną online (46 osób), której
wyniki są również dostępne [12], ale w tej pracy nie są omówione.

3. Baza danych platformy
Praca na platformie Insta.Ling umożliwia zbieranie wielu informacji
o aktywności uczniów, częstotliwości wykonywanych sesji czy też liczbie słów,
które znalazły się już w kategorii bardzo dobrze zapamiętane. Poniższy rysunek 1
prezentuje stopień poznania słownictwa na poziomie bardzo dobrze poznanego.
Wskazuje on, iż około ¾ studentów nauczyło się co najmniej 450 słów w ciągu 1
semestru nauki, a pozostała część studentów nauczyła się od 300-450 słów.
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S T O P I E Ń O PA N O WA N I A S Ł O W N I C T WA
> 451 słów

> 301 < 450

Rysunek 1. Liczba słów opanowanych na poziomie bardzo dobrym w dwóch kategoriach, powyżej 450 słów
oraz w zakresie 300-450 [opracowanie własne]

P R AC A N A P L AT F O R M I E
średnia liczba dni pracy na platformie

średnia liczba wykonanych sesji

126

62

Rysunek 2. Częstotliwość pracy na platformie jako średnia liczba dni pracy oraz średnia liczba wykonanych
sesji [opracowanie własne]

Kolejny rysunek 2 przedstawia średnią liczbę dni pracy na platformie wynoszącą
62 dni na 70 możliwych (liczonych od poniedziałku do piątku) oraz na 105 dni
wszystkich możliwych, liczonych wraz w weekendami oraz świętami. Średnie
zaangażowanie studentów jest więc wysokie. Podobnie średnia liczba sesji wynosząca 126 wskazuje, iż takie sesje wykonywane były średnio 2 razy dziennie, co jest
również dobrym wynikiem. Powyższe średnie liczby zaniża fakt, iż 16 studentów nie
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liczba sesji / dni pracy na platformie

wykonywało sesji na odpowiednim poziomie i nie zaliczyło przedmiotu. Liczby te
byłyby więc wyższe, gdyby w analizie wykluczyć tę grupę. Relacje liczby dni pracy
w stosunku do liczby sesji przez poszczególnych studentów przedstawia rycina 3
wraz ze wskazaniem na istniejące trendy. Widać, iż studenci wykonujący większą
liczbę sesji wykazują również średnio większą liczbę powtórzeń (wynik korelacji jest
bardzo silny i wynosi 0.94).
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liczba dni pracy na platformie
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Liniowy (liczba dni pracy na platformie)
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studenci

Rysunek 3. Relacja częstości pracy na platformie w stosunku do liczby wykonanych sesji
[opracowanie własne]

Na rysunku 4. przedstawiono natomiast wszystkich studentów uczestniczących
w kursie wraz ze słownictwem, które zostało przez nich zapamiętane. W kolejnych
analizach wykluczono natomiast dane studentów, którzy nie wykonywali sesji na
poziomie przynajmniej podstawowym i nie zaliczyli przedmiotu bądź też zrezygnowali
ze studiów w trakcie trwania roku akademickiego. Liczba tych studentów wynosi 16.
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Rysunek 4. Liczba zapamiętanych słów w kategorii bardzo dobrze zapamiętane przez wszystkich studentów
[opracowanie własne]

4. Wyniki i analiza
4.1. Efektywność platformy

dane względne

Na rysunku 5 przedstawiono analizę efektywności platformy w nauce słownictwa
oraz relację tej skuteczności względem systematyczności pracy liczonej jako suma
wykonanych sesji. Dane przedstawiono jako względne, gdyż są różnice w wartościach tych dwóch zakresów. Choć poziom opanowania słownictwa u poszczególnych studentów waha się znacznie, głównie ze względu na różny stopień
zaangażowania, to wykonana korelacja Pearsona o wyniku 0.89 wskazuje na wysoką
korelację systematyczności względem liczby przyswojonych słów.
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Bardzo dobrze przyswojone słownictwo

Rysunek 5. Korelacja systematyczności jako liczba powtórzeń względem liczby słownictwa bardzo dobrze
przyswojonego [opracowanie własne]
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Jeszcze wyższy stopień korelacji wskazuje analiza pomiędzy poszczególnymi
kategoriami pokazanymi jako średnie liczby zapamiętanych słów. Pierwsze 4
kategorie pogrupowane są w odstępach co 50 słów, przy czym kategoria 1 to
studenci z liczbą ponad 600 opanowanych słów, kategoria 2 to studenci z zakresem
551-600 słów. Pozostałe kategorie są mniej regularne, ale wynikają one z mniejszej
liczebności studentów. Kategorie te szczegółowo przedstawia poniższa tabela 1.
Tabela 1. Liczba studentów w każdej z kategorii

kategoria

dane

liczba studentów

10

9

6

7

6

5

2

3

średnia liczba
powtórzeń

178

145

115

104

66

65

44

20

średnia liczba
zapamiętanych
słów

616

581

517

453

352

274

222

87

3

4

6

7

liczba

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 6. Średnia liczba powtórzeń względem średniej liczby zapamiętanych słów w przyjętych kategoriach
[opracowanie własne]

Jak wynika z analizy danych tabelarycznych (Tab. 1) oraz ryciny 6 przedstawiających zależność średniej liczby powtórzeń względem średniej liczby
zapamiętanych słów, w kategorii bardzo dobrze zapamiętanych korelacja Pearsona
wynosi 0.97. Można przyjąć, że im większa liczba powtórzeń, tym lepszy stopień
opanowania słownictwa na platformie mierzony liczbą opanowanych słów. Powstaje
w tym miejscu pytanie, czy wyniki osiągane na platformie przekładają się na realne
praktyczne umiejętności? W tym celu studenci zostali poddani testom przed kursem
oraz po jego zakończeniu, polegającym na wykonaniu praktycznych zadań
omówionych w rozdziale „Metodyka 2.2” oraz dostępnych online [10-11]. Analiza
wyników przedstawiona jest poniżej.
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4.2. Umiejętności praktyczne

wynik testu - procent

W celu oceny poziomu praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności wykonano pomiar umiejętności na pierwszych zajęciach polegający na
rozwiązaniu dwóch typów zadań. Podobny typ testu studenci wykonali również
podczas ostatnich zajęć, a otrzymane wyniki porównano z zastosowaniem testu
parametrycznego T studenta. Wyniki przedstawione są w sposób graficzny na
kolejnych rycinach 7-10 oraz omówione poniżej. Ryc. 7 przedstawia osiągnięte
różnice liczone jako średni procent wykonania testu przed kursem (13%) oraz po
(78%). Przeprowadzony test T z wynikiem p=1.13 E-29 wskazuje na istotne
statystycznie różnice przed i po kursie, zatem po przeprowadzonych zajęciach
nastąpił niewątpliwy wzrost realnych pierwotnie posiadanych umiejętności.
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Rysunek 7. Różnice w osiągniętym poziomie umiejętności praktycznych na podstawie testu polegającego
na prostym tłumaczeniu słownictwa w kontekście zdań [opracowanie własne]
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Rysunek 8. Zależność osiągniętego wyniku końcowego przez poszczególnych studentów w relacji do
umiejętności posiadanych przed rozpoczęciem kursu. [opracowanie własne]
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średnia liczba powtórzeń / wynik testu

Rycina 8 obrazuje analizę zależności osiągniętych umiejętności w stosunku do
posiadanych jeszcze przed rozpoczętym kursem. Odpowiada na pytanie, czy studenci
posiadający na wejściu wyższe średnio rezultaty radzili sobie lepiej na teście
końcowym i odwrotnie – czy studenci posiadający niskie umiejętności w tym
zakresie radzili sobie słabiej na teście końcowym.
Nikły wynik korelacji Pearsona 0,099 wskazuje, iż wysoki wynik końcowy
osiągnęli zarówno studenci, którzy dobrze wypadli na początku kursu jak i ci, którzy
osiągnęli niski wynik testu. Można zatem stwierdzić, iż platforma przynosi
pozytywne efekty dla wszystkich studentów bez względu na posiadane umiejętności.
Oczywiście jest to tylko jeden typ zadania i na pewno należy w przyszłości
przeprowadzić kolejne pomiary i analizy na innych typach zajęć, aby sformułować
tak ogólny wniosek. Należy również przeprowadzić dodatkowe testy różnicujące.
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Rysunek 9. Relacja liczby wykonanych sesji na platformie względem osiągniętego wyniku testu końcowego
polegającego na przetłumaczeniu słowa w kontekście zdania [opracowanie własne]

Kolejna analiza (rys. 9) przynosi odpowiedź na pytanie, czy liczba wykonanych
sesji wpływa na rezultat testu końcowego. Inaczej mówiąc, czy liczba powtórzeń,
tym samym systematyczność ma wpływ na umiejętność wykonania zadania
polegającego na tłumaczeniu słowa w kontekście zdania. W tym przypadku widać, iż
poziom trudności testu, a tym samym jego rezultat, był podobny dla wszystkich grup
studentów ulokowanych w kolejnych kategoriach ze względu na liczbę opanowanego
słownictwa na poziomie bardzo dobrym. Wynik analizy tj. korelacja Pearsona 0.64
wskazuje, iż średnia liczba powtórzeń ma przeciętny (przeciętna korelacja) wpływ na
osiągnięty wynik. Tym samym widać, iż dobre wyniki uzyskuje się zarówno przy
średniej liczbie powtórzeń 350 opanowanych słów (kategoria 6) jak również przy
bardzo dużej liczbie powtórzeń pozwalających opanować więcej niż 600 słów
(kategoria 1). W przyszłych badaniach należy położyć nacisk na zróżnicowane testy
mające na celu analizę wpływu większej liczby wykonanych sesji (tym samym
nauczonych słów) na praktyczne umiejętności studentów.
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Rysunek 10. Różnice w osiągniętym poziomie umiejętności praktycznych na podstawie testu polegającego
na wyborze wyrazu z grupy wyrazów w kontekście zdań [opracowanie własne]

Kolejnym typem testu było wykonanie zadania polegającego na wyborze słowa
spośród 12 dostępnych i umiejscowieniu go w odpowiednim zdaniu (jednym
z dziesięciu). Wykonany test przed rozpoczęciem kursu wskazał na dość wysoki
stopień umiejętności wykonania testu, średnio na poziomie 59%. Porównanie tego
wyniku z testem końcowym dowodzi, że umiejętności w tym typie zadania po kursie
bardzo wzrosły i osiągnęły średnio 92% wykonania. Porównanie tych wyników
przed i po eksperymencie wskazuje na istnienie wysokiego poziomu istotności
statystycznej (test T z wynikiem p=2.36E-14).
Z kolejnego wykresu (rys. 11) można wnioskować, czy studenci, którzy osiągnęli
wyższy wynik przed zajęciami, opanowali również większą liczbę słów po
zakończeniu kursu, lepiej wykonując test końcowy i odwrotnie, czy studenci, którzy
osiągnęli niższy wynik na koniec kursu, słabiej napisali test przed jego
rozpoczęciem. Nikły w tym przypadku wynik korelacji 0,054 wskazuje, iż wysoki
wynik końcowy osiągnęli zarówno studenci, którzy dobrze wypadli na początku
kursu, jak i ci, którzy osiągnęli niski wynik testu. Można zatem stwierdzić, iż
platforma przynosi pozytywne efekty dla wszystkich studentów bez względu na
posiadane umiejętności przed kursem, przynajmniej w tego typu zadaniach.
Oczywiście jest to tylko jeden typ zadania i na pewno należy w przyszłości
przeprowadzić kolejne pomiary i analizy na innych typach zajęć aby postawić tak
ogólny wniosek. Należy również przeprowadzić testy, które wyraźniej zróżnicują
posiadany poziom wiedzy i umiejętności.
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Rysunek 11. Zależność osiągniętego wyniku końcowego przez poszczególnych studentów w relacji do
umiejętności posiadanych przed rozpoczęciem kursu w zadaniu polegającym na wyborze słowa i ulokowaniu
go w odpowiednim zdaniu [opracowanie własne]

Rycina 11 podobnie jak analiza przeprowadzona na podstawie rys. 8 obrazuje
proporcje osiągniętych umiejętności w stosunku do posiadanych jeszcze przed
rozpoczętym kursem. Można też dzięki niej odpowiedzieć na pytanie, czy studenci
posiadający na wejściu wyższe średnio rezultaty radzili sobie lepiej na teście
końcowym i odwrotnie – czy studenci posiadający niskie umiejętności w tym
zakresie radzili sobie słabiej na teście końcowym. Wynik korelacji Pearsona
wynoszący 0.054 oznaczający nikłą korelację wskazuje, iż wiedza i umiejętności
wyjściowe nie mają wpływu na ostateczny wynik.
Kolejna analiza przedstawiona na rys. 12, podobnie jak na rys. 9, przynosi
odpowiedź na pytanie, czy liczba wykonanych sesji wpływa na rezultat testu
końcowego. Tym razem jest to inny typ testu, ale i w tym przypadku również można
zaobserwować, iż poziom trudności testu, a tym samym jego rezultat, był podobny,
a nawet bardzo zbliżony dla wszystkich grup studentów ulokowanych w kolejnych
kategoriach ze względu na liczbę opanowanego słownictwa. Wynik analizy
tj. korelacja Pearsona 0.14 wskazuje, iż średnia liczba powtórzeń ma bardzo mały
wpływ na osiągnięty wynik. Tym samym widać, iż dobre wyniki uzyskuje się
zarówno przy średniej liczbie powtórzeń, jak również przy bardzo dużej liczbie
powtórzeń, choć korelacja jest stabilniejsza przy większej liczbie powtórzeń.
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Można zarazem sądzić, iż liczba powtórzeń tj. systematyczność nie ma wpływu
na wysoki wynik testu (wysoką liczbę opanowanych słów), przynajmniej w tego typu
zadaniach. W przyszłości jednak należy przeprowadzić bardziej różnicujący test,
który pozwalałby na weryfikację różnic w opanowaniu słownictwa. Należałoby
także, zebrać dodatkowe informacje o grupie studentów np. stopień znajomości
języka oraz przeprowadzić badania na większej liczbie osób.

5. Podsumowanie i wnioski
Nauka na platformach e-learningowych jest obecnie bardzo dynamicznie
rozwijającym się sposobem uzupełniającym tradycyjne nauczanie i uczenie się.
Dotyczy to zwłaszcza języków obcych. Skuteczność takich platform i metod rzadko
jest jednak badana i wymaga dostarczania wciąż nowych dowodów. Testowana
platforma insta.ling.pl jest dostępna od wielu lat, a grono osób z niej korzystających
powiększa się każdego roku. Kilkuletnia praktyka autora skłoniła do przeprowadzenia doświadczenia, a raczej pomiaru skuteczności stosowanej metody i wskazuje
na jej wysoką efektywność. Postawione na początku hipotezy, w tym hipotezę 1
zakłądającą, iż nauka na platformie online jest efektywna, należy przyjąć. Wskazuje
na to liczba przyswojonych słów w bazie platformy w ciągu nauki semestralnej oraz
wynik wykonanego testu T w dwóch typach zadań p=1.13 E-29 oraz p=2.36E-14
– pomiary umiejętności na początku semestru i na koniec w dwóch typach zadań.
Drugą hipotezę mówiącą, iż systematyczność pracy na platformie wpływa wymiernie
na liczbę nauczonych słów, należy również przyjąć. Wskazuje na to wysoka (0.89)
i bardzo silna (0.97) korelacja Pearsona (zakresy) pokazane na rysunku 5 i 6. Widać,
iż im większa systematyczność oraz liczba wykonanych sesji, tym większa liczba
opanowanych słów, sięgająca nawet ponad 600 w ciągu jednego semestru. Wyniki
eksperymentu odpowiadają również na pytanie, czy praca na platformie przekłada się
na umiejętności praktyczne. Przeprowadzone testy na podstawie dwóch różnych
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typów zadań również potwierdzają efektywność systematyczności. Dość interesująca
jest obserwacja, iż pracę na platformie można rozpocząć nawet w grupie dość
różnorodnej, jeśli chodzi o stopień zaawansowania językowego (z taką zawsze
spotka się wykładowca pracujący z grupą studentów I roku studiów). Badania
empiryczne oraz uzyskana nikła korelacja (0.099 oraz 0.054) wskazują, iż wiedza
i umiejętności posiadane na początku kursu nie mają istotnego wpływu na efekt
końcowy i umiejętność rozwiązywania dwóch typów testów. Można by powiedzieć,
iż obie grupy studentów mają jednakowe szanse, aby zdobyć wysokie umiejętności
językowe. Jest to bardzo istotne z wielu powodów, między innymi dotyczące oceny
końcowej z przedmiotu – czy powinna ona zależeć wprost od osiągniętego wyniku
testu czy też pracy na platformie. Jeśli bowiem „lepsi” studenci na początku zajęć
osiągają „lepsze” rezultaty w przeprowadzanych testach, tym samym ocena oparta na
podstawie wyniku testów premiuje studentów posiadających już na wejściu lepsze
rezultaty i tym samym nie nagradza zaangażowania, które powinno być istotnym
kryterium przy ocenie końcowej. Doświadczenie pokazało, iż każdy student może
osiągnąć sukces, tj. zapamiętać dużą liczbę słów, co jest dość mobilizującym
bodźcem do pracy.
Potrzeby kształcenia studentów wymagają omówienia na zajęciach znacznie
szerszego zakresu tematycznego, stąd po kilku latach doświadczeń autor proponuje
zwiększenie liczby godzin na tego typu kursach języka specjalistycznego dla
biologów na poziomie podstawowym do dwóch semestrów. Obecny maksymalny lub
nawet nieco wyższy poziom sięgający więcej niż 50 słów tygodniowo nie może być
już zwiększony. Takie tempo pracy i dobrze przyswojone słownictwo jest możliwe
dla nie więcej niż 20% grupy. Na to wskazują obecnie przeprowadzone analizy,
zebrane dane, ale i informacje pochodzące od założycieli platformy. Słownictwo oraz
wyrażenia nie mogą być tylko przedstawione, ale muszą zostać zapamiętane na
dłuższy czas.
Badania te należy traktować jako wstępne i w przyszłości należy prowadzić
dalsze pomiary i analizy pozwalające uchwyć realne prawidłowości w większej skali.
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z o.o. oraz Druid Multimedia Sp. z o.o. za stworzenie i umożliwienie bezpłatnego
dostępu do bardzo dobrej platformy e-learningowej umożliwiającej naukę języków
obcych oraz jej ciągłe udoskonalanie.
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Streszczenie
Obecnie nauka i nauczanie z pomocą technologii i platform e-learningowych bardzo dynamicznie.
Częstym powodem niewprowadzania nowych technologii w proces nauczania jest przekonanie, iż
tradycyjne nauczanie jest równie skuteczne, a nowe technologie nie mają przewagi nad obecną
praktyką. Wiele badań w tym zakresie jest wciąż niejednoznaczne, i być może tak pozostanie, natomiast
badacze wskazują na konieczność przeprowadzenia eksperymentów na konkretnych narzędziach. Praca
ta przedstawia zastosowanie platformy Insta.Ling do nauki słownictwa w kontekście zdań w trakcie
jednego semestru, w ramach przedmiotu biologia po angielsku, wśród studentów pierwszego roku na
kierunku biologia. W ramach tego pomiaru postawiono dwa cele. Pierwszy dotyczy sprawdzenia czy
nauka na platformie jest efektywna, a także w jakim stopniu. Drugim celem jest ocena wpływu liczby
wykonanych sesji tj. systematyczności na praktyczne umiejętności językowe. W trakcie semestru
studenci odbywali codziennie 2-3 kilkuminutowe sesje powtórzeniowe słownictwa w formie konkretach
zdań z lukami. Na początku kursu studenci napisali test wiedzy i umiejętności językowych, a na koniec
eksperymentu powtórzyli uzupełnienie takich testów w celu sprawdzenia skuteczności nauki.
Porównanie wyników pozwoliło przyjąć postawione hipotezy, iż platforma e-learningowa jest
skutecznym sposobem na naukę nowego słownictwa (test T p=1.13 E-29 oraz p=2.36 E-14). Poza tym
należy przyjąć, iż systematyczność wpływa pozytywnie na liczbę zapamiętanego słownictwa (korelacja
Pearsona 0.89 oraz 0.97). Należy jednak podkreślić, iż bez względu na istniejące różnice w poziomie
językowym między studentami, wszyscy nabywają wysokie umiejętności oraz wiedzę (nikła korelacja
Pearsona 0.099 oraz 0.054). W dalszych badaniach należy zróżnicować typy zadań testowych, zebrać
podstawowe informacje o poziomie językowym grupy, ale także przeprowadzić doświadczenie
w oparciu o grupę kontrolną tak aby zbadać poziom nabywanych umiejętności i wiedzy tylko na
podstawie zastosowanego narzędzia e-learningowego. Niemiej jednak należy przyznać, iż obecne
narzędzie wspomagające proces uczenia się i nauczania ma wysoką skuteczność i należy je
wykorzystywać w codziennej praktyce szkolnej czy uniwersyteckiej.
Słowa kluczowe: e-learning, nauka słownictwa, instaling, język angielski.
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The effectiveness of vocabulary learning on e-learning instaling.pl platform
Abstract
Learning and teaching using e-learning technologies and platforms is at presence a very dynamically
developing medium, although there is still a great reluctance to use it. A common reason is also saying
that traditional teaching is equally effective and new technologies do not have an advantage over current
practice. Many studies are still ambiguous, and perhaps this will remain, so the researchers point to the
need to conduct experiments on specific tools. This work presents the use of the instaling.pl platform for
teaching and learning vocabulary in the context of sentences during one semester, as part of the biology
in English course, among students of the first year of biology. As part of this measurement, two
objectives were set to check whether learning on the platform is effective and to what extent. The
second objective was to assess the impact of the number of sessions performed on practical language
skills based on two types of tests, which were provided. The students held 2-3 short repetitive sessions
of vocabulary in the context of sentences every day. At the beginning of the course, students faced
a knowledge and language skills test and at the end of the experiment they repeated the supplementation
of such tests in order to check the effectiveness of e-learning. The comparison of the results allowed us
to assume the hypothesis that e-learning platform is an effective way to learn new vocabulary (T-test
p=1.13 E-29 and p=2.36 E-14) and regular sessions positively affect the number of vocabulary
memorized (Pearson's correlation 0.89 and 0.97). However, it should be emphasized that regardless of
the existing differences in the language level between students, all of them acquired high skills and
knowledge (low Pearson's correlation 0.099 and 0.054). In further research, the types of tests should be
diversified, basic information about the language level of the group should be collected, and the
experiment based on the control group should be carried out. It would bring the evidence that language
skills and number of vocabulary knowledge could rise thanks to on the e-learning. However, it must be
admitted that the current tool supporting the learning and teaching process is highly effective and should
be used in everyday school or university practice.
Keywords: e-learning, vocabulary teaching and learning, instaling, English language.
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Środowisko wirtualne jako ważna przestrzeń edukacji
nieformalnej i rozwoju osobistego – stosowane techniki
1. Wstęp
Nowe technologie otworzyły przed edukacją olbrzymie możliwości, zarówno jeśli
chodzi o dostępność do wiedzy w postaci wirtualnych zbiorów książek, czasopism,
rycin czy wykładów, jak i interaktywnych aplikacji, kursów i szkoleń [1]. Niektórzy
badacze sądzą, że zdobywanie wiedzy za pośrednictwem massmediów jest dużo
bardziej efektywne, niż uczenie się tradycyjnymi metodami, gdyż jest atrakcyjne,
dostępne, ekonomiczne i interakcyjne. Dlatego pragmatyczne względy wskazują na
to, że przyszłość edukacji to edukacja w świecie wirtualnym [2]. Z możliwości, jaką
daje zdalna nauka, korzystają renomowane uczelnie, szkoły językowe, instytucje
oferujące kursy zawodowe. Bogata jest również oferta edukacji nieformalnej,
dotyczącej zarówno konkretnych, zawodowych umiejętności jak i tych z zakresu
kompetencji miękkich oraz związanych z rozwojem osobistym, jak pozytywne
myślenie, poczucie własnej wartości, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.
W sytuacji nabywania umiejętności twardych, w których chodzi o kształcenie
i doskonalenie wiedzy lub umiejętności a później jej sprawdzenie, sprawa jest prosta,
ponieważ w łatwy sposób można zweryfikować nabytą wiedzę za pomocą testów czy
zadań [3].
Jednak uczenie umiejętności miękkich i związanych z rozwojem osobistym, czyli
umiejętności społecznych, wymaga innych uwarunkowań i budowania kompetencji
w nieco inny sposób. Poziom kompetencji (umiejętności) społecznych jest uzależniony przede wszystkim od treningu społecznego, który przechodzi jednostka w toku
naturalnego rozwoju i socjalizacji [4], jednak w sytuacji, gdy te umiejętności okazują
się niewystarczające do prowadzenia efektywnego życia, dobrej satysfakcjonującej
pracy czy w samorealizacji – wtedy można podwyższać ich poziom na specjalistycznie dobranych treningach i warsztatch, gdzie pod okiem profesjonalnego trenera
i w bezpiecznym środowisku, jednostka ma możliwość doświadczania, przećwiczenia pożądanej sprawności z innymi uczestnikami, oraz uzyskania informacji
zwrotnej [5]. Budzi wątpliwości, czy środowisko wirtualne, mimo że niesie ze sobą
olbrzymie możliwości, jest w stanie stworzyć warunki idealne do przećwiczenia
umiejętności tak wrażliwych na interakcje międzyludzkie, których nauka
i doskonalenie odbywa się głównie w przestrzeni psychicznej zainteresowanego, ale
ich weryfikacja następuje w przestrzeni społecznej, publicznej. Celem artykułu jest
przeanalizowanie technik, stosowanych w proponowanych kursach dotyczących
kompetencji miękkich oraz tych z zakresu rozwoju osobistego realizowanych online, czyli w środowisku wirtualnym.
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2. Charakterystyka procesu uczenia się on-line
Edukacja zdalna ma długą historię sięgającą początków porzedniego stulecia,
czyli ery przed Internetem, massmediami i nowymi technologiami. Edukacja on-line
to rodzaj edukacji zdalnej (tzw. distance learning) [6]. Cechy wirtualnego nauczania
zdalnego to oddalenie od siebie nauczyciela i ucznia, wykorzytanie do transferu
wiedzy nowoczesnych mediów, komunikacja pomiędzy nauczycielem a uczniem jest
obustronna, ale niekoniecznie synchroniczna, uczące się grupy nie są obecne w jednym miejscu. Miejscem grupującym jest wirtualna przestrzeń, a proces nauczania
koordynowany jest przez instutucję [7], lub oferowany w procesie edukacji
nieformalnej, pozaszkolnej w postaci kursów, szkoleń webinarów itd.
Skorzystanie z massmediów w edukacji ma dużo zalet, ale niesie też pewne
ograniczenia. Do walorów takiego sposobu nauczania należy zaliczyć:
 całkowitą indywidualizację;
 mobilność – uczestnik nie jest ograniczony swoim miejscem przebywania;
 dobór interesującej oferty oraz wykładowcy;
 zmniejszenie kosztów zarówno po stronie ucznia jak i nauczyciela (dojazdy,
wynajem sal itd.);
 możliwość prowadzenia dialogu i wymiany poglądów i informacji;
 możliwość uczestniczenia w edukacji formalnej i nieformalnej osób z ograniczeniami ruchowymi i z niepełno sprawnościami;
 możliwość zdobywania wykształcenia i uczestniczenia w edukacji nieformalnej
dla osób ograniczonych czasowo, np. opiekunów osób chorych, matek z małymi
dziećmi itd. bez konieczności zapewniania podopiecznym dodatkowej opieki [8].
Ograniczenia związane są głównie ze sposobem przekazywania i transferu
wiedzy, obejmują zatem konieczność posiadania sprzętu umożliwiajacego uczestniczenie w edukacji, posiadania odpowiednich umiejętności i biegłości w posługiwaniu
się tym sprzętem oraz mediami, samodyscyplinę i samokontrolę u uczniów gdyż
zarówno sam Internet ma charakter rozpraszający, jak i brak jest ściśle okreslonych
ram, jakie wystepują w szkole tradycyjnej, zarówno czasowych jak i przestrzennych
[8]. Ponadto w edukacji nieformalnej występuje ryzyko nie ukończenia szkolenia
internetowego, szkolenia i kursy wirtualne w porównaniu ze stacjonarnymi są
bardziej powierzchowne i nie siegają istoty problemu, nie następuje również w ich
trakcie integracja i nawiązywanie więzi z innymi uczestnikami, co również jest
przecież bardzo istotne w edukacji. Spotkania nieformalne, wymiana poglądów
z innymi uczniami czy wspólne uczenie się działa nie tylko mobilizująco, ale
wykształca odpowiednie postawy. Trudno wyobrazić sobie trenowanie umiejętności
społecznych bez tych kontaktów „między” wykładami [9], a szczególnie istotne
wydaje się to w kontekście wtórnego ćwiczenia umiejętności społecznych, gdy
w procesie naturalnych treningów jednostka nie wykształciła tych zasobów w sposób
zadowalający i potrzebuje dodatkowych kursów aby je dobudować.
Badania przeprowadzone na polskich uczelniach wskazują, że dorośli studenci
opowiadają się za łączeniem w edukacji metody tradycyjnej i tej nowoczesnej,
wirtualnej [10] ponieważ odczuwają potrzebę osobistego kontaktu z nauczycielem
i innymi studentami, a stres związany z zaliczeniami działa na nich mobilizująco [11].
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3. Umiejętności społeczne jako przedmiot szkoleń on-line
Umiejętności społeczne (inaczej nazywane kompetencjami miękkimi lub
behawioralnymi) [5] są niezmiernie istotne w życiu zawodowym i osobistym
jednostki, w osiąganiu celów zarówno zawodowych i tych związanych z karierą jak
i tych związanych z samorealizacją czy osiąganiem osobistego poczucia szczęścia.
Badania wskazują, że ponad 66% tych kompetencji, które są związane z sukcesem
w pracy, na rozmowie kwalifikacyjnej czy z uzyskaniem odpowiedniego statusu
zawodowego to są właśnie umiejętności społeczne [12]. Jedna z popularnych stronserwisów rekrutacyjnych podaje następującą listę poszukiwanych przez pracodawców
i rekruterów umiejętności miękkich:
 „odporność na stres;
 umiejętność pracy pod presją czasu;
 dbałość o dobrą atmosferę i komunikację w zespole;
 rozwiązywanie konfliktów;
 wypracowywanie kompromisów;
 motywowanie pracowników w zespołach 5-20 osób;
 logiczne myślenie;
 duża kreatywność i innowacyjność;
 komunikatywność i umiejętność pracy w grupie;
 duża motywacja do pracy;
 łatwość w realizowaniu zadań i skupienie na celu;
 zdolności perswazyjne;
 delegowanie zadań i skuteczne ich egzekwowanie;
 życzliwość i pozytywne nastawienie do ludzi;
 doskonałe zarządzanie czasem i terminowość;
 świetna organizacja pracy (także przy pracy zdalnej);
 wysoka kultura osobista;
 łatwość w nawiązywaniu relacji z klientem;
 dobre radznie sobie z „trudnymi” klientami;
 dobre przyjmowanie konstruktywnej krytyki;
 chęć do nauki i samorozwoju;
 umiejętność pracowania według ścisłych wytycznych;
 zdoloność asymilacji w nowym środowisku pracy” [13].
Ponadto umiejętności interpersonalne są źródłem wysokiej samooceny, dobrego
samopoczucia, wyższej odporności na stres i lepszej zdolności przystosowania się do
zmian. Wiążą się z niższym wskaźnikiem lęku i poczucia samotności [12].
Należy zdawać sobie sprawe z tego, że wtórne uczenie się umiejętności społecznych
wymaga zapewnienia określonych warunków, aby mogło przebiegać skutecznie [5].
Aby omówić ten temat należy zdać sobie sprawę z tego, w jakiej sytuacji jest
jednostka podejmująca tego rodzaju naukę – umiejętności, które ma, np. dotyczące
komunikowania się z innymi, są niewystarczające, a wynika to z nabytych w toku
rozwoju doświadczeń, negatywnych nawyków, przekonań. Jeśli osoba jest przekonana, że sama nie jest wiele wartą osobą a inni są do niej nastawieni nieprzyjaźnie
i oceniająco, to inicjowanie i podtrzymywanie przyjaznych interakcji z klientami jest
z takiego miejsca bardzo trudne albo wręcz niemożliwe. Aby to zmienić i wypracować w sobie nowe wzorce postępowania i myślenia, potrzebne są głębokie zmiany
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na poziomie refleksji, osobowości, nawyków i przekonań. Chernisse (2000) uważa,
że aby wyćwiczyć nowe, pożądane umiejętności w tym zakresie, jednostka musi
przezwyciężyć już istniejące nawyki oraz zbudować nową tożsamość, co wiąże się ze
zmianą niektórych elementów osobowości. To głębokie zmiany, które zazwyczaj
wiążą się z odczuwaniem silnego oporu oraz przyjmowaniem postawy obronnej.
Z tego powodu na początku nauki występuje tendencja do popełniania błędów,
potrzebna jest cierpliwość i ćwiczenie nowo nabywanych umiejętności tak długo, aż
ulegną one automatyzacji. Podjęcie tych działań wymaga olbrzymiej motywacji
i zapewnienia odpowiedniego wsparcia potreningowego [14].
Aby dorosła osoba skutecznie nabyła nową umiejetność, potrzebne jest zrozumienie
poznawcze (poznanie sensu), zrozumienie behawioralne (przećwiczenie), dostęp do
informacji zwrotnej, zintegrowanie nowo nabytej wiedzy ze strukturami poznawczymi oraz przekonanie, że uczenie się pomoże rozwiązać konkretny i istotny
problem [15].
Rekomendowane przez naukowców wskazania dotyczące skutecznego treningu
umiejętności społecznych dotyczą: przekazywania wiedzy (psychoedukacji),
odgrywania ról w celu symulowania rzeczywistych problematycznych sytuacji aby
umożliwić uczestnikowi przećwiczenie nabywanych umiejętności i uzyskanie
informacji zwrotnej, dbanie o transfer nabytych i przećwiczonych na treningu
umiejętności do sytuacji rzeczywistych, długotrwałe ćwiczenie aż do automatyzowania reakcji [14, 16]. Wprawdzie Argyle sformułował te zalecenia w roku 1994,
lecz wydają się aktualne i nawet w pewien sposób oczywiste.

4. Analiza wyników
Aby uzyskać pozytywny efekt dydaktyczny związany z materiałami prezentowanymi na kursach rozwoju osobistego potrzebne jest spełnienie kilku warunków,
między innymi przećwiczenie nowo nabytych umięjętności czy uzyskanie informacji
zwrotnych [5]. Powstaje pytanie, jak radzą sobie z tymi uwarunkowaniami kursy
realizowane on-line i jakie techniki i narzędzia są stosowane, aby zoptymalizować
efekt i aby kurs był skuteczny i czy jest to w ogóle możliwe?
W celu uzyskania odpowiedzi na to pytanie przeanalizowanych zostało 60 kursów
on-line i 6 webinarów o tematyce rozwojowej, wybranych z najbardziej popularnych
stron o tematyce rozwojowej, najwyżej indeksowanych w przeglądarce Google.
Brane pod uwagę były techniki i metody stosowane w szkoleniach i webinarach,
służące przekazaniu i utrwaleniu wiedzy oraz czy w stosowanych technikach wzięte
pod uwagę zostały uwarunkowania dotyczące np. przekazywania informacji zwrotnej
uczestnikom kursu.
W analizowanych kursach on-line zastosowano następujące techniki:
1. przekazywanie wiedzy za pomoca audiobooka do pobrania – 38% szkoleń
i kursów.
2. wykłady nagrane na wideo – 100% kursów.
3. tapety motywacyjne – 43% kursów.
4. ćwiczenia do wydrukowania w formie pdf – 100% kursów.
5. wsparcie w zamknietej grupie na portalu Facebook – 50% kursów.
6. kalendarium z rozpisanymi terminami – 38% kursów.
7. motywujące cytaty i aforyzmy: 93% kursów.
8. „karty przekonań” czyli karty ułatwiające proces zmiany starego przekonania na
nowe – 5% kursów.
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9. „karty nawyków” czyli karty ułatwiające wyrobienie w sobie nowego nawyku
dotyczącego zachowania w formie zestawienia – 5% kursów.
10. „mapy myśli” z podstawowymi pojęciami przedstawionymi graicznie – 5%
kursów.
11. wykłady w formie prezentacji – 53% kursów.
12. graficzne przedstawienie podstawowych pojęć w formie tabeli lub wykresów
– 40% kursów.
13. testy diagnozujące stan wyjściowy nasilenia danej cechy czy umiejętności
uczestnika – 38% kursów.
14. interaktywne przedstawienie wyników i automatyczne naniesienie ich na siatkę
pojęciową – 36% kursów.
15. intrakcyjna współpraca kilku ćwiczeń – nakładanie się na siebie kilku siatek
z wynikami i odnoszenie się wzajemne – 13% kursów.
16. zadania w formie pisemnej – 100% kursów.
17. zadania i ćwiczenia do wykonania samemu polegające na doświadczeniu
(np. odpowiednie oddychanie) zadania typu „zrób” – 100% kursów.
18. zadania i ćwiczenia do wykonania samemu polegające na autorefleksji, zadania
typu „zastanów się” – 100% kursów.
19. ćwiczenia w formie podanych przykładów – 36% kursów.
20. „przypominacze” motywacyjne – 38% kursów.
21. praca na obrazkach (np. zaznaczanie na rysunkach) – 15% kursów.
22. praca w formule master mind – czyli wykonywanie zadanych ćwiczeń,
a następnie spotykanie się w wirtualnej grupie aby je omówić 5% kursów.
23. spotkania co jakiś czas z wykładowcą w trakcie „lifów” on-line, na których
można zadać pytania czy omówić watpliwości – 3% kursy.
24. opieka trenera po kursie – 5% kursów.
W webinarach główną stosowaną techniką jest emitowany na żywo wykład
odbywający się online, w zależności od administaratora jest możliwy czat z uczestnikami – uczestnicy w trakcie słuchania wykładu piszą swoje pytania czy komentarze
a wykładowca je odczytuje i na nie odpowiada. Czat zazwyczaj włączany jest
okresowo. Dodatkowo do webinarów załączane są prezentacje (67% analizowanych
webinarów) lub materiały pdf dodatkowe (mini ebooki z prezentowanymi treściami)
– 50% webinarów. Na czacie również może być zaproponowane ćwiczenie, które
jest potem komentowane na czacie, a wybrane komentarze są omawiane przez
prowadzacego webinar – taką formę wybrało 98% z analizowanych prowadzących
webinary.
Formuła master mind polega natomiast na tym, że uczestnicy kursu spotykają się
w określonych odstępach czasowych i omawiają wykonane ćwiczenia, dzielą się
swoimi przemyśleniami i refleksjami, wspierają się nawzajem, mają również
możliwość skonsultowania swojej pracy z trenerem.

5. Wnioski
Najpopularniejszymi technikami stosowanymi w przeanalizowanych kursach są
wykłady nagrane na video, ćwiczenia do wydrukowania w pdf i zadania w formie
pisemnej, jak również zadania „do przećwiczenia” samemu oraz takie, polegające na
autorefleksji. Zdecydowana większość kursów wykorzystuje cytaty i motywujące
aforyzmy, trochę ponad połowa kursów dołącza wykłady w formie prezentacji.
Nacisk w przekazywaniu wiedzy on-line położony jest zatem na poznawcze
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(teoretyczne) przedstawienie problemu, zadania dotyczące zachowania typu „zrób”
nie są weryfikowane ani omawiane. Przekaz wiedzy jest zazwyczaj jednostronny.
Tylko niewielka część kursów (5 %) oferuje wsparcie trenera przez jakiś czas po
„zakończeniu” kursu. Czas trwania kursu jest umowny i zaznaczony jedynie dla
kwestii formalnych jak i motywacyjnych, gdyż większość kursów oferuje nieograniczony czasowo dostęp do przekazywanych treści, jedynie około 13% kursów ma
dostęp czasowy, który wygasa po upływie podanego terminu (najczęściej 12
tygodni).
Najrzadziej stosowane techniki to spotkania on-line z wykładowcą, karty
przekonań, karty nawyków, mapy myśli, interakcyjna współpraca kilku ćwiczeń (np.
nakładanie się wyników), praca w formule master-mind, praca na obrazkach lub
elementach graficznych, oraz opieka trenera po kursie.
Ciekawym pomysłem wydaje się zastosowanie testów do diagnozy stanu
wyjściowego, zrobienie tego samego testu po kursie może być uzyskaniem swoistej
informacji zwrotnej na temat osiągniętego efektu.
Zastosowanie nagranych na video wykładów symuluje osobisty kontakt
z wykładowcą, który dzięki temu nie jest już tak anonimowy. Pełni również funkcje
dydaktyczne (podanie wiedzy różnymi kanałami).
Kursy wykorzystujące formułę master-mind wydają się być najbardziej interakcyjne,
ponieważ wykładowca oprócz przedstawienia wiedzy w formie wykładu rozmawia
z uczestnikami, uczestnicy mają też kontakt między sobą, mogą dzielić się
doświadczeniami, wspierać i wymieniać informacjami.
Webinary to forma wykładu on-line z transmisją na żywo, to forma w której
wykładowca ma za pośrednictwem czatu kontakt z uczestnikami, mogącymi pisać
komentarze, odpowiadać na pytania itd., wykładowca może komentować wypowiedzi, zadawać pytania i na nie odpowiadać. Jest to forma krótka, webinar
zazwyczaj trwa ok. dwóch godzin.
To, czego niewatpliwie brakuje w treningach on-line dotyczących umiejętności
miękkich i rozwoju osobistego, to możliwości odegrania zasymulowanych scenek,
przećwiczenia umiejętności w bezpiecznej grupie, informacji zwrotnej bezpośrednio
po wykonanym ćwiczeniu od trenera i innych uczestników. Proces uczenia się
i zmiany opiera się o zdolność do refleksji uczestnika kursu, jego samozaparcie do
przeprowadzenia zmiany, jednak stopień poprawności wykonywanych ćwiczeń nie
jest weryfikowany.
Zdaniem autora tego artykułu kursy on-line dotyczące umiejętności społecznych
to ciekawa propozycja ale może być traktowana jedynie jako uzupełnienie pracy pod
okiem profesjonalisty.
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Środowisko wirtualne jako ważna przestrzeń edukacji nieformalnej i rozwoju
osobistego – stosowane techniki
Streszczenie
Przestrzeń wirtualna tworzy alternatywne środowisko, w którym toczy się bogate życie społeczne,
kulturowe, edukacyjne. Wiele aspektów realnego świata ma swoje odzwierciedlenie w e-rzeczywistości,
a rozwój informatyki i technologii zapewnia nieustanny wzrost usług realizowanych za pomocą
Internetu. Zjawisko to dotyczy gospodarki (e-zarządzanie), bankowości, administracji publicznej,
służby zdrowia. Również edukacja formalna i nieformalna korzysta z możliwości i udogodnień, jakie
dają urządzenia mobilne oraz Internet. Artykuł ma na celu przeanalizowanie metod i technik nauczania
stosowanych w oferowanych i realizowanych on-line kursach i szkoleniach, dotyczących kształtowania
umiejętności miękkich, takich jak komunikowanie się, wyznaczanie celów, zarządzanie czasem czy
budowanie własnej wartości.
Słowa kluczowe: edukacja nieformalna, rozwój osobisty, przestrzeń wirtualna.

Virtual environment as an important space for informal education and personal
development – applied techniques
Abstract
Virtual space creates an alternative environment in which a rich social, cultural and educational life
takes place. Many aspects of the real world are reflected in e-reality, and the development of
information technology and technology ensures continuous growth of services provided via the Internet.
This phenomenon concerns the economy (e-management), banking, public administration, and health
care. Also, formal and informal education uses the possibilities and facilities offered by mobile devices
and the Internet. The article aims to analyze the teaching methods and techniques used in the on-line
courses and training offered, on the development of soft skills, such as communication, goal setting,
time management and building self-esteem.
Keywords: informal education, personal development, virtual space.
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Stosowana analiza zachowania w służbie
maksymalizacji potencjału gier edukacyjnych
1. Wprowadzenie w zagadnienie gier edukacyjnych
1.1. Czym są gry?
Gry towarzyszą ludziom od wieków jako forma rozrywki, nie powinno więc
budzić zdziwienia to, że stały się one bardzo powszechnym obiektem badań
naukowych. Na przestrzeni lat podjęto wiele prób zdefiniowania tego czym są oraz
jakie elementy powinny koniecznie posiadać [1-3]. Jednak tym, co wydawało się
umykać ówczesnym badaczom jest ich znaczne zróżnicowanie. Żadna z przedstawionych propozycji nie obejmowała ich wszystkich aspektów i skupiała się
jedynie na pojedynczych zagadnieniach, np. kładąc nacisk na zasady, a pomijając
inne, nie mniej ważne cechy, takie jak wzajemna interakcja między graczami czy
relacje i powiązania poszczególnych elementów.
Współcześnie można wyróżnić cztery główne rodzaje gier różniących się ze
względu na cechy i formę: planszowe, kościane i karciane, komputerowe oraz
mobilne [4]. Katie Salen oraz Erick Zimmerman [5] w swojej książce „Rules of Play
– Game Design Fundamentals” zaproponowali nowoczesne podejście, starając się
zunifikować ogromny świat gier w jednej definicji. Według tych badaczy gra jest:
„systemem, w którym gracze angażują się w sztuczny proces rywalizacyjny,
zdefiniowany przez określone zasady, w którym mogą osiągnąć określony cel lub
policzalny wynik”. Salen oraz Zimmerman zwracają uwagę na to, by traktować gry
jako złożone systemy, czyli grupy interaktywnych, powiązanych lub niezależnych
części tworzących większą całość. Gracze, plansza na której toczy się rozgrywka,
figurki i kości są niezależnymi elementami, kiedy jednak rozpoczyna się gra,
elementy te tworzą większą całość poprzez wzajemne powiązanie i rolę jaką
odgrywają. Elementy składowe mogą być bardzo różnorodne w zależności od
rodzaju gry. Niezależnie jednak od tego, czy jest ona w formie planszowej czy
komputerowej, system składający się na nią dostarcza kontekstu do interakcji między
graczami i definiuje możliwe akcje i zachowania.

1.2. Gry w służbie edukacji
Gry, zwłaszcza komputerowe, zdobyły w ostatniej dekadzie ogromną popularność
jako sposób na spędzanie wolnego czasu [6]. Biorąc pod uwagę ich zróżnicowanie,
możliwości jakie oferują poszczególne rodzaje i systemy oraz wspomnianą rosnącą
popularność ich komputerowej odmiany, badacze zaczęli propagować pomysł, aby
wykorzystywać je w celach edukacyjnych [7]. Przeprowadzono wiele badań
sprawdzających skuteczność gier w procesie nauczania. Liczne wyniki wspierają tezę
o pozytywnym wpływie takiego sposobu nauki na osiągnięcia uczniów, niezależnie
od ich grupy wiekowej i etapu edukacji. Przykładem jest badanie Segers i Verhoeven
1
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[8], które wykazało, że przedszkolaki pochodzące z imigranckich rodzin, grające
przez 15 tygodni, 15 minut, dwa razy w tygodniu w grę językową, osiągały wyższe
wyniki w końcowym teście słownictwa języka holenderskiego niż dzieci, które nie
korzystały z takiej pomocy naukowej. Podobne wyniki dotyczące nauki języka
obcego uzyskano w przypadku dzieci ze szkoły podstawowej [9], które przy pomocy
gry komputerowej uczyły się języka angielskiego. Osiągnęły one wyższe wyniki
w testach słuchania, pisania i czytania niż dzieci z grupy kontrolnej. W innym
badaniu, uczniowie szkół podstawowych korzystający z edukacyjnych gier komputerowych uczyli się efektywniej czytania ze zrozumieniem [10] oraz matematyki [1012]. Warto również podkreślić, że pozytywny efekt zaobserwowano nawet w przypadku
uczniów mających trudności w nauce [13]. Gry edukacyjne okazały się skuteczne
także we wspomaganiu nauki uczniów szkół średnich, w odniesieniu do matematyki
[14] oraz nauki zupełnie nowego materiału, jakim była wiedza na temat pamięci
komputerowej [15]. Studenci uczący się przy pomocy gier osiągali lepsze wyniki
w wybranych testach wiedzy [16] oraz lepiej przyswajali zagadnienia związane
z fizyką [17]. W badaniu przeprowadzonym przez Jarvis i de Freitas [18]
uczestnikami eksperymentu byli lekarze, ratownicy medyczni oraz inni pracownicy
służby zdrowia, którzy wzięli udział w treningu z użyciem symulacyjnej gry komputerowej na temat udzielania pierwszej pomocy. Osoby te uzyskały lepszy wynik
w teście decyzyjnym dotyczącym protokołu udzielania pierwszej pomocy niż grupa
kontrolna. Przeglądy podsumowujące wyniki różnorodnych badań również wskazują,
że gry edukacyjne są efektywne we wspomaganiu nauczania [7, 20] oraz rozwijaniu
zdolności poznawczych [21].
Wyniki badań wskazują ponadto, że wykorzystanie gier w edukacji niesie ze sobą
nie tylko skuteczniejsze przyswajanie wiedzy przez uczniów, ale wpływa również
pozytywnie na zgeneralizowaną motywację do uczenia się. Zależność tę możemy
zauważyć zarówno wśród uczniów szkoły podstawowej [12] czy szkoły średniej [15,
22], jak i pośród studentów [23].
Podsumowując, z przytoczonych badań wynika, że gry zaprojektowane w celach
edukacyjnych mogą skutecznie pomagać w nauce oraz motywować zarówno dzieci,
jak i dorosłych. Ponadto, mając ogromny potencjał rozrywkowy, cechują się
mnogością form i rodzajów. Z łatwością mogą być dostosowane do konkretnych
celów dydaktycznych, angażując przy tym uczniów w sposób dla nich przyjemny
i ciekawy. W celu maksymalizacji edukacyjnego potencjału gier, przy ich projektowaniu należy uwzględnić prawidłowości procesu uczenia się [24]. Wychodząc
z takiego założenia, autorzy niniejszej pracy postanowili przyjrzeć się bliżej dziedzinie
mającej bardzo duży i niewykorzystany potencjał, a mianowicie stosowanej analizie
zachowania.

2. Stosowana analiza zachowania
2.1. Podstawy teoretyczne
Za formalny początek stosowanej analizy zachowania (SAZ, ang. applied
behavior analysis) został uznany rok 1959, kiedy to w słynnym artykule
zatytułowanym „Pielęgniarka psychiatryczna jako inżynier behawioralny” autorzy
– Teodoro Ayllon i Jack Michael opisali wprowadzone przez personel szpitala
psychiatrycznego sposoby modyfikacji zachowania pacjentów [25]. Jeszcze dłuższą
tradycję posiada nadrzędna dyscyplina dla stosowanej analizy zachowania, zawarta
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już nawet w jej nazwie, a mianowicie analiza zachowania. Jest to nauka
o zachowaniu oraz wpływających na nie zmiennych środowiskowych, będąca
współczesną wersją behawioryzmu [26]. Jej początek datuje się na rok 1938
i wydanie przez Burrhusa F. Skinnera monografii „Zachowanie się organizmów”.
Ten amerykański badacz, uważany przez niektórych za najwybitniejszego psychologa XX wieku [27] opisał w niej nowy typ zachowań, zwanych zachowaniami
sprawczymi. Nie są one związane z wrodzonymi odruchami i warunkowaniem
klasycznym, typu bodziec-reakcja (S-R), kształtowane są natomiast w toku interakcji
jednostki ze środowiskiem, polegającej na tym, że obecna po zachowaniu
konsekwencja wpływa na prawdopodobieństwo przyszłego pojawienia się danego
zachowania i tym samym ukształtowania się wzorca reakcji. Konsekwencje
zachowania można podzielić na wzmocnienia i kary. Te pierwsze prowadzą do
wzrostu częstotliwości zachowania, a drugie do spadku jego częstości w przyszłości
[28]. Warunki środowiskowe, wpływające na prawdopodobieństwo pojawienia się
zachowania, nazwane zostały bodźcami poprzedzającymi bądź inaczej kontrolującymi. Można je dodatkowo podzielić na bodźce różnicujące, w których obecności
zachowanie jest wzmacniane, oraz wygaszeniowe, będące sygnałami braku dalszego
wzmacniania. Użyteczny w tej sytuacji wydaje się być opis ABC, podsumowujący tę
trójelementową zależność, powstającą w ramach warunkowania sprawczego. A (od
ang. antecedent) to bodźce poprzedzające zachowanie (B – ang. behavior), które
natomiast niesie za sobą jakieś C czyli konsekwencje (ang. consequence). Dzięki
ustaleniu tych elementów można dowiedzieć się, jakie konsekwencje i okoliczności
powodują wystąpienie określonego zachowania [26].

2.2. Cele stosowanej analizy zachowania
Stosowana analiza zachowania w celu modyfikacji istotnych społecznie zachowań
wykorzystuje głównie opisane powyżej warunkowanie sprawcze. Pozostałe dwa
rodzaje uczenia się to warunkowanie klasyczne i uczenie się przez obserwację,
inaczej zwane warunkowaniem zastępczym [28]. Są one niekiedy stosowane w SAZ
jako metody uzupełniające.
Pierwszym celem terapii behawioralnej jest rozwijanie zachowań pożądanych,
które już znajdują się w repertuarze danej osoby, jednak przejawiane są zbyt rzadko
lub w nie do końca satysfakcjonującej formie. Zajmuje się też kształtowaniem
zachowań nowych, które są jeszcze nieobecne u pacjenta [26]. Cele te osiągane są
głównie za pomocą stosowania wzmocnień w różnej postaci. Najczęściej dąży się do
tego, by wzmocnienia miały jak najbardziej naturalny charakter. Z tego powodu
stosuje się tak zwane wzmocnienia społeczne, polegające na okazywaniu aprobaty
czy uwagi za właściwe zachowanie, albo też wzmocnienia zgeneralizowane,
wykorzystywane w systemach żetonowych czy gospodarce punktowej [29]. Można
pokusić się o stwierdzenie, że współczesna gospodarka opiera się na podobnej
zasadzie – za wykonaną pracę otrzymuje się swego rodzaju „żetony” (czyli
pieniądze), które kolejno można wymienić na wzmocnienia docelowe, czyli
pożądane dobra materialne czy aktywności.
Drugi cel oddziaływań stosowanej analizy zachowania zakłada redukcję zachowań
niepożądanych, inaczej zwanych trudnymi. By go osiągnąć, należy na początku
ustalić dlaczego są one przejawiane, a więc określić ich hipotetyczną funkcję. Jak
wskazuje Bąbel [28], można tego dokonać na trzy różne sposoby: metodą pośrednią,
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polegającą na uzyskaniu informacji od osób z bezpośredniego otoczenia osoby
poddawanej interwencji; metodą bezpośrednią, zakładającą obserwację zachowania
w naturalnym środowisku, bądź też metodą eksperymentalną obejmującą eksperymentalne manipulowanie bodźcami poprzedzającymi i konsekwencjami.
Ostatnim, ale niemniej ważnym celem jest generalizacja i utrzymanie efektów
terapii. Zachowanie występujące w obecności terapeuty musi zostać rozciągnięte
również na inne sytuacje, środowiska czy osoby. Koniecznym jest również, by
zostało ono włączone do stałego repertuaru zachowań danej jednostki, a nie
skończyło się wraz z zakończeniem oddziaływań terapeutycznych.

2.3. Oddziaływania behawioralne w praktyce edukacyjnej
Najważniejszym obszarem zastosowań stosowanej analizy zachowania jest
terapia zaburzeń rozwoju, w tym w szczególności autyzmu [30]. Na tym gruncie
przeprowadzonych zostało wiele badań, wskazujących na jej dużą skuteczność [31].
Suchowierska [32] dodaje jednak osiem pozostałych obszarów zastosowań. Wśród
nich najważniejsze z punktu widzenia owego artykułu są te związane z wychowaniem dzieci, z naciskiem położonym na radzenie sobie z problemami wychowawczymi, i te dotyczące procesu edukacyjnego młodych ludzi typowo rozwijających
się, w tym związane z maksymalizacją skuteczności nauczania.
Jak pokazują badania, kary i nagrody w systemie edukacyjnym spełniają rolę
informacji zwrotnych, za pomocą których uczniowie dokonują oceny, czy obrane
przez nich działania zmierzają we właściwym kierunku [33]. Pozwala to tym samym
na korekcję swojego postępowania. Nauczyciel na bieżąco monitorujący poziom
wykonania podopiecznych, ma szansę wpływać na czynności młodych ludzi tak, by
wspierać ich we właściwym rozwoju. Co wydaje się być istotne, wycofywanie się ze
stosowania wzmocnień i kar może wpływać negatywnie zarówno na obraz
nauczyciela kształtowany w umyśle podopiecznych, jak i siebie samego jako ucznia.
W badaniu Skarżyńskiej [34] eksperymentator, który nie stosował nagród i kar,
został oceniony najgorzej – jako mało ambitny, nieodpowiedzialny, ale także zbędny
czy nisko funkcjonujący w sferze intelektualnej, ponadto nie potrafiący sprostać
stawianym przed nim zadaniom. Brak dyscypliny i wymagań może również wpływać
na samoocenę uczniów i wykształcenie się w nich przekonania o własnym niskim
potencjale edukacyjnym.

3. Projektowanie gry edukacyjnej wykorzystującej zasady SAZ
Gry komputerowe cieszą się wręcz niezwykłą popularnością, szczególnie wśród
dorastającej młodzieży. Badania pokazują, że 94% nastolatków spędza przed
komputerem grając w gry średnio 9 godzin tygodniowo, a wśród dorastających
chłopców ta liczba może być nawet znacznie wyższa [37, 38]. Przed rozpoczęciem
projektowania gry edukacyjnej warto więc określić zalety standardowych gier
komputerowych, zadając sobie pytanie: co takiego w nich przyciąga do siebie
młodych ludzi? Dzięki temu będziemy mieli pewność, że w pełni wykorzystamy
możliwości wybranej przez nas formy, co pomoże w maksymalizacji efektywności
procesu nauczania młodych ludzi. Zalety jakie posiadają gry komputerowe to między
innymi: dostosowanie do predyspozycji gracza, indywidualna interakcja między nim
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a grą, zapewnienie szybkiej informacji zwrotnej, zdolność do motywowania
i zastosowanie w odniesieniu do szerokiego zakresu wiedzy i umiejętności.
Następnie, aby mieć pewność, że stworzona przez nas gra edukacyjna okaże się
efektywnym i adekwatnym środkiem do osiągnięcia planowanego przez nas celu,
powinniśmy wybrać istniejącą już w edukacji metodę o empirycznie potwierdzonej
skuteczności. Na jej podstawie stworzymy najważniejsze zasady działania gry. Do tej
pory powstało niewiele badań oceniających trafność metod wykorzystywanych
w innowacyjnej edukacji, dlatego powinniśmy posłużyć się również metodami
z zakresu tradycyjnej edukacji.

3.1. Popularność SAZ w grach edukacyjnych
Biorąc pod uwagę powyższe wskazówki można stwierdzić, że stosowana analiza
zachowania ma potencjał, by stanowić dobrą podstawę do stworzenia gry
edukacyjnej – jej skuteczność została potwierdzona w wielu badaniach, a jej struktura
w dużym stopniu jest spójna ze strukturą gier komputerowych, co pozwala na
maksymalizację wykorzystania ich zalet [36]. Mimo wzbudzających nadzieję
możliwości, behawioryzm a wraz z nim stosowana analiza zachowania, do tej pory
nie był popularny w dziedzinie gier edukacyjnych. W metaanalizie stworzonej przez
Wu i in. [25] spośród 91 badań, opisujących wykorzystanie teorii uczenia się
w procesie projektowania gier jedynie 12 odnosiło się do technik behawioralnych.
Pozostałe 79 rozkładały się pomiędzy trzy inne dziedziny: kognitywizm (17),
humanizm (25) i konstruktywizm (48). Ta dysproporcja może wynikać z ogólnej
tendencji w nauce do badania i wykorzystywania w edukacji bardziej humanistycznych i konstruktywistycznych metod. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ
na ten stan rzeczy jest brak odpowiednich poradników, które w prosty i przejrzysty
sposób wskazywałyby pedagogom i osobom zainteresowanym rozwojem edukacji,
jak projektować gry o wysokiej skuteczności dydaktycznej [36].

3.2. Pierwsze kroki
Próbując zaradzić temu problemowi, Linehan wraz ze współpracownikami [36]
na podstawie kroków podejmowanych przez analityków behawioralnych w procesie
tworzenia programów edukacyjnych zaproponowali model, który może być
przydatny podczas projektowania gry edukacyjnej opartej na stosowanej analizie
zachowania.
 Krok 1: Zdefiniowanie i mierzenie zachowania.
Pierwszym i najważniejszym posunięciem jest dokładna analiza potrzeb
i wyznaczenie celów, które chcemy osiągnąć. Gry powinny być konstruowane
metodycznie – oprócz ostatecznego, kompleksowego celu nasz program powinien
składać się z prostszych, prowadzących do niego podcelów. Każdy z nich powinien
być zdefiniowany za pomocą mierzalnych i precyzyjnie określonych zachowań.
Ocena ich wykonania nie powinna zależeć od pośrednich miar, takich jak
odpowiedzi w kwestionariuszach, ale wynikać z bezpośredniego reagowania ucznia
na wymogi zadania. Istotnym wymiarem, który warto wziąć pod uwagę podczas
operacjonalizacji pomiaru jest czas. Dzięki kontroli tego czynnika będziemy mogli
w bardziej precyzyjny sposób określić w jakim stopniu gracze są zaznajomieni
z danym materiałem. Zasady dotyczące poprawnego bądź nieprawidłowego
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wykonania powinny być określone w sposób obiektywny i szczegółowy, aby ocena
mogła zostać wygenerowana przez komputer.
 Krok 2: Rejestrowanie i analizowanie zmiany zachowania
Kolejnym krokiem podczas projektowania gry jest ustalenie sposobu w jaki
będziemy mierzyć postępy ucznia. Kontrolowanie poziomu nabywanej wiedzy lub
umiejętności umożliwi ocenę efektywności stworzonej przez nas gry oraz pozwoli na
szybką interwencję i zmianę programu, w przypadku gdyby nie był on odpowiedni
dla danego ucznia. Podczas sesji terapeutycznej w stosowanej analizie zachowania,
terapeuta zapisuje wystąpienie każdego uprzednio zdefiniowanego zachowania
pożądanego. Dane te są następnie przedstawiane na wykresie liniowym, dzięki
czemu są one zrozumiałe zarówno dla nauczyciela jak i ucznia. Dzięki wykorzystaniu komputera możemy ten proces znacznie zautomatyzować. Co więcej,
możemy odejść od tradycyjnych metod przedstawienia postępu ucznia i zaprojektować bardziej kreatywną i atrakcyjną dla ucznia formę – na przykład przedstawiając
go za pomocą popularnego w grach komputerowych paska zdrowia/życia/levelu.
Analizę danych należy przeprowadzić poprzez porównanie poziomu wykonania
danego zachowania z jego poziomem wyjściowym (tzw. baselinem), czyli poziomem
wykonania przed rozpoczęciem interwencji. W przypadku, gdy uzyskanie tej miary
nie jest możliwe, możemy przy porównaniu wykorzystać poziom wykonania podczas
pierwszych prób.
 Krok 3: Prezentowanie poprawnego zachowania
Informacja zwrotna stosowana jest w większości programów edukacyjnych
w celu poinformowania uczniów o aktualnym poziomie nabytych umiejętności czy
wiedzy i pokierowania ich w stronę coraz to lepszego wykonania. W behawioryzmie
funkcja informacji zwrotnej jest kluczowa, a jej celem jest bezpośrednie kształtowanie zachowania otrzymującej ją osoby. Odbywa się to za pośrednictwem
mechanizmu warunkowania sprawczego, działającego za pomocą wzmocnień i kar.
Podczas projektowania gry edukacyjnej można skorzystać z rad zaproponowanych
przez Ayllona [30] dotyczących wprowadzania systemu punktowego. Warto
pamiętać o tym, że punkty powinny być przyznawane natychmiast po wykonaniu
konkretnego, wcześniej sprecyzowanego osiągnięcia, a trudność w ich zdobyciu
powinna wzrastać. Nie powinno się również przydzielać punktów „na zapas”.
Zbierane punkty można kolejno wymieniać na przywileje czy nagrody, takie jak
możliwość niepisania niezapowiedzianej kartkówki, czy przy założeniu
zaangażowania całej klasy, dodatkowy dzień na wycieczkę.
 Krok 4: Dynamiczna adaptacja do poziomu wykonania ucznia
Projektowana przez nas gra powinna być dostosowana do możliwości ucznia
i umożliwiać uzyskanie wzmocnienia niezależnie od wyjściowego poziomu jego
umiejętności. Po poprawnym wykonaniu zadania i przyswojeniu pewnej wiedzy,
graczowi powinno być automatycznie prezentowane kolejne, bardziej skomlikowane zadanie będące rozszerzeniem poprzedniego, które z kolei prowadziłoby do
kolejnego – aż do momentu opanowania całego programu. Jeśli uczeń nie będzie
w stanie wykonać zadania, które poprzednio nie sprawiało mu problemu (np. po
wakacyjnej przerwie) powinna być możliwość powrotu do poprzednich wersji
zadania. W rezultacie wiedza byłaby przyswajana stopniowo, a jej zakres w dużym
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stopniu zależałoby od indywidualnych motywacji i predyspozycji ucznia. Takie
indywidualne dopasowanie programu pozwoliłoby uniknąć zniechęcenia wśród
uczniów. Nie wolno również zapominać, że to ma być rozwój poprzez rozrywkę,
a zatem granie w taką grę powinno sprawiać przyjemność.

4. Wnioski
Gry wydają się bardzo dobrym nowoczesnym narzędziem do wspierania
tradycyjnych metod nauczania. Poprzez różnorodność form istnieje duża możliwości
dostosowania ich do różnych celów i aspektów edukacji. Wyniki badań wskazują na
ich duży potencjał we wspieraniu procesów uczenia, a także zwiększania motywacji
uczniów do dalszej nauki. Poprzez swoją popularność i przyjemność płynącą z ich
interakcyjnej natury dają uczniom możliwość nauki w ciekawy i angażujący sposób.
Mimo iż wykorzystywanie osiągnięć stosowanej analizy zachowania nie jest
popularne w projektowaniu gier edukacyjnych, to metoda ta poprzez swoje założenia
oraz skuteczność na polu nauczania ma bardzo duży potencjał by usprawnić
funkcjonowanie takich gier. Potencjał ten nie powinien być bagatelizowany,
ponieważ stosowana analiza zachowania może zaproponować projektantom gier kilka
użytecznych technik, które bezpośrednio usprawnią proces nauczania. Gry powinny
mieć dokładnie sprecyzowane cele i miary zachowań, w które zaangażowani będą
uczniowie. Pozwoli to na znacznie skuteczniejsze i precyzyjniejsze nagradzanie za
każdy krok zbliżający ich do głównego celu dydaktycznego, zwiększając ich
motywację oraz angażując w dalszy proces nauczania. Miary oceny postępu w nauce
powinny być zindywidualizowane dla każdego ucznia, przystosowane do jego
możliwości, a do tego na bieżąco monitorowane i zmieniane w oparciu o uzyskane
przez niego wyniki. Dzięki temu wyzwanie, jakie stawia przed uczniem gra, może
być modyfikowane oraz dostosowywane do jego indywidualnych postępów. System
oceny osiągnięć oraz nagród powinien być zaś oparty na prostych i skutecznych
mechanizmach warunkowania sprawczego. Uczniowie powinni otrzymywać
informację zwrotną regularnie oraz wedle bardzo precyzyjnych zasad odnoszących
się do wspomnianych wcześniej akcji wykonywanych przez uczniów oraz celu, do
którego dążą. Nagrody powinny być zaś przyznawane natychmiastowo i mieć dla
uczniów realną wartość wzmacniającą. Ponadto, aby ułatwić dalsze postępy w nauce
i zachęcić uczniów do dalszej nauki, wyzwania stawiane przed nimi powinny
proporcjonalne rosnąć, co zwiększałoby zaangażowanie w dalsze coraz trudniejsze
wyzwania. Te zasady proponowane przez stosowaną analizę zachowania sprawdziły
się na innych polach nauczania i wykazały swoją skuteczność, a zasymilowane przez
gry edukacyjne mogą przynieść wiele pozytywnych korzyści.
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Stosowana analiza zachowania w służbie maksymalizacji potencjału gier
edukacyjnych
Streszczenie
Ludzie korzystali z gier jako formy rozrywki i spędzania wolnego czasu od wielu wieków. W ostatniej
dekadzie zaczęły być one postrzegane jako użyteczne narzędzie, które może wspierać edukację.
Narastająca w ciągu ostatnich lat popularność gier, zarówno w tradycyjnej, jak również elektronicznej
formie, nie tylko wśród dzieci, ale i pośród dorosłych, zachęciła badaczy do testowania edukacyjnego
potencjału jaki ze sobą niosą. Rosnąca ilość badań na ten temat dowodzi, że gry rzeczywiście mogą być
z sukcesem używane w edukacji poprzez m.in wspieranie rozwoju procesów poznawczych oraz
zwiększanie motywacji uczniów do takiej formy nauki. Gry poprzez swoją mnogość i zróżnicowanie
wciąż pozostawiają ogromne pole dla przyszłych badań, które to pozwolą sprawdzić jakie ich formy
mają najlepszy wpływ na wspieranie nauczania w konkretnych dziedzinach edukacji takich jak np.
matematyka lub biologia. Znacznie mniej badań poświęconych jest metodom projektowania gier w celu
jak największej optymalizacji ich potencjału edukacyjnego. W tym miejscu zagadnienie poświęcone
rozwojowi gier edukacyjnych spotyka się z długoletnimi efektami badań psychologicznych na temat
odpowiednich metod nauczania oraz mechanizmów opisujących uczenie się ludzi. Na szczególną uwagę
zasługuje podejście behawioralne, a w szczególności stosowana analiza zachowania – bazująca na jego
założeniach metoda, zajmująca się rozwiązywaniem społecznie istotnych problemów. Przeprowadzono
wiele badań udowadniających skuteczność stosowanej analizy zachowania w uczeniu dorosłych, dzieci
czy zwierząt. Celem niniejszej pracy jest charakterystyka gier edukacyjnych, opisanie ich potencjału we
wspieraniu nauki oraz próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób powinno się je projektować, aby
zmaksymalizować ich skuteczność, korzystając przy tym z odkryć psychologii ze szczególnym
uwzględnieniem stosowanej analizy zachowania.
Słowa kluczowe: stosowana analiza zachowania, gry, gry edukacyjne, edukacja.

Using Applied Behavior Analysis for enhancing game-based learning
Abstract
People have been using games as a form of entertainment for many centuries. In the last decade, they
started to be perceived as a useful tool with a potential to support the educational system. The growing
popularity of games, both in more traditional form but also in a electronic one, among children and
adults, encouraged researchers to test their educational abilities. The increasing amount of research
bring proof of the successful use of games in the education – first of all they can develop cognitive
processes and enhance the motivation to study. Due to their multitude and diversity there is still a huge
scope for future research, which should verify what forms of them are more suitable to the particular
fields of education, such as mathematics or biology. Nevertheless much less research is devoted to the
methods of game design in order to maximize their educational potential. There is a point where the
issue of the development of educational games can derive from the numerous results of the
psychological studies especially those related to appropriate teaching methods or mechanisms
describing people's learning. Particular attention should be paid to the behavioral approach with
emphasis on Applied Behavior Analysis – the method based on its assumptions, which deals with
solving the socially significant problems. Many studies have been conducted in order to prove the
effectiveness of the behavioral analysis in adult, child or animal learning. The aim of this work is to
characterize the specificity of educational games, describe their potential in supporting the process of
learning and also the attempt to find the answer how the psychological knowledge with particular
emphasis on the behavior analysis can help in designing the most effective games.
Keywords: applied behavior analytic, games, educational games, education.
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EduScrum
jako zastosowanie zwinnych technik pracy w edukacji
1. Wstęp
Albert Einstein powiedział „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki
sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek” [1]. Jak
zatem powinno wyglądać nauczanie w czasach nam współczesnych?
Artykuł ma charakter przeglądowy. Autor, bazując na dostępnych źródłach
i opierając się na metodach intuicyjnych, dokonał próby rozstrzygnięcia czy kształtowane w procesie edukacji kompetencje wpisują się i pokrywają z wymaganiami
stawianymi przed dorosłymi. Głównym celem jest przybliżenie metody edukacyjnej
wywodzącej się ze świata IT, której zastosowanie może przyczynić się do bardziej
efektywnego kształtowania kompetencji określanych mianem kompetencji XXI
wieku.
W artykule dokonano krótkiego przeglądu sytuacji edukacji od czasów plemiennych po rewolucję przemysłową, w której formował się współczesny model edukacji.
Następnie, na podstawie piśmiennictwa, przeanalizowano zmiany jakie zaszły
w świecie od początku XIX wieku. Przybliżono również założenia Manifestu Agile
oraz przykłady, jakie można z nich czerpać stosując edukacyjną wersję Scruma.

2. Rys historyczny
Przebieg życia ludzkiego w istotnym stopniu zależy od kontekstu społecznego.
Uwarunkowania społeczno – kulturalne mają szczególny wpływ na kształtowanie
istotnych cech osobowości z punktu widzenia danej zbiorowości. Konteksty
społeczne, w jakich funkcjonuje i egzystuje człowiek, ukazują mu, co jest ważne dla
niego i dla grupy, do której należy. Przynależność ta jest istotna, ponieważ stanowi
warunek identyfikacji i tożsamości jednostki. Grupa – tworząc możliwości
i stawiając ograniczenia – wysyła w kierunku jednostki bodźce, które w największym
stopniu czynią z człowieka osobę [2].
Czynniki społeczne mają wpływ między innymi na rytuały. Jednym rodzajem
z rodziny rytuałów związanym z kulturowym charakterem grupy są rytuały przejścia,
które od wieków praktykowano w wielu społeczeństwach. Miały one szczególne
znaczenie dla ludów pierwotnych i wiązały się ze zmianą stanu społecznego, miejsca
lub etapu życia, narodzinami, dojrzewaniem, zawarciem małżeństwa czy śmiercią [3].
Rytuały przejścia dotyczące okresu dorastania często związane były z wprowadzeniem młodych ludzi w świat tajemnic grupy. Obrzędy inicjacyjne łączyły się
także z szeregiem pouczeń i prób, jakim poddawano zazwyczaj młodych chłopców.
Przyglądając się tym obrzędom łatwo możemy dostrzec, że były one elementami
tradycyjnej, nieformalnej edukacji [4]. Obecnie również mają miejsce różne obrzędy
1
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inicjacji. Wielu autorów wnioskuje, że osoby, które przechodzą poważną inicjację, aby
uzyskać członkostwo w klubie lub organizacji, powinny raczej uważać tę organizację
za silniejszą niż ci, którzy nie przechodzą poważnej inicjacji, aby uzyskać wstęp.
Osoby, które początkowo mają silne pragnienie wstąpienia do konkretnego klubu,
powinny być bardziej skłonne do poddania się nieprzyjemnościom niż osoby o niskim
początkowym zainteresowaniu członkostwem w tejże organizacji [5].
W społeczeństwach pierwotnych wychowanie rozumiane było jako przystosowanie się do życia w grupie. Odbywało się ono bez nakazu czy przymusu, niejako
samorzutnie. Życie w grupie miało ogromny walor wychowawczy. Każdy członek
społeczności uczestnicząc w codziennych zajęciach, od najmłodszych lat wdrażany
był do pracy pod kierunkiem rodziców. Kształtowano w ten sposób autorytet do
ludzi starszych (starszyzny plemiennej czy rodowej), obowiązkowość, sumienność,
uczucia miłości czy porządku [6].
Starożytni Grecy uważali, że wychowanie jest złożonym procesem. Wysoko
ceniono wykształcenie, szczególnie to wszechstronne. Z tego powodu próbowano
łączyć w harmonijny sposób kształtowanie ciała z równoczesnym kształceniem
umysłu. Demokratyczny ustrój Aten rozwinął typ wychowania, którego celem było
opanowanie przez młodzież takich dziedzin nauki jak: arytmetyka, muzyka,
literatura, poezja, historia, geografia, polityka i etyka, wpajanie zasad moralnych,
rozbudzenie uczuć patriotycznych oraz ogólny rozwój fizyczny. Nauce w ateńskiej
szkole towarzyszyły kary fizyczne. Obowiązywała kara rózgi – w przypadku złego
zachowania, ale także za nieuwagę lub słabą pamięć. Rózga była symbolem
wychowania i nauczyciela jednocześnie akceptowalną formą wychowawczą przez
uczniów i rodziców. Głównym motorem twórczego rozwoju nauki w życiu szkolnym
było współzawodnictwo uczniów o sławę i uznanie [7, 8].
W Rzymie, w szkołach elementarnych, od których dzieci zaczynały swoją
edukację, nauczano początkowo czytania i pisania, podstawowych działań arytmetycznych, opowiadań z dziejów Rzymu, deklamacji ballad, pieśni patriotycznych
i rozumienia prawa XII tablic. Realizację tego programu rozpoczynano od nauczania
na pamięć alfabetu. Czytanie łączono z pisaniem na tabliczkach poszczególnych
zdań dyktowanych przez nauczyciela. Elementarnych działań arytmetycznych
uczono metodą pamięciową za pomocą palców, kamyczków oraz przez wpisywanie
działań na tabliczkach woskowych. Nauczyciel zwracał uwagę na stan umysłowy
uczniów, ich pilność oraz karność. Tę ostatnią utrzymywał głównie za pomocą kar
fizycznych. Używanymi środkami pedagogicznymi były rózgi i innego rodzaju
rzemienie [7, 9]. Cechą charakterystyczną szkół elementarnych było kształcenie
zarówno chłopców, jak i dziewcząt. Następnym poziomem w zdobywaniu wiedzy
było kształcenie gramatykalne i retoryczne, systematycznie zyskujące coraz większą
popularność. W Rzymie wytworzyły się trzy poziomy wykształcenia i odpowiadające im rodzaje szkół: szkoły elementarne, gramatykalne i retoryczne. Kobiety nie
były wykluczane z edukacji i wiele z nich doszło do wyższego wykształcenia. Córki
z rodzin zamożnych uczyły się mówić po grecku, gdyż u dam rzymskich było modą
używać w rozmowie zwrotów greckich [10].
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Szkolnictwo grecko-rzymskie stało się pierwowzorem dla wieków następnych.
Większość charakterystycznych cech europejskiego wychowania szkolnego późniejszych stuleci naśladowało szkoły tych dwóch wielkich kultur [7].
Epoka średniowiecza wykształciła w zależności od czasu i miejsca różne wzorce
ideałów wychowania. Gwałtowne zmiany polityczne, toczone wojny, zubożenie,
a nawet upadek miast i miasteczek spowodowały zanik istniejących szkół. W tej
sytuacji jedynie zamożne rodziny starały się dawać wykształcenie swoim dzieciom,
lecz i ten system prywatnego, domowego nauczania ulegał z czasem zanikowi.
Wzrastający w siłę Kościół pragnął przejąć rolę opiekuna wykształcenia, chcąc
nawracać barbarzyńskie ludy, odrzucał starożytne wychowanie hołdujące cielesność,
a kultywował ascezę i rozwój duchowy człowieka. Na bazie takiego podejścia uważano,
że rodzina powinna zwracać uwagę na wychowanie moralne dzieci, a rozwój
umysłowy potrzebny był tylko po to, aby zrozumieć zasady prawd wiary. Podstawą
stała się nauka czytania i pisania. Twierdzono, że aby poznać Biblię i głosić jej
prawdy wiernym potrzebne jest podjęcie studiów szkolnych, a duchowieństwo w tej
sytuacji nie powinno się od nich odsuwać, ale być ich organizatorem [7, 11].
Zmiany w wykształceniu nastąpiły w VIII wieku za panowania Karola Wielkiego
za przyczyną tzw. reformy karolińskiej, w której przejawia się zamysł zjednoczenia
podbitych narodów o różnej kulturze i obyczajach poprzez religię chrześcijańską.
Karol Wielki poznając kulturę starożytną i jej dorobek, zaczął ściągać na swój dwór
włoskich uczonych i zorganizował szkołę pałacową, w której uczono siedmiu sztuk
wyzwolonych. Duży nacisk kładziono na przedmioty matematyczne, uczono także
umiejętności redagowania dokumentów państwowych oraz zarządzeń królewskich.
Założenie tego typu szkoły miało służyć rozpowszechnieniu edukacji. Próba
realizacji powszechnego nauczania spotkała się z dużym oporem Kościoła, szlachty
a także chłopstwa. Władze kościelne, około IX w. zaniepokoiły się wysiłkami
następców Karola Wielkiego i jego naśladowców zmierzających do stworzenia
oświaty pod opieką władz świeckich [12].
W średniowieczu rodzaj wychowania również zależał od grup społecznych.
Synowie średniowiecznych rycerzy byli uczeni sztuki wojennej przeważnie przez
swoich ojców. Wychowanie mieszczańskie sprowadzało się głównie do wychowania
rzemieślniczego (cechy) i kupieckiego (gildie). Chłopcy pracowali jako tzw.
terminatorzy. Jeżeli terminator opanowywał dobrze umiejętności zawodowe, stawał
się czeladnikiem. Czeladnik, pracując pod nadzorem swojego mistrza, był już
wynagradzany i podróżował, by zdobywać kolejne tajniki wiedzy. Okres pracy
czeladnika kończył się egzaminem, gdzie po uzyskaniu wprawy i samodzielnym
wykonywaniu pracy otrzymywał godność mistrza, jednak w obawie przed
konkurencją, tytuł ten był bardzo rzadko nadawany przez Radę Cechu [13].
Rozwijające się w średniowieczu zainteresowanie zagadnieniami naukowymi,
w tym filozoficznymi, doprowadziło do stworzenia uniwersytetów, słynących
z własnych specjalizacji oraz przedmiotów prowadzonych na wyjątkowo wysokim
poziomie. Zajęcia uniwersyteckie sprowadzały się do trzech podstawowych form:
wykładów, ćwiczeń i dysput. Uniwersytety średniowieczne składały się
z wydziałów: teologii, prawa rzymskiego i kanonicznego, medycyny, ale żeby można
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było studiować na tych wydziałach należało ukończyć wydział siedmiu sztuk
wyzwolonych [7].
Epoka odrodzenia charakteryzowała się istotnymi zmianami w kwestii edukacji
i wychowania. Zmiany te polegały na uwolnieniu nauki od teologiczno-kościelnego
charakteru i opracowania programu wychowania dla użytku społeczeństwa
świeckiego. W epoce tej kładziono nacisk na wszechstronny rozwój umysłu
i wrodzonych uzdolnień. W wykształceniu szkolnym dominowało przede wszystkim
wychowanie językowe. Środkami wychowawczymi miały być pochwały, nagrody
oraz współzawodnictwo. Wprowadzono do nauczania literaturę, historię, geografię
i mechanikę. Pedagogika nowego wychowania promowała łagodność, a nie surową
dyscyplinę. W odróżnieniu od średniowiecza położono większy nacisk na potrzebę
rozwoju aktywności, samodzielności i twórczości ucznia [14].
W pierwszych latach reformacji szerzone nowe idee wpływały dość negatywnie
na szkolnictwo, ponieważ protestanci uważali chęć poznawania nauk świeckich za
przejaw zarozumiałości. Z perspektywy dnia dzisiejszego można stwierdzić, że reformacja wywarła ogromny wpływ na rozwój oświaty. Pedagogia reformacyjna, wykraczająca daleko poza problematykę religijną, dała impuls do rozwoju humanistycznej
myśli pedagogicznej. W dobie reformacji powstała olbrzymia literatura dydaktyczna
i pedagogiczna. W wielu krajach reformacja przyczyniła się do rozwoju
piśmiennictwa narodowego i szkolnictwa. Za główny cel wychowania została uznana
dojrzałość człowieka i jego samodzielność w podejmowaniu decyzji. Dążono, by
wychowanie i wykształcenie było dostępne dla szerszych warstw społecznych.
Zaczęły rozwijać się gimnazja, kolegia i szkolnictwo średnie. Dzięki działalności
Lutra powstały pierwsze szkoły ludowe i zwiększyła się potrzeba czytania i pisania
w języku ojczystym [15].
W Polsce początek krzewienia myśli pedagogicznej ściśle związany był z walką
o władzę pomiędzy poszczególnymi warstwami społecznymi. Szlachta, podpierając
się ideami reformacji chciała zmniejszyć wpływy biskupów. Rzemieślnicy wierzyli,
że reformacja przyniesie sprawiedliwość społeczną, a ludzie najgorzej sytuowani
materialnie – równy podział dóbr materialnych. Zaczęto zakładać szkoły w Polsce.
W celu zapewnienia każdej szkole należytej opieki, powoływano instytucje scholarchatu. Scholarchat zapewniał szkołom fundusze i sprawował nad nimi nadzór
pedagogiczny; czuwał nad dyscypliną szkolną. Pomimo, że szkoły protestanckie
służyły interesom swoich wyznań, w związku z działalnością scholarchatu, religia
nigdy nie przesłaniała w nich wymagań codziennego życia i nie przeszkadzała
w przygotowywaniu dzieci do wzorowego wypełniania obowiązków społecznych
i obywatelskich w wieku dojrzałym [15].
Reformacja w Polsce przyniosła wielki triumf szkolnictwu protestanckiemu,
podczas gdy oświata katolicka przeżywała poważny kryzys. Biskup Hozjusz
sprowadził jezuitów do Polski w 1564 r w celu naprawy podupadającego szkolnictwa
katolickiego. Jezuici szybko zdobyli popularność przez systematyczną i gorliwą
pracę pedagogiczną. W jezuickich szkołach pielęgnowano kierunek językoworetoryczny, przestrzegano dyscypliny, porządku i jednocześnie schlebiano uczniom,
przez co szkoły te zyskiwały sympatię rodziców [15, 16].
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Działanie biskupa Hozjusza wpisywało się w nurt kontrreformacyjny, zapoczątkowany soborem trydenckim, a zakończony wraz z wojną trzydziestoletnią, zmierzający do uzdrowienia stosunków w Kościele – będący odpowiedzią na reformację,
którego ostatecznym celem w Europie Zachodniej była fizyczna likwidacja
protestantów. W Polsce kontrreformacja, przejawiała się opanowaniem życia umysłowego, nie uciekano się do argumentów więzienia, wygnania czy stosu [16].
W XVII wieku następuje zobojętnienie dla różnic wyznaniowych, a społeczeństwa zwracają swoją uwagę i aktywność poznawczą ku naukom ścisłym. Pojawiające
się nowe teorie naukowe umożliwiają ważne odkrycia i rozwój badań. Rośnie
zaufanie do rozumu. Rodzi się nowy prąd umysłowy w filozofii, zwany racjonalizmem [17]. Zjawiskom tym towarzyszy wzmożenie prestiżu nauki i zainteresowanie oświatą. Celem wychowawczym w oświeceniu było przekonanie ludzi o sile
i możliwościach poznawczych rozumu, o randze nauki, o niezbywalności ideałów
wolności oraz równości. Ideał tej epoki to dobrze wykształcony obywatel, moralny,
rozumny, myślący i patriota. To także człowiek wolny, szczęśliwy, krytyczny wobec
wszelkich autorytetów, korzystający z dóbr doczesnych [7, 18].
W Polsce powstaje Komisja Edukacji Narodowej, której celem wychowawczym
staje się rzeczowe i ideowe przygotowanie do niezbędnych reform. Podjęte działania
zmierzały zarówno do zapewnienia obszernej wiedzy, jak i harmonijnego rozwoju
umysłowego oraz samodzielnego myślenia [18].

3. Współczesny model edukacji
Pierwsze próby wprowadzenia obowiązku szkolnego podejmowane były w wielu
krajach już w XVII wieku. Jednak obowiązujący do dziś system edukacji jest efektem
reformy przeprowadzonej na początku XIX wieku w Prusach przez Fryderyka
Wilhelma III [19].
W roku 1817 utworzony został system edukacyjny z podziałem na szkoły ludowe,
średnie i uniwersytety. Istotną rangę w systemie zyskała matura otwierająca drogę
zarówno do służby państwowej, wojskowej, kariery urzędniczej jak również na
uniwersytety [20]. Motywacją wprowadzenia tejże reformy były głębokie zmiany, na
skutek których Prusy potrzebowały nowej kasty urzędniczej, która by zapewniła
sprawne funkcjonowanie państwa. Stworzono system edukacyjny, który miał
wychować oddanych państwu urzędników i poddanych, wprowadzono powszechny
obowiązek szkolny i z całą stanowczością go egzekwowano. Reformom tym
zawdzięczamy związanie szkół z państwem i podporządkowanie edukacji odgórnym
ustaleniom określającym program nauczania, treści czy listy obowiązkowych lektur.
Reforma wprowadzała zasadę, iż warunkiem podjęcia edukacji na wyższych
uczelniach było zdanie egzaminu maturalnego [19]. Wywodzący się z pruskiego
ducha model szkoły szybko został przyjęty przez inne europejskie kraje oraz
zawędrował również za ocean. Wprowadzane za panowania Fryderyka Wilhelma III
reformy były jak na tamte czasy niewątpliwie postępowe.
Uwarunkowania powojenne sprawiły, że na terytorium Polski wprowadzono
system komunistyczny i od 1945 roku zaczęto wdrażać idee komunistyczne
w obrębie oświaty. Wydano w 1945 r. stosowny dekret o organizacji szkolnictwa
powszechnego w okresie przejściowym i rozpoczęto realizowanie jego zapisów.
Rozpoczęto także wprowadzanie nowego modelu wychowawczego.
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Szkoły funkcjonujące w obecnej formule powstały w początkowej fazie ery
przemysłowej. Były one dostosowane do ówczesnych uwarunkowań, potrzeb
i oczekiwań rynku pracy. O ile brak indywidualizmu, możliwości pracy w grupach
czy rozwijania autonomii i kreatywności wydawał się czymś zupełnie naturalnym
w państwie o silnych tradycjach militarnych, o tyle dziś jest czynnikiem silnie
ograniczającym rozwój nie tylko jednostek, ale i całej gospodarki. Centralnie
sterowany system edukacyjny bez wątpienia nie jest jedynym możliwym sposobem
organizacji nauczania i obecnie coraz wyraźniej widać jego mankamenty [19].

4. Potrzeba zmian
Część osób zajmujących się problematyką edukacji twierdzi, że między innymi
polskie szkoły, można opisać w następujący sposób: „W przedwczorajszych szkołach
wczorajsi nauczyciele uczą dzisiejszych uczniów rozwiązywania problemów jutra”
[21]. Pod takimi słowami podpisuje się między innymi autorka tekstów na stronie
Centrum Edukacji Obywatelskiej Marzena Żylińska. W swojej pracy Neurodydaktyka Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi zestawia naturalne sposoby
uczenia się̨ z wymaganiami systemu edukacyjnego. Neurodydaktyka jest interdyscyplinarną dziedziną nauki zainicjowaną przez Richarda Bandlera i Johna Grindera
w latach 70-tych, koncentrującą się na pracy mózgu i lepszym zrozumieniu procesów
uczenia się oraz zapamiętywania. [22]. Dzisiejszy model szkoły mocno ogranicza
aktywność uczniów, sprowadza ich do roli odbiorców, niszczy motywację i czyni
naukę trudnym i mało atrakcyjnym zajęciem. Ponadto, jeśli nauka w szkole ma
przygotować́ do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy, to uczniowie nie mogą̨
bezmyślnie uczyć się̨ na pamięć́ faktów i regułek, ale operując faktami, samodzielnie
muszą odkrywać́ reguły i zasady [23].
Marzena Żylińska we wspomnianej pracy stwierdza, że współczesny model
edukacji dostrzega i promuje osiąganie dobrych wyników z matematyki, języka
polskiego czy też umiejętność zaznaczania na czas poprawnych odpowiedzi w testach
i jednocześnie nie docenia innowacyjnego myślenia, kreatywności, cierpliwości,
zdolności samodzielnego planowania działań́ , umiejętności formułowania ważnych
pytań. Autorka stawia pytanie: czy warto kształtować wśród młodych Polaków
tendencję udzielania najbardziej typowych odpowiedzi, podczas gdy rozwój każdego
kraju zależy od innowacyjności i kreatywności pracowników, czyli od tego, czy będą̨
umieli odchodzić́ od znanych wzorców i schematów, czy będą̨ umieli stosować
wiedzę do rozwiazywania problemów [23].
Nowoczesna edukacja powinna być odmienna od dotychczasowej, ze względu na
szybkie zmiany i nieograniczony dostęp do zasobów informacji. Dzisiejsza
gospodarka oparta na wiedzy wymaga innowacyjnych systemów edukacyjnych.
Rozwój technologii informacyjno- komunikacyjnych, a ostatnio Internetu Rzeczy,
powoduje przeniesienie nacisku z narzędzi i treści na umiejętności i kompetencje.
Amerykańskie organizacje: Partnerstwo na rzecz Umiejętności XXI Wieku
i Narodowa Rada ds. Studiów Społecznych, przygotowały mapę kompetencji
społecznych, odpowiadających współczesnym wyzwaniom, wśród których znalazły
się [24]:
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kreatywność i innowacyjność;
myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów;
komunikowanie się;
współpraca w grupie;
wyszukiwanie i zarządzanie informacją;
rozumienie mediów;
korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej;
elastyczność, zdolność adaptacji do nowych warunków;
umiejętności społeczne i wielokulturowe;
odpowiedzialność i skuteczność;
umiejętności przywódcze.
Różnice między dzisiejszym, tradycyjnym uczeniem się a konektywnym uczeniem
się metodami przyszłości przedstawia poniższa tabela [25]:
Tabela1. Uczenie się tradycyjne a konektywne

Uczenie się tradycyjne
Zapamiętywanie faktów, dat, szczegółów...
Rozumienie procesów i zjawisk
Kształcenie pojęć
Ćwiczenie umiejętności
Rozwiązywanie różnych zadań przedmiotowych
teoretycznych i praktycznych
Nabywanie osobistych doświadczeń
Rozwiązywanie przykładowych testów

Uczenie się w szkole jutra
Łączenie się z zasadami informacji
Gromadzenie wiedzy w urządzeniach
Odnajdywanie, poszukiwanie wiedzy
Tworzenie i utrzymywanie połączeń
Spostrzeganie związków między
obszarami, ideami i koncepcjami
Krytyczne myślenie
Wybieranie treści uczenia się i samodzielne
podejmowanie decyzji

Źródło: https://edunews.pl

Nowe podejście do dydaktyki powinno zatem zwracać uwagę na:
potrzeby w zakresie nauczania-uczenia się;
konektywizm, czyli rewolucję w uczeniu się (lepiej, ciekawiej, skuteczniej
i przyjemniej);
 kluczowe kompetencje potrzebne w epoce cyfrowej;
 potrzebę uczenia się przez całe życie;
 wykorzystanie potencjału nowoczesnej technologii w edukacji;
 organizację zajęć z wykorzystywaniem zasobów Internetu;
 miejsce w praktyce szkolnej zdalnego nauczania;
 nowoczesne strategie, metody pracy i formy organizacyjne edukacji;
 strategie, techniki i narzędzia związane ze sprawdzaniem i ocenianiem efektów
uczenia się.
Nauczyciel XXI wieku uczący pokolenie cyfrowych tubylców musi nauczyć się
zamieniać tradycyjne zajęcia w spotkania interesujące, motywujące uczniów,
odpowiednio je zaprezentować, wręcz zaoferować, dostosowując do predyspozycji
uczniów [25].
Rozwiązaniem powyższego problemu wydaje się obecnie zastosowanie w edukacji
metod bazujących na Manifeście Agile oraz Scrumie.
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5. Manifest Agile
Manifest Agile inaczej Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania jest to
deklaracja wspólnych zasad dla zwinnych metodyk tworzenia oprogramowania,
opracowana na spotkaniu, które miało miejsce w dniach 11-13 lutego 2001 roku
w USA. Podczas obrad wyciągnięto następujące wnioski określające nowe spojrzenie
na styl pracy:
 Ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia;
 Działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację;
 Współpraca z klientem ponad formalne ustalenia;
 Reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem.
Według Manifestu Agile odnośnie do powyższych wartości należy pamiętać
o tym, co wymieniono po prawej stronie, jednak szczególną uwagę należy zwracać
na wartości wymienione po lewej stronie [26]. Zastosowanie podobnej hierarchii
wartości wydaje się zasadne w wielu dziedzinach życia społecznego, a zwłaszcza
w edukacji.

6. Scrum
Scrum jest terminem pochodzącym z gry rugby, w której oznacza uporządkowaną
formację graczy, stosowaną do wznowienia gry [27]. Po raz pierwszy analogię do
rugby i określenie „Scrum” w odniesieniu do procesów wytwórczych zastosowali
Ikujiro Nonaka i Hirotaka Takeuchi opisując w artykule „The New Product
Development Game” holistyczne (całościowe) procesy produkcyjne w firmach Fuji
Xerox, Canon, Honda, NEC, Epson, 3M i Hewlett-Packard [28].
W 1995 r. Ken Sutherland i Jeff Schwaber wspólnie przedstawili dokument
„Business object design and implementation workshop” opisujący ramy Scruma
[29]. Bazowali oni na swoich wcześniejszych doświadczeniach – Schwaber na
początku lat dziewiedziesiątych XX wieku wykorzystał zbliżoną metodykę pracy
w firmie Advanced Development Methods a Sutherland opracował wraz ze swoimi
współpracownikami podobne podejście w Easel Corporation określając je za
pomocą słowa Scrum [30]. W 2001 roku Jeff Schwaber wraz z Mike Beedle, opisali
tą metodę w książce Agile Software Development with Scrum. W 2009 roku ukazała
się publikacja pod tytułem „The scrum guide”, która określa oficjalną wersję Scruma
jako ramy postępowania, dzięki którym ludzie mogą kreatywnie rozwiązywać
złożone problemy tak, by w efektywny sposób wytwarzać dobra o najwyższej
możliwej wartości [31]. W 2018 roku ukazała się publikacja „The Kanban Guide for
Scrum Teams” w której podejście Kanban optymalizuje przepływ wartości do klienta
w całym systemie rozwoju produktu, poprawiając ogólną wydajność, efektywność
i przewidywalność procesu [32]. Strategia Kanban została opracowana w Japonii już
w latach pięćdziesiątych jako metoda sterowania produkcją polegająca organizowaniu procesu wytwórczego zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem [33].
Scrum był i jest stosowany do rozwijania oprogramowania, sprzętu i zintegrowanych usług, jest on:
 lekki;
 łatwy do zrozumienia;
 trudny do opanowania.
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Scrum opiera się na dwóch podejściach – iteracyjnym i przyrostowym.
Podejście iteracyjne (łac. iteratio – powtarzanie) oznacza stopniowe udoskonalanie
oraz przerabianie elementów otrzymanego produktu, tak aby pracować i skupiać się
na całościowym obrazie tworzonego systemu. W podejściu tym często zaczyna się
od stworzenia prototypu, aby zyskać pewną wiedzę na temat fragmentu produktu,
a następnie tworzy się szereg wersji, z których każda jest lepsza od poprzednich, tak
aby w rezultacie otrzymać satysfakcjonujące rozwiązanie. Największą wadą tego
podejścia jest trudność w zaplanowaniu liczby powtórzeń – iteracji niezbędnych do
stworzenia produktu spełniającego określone wymagania [34].
Podejście przyrostowe opiera się na zasadzie: „zbuduj fragment, zanim zbudujesz
całość” i oznacza dodawanie do produktu skończonych, gotowych fragmentów, często
będących tylko częścią większej całości. Największym ryzykiem tego podejścia jest
niebezpieczeństwo „przegapienia” obrazu całości poprzez budowanie w kawałkach
(widzimy drzewa, ale nie widzimy lasu) [34].
Z biegiem czasu Scrum dowiódł swojej skuteczności w transferze wiedzy. Znalazł
on swoje zastosowanie w szkolnictwie, administracji publicznej, marketingu – praktycznie w każdej sferze życia codziennego. Istota Scruma to niewielki, niezależny
zespół, który jest wysoce elastyczny i potrafi sprawnie się dostosowywać. Te atuty
sprawdzają się zarówno w przypadku pojedynczych zespołów, jak i kilku lub nawet
wielu współpracujących, powiązanych ze sobą zespołów. Zespół Scrumowy przyjmuje
wartości zaangażowania, odwagi, skupienia, otwartości i poszanowania. Postępując
zgodnie z tymi zasadami zachowuje filary Scruma, jakimi są: przejrzystość działania,
monitorowanie osiąganych rezultatów i adaptacja do aktualnych wymagań.
W skład Zespołu Scrumowego wchodzą: Właściciel Produktu (ang. Product Owner),
Zespół Deweloperski (ang. Development Team) oraz Scrum Master. Zespoły
Scrumowe są samoorganizujące się i międzyfunkcjonalne (ang. cross-functional).
Samoorganizujące się zespoły samodzielnie decydują w jaki sposób najlepiej
wykonywać pracę, nie będąc przy tym kierowanymi przez osoby spoza zespołu.
Zespoły międzyfunkcjonalne posiadają wszelkie kompetencje niezbędne do ukończenia pracy, nie będąc zależnymi od osób nienależących do zespołu.
Model zespołu proponowany w Scrumie został zaprojektowany tak, aby
zoptymalizować elastyczność, kreatywność i produktywność.
Zespoły Scrumowe dostarczają produkty iteracyjnie i przyrostowo, zwiększając
szanse na uzyskanie informacji zwrotnej. Iteracyjne dostarczanie „ukończonego”
produktu zapewnia nieprzerwaną dostępność jego działającej, potencjalnie użytecznej
wersji. W dowolnym momencie pracy powinno być możliwe ocenienie zadań
pozostających do wykonania.
Właściciel Produktu dokonuje takiego podsumowania przynajmniej podczas
każdego przeglądu Sprintu. Następnie porównuje tę ilość z ilością pracy sprzed
rozpoczęcia Sprintu, określoną podczas poprzednich przeglądów Sprintu, aby ocenić,
jak kształtuje się postęp pracy i możliwość jej ukończenia, zgodnie z założonym
celem i w wyznaczonym czasie. Ocena ta jest prezentowana w przejrzysty sposób
wszystkim zaangażowanym w projekt [31, 35].
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7. EduScrum
EduScrum to proces współtworzenia wiedzy, łączący ze sobą kreatywność
i współpracę. Jego źródła wywodzą się z edukacji i Scruma. Zawiera on ramy
postępowania w procesie edukacji uczniów, skonstruowane w taki sposób, by
uczniowie czuli się odpowiedzialni za proces uczenia się.
Styl pracy buduje odpowiedzialność, wyzwala radość i energię, które prowadzą
do lepszych wyników i skrócenia czasu poświęconego nauce. Dzięki temu uczniowie
doświadczają znacznego osobistego rozwoju, który wzmacnia ich wiarę w siebie
i w innych.
EduScrum stanowi ogólne sposoby postępowania, w obrębie których możliwe jest
stosowanie różnego rodzaju procesów i technik, zapewnia przejrzystość skuteczności
planów i wybranego podejścia, dzięki czemu uczniowie mogą się doskonalić
i rozwijać. Podejście to wymaga od uczniów samoorganizacji i zachowania jakości
pracy ukierunkowanej na realizację celów nauczania. Na eduScrum składają się
zespoły, związane z nimi role, wydarzenia, artefakty i reguły. Każdy z elementów
służy konkretnym celom i każdy jest niezbędny do osiągnięcia sukcesu w stosowaniu
metody eduScrum [36].

7.1. Teoria eduScruma
EduScrum wykorzystuje podejście iteracyjne i przyrostowe w celu zoptymalizowania osiągalności celów nauczania i lepszej kontroli efektów. Kontrola postępów
opiera się na przejrzystości, sprawdzaniu i dostosowywaniu do aktualnych wymagań.
W ramach przejrzystości wszystkie istotne aspekty procesu muszą być jasno opisane
wspólnymi dla osób zaangażowanych standardami, tak by wszyscy obserwatorzy tak
samo rozumieli to, co obserwują.
Podejście iteracyjne w eduScrumie przejawia się w częstym sprawdzaniu efektów
pracy. Audyty te ukierunkowane są na postępy w realizacji celu nauczania lub
wykrycia niepożądanych rozbieżności. Kontrole przynoszą więcej korzyści, gdy są
sumiennie przeprowadzane zarówno przez nauczycieli jak i uczniów bezpośrednio
w miejscu, w którym wykonywana jest praca. Jeżeli uczeń (lub nauczyciel)
dokonujący przeglądu ustali, że jeden lub więcej aspektów procesu skutkuje
odejściem poza akceptowane granice, to koncepcja pracy musi zostać skorygowana.
Korekta musi być wykonana jak najszybciej, by ograniczyć dalsze odstępstwa.
Praca zespołów klasowych zgodna z ideą eduScruma przebiega według
ustalonego schematu:
 Tworzenie Zespołu (ang. Team Formation);
 Planowanie Działania (ang. Sprint Planning);
 Stojak (na początku każdych zajęć lekcyjnych);
 Przegląd Działania (test, prezentacja ustna lub pisemna, eksperyment lub
mieszanka tych wszystkich elementów) (ang. Sprint Review);
 Retrospektywa Sprintu (funkcjonowanie zespołu i członków zespołu) (ang.
Sprint Retrospective);
 Refleksja Osobista (ang. Personal Reflection).
W skład Zespołu eduScrumowego wchodzą nauczyciel (jako Właściciel Produktu)
oraz Zespoły Uczniów składające się optymalnie z czterech osób. Zespoły samo149
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dzielnie decydują, w jaki sposób najlepiej wykonywać pracę, nie będąc przy tym
kierowanymi przez osoby spoza Zespołu.
Model Zespołu proponowany w eduScrumie, jak podaje literatura, został
zaprojektowany tak, aby optymalizować autonomię, współpracę, elastyczność,
kreatywność, motywację i produktywność. Zespoły dostarczają wyniki uczenia się
iteracyjnie i przyrostowo, maksymalizując okazje do uzyskania informacji zwrotnej
i korekty. Iteracyjne dostarczanie „ukończonych” wyników uczenia się zapewnia
osiągnięcie potencjalnie dobrych efektów realizowanych celów [36-38].

7.2. Elementy eduScruma
7.2.1. Nauczyciel
Nauczyciel jako Właściciel Produktu jest odpowiedzialny za ustalanie:
czego należy się nauczyć;
monitorowanie, czy zespoły stworzone są na zasadzie uzupełniania swoich
kompetencji;
 monitorowanie i poprawianie jakości wyników edukacyjnych;
 dbanie o energię, pozytywne nastawienie oraz chęć rozwoju zespołów (to
zadanie może zostać oddane eduScrum Masterowi);
 chronienie zespołów przed zewnętrznymi zakłóceniami (to zadanie może zostać
również oddane eduScrum Masterowi);
 ewaluowanie i ocenianie wyników nauczania (na podstawie Definicji Ukończenia
(ang. Definition of Done) i Kryteriów Akceptacji (ang. Acceptance Criteria);
 monitorowanie, czy wszyscy zaangażowani podążają za procesem eduScrum,
 jeśli tego wymaga sytuacja, wspiera dodatkowym wytłumaczeniem, wyjaśnieniem
wątpliwości, pozytywną informacją zwrotną, itp.
Inaczej niż w Scrum, Właściciel Produktu nie jest związany z zespołem, lecz
z przedmiotem. Właściciel Produktu współpracuje z wieloma zespołami w wielu
klasach. W przypadku projektów interdyscyplinarnych, składających się z kilku
przedmiotów, zespoły mogą mieć kilku Właścicieli Produktów, po jednym na
przedmiot [36, 38].



7.2.2. Zespoły Uczniów






Zespoły Uczniów wyróżniają się następującymi cechami:
są samoorganizujące się; nikt nie mówi zespołom uczniów w jaki sposób
powinni realizować cele edukacyjne;
są wielodyscyplinarne; jednocząc wszystkie wymagane do osiągnięcia celu
umiejętności, razem z rozwojem osobistym;
członkowie Zespołów Uczniów mogą posiadać różne umiejętności, ale
odpowiedzialność spoczywa na całym Zespole;
członkowie Zespołów mogą samodzielnie określać, czy chcą wnosić do Zespołu
swoje umiejętności lub czy wolą rozwijać nowe obszary;
Zespół samodzielnie śledzi swój progres oraz poziom jakości pracy bazując na
Kryteriach Akceptacji oraz Definicji Ukończenia.
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Jeden spośród członków Zespołu Uczniów pełni rolę eduScrum Mastera.
EduScrum Master czyli lider, który działa na rzecz Zespołu, wspiera go, będąc
jednocześnie jego członkiem, pomaga Zespołowi, aby on działał optymalnie, ale nie
zarządza nim. Gdy lider nabiera więcej doświadczenia, bierze na siebie więcej
odpowiedzialności, a zakres odpowiedzialności Właściciela Produktu stopniowo
maleje. Podczas tworzenia Zespołu, liderzy są wybierani na początku przez
Właściciela Produktu lub przez klasę. Następnie wybrany lider dobiera Członków
Zespołu na podstawie potrzebnych umiejętności. Jest on także odpowiedzialny za
„flip”, czyli kartkę z flipchartu będącą przeglądem zadań potrzebnych do osiągnięcia
celów nauki. Zadania na flipie przechodzą kolejno w zależności od swojego stopnia
realizacji pomiędzy polami: do zrobienia, w trakcie, zrobione. Lider dba o to, by
„flip” był dostępny i aktualny [36-38].
Aby osiągnąć właściwy skład Zespołu należy uwzględnić poniższe kryteria:
 cechy członków Zespołu są komplementarne;
 zrównoważony skład pod względem płci;
 odmienne składy Zespołów w stosunku do poprzednich zadań;
 dobór składu oparty na przyjaźni jest niewskazany.

7.3. Wydarzenia eduScruma
7.3.1. Sprint
Sercem eduScruma jest Sprint, czyli spójny zestaw materiałów do nauki, który
realizuje określone cele nauczania. Sprint może być bogatą w kontekst serią lekcji,
projektem, rozdziałem z książki i tym podobne. Sprint ma z góry określony przedział
czasowy. Kiedy ten horyzont jest za daleko, wówczas Zespołom Uczniów trudno jest
dobrze zaplanować i nadzorować złożoność zadań. Sprint rozpoczyna się od
planowania i formowania Zespołu. Zespoły Uczniów samodzielnie określają, co będą
wykonywać w tym przedziale czasowym. Podczas realizowania zakresu prac i zadań
w ramach Sprintu uczniowie spotykają się na tak zwanym „Stojaku” (na początku
każdych zajęć lekcyjnych).
Podczas Sprintów składy Zespołów Uczniów nie podlegają zmianom. Zakres
Sprintu również nie podlega zmianie. Żądana jakość rezultatów może być wyjaśniana
i renegocjowana między Właścicielem Produktu a Zespołem Uczniów w miarę
czynionych postępów. Sprint kończy się Przeglądem i Retrospektywą, w ramach
których następuje sprawdzenie dostarczonej pracy i identyfikacja możliwości
poprawy [36].

7.3.2. Stojak
Stojak jest wydarzeniem dla Zespołu Uczniów, ograniczonym do pięciu minut,
przeznaczonym na synchronizację działań i zaplanowanie pracy do następnego
spotkania. Jest on organizowany na początku każdych zajęć lekcyjnych. Poprzez
sprawdzenie pracy wykonanej od poprzedniego Stojaka, Zespół prognozuje, jakie
działania można wykonać do następnego Stojaka.
Podczas Stojaka każdy uczeń z zespołu odpowiada na pytania:
 Co zrobiłem, aby pomóc Zespołowi osiągnąć cel Sprintu od poprzednich zajęć?
 Co zrobię na tych zajęciach, aby pomóc Zespołowi osiągnąć cel Sprintu?
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Jakie przeszkody blokują mnie lub Zespół, aby osiągnąć cel Sprintu?
Zespół Uczniów wykorzystuje Stojaki do oceny i dbania o postępy w odniesieniu
do celów uczenia się, rozplanowywania pracy i uzgadniania warunków jej wykonania.
Stojak maksymalizuje prawdopodobieństwo, że Zespół osiągnie cele nauki w najwyższej możliwej jakości.
Stojak poprawia komunikację, identyfikuje i usuwa przeszkody w postępie,
podkreśla i zachęca do szybkiego podejmowania decyzji, podnosi poziom wiedzy
Zespołu na temat projektu [36].

7.3.3. Przegląd Sprintu
Przegląd jest organizowany na zakończenie Sprintu i jest tożsamy z końcową
oceną. Zespoły Uczniów pokazują czego nauczyli się w ramach ostatniego Sprintu.
Rezultaty pracy należy sprawdzić w odniesieniu do celów nauki i Definicji
Ukończenia [36].

7.3.4. Retrospektywa Sprintu
Retrospektywa Sprintu jest okazją do samodzielnej inspekcji i odbywa się tak
szybko, jak to możliwe po przeglądzie Sprintu. Jest przeznaczona dla Zespołu
i każdego z jego członków do zaplanowania takiego samodoskonalenia, aby w kolejnym
Sprincie uczynić pracę bardziej efektywną i dającą więcej radości. Celem Retrospektywy Sprintu jest:
 sprawdzenie, jak przebiegał ostatni Sprint w odniesieniu do uczniów, relacji,
procesów i narzędzi;
 identyfikacja czynności, które poszły dobrze i potencjalnych usprawnień na
przyszłość oraz ich uporządkowanie.
Zespół Uczniów indywidualnie i zbiorowo odpowiada na następujące pytania:
 Co poszło dobrze?
 Co można lub należy zrobić lepiej?
 Czego nie powinniśmy więcej robić?
 Jakie działania podejmiemy w następnym Sprincie?
W rezultacie, uczniowie razem uczą się, jak uczyć się efektywnie i skutecznie.
Retrospektywa Sprintu jest zatem bardzo ważną i zasadniczą częścią prowadzenia
eduScrum i na pewno nie można jej pominąć [36-38].

8. Eduscrum – korzyści i problemy
Stosowanie eduScruma uczy otwartej komunikacji, współpracy, krytycznego
myślenia i kreatywności w rozwiązywaniu problemów. Podejście to pokazuje, że
każde działanie – również to, które nie kończy się sukcesem, daje nam nowe
doświadczenia. Dodatkowym walorem tejże metody jest jej pozytywny wpływ na
kształtowanie kompetencji przyszłości wymienionych we wcześniejszej części pracy.
Niestety, oprócz wielu zalet, istnieją także problemy ze stosowaniem tej metody
– najpoważniejszym z nich jest ograniczony dostęp do wiedzy i doświadczeń innych.
Polskojęzyczne źródła odnośnie eduScruma są w chwili obecnej stosunkowo ubogie.
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9. Przykłady zastosowań eduScruma
Powszechnie uznanym światowym pionierem zastosowań Scruma w edukacji jest
holenderski nauczyciel Willy Wijnands. Metoda ta jest również stosowana w Niemczech i Hiszpanii.
W Polsce metoda ta jest obecnie na etapie popularyzacji. Ideę tą promują od 2017
roku siostry Marta Orbitowska i Paulina Orbitowska-Fernandez (więcej na
http://eduscrum.com.pl).
30 maja 2018 roku na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego
odbyło się seminarium Kultura Agile a edukacja. Podczas wystąpienia: Co wnosi
eduScrum do klasy? Praktyka nauczycielska, nauczycielki jednej z poznańskich
podstawówek prezentowały swoje doświadczenia związane z eduScrumem. W spotkaniu uczestniczyło grono osób z całego kraju, które przecierają pierwsze szlaki
i starają się wzbogacać swoje lekcje metodami zaczerpniętymi ze Scruma. Prelegentki podczas swojej wypowiedzi przytaczały liczne przykłady ukazujące pozytywny wpływ tej metody na realizację efektów kształcenia zawartych w podstawie
programowej jak i na kształtowanie kompetencji społecznych przytoczonych we
wcześniejszej części pracy.

10. Podsumowanie
Oczekiwania wobec jednostki stawiane przez społeczeństwo zmieniają się na
przestrzeni czasu. Obecnie dynamiczny rozwój technologiczny przyczynia się do
szybkiego wzrostu dostępności wiedzy i jednocześnie wymaga od jednostki nowych
kompetencji i umiejętności.
Obszar edukacji cechuje się dosyć dużą konserwatywnością, co prowadzi do
powstania różnic między kompetencjami kształtowanymi przez system edukacyjny,
a tymi, jakie są oczekiwane na rynku pracy.
Przybliżona w pracy metoda dowiodła swoją skuteczność w obszarze wytwarzania oprogramowania. Przytoczone przesłanki wskazują, iż wprowadzenie jej do
praktyki szkolnej może przyczyniać się do szeroko rozumianego wzrostu efektywności nauczania. Należy podjąć kroki, aby zyskała ona swoją popularność w gronie
osób zajmujących się edukacją. Być może większa znajomość tej metody wśród
nauczycieli, przyczyni się do częstszego wprowadzania jej do praktyki szkolnej.
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EduScrum jako zastosowanie zwinnych technik pracy w edukacji
Streszczenie
W artykule na podstawie piśmiennictwa dokonano krótkiego zarysu najważniejszych zmian
zachodzących w dziejach edukacji od czasów plemiennych poprzez starożytność, średniowiecze,
odrodzenie, aż po rewolucję przemysłową, kiedy to formował się współczesny model edukacji.
Przeanalizowano wyzwania stojące przed współczesną edukacją nakreślone przez rozwój społeczeństwa
informacyjnego, który wymagają poszukiwania nowych metod pracy dydaktyków. Omówiono
założenia Manifestu Agile oraz Scrum jako metodę pracy zespołów produkcyjnych ze świata IT.
Opisano eduScrum jako metodykę pracy opartej na Scrumie w edukacji. Uwzględniono korzyści i wady
tego stylu pracy oraz przytoczono przykłady osób stosujących tą metodę w edukacji.
Słowa kluczowe: eduScrum, edukacja 4.0, aktywne metody pracy.

EduScrum as the application of agile work techniques in education
Abstract
In the article, based on the literature, which is a brief outline of the most important changes taking place
in the history of education from tribal times through ancient times, the Middle Ages, Renaissaince, Age
of Enlightenment to the Industrial Revolution, when the modern education model was formed. The
challenges facing contemporary education outlined by the development of the information socjety were
analyzed. It requires searching for new methods of didactic work. The assumptions of the Agile
Manifesto and Scrum as a method of work of production teams from the IT world are discussed.
EduScrum was described as a Scrum-based work methodology in education. The advantages and
disadvantages of this style of work were taken into account and examples of applications in education
were quoted.
Keywords: eduScrum, education 4.0, active working methods.
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Self coaching: fałszywe cele
1. Cel artykułu
Ustalanie celów jest jedną z głównych próśb o sesje coachingowe. Również to
pytanie zadawane jest przez osoby, które nie są klientami profesjonalnych trenerów,
ale chcą się zrozumieć. To dla tych, którzy są gotowi poświęcić czas na wewnętrzne
poszukiwania i szukać odpowiedzi na interesujące ich kwestie, kierunek samocoachingu jest bardzo obiecujący i pożądany. W związku z tym kwestia ustalania
celów jest jedną z najpilniejszych na przykład. Pomimo pozornej prostoty, proces ten
okazuje się w rzeczywistości dość złożony i wielopłaszczyznowy i zależy od wielu
czynników. Jednym z powodów, dla których ludzie nie mogą osiągnąć tego, czego
chcą, jest błędne przekonanie o tym, czego naprawdę chcą. Artykuł poświęcony jest
problemowi fałszywych celów jako jednej z przyczyn nieprawidłowych aspiracji
życiowych, które powodują dyskomfort Autor sugeruje metodę identyfikacji
fałszywych celów, opartą na koncepcji self-coachingu. Głównym celem atrykulu jest
stworzenie konsekwentnych serii pytań odzwierciedlających łańcuch współzależnych
elementów: celu – pożądania – motywu – potrzeby, w celu poprowadzenia klienta od
celów i pragnień realizowanych do ukrytych potrzeb i, nawet z informacją o nich, do
analizy pierwotnie ustalonych celów dla fałszu i zastąpić je indywidualnie poprawnym w oparciu na uzyskane dane można założyć cele, które spełniają potrzeby, które
zmotywują osobę do ich osiągnięcia.

2. Nowe odmiany coachingu
Self-coaching – to nowy i mało zbadany kierunek coachingu, oparty na twierdzeniu,
że nikt nie może pomóc osobie lepiej niż ona sama. Głównym warunkiem
skuteczności jest dostępność narzędzi i metod. Jednak narzędzia self-coachingu nie
zostały jeszcze opracowane do końca i niewielu autorów oferuje swoje doświadczenia w tej dziedzinie.
W ostatnich latach popularność coachingu rośnie na świecie jako nowy kierunek
doradztwa na rynku usług biznesowych, a także pomoc osobista w rozwiązywaniu
problemów życiowych. Coaching to forma rozwoju, w której osoba, zwana trenerem,
wspiera ucznia lub klienta w osiąganiu określonego celu osobistego lub zawodowego, zapewniając szkolenie i wskazówki.[1]Czasami coaching może oznaczać
nieformalny związek między dwojgiem ludzi, z których jedna osoba ma więcej
doświadczenia niż druga i oferuje porady i zalecenia na temat tego, jak się zmienić;
ale coaching różni się od mentoringu, ponieważ koncentruje się na określonych
zadaniach, w przeciwieństwie do bardziej ogólnych celów lub ogólnego rozwoju [2].
Obecnie istnieje około 500 rodzajów coachingu, które można z grubsza podzielić na
dwie kategorie (istnieją inne systemy klasyfikacji): coaching w biznesie i coaching
życia. Niezależnie jednak od kierunku coaching to przede wszystkim partnerstwo.
1

anastasiia.dashynska@gmail.com Kijowski Nacjonalny Uniwersytet im. Shevchenko, dziennikarstwo
i publicystyka, www.uni.kiev.ua; Wyższa szkoła bankowa we Wrocławiu, zarządzanie, www.wsb.pl.
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Coach i klient pracują jako zespół, aby wspólnie ustalić realistyczne, praktyczne cele
i praktyczne strategie osiągania wyników. Trener pomaga jednocześnie brać odpowiedzialność za pozytywne zmiany i wspierać osiągnięcia. I choć jego zadaniem jest
tylko kierowanie w określonym kierunku, klient w pewnej miarze liczy na coacha, to
znaczy nie bierze pełnej odpowiedzialności na siebie. Głównym narzędziem
coachingu są pytania. Podświadomie osoba, która zadaje pytania, jest postrzegana
jako lider. Dlatego możemy świadomie nadać funkcję przywództwa menedżerom
i profesjonalistom. Jednak wyniki samodzielnej pracy, czasami przewyższają wyniki
uzyskane podczas pracy ze specjalistami. Zatem, minimalizując ingerencję
z zewnątrz, istnieje poczucie osobistej odpowiedzialności za wszystko, co dzieje się
w twoim życiu. W psychologii praktycznej synonimem osobistej odpowiedzialności
jest pojęcie teoria poczucia umiejscowienia kontroli opracowana przez Rottera,
z której wynika iż im wyższa osobista odpowiedzialność, tym wyższa jest samoocena
osoby [3]. Tak, więc w ostatnich latach zaczął aktywnie się rozwijać nowy trend
w dziedzinie rozwoju osobistego – self-coaching. Kierunek ten opiera się zarówno na
działaniach z poprzednich etapów w dziedzinie „pomóż sobie sam”, jak i na osiągnięciach współczesnej nauki w dziedzinie fizjologii wyższych czynności nerwowych,
proponowany zestaw narzędzi jest stosowany zgodnie z tym, jak układa się ludzka
psychika. Self-coaching ma na celu pomóc człowiekowi poczuć się lepiej poprzez
lepsze zrozumienie siebie, swoich pragnień i intencji, jasną wizję tego, gdzie i jak
poruszać się przez życie, z kim i jak się komunikować itp. Tak, więc self-coaching
pomaga każdemu użyć własnej wewnętrznej mądrości i doświadczenia, aby określić,
co jest dla osoby najlepsze. Self-coaching może być postrzegany jako podejście do
zwiększania samoświadomości, pozwalające osobie dokonać trwałych zmian zachowań,
które prowadzą do ujawnienia jego potencjału i zwiększenia efektywności. Selfcoaching może być także celową niezależną pracą nad konkretnym zagadnieniem lub
problemem.
Liczba specjalistów, którzy zalecają ten trend jako skuteczny sposób rozwiązywania problemów życiowych, stale rośnie. Kluczową ideą jest to, że nikt nie może
pomóc osobie lepiej niż ona sama. Najważniejsze jest posiadanie narzędzi roboczych.
Każdy ze specjalistów w tej branży oferuje własny zestaw narzędzi. Głównym
narzędziem pozostaje technologia zadawania pytań, ale różni specjaliści oferują
różne algorytmy oraz sekwencje pytań. Zazwyczaj oferujemy sekwencję pytań,
w których klient porusza się krok po kroku od jednego pytania do drugiego. W tych
algorytmach określona jest pewna logika i bierze się pod uwagę wiele aspektów
związanych z percepcją. Dzięki takiej sekwencji uruchamiane są mechanizmy
świadomości, zrozumienia tego, co się dzieję, myśli są kierowane do kanału
możliwych działań, odkrywane jest źródło tego, co nazywa się motywacją, które jest
punktem wyjścia do zmian. W rezultacie self-coaching jest bardzo obiecującym
kierunkiem i może dawać dobre wyniki, jeśli klient jest gotowy do samodzielnej
pracy i brania odpowiedzialności lub wykazuje największe zainteresowanie rozwiązywaniem konkretnego problemu życiowego. W związku z tym, nie będąc specjalistą, powinien uzyskać najbardziej zrozumiałe i przejrzyste narzędzia, przystosowane do samodzielnej pracy poświęcone jednemu konkretnemu problemowi.
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3. Motywacyjny łańcuch: potrzeby oraz cele
Celem [4] jest subiektywny świadomy obraz końcowego rezultatu, do którego
skierowane jest działanie osoby. Najważniejszą cechą celu jest to, że wyjaśnia
przyczynę sztucznych procesów lub wymaga działań i ma pewną subiektywną
oczekiwaną użyteczność.
Oczekiwana wartość wynagrodzenia jest ilościową charakterystyką celu działania
podmiotu, związaną z jego oczekiwaną zdolnością do zaspokajania potrzeb, czyli
zmniejszania napięcia motywacyjnego.
Często klienci podczas sesji coachingowej mylą potrzebę i pragnienie. Ale jeśli
potrzeba wiąże się z dyskomfortem i stresem z powodu braku czegoś, to pożądanie
wiąże się z wewnętrznym pragnieniem, pociągiem do realizacji czegoś lub do
posiadania czegoś. Potrzeba nazywana jest poczuciem konieczności w czymś istotnym
dla pełnoprawnego istnienia, a czasami przetrwaniem, pragnienie jest świadomym
dążeniem do osiągnięcia czegoś, realizacją poczęcia [5].
Główna różnica polega na tym, że zaspokojenie potrzeby – zapewnia pewną
normę, zaspokojenie pragnienia daje poczucie tymczasowej przyjemności. Pożądania
tworzone są na podstawie potrzeb, powstają w umyśle i pokazują konkretne sposoby
zaspokajania różnych potrzeb. Na przykład, zapotrzebowanie organizmu na płyn
powoduje chęć picia, a pod wpływem potrzeby pokazania swojego talentu artysta
chce tworzyć obrazy. Jednak stosunek rozpatrywanych kategorii jest inny i wiele
pragnień przerasta potrzeby. Te ostatnie koncentrują się na zapewnieniu normalnych
warunków, ale ludzie często chcą dużo więcej – żyć nie tylko dobrze, ale na
najwyższym możliwym poziomie. Jednak potrzeba jest bardziej motywująca do
działania niż pragnienie. W tym przypadku często otrzymywanie tego, co jest
potrzebne, jest uważane za oczywiste i nie powoduje żadnych szczególnych emocji.
W tym samym czasie, gdy spełnia się pragnienia, często nie mające związku
z kwestią przetrwania, człowiek może czuć się szczęśliwy.
Przez całe życie potrzeby i osoby zmieniają się i zwiększają, ale ich liczba jest
ograniczona. Istnieją one poza wolą człowieka i nie są pozytywne ani negatywne.
Tymczasem pragnienia, reprezentujące produkt umysłu, są nieskończone. Może ich
powstać tyle, na ile wystarczy wyobraźni. Niemniej jednak pragnienia są kontrolowane i mogą być wyrażane albo w czymś poza zasięgiem, albo w hipotetycznie
dostępnym. Tak czy inaczej, zarówno potrzeby, jak i pragnienia są głównym elementem motywacji do działania. Motywy, potrzeby, pragnienia i cel są często mylone,
ale potrzeba jest w istocie nieświadoma pragnienie jest aby wyeliminować dyskomfort,
pragnienie są po to aby określić potrzeby, a cel jest to wynik świadomego wyznaczania celów, wybierz obiekt lub obiekty, które spełniają wymagania napędowej.
W psychologicznej teorii działania celem jest skonkretyzowana, wizualna forma
motywu.
Motywem z kolei jest uogólniony obraz lub wizja przedmiotów wartości dla danej
osoby, których realizacja jest sensem działania. To bodziec, który inspiruje działanie
i przyczynę, która wyjaśnia ludzkie, świadome i podświadome zachowanie. Istnieją
różne definicje motywu, ale wszystkie sprowadzają się do pojęć takich jak intencje,
motywacje, rozważania. Przedmiotem postrzega jako motyw konkretnych emocji,
które mogą być dodatnie, gdy dana osoba jest w przyjemnym czeka na jego stan, czy
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negatywne, jeśli dana osoba jest niezadowolona z faktu, że rzeczywistość nie spełnia
jego oczekiwań. Najprostszą definicją motywu w psychologicznej teorii aktywności
jest: „Motyw jest potrzebą obiektywną”. W wymaganiach znajdują się motywy, które
zachęcają ludzi do pracy i objawiają się w postaci impulsów emocjonalnych
i aspiracji, a ich zadowolenie – w formie oceny emocji [6].
Na przykład: głodu – jest fizjologiczną (organiczną) potrzebą, pragnienie – aby
szukać pożywienia, czyli jedzenie jest celem. W tym przypadku powodem jest chęć,
ponieważ pcha nas do zrobienia czegoś. Otrzymawszy talerz z jedzeniem, osoba
zaspokaja potrzebę zaspokojenia. Jeśli dana osoba jest już pełna, że nie doświadcza
niezadowolenia z jej potrzebami, chęć do poszukiwania żywności jest nieobecna, ale
umysł mówi, że wkrótce będzie głodny, a więc trzeba zaopatrzyć się w żywność
z góry, to jest pragnienie, aby zaopatrzyć się w jedzenie, a przyczyna pożądania nie
jest koniecznością, ale motywem. W sytuacji, gdy nie chcemy jeść, to znaczy, że nie
ma potrzeby jedzenia, pożądania i celu, szukamy motywacji do argumentacji intencji.
A zatem potrzeby, pragnienia, motywy i cele są ze sobą ściśle powiązane. Od
potrzeby jest pragnienie, a potem celem jest motywacja, która motywuje nas do
działania. Realizując cel subiektywnie jako potrzebę, osoba jest przekonana, że
satysfakcja z tego ostatniego jest możliwa tylko poprzez osiągnięcie celu. Zwykle
pozwala mu to skorelować swoje subiektywne wyobrażenia o potrzebie z jej obiektywną treścią, szukając sposobów opanowania celu jako przedmiotu. Jeśli jednak
jeden z komponentów zostanie naruszony w tym łańcuchu (błędne wyobrażenie
o potrzebach, pragnieniach, celach i motywach), otrzymamy wynik w postaci niemożności osiągnięcia pożądanego. Tak więc, na podstawie poprzedniego przykładu,
fałszywe potrzeby są wtedy, gdy dana osoba nie jest głodna, ale z jakiegoś powodu
uważa, że musi coś zjeść. Fałszywe potrzeby powodują pragnienia, cele i motywy,
ale ostatecznie dostajemy to, czego zasadniczo nie potrzebujemy. Fałszywe pragnienia mają na celu zaspokojenie potrzeb. Tak więc, z potrzebą jedzenia, pożądaniem
może być zjedzenie czegoś pysznego, a celem, na przykład, cukierków. Jednak ze
względu na to, że pragnienie było fałszywe, przyniosło tylko krótkotrwałą przyjemność z uzyskania pożądanego, ale potrzeba pozostała niezaspokojona. Fałszywy cel
– gdy czujemy głód i pragniemy jeść, ze wszystkich opcji, które wybieramy jako cel,
cukierka, a otrzymanie go prawie nie odczuwa przyjemności ani satysfakcji z potrzeby.
Zatem zrozumienie, na jakim etapie łańcucha motywacyjnego pojawia się
„niepowodzenie”, pomaga albo w odpowiednim czasie porzucić pragnienie tego,
czego dana osoba nie potrzebuje, albo zastąpić aspiracjami tego, co naprawdę istotne.

4. Metodologia. Identyfikacja potrzeb poprzez łańcuch cel-pragnienie
-motyw
Jako pierwszy krok klientowi oferowana jest tabela składająca się z czterech
kolumn. W pierwszej kolumnie oferujemy podać listę wszystkiego, co klient stara się
osiągnąć i chce osiągnąć w określonym czasie.
Aby lepiej je zrozumieć i usystematyzować, proponuje się stosowanie schematu
takiego narzędzia, jak „Bilans Koła Życia” wynalezionego przez Paula J. Mayera.
Ten instrument jest używany w wielu postaciach, odkąd został opublikowany około
50 lat temu przez Paula J Meyera, założyciela LMI. [7] Teraz jest używany na
różnych szkoleniach w różnych interpretacjach. Ideą tego przyjęcia jest przeanalizo159
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wanie priorytetów życiowych w 8 sferach: duchowego wzrostu, osobistego wzrostu,
powołania, zdrowia, związków, środowiska, finansów i jasności życia.
Proponuje się wybrać kilka celów z każdej sfery życia.
W następnej kolumnie proszę opisać bardziej szczegółowo cel klienta, w którym
uczestniczy wizualizacja i komponent sensoryczny.
Trzecia kolumna – odpowiedź na pytanie, dlaczego chce ją otrzymać, jest motywem.
Na tym etapie fałszywe motywy mogą wyraźnie „płynąć”, na przykład zazdrość,
zależność od opinii innych, niezaspokojone ambicje. Na tę kolumnę należy zwrócić
szczególną uwagę. Zazwyczaj fałszywa motywacja nie pozwala, nie jest poważnym
bodźcem do aktywnego działania, ponieważ podświadomie osoba nie czuje się
osobiście zainteresowana realizacją poczętego lub jest krótkotrwała. Istnieją dwa
główne typy fałszywej motywacji.
Motywacja bez śledzenia: kiedy ludzie coś robią, podejmują działania, ale nie
wiedzą dlaczego, to znaczy, nie zdają sobie sprawy z ostatecznego celu i nie
przewidują pozytywnych konsekwencji. Ta motywacja jest słaba i nie stymuluje
aktywnego działania.
Samo oszustwo: gdy dana osoba rozumie prawdziwe przyczyny swoich czynów,
przekonuje się jednak, że działa na podstawie innych motywów. Na przykład, gdy
wykonujesz działalność charytatywną, osoba mówi sobie, że pomaga to potrzebującym, a prawdziwym powodem jest możliwość obniżenia podatków. A gdyby nie
to, nigdy nie podejmowałbym projektów charytatywnych. W tym przypadku jego
motywacja jest również słaba na tle wewnętrznych sprzeczności.
Ostatnia kolumna – jak i/lub kogo klient poczuje, gdy cel zostanie osiągnięty.
Jeśli zapisano kilka opcji, należy je połączyć w jedno i zsumować. W rzeczywistości, dość jasno sformułowane wymagania już pojawiają się w tej kolumnie.
Tabela nr.1 Ścieżka od świadomego celu do ukrytej potrzeby. [opracowanie własne]
1. Do czego dążymy
(Cel)

2. Szczegółowy opis
(pożądanie)

3. Dlaczego chcę to
zdobyć (motyw)

Na przykład, chcę
być głównym
księgowym.

Chcę zostać głównym
księgowym w firmie H
w ciągu roku.

Rzucić palenie

Codzienne palenie
papierosów nie więcej niż
5 papierosów
Ma 35 lat, samochód,
mieszkanie, dom

Ponieważ jest
prestiżowa, moja mama
tego chce, możesz
zarobić więcej pieniędzy
itp.
Chcę być zdrowszy

Ślub

Wysłać swoje dzieci
na kursy tańca

Chcę, żeby chodził na
tańce 3 razy w tygodniu,
a za rok brała udział w
konkursach

W moim wieku wszyscy
są już w związku
małżeńskim
Być dumnym z tego,
powiedzieć wszystkim,
w czym jesteśmy
najlepsi
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4. Jak będę się czuł po
osiągnięciu celu
(potrzeba)
Poczuję się jak odnoszący
sukcesy specjalista (będę
bogaty, zrealizuję swój
potencjał)
Będę czuł się zdrowszą
osobą
Bezpieczny, szczęśliwy
zadowolony że mam kogoś
kogo potrzebuje
Mama mistrz
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Według H. Murraya[8] potrzeby są podzielone przede wszystkim na potrzeby
pierwotne i potrzeby wtórne. Istnieją również wyraźne potrzeby i ukryte potrzeby; te
formy istnienia są określone przez sposoby ich zaspokojenia. Funkcje i formy
manifestacji różnią się potrzebami introwertyków i potrzebami ekstrawertycznymi.
Potrzeby mogą być zamanifestowane na poziomie skutecznym lub werbalnym; mogą
być egocentryczne lub socjocentryczne. Aby dokładniej określić i zrozumieć
potrzeby konkretnej osoby, proponuje się wypisanie każdego z nich z napisem „moje
potrzeby to ...”.
Tabela nr.2 Sprecyzowanie potrzeby. [opracowanie własne]
1.Moja Potrzeba
Moja potrzeba to:
– aby być odnoszącym
sukcesy specjalistą.

2. Oznacza to:
Wybrany specjalność:
Wygląd:
Cechy charakteru:
Umiejętności i zdolności:
Samoświadomość:
Otoczenie:

Po ukończeniu tabeli można zrozumieć, że niektóre potrzeby nie są znaczące.
Wyimaginowane potrzeby człowieka – są to wartości narzucone z zewnątrz i tworzone
pod wpływem społeczeństwa – tradycja, społeczeństwo, stereotypy i bliskich. Jeśli
dana osoba jest zależna od opinii innych, ma skłonność do porównywania się
z innymi, ma niskie poczucie własnej wartości i nie jest gotowa wziąć
odpowiedzialności za swoje życie, wtedy zdanie „powinieneś”, „każdy to robi”,
„tak”, postrzega jako własną potrzebę.
Jednak zaspokajanie fałszywych potrzeb nie rozwiązuje żadnych problemów i nie
przynosi żadnego pożytku, to strata czasu i innych zasobów (pieniędzy, zdrowia,
siły).
Jeśli podczas pisania klient zorientuje się, że niektóre potrzeby są fałszywe,
sugeruje się usunięcie ich z listy.
Opisany obraz można warunkowo przypisać pragnieniom. Jednocześnie ten obraz
wydaje się niezrozumiały i nieosiągalny. Dlatego następnym zadaniem jest skupienie
się na obrazie tak szczegółowo, jak to tylko możliwe. Z podobną percepcją
„przyzwyczaimy się” do obrazu, uczestniczymy w pewnej sytuacji, doświadczamy
go od środka, uzyskując w ten sposób dostęp do wewnętrznych, dotykowych doznań
i emocji. Może to być przydatne w przypadku większego zaangażowania emocjonalnego w obecną sytuację lub wizerunek. Należy szczegółowo przekazać, iż klient
zamienia się miejscem z opisaną osobą.
Konieczne jest połączenie wyobraźni i zrozumienia swoich zmysłów w jak
największym stopniu. Dlatego proponuje się opisać siebie w ten sposób,
w zależności od sytuacji: gdzie to jest, co robią ludzie wokół niego, co widzi i czuje,
jak ludzie odnoszą się do niego(w szczególności jak odnoszą się do niego jego
bliscy). W drugiej kolumnie powinieneś napisać, jak zmieniłoby się życie klienta.
W trzecim – Należy dowiedzieć się czy klient odczuwa jakikolwiek dyskomfort
z powodu tych zmian. W tym momencie nadchodzi kwestia wartości życiowych [9].
Zrozumienie głównych wartości życiowych jest bardzo ważne, ponieważ są one
bezpośrednio związane z ruchem w fałszywym kierunku. Jeśli dana osoba przeżyła
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większość swojego życia, a pod koniec zdała sobie sprawę, że takie życie nie jest
interesujące, to będzie za późno, aby cokolwiek zmienić. Jeśli, przeciwnie, ktoś
dobrze wie, czego w życiu chce, to jest naprawdę drogie, każdy dzień waszego
kompetentnie zbudowanego życia stanie się pełen znaczenia. W przeciwieństwie do
deklarowanych wartości, wartości życia są wartościami osoby, która naprawdę
organizuje swoje życie. Wartości życia każdej osoby nie tworzą się w pustym
miejscu: jesteśmy nasyceni atmosferą, w której żyliśmy od dzieciństwa, ideą otaczających nas wartości. Najbardziej naturalnym sposobem kształtowania wartości życia
nie jest rozmowa, ale naturalne zaangażowanie osoby w nowe okoliczności życiowe
dla niego, w którym, naturalnie, te wartości są bliskie i konieczne.
Wartości są podobne do zasad, a obie mają zbiór przepisów, ale jeśli przepisy
pojawiają się czasem ludzie chcą je obejść, wartości życia – są to zasady,
wewnętrznie obowiązkowe które mają dla osoby wysokie znaczenie i nie można ich
nijak zmienić. W związku z tym
jeśli jest to uczucie, że coś jest nie tak, trzeba zrozumieć, co wiąże – nowość
sytuacji, ze strachem, z wątpliwościami, czy klient czuje się nie wygodnie w nowej
„odsłonie” i czy nie jest to, to czego naprawdę chce.
Tabela nr. 3 Sprawdzenie charakterystyki pod względem dyskomfortu [opracowanie własne]

Twoja wyimaginowana
charakterystyka

Jak zmieniłoby się twoje życie

Czy istnieje jakiś dyskomfort
i co się z nim wiąże
Nowość sytuacji
Strach
Wątpliwości
Ogólny dyskomfort
Wniosek

Czasami klienci dochodzą do wniosku, że nie chcą być na miejscu osoby, której
obrazem byli, i wolą coś zupełnie innego. Jest to również dobre, ponieważ klient
otrzymuje swój wynik. Z tego możemy wywnioskować, że pożądanie jest fałszywe.
W związku z tym potrzeba będzie niezadowolona, dopóki nie znajdzie innej drogi.
Następnie musisz „zmienić odsłone”, czyli wybrany obraz (w Tabeli 2). Jeśli klient
dojdzie do wniosku, że jego życzenia są prawdziwe, na tym etapie możesz
wyznaczyć cele.
Pozostaje odpowiedzieć na pytanie, co należy zrobić, aby zrealizować to, co
zostało wymyślone.
 Zasoby (psychologiczne, fizyczne, tymczasowe, finansowe);
 Umiejętności;
 Kto/co może pomóc i co zrobić, aby uzyskać pomoc;
 Kto/co może temu zapobiec;
 Czy klient może samodzielnie kontrolować osiągnięcie celu;
 Jeśli cel nie znajduje się pod osobistą kontrolą, co można zmienić, aby móc
kontrolować osiągnięcie celu;
 Jakie trudności mogą spowodować osiągnięcie celu dla innych i jak to może
wpłynąć na relacje z nimi;
 Co musi poświęcić klient aby osiągnąć cel;
 Czy mogą pojawić się konsekwencje, których trzeba będzie żałować;
 Na jakie ryzyko jest gotów;
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W jaki sposób klient zrozumie, że cel został osiągnięty (czy istnieje wskaźnik,
który o tym świadczy);
 Czy osiągnięcie celu jakiegoś wewnętrznego konfliktu;
 Ile czasu zajmie osiągnięcie celu i kiedy klient planuje rozpocząć działania
zmierzające do osiągnięcia celu;
Następna kolumna jest motywem. Jeśli prawdziwy motyw pozwala na doprowadzenie każdej sprawy do końca, fałszywa stwarza wrażenie, że za każdym razem
bierzemy te same grabie. Dlatego klienci proszeni są o przepisanie motywu. Powinien
być połączony z klientem pewnym wyzwaniem – być interesującym, kuszącym
i ekscytującym, a także będzie to osiągnięcie, z którego będzie on słusznie dumny.
Sugeruje się, aby odpowiedzieć na pytania, dlaczego osiągnięcie tego celu jest ważne
dla klienta i co to będzie oznaczać rezultat osiągnięcia celu, a także jakie
sformułowanie celu spowoduje, że będzie to trudne.
Tabela nr. 4 Analiza potrzeby, poszczególne obranie celu oraz poszukiwanie właściwych motywów
[opracowanie własne]

Aby zaspokoić
potrzebę, ...

... Potrzebuję:

Motyw

Kto / co może pomóc i co zrobić, aby uzyskać
pomoc?
Kto / co może temu zapobiec?
Czy klient może samodzielnie kontrolować
osiągnięcie celu?
Jeśli cel nie znajduje się pod osobistą kontrolą,
co można zmienić, aby móc kontrolować
osiągnięcie celu?
Jakie trudności mogą spowodować osiągnięcie
celu dla innych i jak to może wpłynąć na relacje
z nimi?
Co musi poświęcić klient aby osiągnąć cel?
Czy mogą pojawić się konsekwencje, których
trzeba będzie żałować?
Na jakie ryzyko jest gotów?
W jaki sposób klient zrozumie, że cel został
osiągnięty (czy istnieje wskaźnik, który o tym
świadczy)
Czy osiągnięcie celu jakiegoś wewnętrznego
konfliktu
Ile czasu zajmie osiągnięcie celu i kiedy klient
planuje rozpocząć działania zmierzające do
osiągnięcia celu

Dlaczego osiągnięcie
tego celu jest dla
ciebie ważne?

Co dla niego będzie
znaczyło osiągnięcie
celu?

Jakie sformułowanie
twojego celu sprawi,
że będzie to tak
trudne?

5. Wnioski
Wnioski, do których przechodzą klienci, są dla nich bardzo nieoczekiwane. Na
przykład, dzięki tej metodzie okazało się, że klient postawił sobie za cel naukę
języka angielskiego, ponieważ jego potrzebą było poczucie stabilności, a chęć pracy
ponad normą ukrywała potrzebę wolności. Takie odkrycia są dość interesujące,
ponieważ pomagają ludziom zobaczyć to, co przed nimi ukryte i zacząć analizować
ich potrzeby i zacząć zwracać na nie uwagę. Ponieważ niezrealizowane potrzeby
mogą prowadzić do pragnienia satysfakcji poprzez tworzenie innych, destrukcyjnych
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potrzeb. Na przykład niezrealizowane potrzeby społeczne, takie jak pragnienie
władzy, mogą prowadzić do domowej tyranii i przemocy, niezrealizowane
podstawowe potrzeby w zakresie bezpieczeństwa, komfortu, uznania i miłości są
zastępowane potrzebą w zależności od chemikaliów, alkoholu. Dlatego identyfikacja
i zrozumienie potrzeb jest ważnym elementem w życiu każdego człowieka.
W procesie dalszej pracy nad sobą człowiek ma możliwość głębszego zrozumienia
potrzeby pośrednictwa poprzez asocjacyjne myślenie i wizualizację oraz zmierzyć
swoje uczucia i wizję z pierwotnie ustalonymi celami, co pozwala potwierdzić ich
prawdę, wprowadzić poprawki lub zrozumieć ich fałsz i wprowadzić nowe. Ze
względu na szereg pytań, proces ten jest dyskretny i nie wymaga żadnej wiedzy na
temat osoby z dziedziny psychologii. Można więc stwierdzić, że cel został
osiągnięty, a ten algorytm może być wykorzystywany w sesjach coachingowych lub
self-coachingu.
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Self coaching: fałszywe cele
Streszczenie
W tym artykule autor sugeruje metodę identyfikacji fałszywych celów, pragnień, potrzeb i motywów,
przystosowaną do samodzielnego użycia, opartą na koncepcji self-coachingu. W artykule przedstawiono
serię pytań odzwierciedlających łańcuch współzależnych elementów: celu – pożądania – motywu
– potrzeby. Analiza każdego z elementów pozwala dowiedzieć się, co jest fałszywe i zastąpić je
indywidualnie poprawnym w oparciu na uzyskane dane można założyć cele, które spełniają potrzeby,
które zmotywują osobę do ich osiągnięcia.
Słowa kluczowe: self-coaching, fałszywe cele, ukryte potrzeby, łańcuch motywacyjny, ustalanie celów.

Self-coaching: false goals in life
Abstract
In this article, the author suggests a method to identify false goals, desires, needs and motives, adapted
to self-use, based on the concept of self-coaching. The article presents a series of questions reflecting
the chain of interdependent elements: the purpose – the desire – the motive – the needs. Analysis of
each of the elements allows you to find out what is false and replace them individually correct and in
base on the obtained data someone can set goals that meet the needs that motivate the person to achieve
them.
Keywords: self-coaching, false goals, hidden needs, motivation chain, setting goal.
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Zdrowie i bezpieczeństwo w naszym mieście
– projekt edukacyjny kształtujący postawy
prozdrowotne dzieci i młodzieży
1. Wstęp
Edukacja prozdrowotna jest elementem koniecznym w życiu społeczeństwa,
powinna być realizowana od najmłodszych lat dziecka, stanowić proces, który trwa
przez całe życie człowieka.
Współczesna edukacja zdrowotna wykorzystuje elementy wielu nauk – wylicza
Woynarowska. „Z nauk medycznych wywodzi się większość jej treści, ale w coraz
większym stopniu pochodzą też z nauk społecznych. Nauki te wyjaśniają
uwarunkowania różnych zjawisk i zachowań ludzi, związanych ze zdrowiem
i chorobą” [1, s. 11]. Podstawowym pojęciem w edukacji zdrowotnej jest zdrowie.
Oznacza ono „pełnię radości i ochoty na wypełnianie obowiązków, które nakłada
życie na człowieka” [1, s. 19].
W oparciu o holistyczny model zdrowia – traktujący zdrowie całościowo
– analizujemy powiązane ze sobą i wzajemnie zależne komponenty, zdrowie fizyczne,
zdrowie psychiczne, zdrowie społeczne, zdrowie duchowe, zdrowie seksualne
i zdrowie publiczne.
Zdrowie fizyczne, odnosi się do ciała i jego poszczególnych układów, biologicznego
funkcjonowania organizmu, jego wydolności, wytrzymałości i sprawności fizycznej,
braku choroby i niepełnosprawności.
Zdrowie psychiczne jest znacznie trudniej zdefiniować – pisze Woynarowska.
„Najczęściej wyróżnia się dwa jego komponenty: poznawczy czyli zdrowie
umysłowe (mentalne) określane jako zdolność do jasnego, spójnego myślenia,
uczenia się, realizacji swojego intelektualnego potencjału” oraz komponent „afektywny czyli zdrowie emocjonalne, które oznacza zdolność do kontrolowania emocji,
rozpoznawania i wyrażania ich, odpowiednio do sytuacji, zapewniając poczucie
komfortu i uznanie społeczne” [1, s. 30].
Zdrowie społeczne, jest pojęciem złożonym i różnie definiowanym, oznacza
zdolność do utrzymywania dobrych relacji międzyludzkich, współpracy z innymi,
akceptowanie odpowiedzialności za siebie i innych, a także „niezależność
(autonomię) jako cechę osób dojrzałych społecznie” [1, s. 30].
Zdrowie duchowe oznacza ogólnie doświadczenie wewnętrznego spokoju i zgody
z samym sobą oraz rozpoznawanie i wdrażanie w życie zasad i przekonań moralnych
lub religijnych.
Zdrowie seksualne „według WHO to zespół biologicznych, emocjonalnych,
intelektualnych i społecznych aspektów życia seksualnego, ważnych dla pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości” [1, s. 31].
1

anna.szymala@uni.lodz.pl, Pracownia Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego, Wydział Nauk
o Wychowaniu Uniwersytet Łódzki.
165

Anna Maszorek-Szymala

Zdrowie publiczne, to dziedzina nauki zajmująca się różnymi aspektami zdrowia
w zbiorowości, społeczności, zapobieganiem chorób i promowaniem zdrowia.
Zasadniczym czynnikiem warunkującym zdrowie jest aktywność fizyczna, jednocześnie stanowi ona kluczowy element codziennego funkcjonowania człowieka.
Termin „aktywność fizyczna” jest powszechnie używany w naukach o kulturze
fizycznej. Aktywność fizyczna jest najważniejszym elementem zdrowego stylu życia,
pośrednio bowiem wpływa na wszystkie składowe stylu życia (zdrowe odżywianie,
sen i odpoczynek, higienę i bezpieczeństwo, unikanie używek oraz umiejętność radzeni
sobie ze stresem). Osoby systematycznie ćwiczące zwykle prowadzą zdrowszy tryb
życia.
Na rozwój aktywności fizycznej człowieka ma wpływ „wychowanie intencjonalne oraz socjalizacja w rodzinie, w szkole, w grupach rówieśniczych, w instytucjach sportowych” – zauważa Żukowska [2, s. 16].
Rodzina, przedszkole i szkoła to środowiska, w których powinno się przekazywać
wartości, bo ustawicznie kontynuowane działania sprawią, że zdrowy styl życia
stanie się potrzebą, będzie obowiązywał w dorosłym życiu.
Przedszkole i szkoła są środowiskiem sprzyjającym promowaniu zdrowego stylu
życia, pod warunkiem, że uczniowie przez wiele lat zdobywają wiedzę na temat
zdrowia i funkcjonowania organizmu. W wychowanie należy włączyć rodziców,
uczniów, wychowawcę klasy i nauczyciela wychowania fizycznego do promowania
zdrowia i dbałości o nie – wskazywali m.in. Barbara Woynarowska, Zofia Żukowska
czy Maciej Demel – tylko taka współpraca przyniesie pożądane efekty.
Styl życia, na który składa się ogół zachowań człowieka w znacznym stopniu
bowiem „przesądza o stymulacji rozwoju zarówno fizycznego, jak i intelektualnego,
emocjonalnego i społecznego” [3, s. 176].
Aktywność jest czynnikiem wspomagającym rozwój i funkcjonowanie człowieka.
Upowszechnianie aktywności fizycznej powinno rozpoczynać się od zabawy. Jest ona
typowym zjawiskiem dla wieku dziecięcego. Walory zabawy tkwią w „bogactwie
i prostocie zróżnicowanych form aktywności oraz ich wszechstronnym oddziaływaniu
na rozwój dziecka” [3, s. 180]. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym chętnie
uczestniczą w zajęciach sportowych z wykorzystaniem elementów zabawy i rywalizacji oraz rozwiązywania wspólnych zadań ruchowych.

2. Współpraca środowisk edukacyjnych
Prowadzona działalność różnych instytucji w mieście na rzecz promowania
zdrowego stylu życia wpisuje się na stałe w program Łódź – Zdrowe Miasto jako
zadanie priorytetowe2. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
wraz z Wydziałem Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjął inicjatywę
organizacji zajęć (teoria i praktyka razem) w łódzkich przedszkolach i szkołach
podstawowych. Od 2011 roku do 2016 roku wspólnie realizowano zadania z edukacji
zdrowotnej poprzez zajęcia praktyczne. Na bieżąco dzielono się doświadczeniami
z realizacji projektu na konferencjach i spotkaniach [4, s. 192].

2

Informacje dotyczące Sieci Szkół Promujących Zdrowie znajdują się na stronie
http://archiwum.uml.lodz.pl/miasto/zdrowie/siec_szkol_i_przedszkoli_promujacych_zdrowie/
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3. Cel pracy
Celem artykułu jest promocja projektu oraz przybliżenie wybranych opinii
uczestników badań na temat realizowanych zadań i udostępnienie treści proponowanych tematów jako alternatywy w przygotowaniu studentów i nauczycieli do
prowadzenia edukacji zdrowotnej w placówkach.

4. Materiał i metody badań
Opracowane zajęcia przez studentów z edukacji zdrowotnej przeprowadzono po
raz pierwszy w lutym 2010 roku zapraszając do współpracy przedszkole i 4 szkoły
podstawowe z dzielnicy Łódź-Bałuty3. Po pilotażowej realizacji projektu poprawiono
tematykę zajęć i uwzględniono sugestie dyrektorów, wypracowano wspólnie nowe
ustalenia, które obowiązywały w każdym następnym roku.
W latach 2010-2016 łącznie w projekcie uczestniczyło 107 łódzkich placówek,
331 studentów zrealizowało zajęcia (Tab. 1).
Tabela 1. Liczba placówek realizujących projekt w latach 2011-2016

Rok akademicki
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
Razem

Liczba placówek
12
23
19
21
15
17
107

Liczba studentów
58
69
45
59
42
58
331

Źródło: opracowanie własne

Dokonując ilościowej oceny realizowanego zadania łącznie przez wszystkie lata
przepracowano 1156 godzin zajęć z edukacji zdrowotnej w przedszkolach i szkołach,
studenci w ramach przedmiotu zdobywali doświadczenie, wykorzystując nabytą
wiedzę w czasie studiów. Zdarzały się przypadki, że odnaleźli swoje powołanie i po
zakończeniu studiów wracali do placówek już jako nauczyciele.
Projekt obejmował realizację programu bezpieczne przedszkole, bezpieczna
szkoła; organizację zajęć sportowych promujących aktywność ruchową i zdrowe
odżywianie, a także organizację Festynu Promującego Zdrowie dla dzieci, rodziców
i nauczycieli danej placówki, integrując społeczność. Zajęcia dostosowane były do
wieku uczestników, a zakres wiedzy obejmował podstawy programowe w przedszkolu i szkole. Rezultatem pierwszych lat pracy była prezentacja zajęć i najciekawszych pomysłów promowania zdrowego stylu życia na spotkaniu z nauczycielami.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk, studenci realizowali projekt
z edukacji zdrowotnej w przedszkolach i szkołach podstawowych, nabywając jednocześnie umiejętności praktycznych, przygotowujących do przyszłej pracy pedagoga,
3

Projekt pilotażowy został zrealizowany w Przedszkolu Miejskim nr 153 w Łodzi oraz Szkołach
Podstawowych w Łodzi nr 35, nr 46, nr 54, nr 55 w czasie letniego semestru akademickiego (luty-czerwiec
2010)(https://ecitydoc.com/download/promujemy-zdrowie-i-bezpieczeostwo-w-naszym-miecie_pdf) (dostęp
24.01.2018).
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nauczyciela, animatora kultury fizycznej i zdrowotnej. Zajęcia sportowe z dużą
dawką aktywności fizycznej prowadzone przez studentów, uzupełnione o wiedzę
teoretyczną dotyczącą zdrowia podczas zajęć warsztatowych były źródłem radości
szczególnie dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas nauczania
początkowego.
Badania opinii uczestników projektu, po drugim roku realizacji, przeprowadzono
w oparciu o metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety. Narzędziem badawczym były opracowane przez Igę Wójcikowską na potrzeby badań dwa kwestionariusze ankiety, osobno przygotowane dla nauczycieli-opiekunów i dyrektorów oraz
drugi dla studentów. Kwestionariusze ankiety zawierały pytania zamknięte, wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte, dające możliwość pełnej wypowiedzi.

5. Wyniki badań ankietowych
Łącznie w badaniach ankietowych uczestniczyły 92 osoby (w tym 73 studentów
i 19 nauczycieli/dyrektorów). Zebrane opinie dotyczyły realizacji projektu oraz
współpracy między instytucjami.
Oceny realizacji zajęć edukacyjnych dokonano na podstawie opinii dyrektorów
i nauczycieli oraz osobno studentów.

5.1. Wyniki badań ankietowych wśród dyrektorów i nauczycieli
Wśród pozytywnych aspektów realizowanego projektu respondenci (dyrektorzy
i nauczyciele) najczęściej wskazywali:
 promowanie zdrowego stylu życia (84% ankietowanych), co stanowiło 40%
wyborów spośród wszystkich odpowiedzi;
 uświadamianie dzieci i młodzieży na tematy związane z bezpieczeństwem (58%
ankietowanych, co stanowiło 27,5% wszystkich odpowiedzi).
W opinii dyrektorów i nauczycieli projekt miał pozytywny wpływ na:
 poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie promocji zdrowia
i bezpieczeństwa (79% badanych, 55,5% wskazań);
 uświadomienie uczniom roli aktywności fizycznej w ich życiu (32% badanych,
25% wskazań).
Respondenci twierdzą zgodnie, że należy integrować różne grupy wiekowe
podczas imprez sportowych, promujących zdrowie gdyż:
 integracja ma pozytywny wpływ na pogłębienie wiedzy o zdrowiu i bezpieczeństwie dla obu stron (37% badanych, 25% wskazań);
 takie działanie zmniejsza bariery międzypokoleniowe (26% badanych, 18%
wskazań), oraz studenci doskonalą swoje umiejętności pedagogiczne w pracy
z dziećmi (26% badanych, 18% wskazań).
Nauczyciele i dyrektorzy doceniają projekt, w którym prowadzone działania
wpływają na: propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, uświadamianie
roli i znaczenia aktywności ruchowej, zmniejszanie barier międzypokoleniowych,
nauczanie zasad zdrowego współzawodnictwa, edukowanie poprzez zabawę,
poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, wykorzystywanie zdobytej wiedzy przez studentów w praktyce oraz nabywanie umiejętności
pracy studentów z dziećmi.
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Koordynatorzy-nauczyciele w przedszkolach i szkołach sugerowali:
pogrupowanie zagadnień związanych z promowaniem zdrowia według
konkretnej tematyki, zorganizowanie większej ilości konkursów dla dzieci,
cykliczność i długofalowość projektu;
 rozszerzenie zajęć o zabawy orientacyjno-terenowe.


5.2. Wyniki badań ankietowych wśród studentów
W opinii badanych studentów organizację projektu oceniono jako bardzo dobrą
– 33 ankietowanych (45,2% badanych) i dobrą – 26 osób (35,6%), jako średnią – 14
studentów (19,2%).
Nastawienie kadry pedagogicznej, warunki prowadzenia zajęć w szkołach, ustalenie
godzin pracy studenci ocenili jako: bardzo dobre – 35 osób (48% respondentów)
i dobre – 21 osób (28,8%).
Zajęcia projektowe w opinii studentów: pozwoliły bliżej poznać pracę z dziećmi
i sposób porozumiewania się z nimi – 18 osób (24,7%), poprowadzić zajęcia w salach
lekcyjnych – 12 osób (16,4%), dokładniej poznać pracę nauczyciela – 7 osób (9,6%).
Studenci ocenili warunki w palcówkach jako sprzyjające wskazując głównie na:
kadrę pedagogiczną, która chętnie współpracowała ze studentami – 23 ankietowanych
(31,5% badanych), panującą miłą atmosferę i udzielanie wskazówek przez nauczycieli – 15 osób (20,5%), dobre warunki i zaplecze do realizacji zajęć – 15 osób (20,5%).
Respondenci chętnie wypowiadali się na temat projektu i sugerowali ciekawe
innowacje. Według badanych projekt odegrał pozytywną rolę w życiu jego
uczestników, bowiem promuje zdrowy styl życia, poszerza wiedzę i uświadamia
uczestnikom problemy związane z bezpieczeństwem, a także propaguje aktywne
spędzanie czasu wolnego wraz z rodziną poprzez poznanie różnorodnych zajęć
ruchowych z wybranych dyscyplin sportowych.
Zajęcia prowadzone przez studentów, przy współpracy z nauczycielami,
zwiększyły świadomość uczniów na temat roli i znaczenia aktywności ruchowej.
Zdobyta podczas zajęć przez uczniów wiedza może być wykorzystana przez nich
w praktyce, w życiu codziennym.
Studenci docenili znaczenie nauki przez zabawę oraz wartości integrowania
różnych grup wiekowych, w szczególności podczas imprez sportowych, promujących
zdrowie organizowanych przez placówki z udziałem dzieci, nauczycieli, rodziców
i studentów. Według nich zmniejsza to bariery międzypokoleniowe, pozwala na
przekazywanie pozytywnych wzorców zachowań; dzieci uczą się zdrowego współzawodnictwa i zasad fair play, a studenci doskonalą swoje umiejętności pedagogiczne w pracy z dziećmi, nauczyciele i rodzice rozwijają społeczne relacje.
Sugerowano rozszerzenie zakresu zajęć o zabawy orientacyjno-porządkowe
i zajęcia o charakterze warsztatowym.
Zdecydowana przewaga zalet przedsięwzięcia wpłynęła na to, iż placówki biorące
udział w projekcie wykazały chęć dalszego uczestnictwa w jego kolejnych edycjach.
Dzięki temu studenci mogli w kolejnych latach realizować zadania, a także nabywać
i rozwijać swoje umiejętności pedagogiczne.
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6. Podsumowanie
Edukacja zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem każdego dziecka.
Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo ucznia to jedno z zasadniczych zadań szkoły,
dążącej do pełnego
i wszechstronnego rozwoju swoich wychowanków. Przekazując dzieciom wiedzę
o zdrowiu, kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, promujemy
prozdrowotny styl życia, a tym samym pozytywnie wpływamy na zdrowie
społeczeństwa. Ukierunkowanie prozdrowotnych działań edukacyjnych w stronę
rozwoju aktywności ucznia jest najlepszą inwestycją w jego dorosłe życie. Z kolei
edukacja dla bezpieczeństwa jest elementem edukacji zdrowotnej. Należy zatem
uświadamiać uczniom, a także ich rodzicom o potrzebie zachowania wszelkich zasad
bezpieczeństwa. Kształtować postawy, umiejętności i bezpieczne zachowania, które
ułatwią uniknięcie urazów w domu, w szkole i najbliższym otoczeniu oraz dadzą
możliwość praktyki zachowań bezpiecznych, ale również prawidłowego postępowania w sytuacjach zagrożenia.
W oparciu o wyniki badań ewaluacyjnych stwierdzamy, że realizacja w pełni
społecznego projektu daje satysfakcje studentom i dzieciom w wieku przedszkolnym
i szkolnym, a także jest wsparciem dla nauczycieli.

7. Wnioski
1. Projekt „Promujemy zdrowie i bezpieczeństwo w naszym mieście” zawiera
elementy edukacyjne. Kładzie nacisk na kształtowanie prawidłowych postaw
dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa już od najmłodszych lat. Pobudza
w uczniach chęć tworzenia własnego stylu życia jako człowieka aktywnego,
chętnego do działania, ciekawego świata i otaczającej go rzeczywistości.
2. W ramach projektu dzieci zyskują wiedzę i umiejętności poprzez zabawę, dzięki
czemu łatwiej i szybciej przyswajają nowe wiadomości. Taki sposób nauki jest
bardzo efektywny, bowiem dzieci wdrażają nowe nawyki do życia codziennego.
3. Z badań wynika, iż projekt jest pozytywnie postrzegany przez jego uczestników,
dlatego zaleca się kontynuację projektu w kolejnych latach. Będzie to skutkować poszerzeniem wiedzy uczniów na temat zdrowia, bezpieczeństwa oraz
propagować pozytywne wzorce zachowań.
4. Realizacja projektu przy współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ jest integracją środowisk. Jest okazją do wymiany doświadczeń oraz
zacieśniania współpracy między placówkami, a uczelnią wyższą.
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Zdrowie i bezpieczeństwo w naszym mieście – projekt edukacyjny kształtujący
postawy prozdrowotne dzieci i młodzieży
Streszczenie
Edukacja zdrowotna znacząco wpływa na nawyki zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży.
Realizowane programy edukacyjne sprzyjają wymianie poglądów i budowaniu relacji uczeń-nauczycielstudent, praktykant-rodzic-grupa rówieśnicza. Jeżeli wspólnie realizowana jest edukacja zdrowotna
i jednocześnie promocja zdrowia na każdym etapie kształcenia to młody człowiek otrzymuje wiedzę
i wypracowuje nawyki prozdrowotnych zachowań na całe życie. W latach 2010-2016 zajęcia edukacyjne
przeprowadzono w 107 placówkach, zajęcia prowadziło 331 studentów. Zebrane scenariusze zajęć
o tematyce zdrowia opublikowano w materiałach edukacyjnych.
Słowa kluczowe: zdrowie, edukacja zdrowotna, bezpieczeństwo, wychowanie, dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym.

Health and safety in our city – an educational project shaping pro-health
attitudes of children and youth
Abstract
Health education significantly influences the lifestyle habits of children and adolescents. Educational
programs are conducive to exchanging views and building student relationships – teacher-studentparents – peer group. If the promotion of health at every stage of education is achieved, young people
receive knowledge and develop lifelong habits.
Keywords: health, health education, safety, preschool and school children.

Załącznik – dokument projektu „Promujemy zdrowie i bezpieczeństwo
w naszym mieście” (realizacja 2016 rok)
Wydział Nauk o Wychowaniu
PROJEKT pt.: Promujemy zdrowie i bezpieczeństwo w naszym mieście
PARTNERZY:

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ;

Komenda Miejska Policji w Łodzi;

Straż Miejska w Łodzi;

PM 153, SP 35, SP 46, SP 54, SP 55 – to placówki wiodące (uczestnicy wszystkich edycji).
PATRONAT: Wydział Zdrowia i Spaw Społecznych UMŁ
współpraca w ramach programu Łódź – Zdrowe Miasto
Czas realizacji ostatniej edycji: marzec 2016 – czerwiec 2016 (semestr letni roku akademickiego 2015/2016)
Odbiorcami są: Przedszkola Miejskie i Szkoły Podstawowe z Łodzi i województwa
Celem projektu jest:
1. Promowanie aktywności ruchowej, sportowej i zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie zajęć
z promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
2. Wychowania najmłodszych przez sport do sportu i rekreacji ruchowej.
3. Integracja środowisk związanych z kulturą fizyczną, zdrowiem i bezpieczeństwem (studenci,
kluby sportowe, stowarzyszenia, władze miasta) ze środowiskiem przedszkolnym i szkolnym.
4. Opanowanie przez uczestników projektu wiadomości i umiejętności promujących zdrowie.
5. Wspólna integracja różnych grup wiekowych podczas imprez sportowych, promujących zdrowie
organizowanych w placówkach z udziałem studentów pedagogiki kultury fizycznej i zdrowotnej.
Zakres działań:

realizacja programu bezpieczna szkoła w placówkach przedszkolnych i szkolnych;

organizacja zajęć sportowych promujących aktywność ruchową i zdrowe odżywianie;

organizacja Festynu Promującego Zdrowie dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
Uczestnicy:

przedszkolaki;

uczniowie klas I –VI;
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studenci III roku UŁ – Wydział Nauk o Wychowaniu, kierunek pedagogika, specjalność
pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej (3-osobowe zespoły).
Zadania (studenci):

Uświadomienie roli i znaczenia aktywności ruchowej w prawidłowym rozwoju dziecka;

Umiejętność wspomagania rozwoju dziecka poprzez gry i zabawy (również z zakresu edukacji
zdrowotnej);

Umiejętność organizacji imprezy sportowej dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych
i ich rodziców, opiekunów;

Wdrażanie dzieci do dbałości o zdrowie we wszystkich jego aspektach.
Zadania (dzieci):

kształtowanie: postaw, umiejętności ruchowych, wszechstronnej sprawności oraz zdobywanie
wiadomości dotyczących zdrowia i zachowań prozdrowotnych, a także bezpieczeństwa
w zależności od tematów poszczególnych zajęć;

aktywne uczestnictwo w zajęciach i wspólna zabawa.
TEMATY DO REALIZACJI w ramach projektu:

promocja zdrowia;

akcja promocyjna, wystawy i akcja plakatowa promująca zdrowie;

jak zadbać o zdrowie w każdym wieku;

profilaktyka wad postawy;

bajka o tematyce prozdrowotnej;

choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożeniem dla zdrowia;

aktywność ruchowa, sportowa;

zabawy i gry ruchowe (ze śpiewem przy muzyce, orientacyjno-porządkowe, z mocowaniem
i dźwiganiem, na czworakach, zabawy i gry bieżne, skoczne i rzutne);

wyszukanie i zastosowanie w zajęciach nowoczesnych metod aktywizujących opartych na
ruchowej ekspresji dziecka;

zajęcia ruchowe promujące różne dyscypliny sportu;

wycieczki rowerowe w szkole, wspólne zabawy i gry na boisku szkolnym;

aktywne spędzanie czasu wolnego razem z rodzicami (prozdrowotne zajęcia w czasie wolnym
z rodziną);

emocje, stres, agresja;

tworzenie sytuacji zabawowych przeciwdziałających agresji i sprzyjających rozwiązywaniu
konfliktów drogą negocjacji;

higiena i bezpieczeństwo;

zabawy i gry dydaktyczne dotyczące higieny i bezpieczeństwa;

organizacja spotkania z Policją w ramach działań profilaktycznych – zasady bezpieczeństwa
w naszym mieście (bezpiecznie nad wodą, rowerzysto bądź widoczny);

profilaktyka uzależnień – dbam o swoje zdrowie (szkodliwość palenia i picia alkoholu);

organizacja spotkania ze Strażą Miejską w ramach działań profilaktycznych (bezpiecznie na ulicy
i na placu zabaw, bezpieczna szkoła);

Organizacja spotkania i imprezy „wspólne sportowanie”;

spotkania dotyczące zdrowia ze specjalistami (lekarze, dietetycy, sportowcy, olimpijczycy);

Festyn promujący zdrowie dla dzieci i ich rodziców w ustalonym z Dyrekcją terminie
w placówkach.
Realizacją projektu z ramienia Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego zajmują się dr
Anna Maszorek-Szymala oraz mgr Katarzyna Król Pracownia Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego.
Założeniem projektu jest wypracowanie wspólnych założeń do dalszej edukacji w zakresie zachowań
prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia, opracowanie scenariuszy zajęć na różnych etapach
edukacji, które posłużą nauczycielom przedmiotu w prowadzeniu lekcji.
Projekt podpisali:

Dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego;

Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu;

Komendant Miejskiej Policji w Łodzi;

Komendant Straży Miejskiej w Łodzi.
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