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Magdalena Malik1

Nauczyciel szkoły niepublicznej w pracy zdalnej 
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Uczniowie, rodzice i opiekunowie oraz kadra pedagogiczna w obecnym roku 

szkolnym doznali wstrząsu edukacyjnego. Pandemia, która dotknęła każdą sferę życia 
codziennego nie ominęła również oświaty. W nauczaniu na pierwszym planie pojawiły 
się nowoczesne technologie, które dla części użytkowników stały się „wyzwaniem” 
w korzystaniu do pracy z uczniem. Rzeczywistość pokazała, że nawiązanie kontaktu 
z drugą osobą czy przekazanie i odbieranie potrzebnych wiadomości w zakresie 
kształcenia drogą zdalną nie dla każdego było umiejętnością łatwą i prostą do 
zaprezentowania.

 Czas pandemii zmusił do zmiany aktywności zawodowej nauczycieli i wycho-
wawców, którzy w pracy zaczęli starać się połączyć wiadomości z poszczególnych 
przedmiotów z zagadnieniami wychowania. Pedagog podczas prowadzenia lekcji 
został zmuszony do zmiany stosowanych wcześniej metod pracy z dziećmi. 

Celem niniejszego artykułu było ukazanie postawy ucznia o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych w chwili rozpoczęcia zdalnego nauczania i w momencie zakończenia 
obecnego roku szkolnego. Pragnęłam także zwrócić uwagę na nauczyciela, który 
w zmienionych formach pracy odczuwał brak bezpośredniego kontaktu z uczniem i jego 
rodzicem. Starałam się zarysować możliwości działania placówki niepublicznej i jej 
pracowników w zmienionych warunkach nauczania. Pojawiające się trudne sytuacje 
wychowawcze w domach rodzinnych ucznia rodziły problemy, które tylko w niewielkim 
zakresie były rozwiązane lub niwelowane przy wsparciu kadry pedagogicznej.
1. Wkraczanie w rzeczywistość szkolną ucznia o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych

Nauczanie w placówce niepublicznej często dla początkującego nauczyciela rysuje 
się jako miejsce realizacji własnych pasji zawodowych. Wpływa na to stan liczebny 
klas oraz wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, a także możliwości korzystania 
z oferty edukacyjnej poza szkołą, nie obawiając się kosztów. Wobec uczenia 
wracającego z wakacji, które mogą zostać przedłużone nawet do połowy września, 
należy być wyrozumiałym a jednocześnie mieć nadzieję, że jego wiedza pozaszkolna 
zostanie umiejętnie przekazana nauczycielowi. Wówczas rodzic ma przekonanie, że 
wybór placówki był właściwy. Czy początek września czy jego połowa rzeczywistość 
szkolna rusza swoim rytmem.

Dla większości kadry pedagogicznej w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych dużym wsparciem jest obecność podczas lekcji nauczyciela 
wspomagającego. W szkole, w której nie ma klas integracyjnych jego pomoc jest tym 
bardziej istotna. Osoba na danym stanowisku powinna wykazywać się właściwym 
przygotowaniem do wykonywania powierzonych obowiązków, dlatego warto tutaj 
wspomnieć o posiadanych kompetencjach. Diagnostyczne pozwalają rozpoznać 
możliwości i zdolności oraz potrzeby dzieci.  Dzięki nim potrafi ocenić stosunki 

1 magdalena.malik@pwt.wroc.pl, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.
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panujące w klasie i określić komunikację między rówieśnikami. Z punktu widzenia 
rodzica i pedagoga ważne jest posiadanie przez nauczyciela wspomagającego 
kompetencji wychowawczo-dydaktycznych. Stają się przydatne w trakcie interwencji 
związanych z relacjami między uczniami i zachodzącymi problemami w placówce, 
które dotyczą organizacji edukacji. Wśród tej grupy kompetencji możemy wymienić:

• przystosowanie zadań do możliwości każdego dziecka;
• stosowanie szeroko zakrojonej indywidualizacji;
• elastyczność planów;
• współpraca z innymi nauczycielami;
• tworzenie odpowiedniej atmosfery w klasie;
• stosunek do dzieci nacechowany sympatią [1].

Warto pamiętać o kompetencjach mających przełożenie na działania o charakterze 
interpersonalnym oraz innowacyjnym. W tym odniesieniu podstawą stają się 
indywidualne cechy osobowe nauczyciela wspomagającego, do których można  
zaliczyć: cierpliwość, otwartość, poczucie humoru, tolerancja, usposobienie, opiekuń-
czość, empatia czy komunikatywność. W przypadku kompetencji innowacyjnych 
mamy na myśli przekładanie ich na potrzebę tworzenia, poszukiwania oraz 
umiejętnego wdrażania do praktyki najlepszych i nowych rozwiązań,  które odnoszą 
się bezpośrednio do procesu wychowawczo-dydaktycznego [2]. Zaangażowanie 
w wykonywaną pracę przez nauczyciela wspomagającego wpływa na uczniów oraz 
budowanie wzajemnych relacji z wychowawcą klasy i kadrą pedagogiczną.

 Swoją uwagę skoncentrowałam na dzieciach ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi, które w orzeczeniu z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej posiadały 
w rozpoznaniu zapis: z autyzmem w tym z zespołem Aspergera [3].

Najbliższa rodzina i grono pedagogiczne mają ogromny wpływ na przyszłe losy 
dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Znajomość ograniczeń,  która wynika 
ze specyfiki zaburzenia, a także umiejętność rozwijania sprawności życiowych czy 
edukacyjnych powinny stać się przedmiotem wyjątkowej troski i zainteresowania ze 
strony nauczycieli, terapeutów oraz rodziców. Osoby pracujące z dzieckiem powinny 
uwzględniać problemy i bariery charakterystyczne dla spektrum autyzmu [4]. Spojrzenie 
na dziecko z perspektywy zaburzenia, wyzbycie się porównań do innych dzieci, ma 
wpływ na istotę relacji uczeń-nauczyciel i w istotny sposób usprawnia funkcjonowanie 
szkolne wybranej jednostki. Najczęstsze przeszkody i utrudnienia, jakie mają miejsce,  
a które dotyczą kompetencji komunikacyjnych i ograniczeń sensorycznych, to: 

• trudności z przystosowaniem się do zasad panujących w grupie, brak lub wybiórczy 
kontakt wzrokowy i kłopoty z nawiązaniem i podtrzymywaniem relacji czy izolacja;

•  brak lub ograniczona umiejętność przewidywania, rozumienia zachowania 
własnych i innych osób wraz z nimi konsekwencje; mylne odczytywanie zachowania, 
gestów, oczekiwań otoczenia; trudności z rozumiem instrukcji i zasad wyrażanych 
werbalnie, trudności z przejmowaniem perspektywy myślowej i intencji innych osób, 
czasami gwałtowne, reakcje na zmiany, przekraczanie granic i zasad panujących 
w grupie, zachowania nieakceptowane społecznie; 

• kłopoty z rozpoznawaniem, rozumieniem i właściwym wyrażaniem swoich emocji 
oraz radzeniem sobie z emocjami innych. Osoby z autyzmem, ale także z zespołem 
Aspergera mają problem z rozpoznawaniem wyrazu twarzy innych osób, mowy ciała, 
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np. reagują śmiechem na płacz innej osoby lub krzykiem, agresją, autoagresją [5]; 
• bardzo duże trudności w komunikacji językowej. U osób z autyzmem 

poziom rozwoju komunikacji werbalnej stanowi jeden z kluczowych problemów 
przystosowania społecznego. Może być ona całkowicie zaburzona i pozostać na etapie 
podstawowych zwrotów i ubogiego słownictwa do niemalże zupełnie prawidłowej. 
W przypadku osób z zespołem Aspergera sprawność komunikacyjna przestawia się 
znacznie korzystniej, jednak nie jest pozbawiona ograniczeń w rozumieniu wszelakich 
zawiłości językowych, metafor, żartów, zbyt dosadne rozumienie języka, kłopoty 
z naprzemienna rozmową [6];

• hiperaktywność, nadmierna ruchliwość, problemy ze skupieniem uwagi, często 
skupienie na szczegółach, brak wytrwałości w realizacji zadań wymagających 
zaangażowania poznawczego i skupienia uwagi, tendencja do przechodzenia od jednej 
aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich; 

• sensoryzmy czyli obniżony lub podwyższony próg reakcji lub wrażliwości na 
bodźce (dotyk, dźwięki, światło itp.) niepokój.

Dla części dzieci z autyzmem szkoła może być miejscem nieprzewidywalnym, 
nieznanym, które będzie wywoływać lęk i poczucie zagubienia. To niekiedy wpływa 
na ich zachowanie i prowokuje trudne sytuacje dla społeczności szkolnej. Celem 
udzielenia pomocy i chęci ułatwienia dziecku funkcjonowania w placówce, można 
opracować program adaptacji ucznia, w nowej dla niego sytuacji. Warto pamiętać, aby 
w powstającym dokumencie zostały uwzględnione następujące zapisy:

 • zapoznanie się z otoczeniem, salą klasową i innymi pomieszczeniami; 
• przygotowanie dziecka do tego, jakie zajęcia będą odbywać się w szkole, jak 

długo będą trwały, jaki będzie plan dnia, jakie zasady obowiązują w szkole [7]. 
Program adaptacyjny ucznia musi być umieszczony w dokumentach wychowawcy 

klasy, aby można było odwołać do ustaleń w nim zawartych. Program możezostać 
napisany przez wychowawcę, pedagoga, wspólnie z psychologiem, nauczycieli 
uczących w danej klasie, nauczyciela wspierającego. W dokumentach uczniów można 
przeczytać różne opisy, poniżej przedstawiam następującą charakterystykę.

„Jedno z dzieci cechuje się możliwościami intelektualnymi w normie a procesy 
myślenia przebiegają sprawnie. Jego analiza wzrokowa kształtuje się powyżej 
przeciętnej. Z trudem definiuje słowa,  natomiast w mowie wykazuje dziecko duży 
zasób słownictwa czynnego. Wykazuje ciekawość poznawczą. Nowe informacje 
zostają zapamiętane szybko ale nie zawsze trwale. Podczas pracy na lekcji w szkole 
dziecko wykonuje polecenia nauczyciela, interwencja nauczyciela wspomagającego 
nie musi być znaczna. Zadania są wykonywane poprawnie, zgodnie z poleceniem 
i dostosowaniem do umiejętności dziecka. Czas przeznaczony na kartkówkę czy 
sprawdzian nie musi być wydłużony. W zachowaniu widać ufność, chęć nawiązania 
kontaktu z rówieśnikami i pozostałymi dziećmi w szkole. Mowa u dziecka jest 
rozwinięta, komunikacyjna. Artykulacja nie budzi zastrzeżeń. W domu rodzinnym 
posiada dwójkę rodzeństwa, starszą siostrę i młodszego brata. W czynnościach 
samoobsługowych przejawia samodzielność. Nieprawidłowości można dostrzec 
w odbiorze i przetwarzaniu wrażeń zmysłowych”. 
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W pracy z uczniem nauczyciele realizują zapisy zawarte w indywidualnym 
programie edukacyjno-terapeutycznym. Przez cały czas nauki jest zachowany kontakt 
z rodzicami. Wszystkie uwagi, zachowania budzące niepokój zostają rozwiązywane 
na bieżąco. Każdy dzień dziecko rozpoczyna w szkole z uśmiechem i nie wykazuje 
niechęci czy niezadowolenia z uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych lub lekcjami 
poza placówką.

Przeciwieństwem jest drugie dziecko,  które ma analogicznie postawioną diagnozę 
w orzeczeniu. Zaburzenie zostały stwierdzone już we wczesnym dzieciństwie. 
„Dziecko przejawia spore problemy adaptacyjne, które zostają wyrażone jako objawy 
mutystyczne, lęk przed grupą, trudności z nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji. 
Wśród najbliższych wszystkie objawy znikają i dziecko się otwiera a nawet pragnie 
być w centrum i koncentrować na sobie uwagę. W szkole po czasie adaptacji można 
zauważyć pozytywne zmiany. Potrzebuje planów dnia, szczegółowo rozpisanych 
elementów zajęć. Znika wtedy napięcie emocjonalne. W nowych sytuacjach dziecko 
przeżywa silny stres i wówczas komunikacja werbalna jest skierowana do osoby 
najbliższej, jest to na ogół rodzic. Artykulacja jest mało wyraźna, przekaz nie zawsze 
zrozumiały dla otoczenia. Możliwości intelektualne dziecka są w normie, w dolnej 
granicy przeciętnej”. 

Dziecko często spóźniało się na lekcje i były kłopoty z wejściem do Sali z powodu 
agresywnego zatrzymywania mamy. W trakcie lekcji uczeń często nie chciał wykonywać 
poleceń żadnego z nauczycieli. Bez wsparcia czy indywidulanej pracy dziecko nie 
wykonałoby większości zadań. Mimo uczęszczania na spotkania z terapeutą, w szkole 
nie zostały zauważone zmiany w pracy dydaktycznej. Dla nauczycieli była to praca 
pełna pokory, ale też wzbogacania wiadomości z obszaru rewalidacji. Umiejętność 
głównie interpretowania zasad pedagogicznych pozwalała zorientować się w zakresie 
stosunku interpretatora do osoby z niepełnosprawnością, a także tendencji w określaniu 
celów edukacyjnych i rewalidacyjnych. Słusznie przedstawiciele pedagogiki 
specjalnej zauważają,  że oprócz znajomości treści z poszczególnych przedmiotów 
i rodzaju prowadzonych lekcji z reguły dużo ważniejsze okazuje się zrozumienie 
specyfiki funkcjonowania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Do tego 
należy dołożyć wiedzę, która odnosi się do trudności doświadczanych przez ucznia 
i prowadzącego w procesie kształcenia. W pracy edukacyjnej problematyka zasad 
pedagogiki rewalidacyjnej powinna być coraz częściej podejmowana przez badaczy, 
zwłaszcza z perspektywy nauczycieli szkół ogólnodostępnych [8]. 
2. Nauka w czasie pandemii – niepubliczna szkoła podstawowa

W szkole społecznejz chwilą przejścia na nauczanie zdalne nauczyciele otrzymali 
możliwość wprowadzenia elastycznych godzin pracy z uczniami. Kontakt online 
z dzieckiem oraz rodzicem po pierwszych tygodniach w nowej formie ukazał problemy 
natury wychowawczej. Obejmowały relacje między dzieckiem a kadrą pedagogiczną, 
ale także między domownikami. Uczestnictwo wychowanków w pracy zdalnej 
angażowało do aktywnej pracy rodziców i opiekunów dziecka. Wymagało to od nich 
zmiany harmonogramu dnia codziennego i zwrócenia uwagi na możliwości własnej 
pociechy w pracy online. Z kolei nauczyciel często był zmuszony do wykazania 
się poza umiejętnościami w zakresie pedagogiki, również zdolnościami w obszarze 
szeroko ujętej psychologii. Warto wspomnieć, że pedagog stosuje zasady, które zostały 
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określone w pedagogice specjalnej, a jednocześnie realizuje zagadnienia z obszaru 
nauczania i wychowania pedagogiki ogólnej. Poza tym spora grupa nauczycieli, 
nie posiadając uprawnień z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej jest zobligowana do 
znajomości w zakresie treści np.: tyflopedagogiki, surdopedagogiki [9].

Podejmując pracę na stanowisku nauczyciela przedmiotu w placówce 
niepublicznej, trzeba mieć świadomość, że placówka przyjmując dzieci z orzeczeniem 
o niepełnosprawności nie zostają przypisane do klasy integracyjnej, ponieważ ona nie 
istnieje. W trakcie pracy nie zawsze dziecku wymagającemu wsparcia towarzyszyć 
musi nauczyciel wspomagający. Należy liczyć się także z aktywnym udziałem 
rodziców w życiu szkoły. Wymaga to od nauczyciela odpowiednich umiejętności 
i wysokiej kultury osobistej, aby wzajemna współpraca przebiegała jak najlepiej 
i osiągała efekty zadawalające dla obu stron. W placówce niepublicznej mała ilość 
uczniów powoduje,  że wychowawca dysponuje sporą wiedzą o wychowanku, 
o co często dbają rodzice celem podejścia indywidualnego do dziecka. Większość 
rodziców prosi o bieżące uzupełnianie informacji na temat ocen i zachowania młodego 
człowieka w szkole, jednocześnie aby nauczyciel przesyłał wiadomości na podane 
adresy mailowe. Wynika to z aktywności zawodowej, która w większości osób łączy się 
przemieszczaniem w kraju lub poza granice Polski, liczne spotkania z kontrahentami, 
licznymi dokumentami a kontakt zdalny pozwala na wygospodarowanie czasu na 
kwestie wychowania i edukacji dziecka.

 Opisany wyżej pierwszy uczeń w początkach nauki zdalnej miał kłopoty 
z funkcjonowaniem z wykorzystaniem komputera i ogromnie odczuwał brak drugiej 
osoby. Rodzice zgłaszali, że nasiliło się działanie agresywne. Jego przejawy musiała 
przyjąć na siebie rodzina. Na pytania nauczyciela wspomagającego i pozostałych 
nauczycieli dziecko udzielało następujących odpowiedzi: brakuje mu szkoły, podwórka, 
że chciałoby wyjść z domu. Podczas jednej z lekcji radość wywołał ptak, który usiadł 
na parapecie. Uczeń wykazywał zainteresowanie odgłosami poza oknem koncentrując 
na tym swoją uwagę. Żaden z prowadzących nie obniżył dziecku oceny z zachowania 
i nie zabronił aby mówiło o swoich uczuciach. Elastyczność w pracy z uczniem, spokój 
oraz regularny kontakt z rodzicami czy opiekunami miało odzwierciedlenia w nauce. 
Dziecko ani razu nie było nieprzygotowane do zajęć i zawsze miało odrobione 
zadanie domowe. Uczestniczyło w kartkówce i sprawdzianie. Obsługa komputera po 
kilku tygodniach nie sprawiała problemu. Podczas omawiania pracy uczniów w tym 
trudnym czasie, nauczyciele wspólnie stwierdzili, że możliwości dziecka są bardzo 
wysokie i w pewnym stopniu jest to wskazówka do dalszej pracy.

 Drugi uczeń pracował zdalnie w trakcie lekcji jednak zauważyć można było spore 
kłopoty. Niewątpliwie utrudnieniem był brak komunikacji słownej. Nasiliły się ataki 
agresji do wybranych nauczycieli z przedmiotów,  których zadań dziecko nie potrafiło 
samodzielnie rozwiązać. Dominowała grupa przedmiotów ścisłych, w części w ogóle 
zadania nie zostały wykonane. Rodzic przekazał wiadomość, że brak możliwości 
wyjścia do szkoły czy na grupę terapeutyczną, na początki izolacji spowodowało 
zaburzenia snu i przejaw agresji słownej. To drugie zjawisko utrzymywało się do końca 
nauki zdalnej. Zła kondycja psycho-fizyczna odbiła się na relacjach z najbliższymi. 
Mama przejęła obowiązki dziecka jako ucznia. Niestety będzie to miało konsekwencje 
w przyszłym roku szkolnym.
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Pracując w szkole niepublicznej, w większości wybranych placówek, nauczyciel 
ma możliwość poświęcenia więcej czasu dla poszczególnych uczniów. Może dłużej 
skoncentrować się na ich kłopotach, wykorzystać różne formy i metody pracy, celem 
osiągnięcia najlepszych wyników. Z pewnością placówka niepubliczna oferuje ze 
swojej strony bogatą atrakcyjność dydaktyczną. W opisywanych szkołach czasami jest 
to zasługa rodziców. Nauka zdalna ukazała podział uczniów w przypadku posiadania 
sprzętu czy dostępu do Internetu lub możliwości wykorzystania platformy edukacyjnej. 
Ma to wpływ również na pracę nauczyciela. 

W ówczesnej sytuacji dziecko niepełnosprawne stanęło przed kolejnym wyzwaniem 
na drodze życia. Praca zdalna z początku postrzegana jako przedsięwzięcie trudne 
i wymagające, z czasem u niektórych uczniów ukazała nowe postawy. Ważne, 
że nowa sytuacja zobligowała grono pedagogiczne do efektywniejszej pracy, 
usprawnienia kontaktów między sobą, aby jak najlepiej wspierać dziecko w potrzebie 
[10]. Jednocześnie zachęciła do omówienia i opracowania działań na przyszły rok 
szkolny. Dokonując analizy wybranego okresu pracy nauczyciela należy wziąć pod 
uwagę: nauczany przedmiot, sprawy wychowania, współpracę na linii wychowawca-
rodzic, wychowawca-nauczyciel wspomagający, a przede wszystkim rodzaj 
niepełnosprawności dziecka i funkcjonowanie dziecka zdrowego w trudnej sytuacji 
i jego relacji z rówieśnikami.
3. Nadzieja dla kolejnego roku szkolnego 

Nauczyciel pracując z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinien 
pamiętać, że jest ono przede wszystkim dzieckiem, a więc osobą w wieku rozwojowym, 
a niepełnosprawność to jedynie pewna cecha. Jak każdy młody człowiek podlega 
podobnym prawom rozwojowym a potrzeby emocjonalne zostają silnie zaznaczone. 
Oczekuje od drugiej osoby dużo uwagi, wparcia, cierpliwości i życzliwości.

W kolejnym roku szkolnym trudno przewidzieć gdzie uczniowie i nauczyciele 
będą witali uczniów, ale nie zwalnia to świata oświaty od jego planowania, organizacji 
i przygotowań w każdym z obszarów edukacji. Z pewnością należy zadbać o sprzęt 
komputerowy, z którego być może uczestnicy procesu kształcenia będą intensywnie 
korzystać. Warto zastanowić się jak będzie wyglądała wówczas praca z dziećmi 
i czy uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymają dodatkowe 
godziny dydaktyczne. W jaki sposób minimalizować będzie się ich zmienne stany 
emocjonalne – agresję, lęk czy inne obawy ze względu na zburzenie ich harmonogramu, 
przewidywalności działań w danym dniu.

Przed kolejnym rokiem szkolnym i jego wyzwaniami staną nauczyciele, rodzice 
i uczniowie razem, ale trzeba mieć nadzieję, że obecna sytuacja każdą grupę 
czegoś nauczyła i zostały wyciągnięte wnioski. Jeśli pragniemy, aby dziecko miało 
możliwość funkcjonowania w społeczeństwie musi czuć się w pełni akceptowane. 
W tym celu nauczyciele powinni zwracać uwagę na zagadnienia związane z tolerancją 
i wzajemną pomocą pomiędzy uczniami zdrowymi a niepełnosprawnymi co ma duże 
znaczenie wychowawcze dla młodego pokolenia. Aktualnie zmieniły się stosunki osób 
zdrowych względem niepełnosprawnych, wynikają one z akceptacji i normalizacji 
funkcjonowania tej drugiej grupy. Zniknął też lęk ludzi zdrowych przed innością, 
ponieważ niepełnosprawność nie oznacza gorszej jednostki, a jedynie wymaga 
wsparcia w wykonywaniu pewnych czynności [11]. Nauczyciel, pracownicy szkoły, 
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stanowią grupę osób wraz z rodzicami czy opiekunami dziecka, którzy powinni 
w konkretnych przypadkach stanowić przykład własną osobą.
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Nauczyciel szkoły niepublicznej w pracy zdalnej z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych
Streszczenie 
Dziecko, w tym dziecko niepełnosprawne, jego rodzice, kadra pedagogiczna oraz pozostali uczestnicy 
procesu kształcenia w obecnym roku szkolnym doznali wstrząsu edukacyjnego. Sytuacja, która zaistniała 
w życiu codziennym dotknęła również oświatę. Na pierwszym planie pojawiły się nowoczesne technologie, 
które dla części użytkowników stały się „wyzwaniem”, aby nawiązać kontakt z drugim człowiekiem. 
Czas pandemii zmusił do zmiany aktywności zawodowej nauczycieli i wychowawców, którzy 
w swojej pracy zaczęli starać się połączyć wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów 
z aspektami wychowania. Nauczyciel w trakcie lekcji został zmuszony do zmiany stosowanych metod 
w pracy z uczniami. W szkole prywatnej wystąpiła możliwość wprowadzenia elastycznych godzin 
pracy z dzieckiem. Kontakt online z uczniem oraz rodzicem po pierwszych tygodniach pracy zdalnej 
ukazał problemy natury wychowawczej, jak i relacje między dzieckiem a rodzicem. Dokonując analizy 
wybranego okresu pracy nauczyciela należy wziąć pod uwagę: nauczany przedmiot, sprawy wychowania, 
współpracę na linii wychowawca-rodzic, wychowawca-nauczyciel wspomagający, a przede wszystkim 
rodzaj niepełnosprawności dziecka i funkcjonowanie dziecka zdrowego w trudnej sytuacji i jego relacji 
z rówieśnikami.
Słowa kluczowe: nauczyciel, klasa szkolna, uczeń, nauka
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A private school teacher working remotely with a student 
with special educational needs
Abstract
A child, especially a child with exceptionalities, theirparents, teachers, and any other educational stake 
holder shave experienced an educational shock this year.
The situation which we well know from our daily lives influenced the world of education as well.
The most important and challenging (in the new reality) were technological possibilities which aided 
human-to-human contact. The pandemic caused that all teachers were forces to change their daily work  
a ctivities and patterns. The teachers, also, needed to change the pedagogical methods. In the private 
schooling, the class scheduling became more flexible. Online work highlighted new arising problems, not 
onlybetween the teacher and the student, but also between the parent and the child.
When analyzing teacher’s work, we need to take into consideration the following topics: Curriculum, 
pedagogical issues, collaboration between teachers and parents, and especially the type of the child’s 
exceptionality and its severity which translates into daily functioning. The remote school work involved 
not only the child’s teachers but parents and/or guardians as well. Parents and guardians needed to 
reorganize their daily schedule and reflect on their abilities of the remote work. On the other hand, the 
teacher needed to not only exhibited a great deal of curricular knowledge but became a psychological 
expert on how to navigate the new reality. Further, the child with exceptionalities became even more 
challenged by the daily life.
The remote school work, whichatfirst was considered challenging, subsequently gave an opportunity to 
reflection and discussion of new topics and new approaches for the next school year.
Keywords: teacher, homeroomteacher in the remote learning space
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Barbara Łochowska1

Jak sobie poradzić? Nauczanie historii w sytuacji 
pandemii – problemy i sposoby ich rozwiązania

1. Wprowadzenie
Sytuacja pandemii wymusiła zmiany w dotychczasowym sposobie nauczania 

oraz uczenia się. Okazało się bowiem, że wiele stosowanych rozwiązań w nauczaniu 
historii nie sprawdza się w wirtualnej rzeczywistości. System pracy zdalnej stanowi 
ogromne wyzwanie zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, a także rodziców, którzy 
w dość krótkim czasie byli zmuszeni przystosować się do funkcjonowania w nowej 
rzeczywistości. Problemy techniczne, brak odpowiedniego sprzętu, wymuszona 
zmiana metod i form pracy, brak pomocy naukowych czy ogromny stres uczniów, 
którzy musieli odnaleźć się w nowej sytuacji to tylko nieliczne przeszkody, z którymi 
na co dzień zmagają się pracownicy szkół i młodzież. W związku z tymi wszystkimi 
problemami, priorytetem stało się znalezienie w jak najkrótszym czasie jak najlepszych 
rozwiązań oraz szybkie ich wdrożenie. Umiejętność dostosowania metod i form pracy 
do uczniów oraz okoliczności jest podstawową kompetencją, którą powinien posiadać 
każdy nauczyciel. W czasie pandemii jedynym sposobem komunikacji z uczniami 
stało się korzystanie z narzędzi TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych). 
W związku z tym, niezależnie od doświadczenia, wieku, czy umiejętności posługiwania 
się programami komputerowymi, prowadzenie lekcji online stało się koniecznością.

 Celem pracy jest scharakteryzowanie, z jakimi problemami, w związku z pandemią 
COVID-19, muszą zmagać się nauczyciele historii oraz jakie są sposoby ich 
rozwiązania. Część opisanych trudności będzie zbieżna dla dużej części przedmiotów. 
W związku z tym, że każdy przedmiot cechuje się specyficznymi metodami i formami 
pracy, skupię się na tych charakterystycznych dla nauczania historii.
2. Podstawa źródłowa

Metodą badawczą zastosowaną w pracy była analiza dokumentów oraz raportów 
dotyczących wpływu pandemii COVID-19 na polską edukację, m.in. stworzona przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej publikacja pt. „Kształcenie na odległość. Poradnik 
dla szkół”, raport z badania ankietowego opracowany przez zespół pracowników 
portalu Librus pt. „Nauczanie zdalne. Jak wygląda w naszych domach”, publikacja pt. 
„Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport z badań” oraz ekspertyza pt. „Problem 
wykluczenia cyfrowego w edukacji zdalnej” przygotowane przez Centrum Cyfrowe.

Dokument pt. „Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół” został opublikowany 
25 marca 2020 r., czyli w dniu, kiedy nauczanie zdalne stało się obowiązkowe 
dla wszystkich szkół w Polsce [1]. W publikacji można odnaleźć wskazówki dla 
dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczące nauczania w czasie pandemii.

Raport z badania ankietowego opublikowany przez portal Librus pt. „Nauczanie 
zdalne. Jak wygląda w naszych domach” prezentuje wnioski wynikające z analizy 
ankiet przeprowadzonych wśród 20 989 rodziców uczniów w dniach 1-6 kwietnia 

1 Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
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2020 r. [2]. Publikacja zwraca uwagę na największe problemy oraz realizację edukacji 
zdalnej z perspektywy rodziców. 

Publikacja „Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport z badań”, która została 
opublikowana przez Centrum Cyfrowe przedstawia wyniki badań przeprowadzonych 
wśród nauczycieli w dniach 1-17 kwietnia 2020 r. [3]. Autorzy dokumentu zwracają 
uwagę na problemy edukacji zdalnej z perspektywy osób tworzących lekcje 
i pracujących z młodzieżą w systemie zdalnym.

Ekspertyza pt. „Problem wykluczenia cyfrowego w edukacji zdalnej” stworzona 
przez Centrum Cyfrowe przedstawia dane dotyczące bardzo istotnego problemu 
jakim jest wykluczenie cyfrowe, który został jeszcze bardziej uwidoczniony w trakcie 
pandemii i uniemożliwia niektórym uczniom udział w nauczaniu zdalnym [4].
Problem 1: Wymuszona zmiana metod nauczania 

Obecna sytuacja zmusiła nauczycieli do wdrożenia nowych sposobów komunikacji 
i pracy z uczniami. Niemożliwe było bowiem korzystanie z tych samych metod i form 
pracy, gdy nauczyciele nie mieli bezpośredniego kontaktu z młodzieżą. Niemniej 
jednak, dla wielu pedagogów wdrożenie zdalnego nauczania stanowiło ogromne 
wyzwanie, ze względu na brak odpowiednich kompetencji w korzystaniu z narzędzi 
i programów niezbędnych do komunikowania się online z uczniami.

Ministerstwo Edukacji Narodowej świadome tych ograniczeń, zamieściło we 
wcześniej wspominanym poradniku sugestię dla nauczycieli nieposiadających 
wystarczających umiejętności komputerowych, m.in. zalecono korzystanie z e-maila. 
Jak możemy przeczytać:

„Nie mając doświadczenia w zdalnym nauczaniu, możesz na początku posłużyć 
się pocztą elektroniczną. Pamiętaj jednak, że nie jest to narzędzie przeznaczone do 
zdalnego nauczania i możesz je wykorzystać do wymiany i przekazywania” [5].

Poradnik nie porusza jednak kwestii co zrobić, by owe kompetencje nabyć. Co 
prawda, w ostatnim rozdziale zamieszczono linki instruktażowe do korzystania 
z różnych programów i stron internetowych, ale jest to zdecydowanie niewystarczająca 
pomoc.

Ponadto Ministerstwo zwróciło uwagę, że to komunikacja pomiędzy uczniem 
a nauczycielem jest w czasie pandemii najważniejsza. Pedagodzy zachęcani 
byli do regularnego kontaktu z dziećmi i ich rodzicami za pomocą: „dzienników 
elektronicznych, poczty elektronicznej, list dyskusyjnych, forum na platformie 
elektronicznego wspomagania zajęć, forum społecznościowego” [6].

W jaki więc sposób nauczyciele prowadzili naukę zdalną? Żadne narzędzie 
wymienione powyżej nie jest bezpośrednio przeznaczone do prowadzenia lekcji online. 
Większość z nich wykorzystywana jest przez nauczycieli jako forma uzupełnienia 
normalnych lekcji. Najcięższa sytuacja była w marcu 2020, kiedy wszyscy 
dostosowywali się do nowych form pracy. Zgodnie z danymi z raportu Portalu Librus 
(opublikowanymi w kwietniu 2020 r.) zdecydowana większość nauczycieli (85%) 
wysyłała zakres stron do samodzielnego zrealizowania lub przekazała karty pracy 
do samodzielnego wykonania przez dzieci (72%) [7]. Ciężko więc w tym wypadku 
mówić o skuteczności i innowacyjnych metodach nauczania, czy ewaluacji efektów 
kształcenia. Ponad połowa nauczycieli (63%) wysyłała filmy edukacyjne, 47% 
z nich wykorzystywała platformę e-podręczniki, 44% stworzyło grupy na portalach 
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społecznościowych, a 25% przesyłało wskazówki dla rodziców do pracy z dzieckiem. 
Tylko 16% nauczycieli udostępniało dzieciom filmy, które nagrali [8]. Zgodne 
z raportem, aż 46% rodziców zaznaczyło, że w szkole ich dzieci żaden nauczyciel nie 
przeprowadził lekcji online (wideo-połączenia) [9].

Z drugiej strony, w badaniu przeprowadzonym przez Centrum Cyfrowe, aż 62,6% 
nauczycieli klas 4-8 wskazało, że prowadziło lekcje za pomocą platformy Zoom czy 
Skype. 26,2% osób, że nagrywali lekcje, a aż 83% przyznało się do prowadzenia 
indywidualnych konsultacji z uczniami. Nauczyciele wskazali także wiele narzędzi, 
które wykorzystują do prowadzenia w edukacji zdalnej, m.in. Kahoot, Messenger, 
Quizizz, WhatsApp, Instaling, Clickmeeting, GoogleForms, KhanAcademy, Padlet 
itd. [10].

Ponadto, w związku z przedłużającym się okresem kwarantanny, wiele szkół 
ujednoliciło formę pracy zdalnej z uczniami, np. poprzez korzystanie na wszystkich 
przedmiotach z jednej platformy do prowadzenia lekcji online np. MS Teams. 
Zdecydowanie usprawniło to proces pracy zdalnej i miało wpływ na zmianę metod 
pracy, m.in. wprowadzenie przez dyrekcję szkoły obowiązkowych wideo lekcji.
Problem 2: Problemy techniczne i wykluczenie cyfrowe

W związku z wprowadzeniem edukacji zdalnej, wielu nauczycieli, rodziców 
i uczniów musiało się zmierzyć z problemami związanymi z korzystaniem z narzędzi 
technologicznych. MEN w swoim raporcie apeluje do nauczycieli o zrozumienie dla 
dzieci oraz ich problemów, z którymi muszą się zmagać:

„Nie wszyscy mogą mieć w pełni swobodny dostęp do internetu. W takiej 
sytuacji potrzebne będą alternatywne rozwiązania. Do ich poszukiwania warto 
włączyć rodziców i samych uczniów. Pamiętajcie również, że oprócz przyswojenia 
materiału i wykonania ćwiczeń, uczniowie muszą pokonać barierę technologiczną. 
Logowanie, przesyłanie, generowanie postaci elektronicznej to dla nich dodatkowy 
czas poświęcony na naukę” [11]. 

W powyższym fragmencie zasugerowano stosowanie „alternatywnych rozwiązań”. 
Niestety, w tej kwestii nauczyciele zostali pozostawieni sami sobie, bowiem 
znalezienie sposobu komunikacji z uczniami mającymi problem z internetem lub jego 
brakiem, okazało się czasem niemożliwe. Problemy te uwidoczniły zjawisko określane 
wykluczeniem cyfrowym. Brak internetu nie jest jego jedynym przejawem. W wielu 
rodzinach, według ekspertyzy Centrum Cyfrowego 25%, a według raportu portalu 
„Librus” 37% dzieci musi współdzielić urządzenie do nauki zdalnej [12]. Oznacza to, 
że któreś z nich nie będzie mogło wziąć udziału w lekcji, co może spowodować duże 
trudności w nadrobieniu przez ucznia zaległości. 

Ponadto, problemem występującym w szczególności na obszarach wiejskich, jest 
słaba jakość połączenia internetowego, co czasem uniemożliwia udział w lekcjach, 
ponieważ uczestnik zajęć nie jest w stanie dołączyć do spotkania. Ograniczenia 
spotykają także użytkowników internetu mobilnego po wykorzystaniu limitu danych. 
W raporcie Centrum Cyfrowego jako główny problem w prowadzeniu lekcji zdalnych 
12% nauczycieli wskazuje ich trudności z łączem internetowym, a 38% słabą jakość 
łącza u swoich uczniów [13].

Niewątpliwie jedynym rozwiązaniem jest współpraca ze szkołą, która części 
młodzieży oraz nauczycielom może udostępnić sprzęt szkolny na potrzeby edukacji 
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zdalnej. Problem z brakiem internetu jest jednak bardzo trudny do rozwiązania. 
Nauczyciele powinni wykazać się zrozumieniem w stosunku do uczniów zmagających 
się z tymi przeszkodami i zaoferować im alternatywne sposoby przerobienia materiału.

Na samym początku okresu kwarantanny od wytycznych i decyzji dyrektorów 
zależał sposób prowadzenia lekcji w danej placówce. Nauczyciele musieli znaleźć 
najlepsze narzędzie do kontaktu z uczniami. Niemniej jednak, co podkreśla w swojej 
ekspertyzie Centrum Cyfrowe, nawet do 30% nauczycieli nie posiada „kompetencji 
do nauczania zdalnego i wykorzystania narzędzi cyfrowych” [14]. Zgodnie z raportem 
Centrum Cyfrowego „85% nauczycieli nie miała żadnych doświadczeń z edukacją 
zdalną przed epidemią koronawirusa” [15]. W związku z tym, część z nich musiała 
w bardzo szybkim czasie nauczyć się nowych umiejętności.

 Po wprowadzeniu wideo lekcji w szkołach okazało się, że problemy techniczne, 
z którymi zmagali się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele miały ogromny wpływ na 
przebieg zajęć. Wśród nich możemy wyróżnić m.in. trudności z:

• dołączeniem na spotkanie, co powoduje wydłużenie rozpoczęcia zajęć, ponieważ 
nauczyciel czeka na wszystkich uczestników albo próbuje pomóc uczniom w potrzebie;

• niedziałającym mikrofonem, co ogranicza lub czasem uniemożliwia czynny 
udział w lekcjach. W szczególności, gdy nauczyciel chce poprowadzić dyskusję, 
debatę czy pogadankę z uczniami;

• włączeniem i wyłączeniem mikrofonu przez uczniów. Brak wyciszenia mikrofonu 
powoduje, że inni uczestnicy spotkania słyszą odgłosy w tle z domów uczniów. 
Ponadto, w trakcie dyskusji czekanie na uczestnika aby włączył swój mikrofon 
powoduje zmniejszenie tempa debaty czy dyskusji i ma wpływ na odbiór zajęć przez 
jego uczestników. Uczniowie nie mogą też mówić w tym samym czasie, ponieważ 
wtedy nie słychać ich dobrze;

• brakiem dostępnego komputera lub możliwości podłączenia sprzętu do dużego 
ekranu. Część uczniów łączy się z nauczycielem ze swojego telefonu i na małym 
wyświetlaczu czasem ciężko im odczytać tekst zamieszczony na slajdach prezentacji. 
Ponadto, nie widać map, co w przypadku nauczania historii jest kluczowe. Bez 
możliwości dokładnego obejrzenia i przeczytania, ciężko uczniowi analizować źródła 
historyczne. 

Niewątpliwie w kwestiach problemów technicznych, niezwykle istotna jest 
współpraca ze szkolnymi informatykami, którzy mogą wspomóc swoją wiedzą 
i umiejętnościami. Ponadto, w internecie organizowanych jest wiele darmowych 
webinarów dotyczących obsługi programów do pracy z uczniami, np. na portalu 
Facebook: „Pan Belfer – nauczyciel z Internetów” czy „Uniwersytet w chmurze”.
Problem 3: Rozpraszacze

Większość uczniów nie jest przyzwyczajona i przygotowana do samodzielnego 
uczenia się, bez pomocy będącego obok nauczyciela czy rodzica. Ponadto, na ich 
pracę i produktywność mają wpływ tzw. rozpraszacze, tj. telefon, strony internetowe 
czy gry komputerowe. Korzystanie z tych narzędzi w trakcie prowadzonych lekcji 
online może spowodować, że uczeń zamiast skupić się na zajęciach, wybierze inną 
formę aktywności w internecie i jest to, pod kątem naukowym, czas stracony. Ponadto, 
uczniom generalnie zdecydowanie trudniej jest skupić uwagę w trakcie nauczania 
zdalnego, w szczególności, gdy podczas lekcji mają wyłączone kamerki i jedyną 
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formą kontroli nauczyciela nad pracą ucznia jest jego aktywizowanie podczas zajęć, 
m.in. zadając pytanie i prosząc o udzielenie odpowiedzi.

Podczas nauczania zdalnego zdecydowanie prościej jest uczniom rozmawiać ze 
sobą trakcie lekcji, np. używając innego komunikatora, co również powoduje brak 
skupienia uwagi na samej treści zajęć.

Ponadto, programy używane do prowadzenia lekcji online maja dość szeroką ofertę 
ustawiania opcji na swoim koncie, z czego uczniowie również korzystają na zajęciach, 
np. zmiana zdjęcia profilowego, tła za sobą (przy włączonej kamerce) czy możliwość 
wysyłania emotikonów w czacie.

Najlepszym sposobem na zmniejszenie tego problemu jest ustalenie jasnych zasad 
z uczniami, dotyczących ich zachowania podczas lekcji online oraz angażowanie jak 
największej liczby uczniów do czynnego udziału w zajęciach. Kluczowym jest także 
stały kontakt z wychowawcą klasy i rodzicami, którym możemy zakomunikować 
zaistniały problem i poprosić o ustawienie na komputerze, m.in. kontroli rodzicielskiej.
Problem 4: Brak materiałów dydaktycznych

Wielu nauczycieli historii, w szczególności w początkowym okresie kwarantanny, 
zmagało się z brakiem odpowiednich materiałów do nauczania zdalnego. Dotychczas 
stosowane różnego rodzaju źródła historyczne pokazywane i analizowane na lekcjach, 
atlasy, czy gry planszowe o tematyce historycznej nie znalazły swojego zastosowania 
podczas zajęć online. Sytuacja pandemii zmusiła wielu nauczycieli do tworzenia 
własnych kart pracy, prezentacji, interaktywnych gier, których można użyć podczas 
wideo lekcji oraz do dostosowania się do warunków, jakie zostały ustalone przez 
dyrekcję szkoły. 

W opublikowanym poradniku MEN ostatni rozdział poświęcony jest e-narzędziom 
i e-materiałom do wykorzystania w pracy zdalnej z uczniami. Nauczyciele mogą znaleźć 
tam linki do przykładowych filmów instruktażowych, publicznych portali edukacyjnych, 
zasobów do nauczania języków obcych nowożytnych, oferty edukacyjnej Telewizji 
Polskiej czy Polskiego Radia, portali edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej oraz 
stron udostępnionych przez wydawców edukacyjnych zrzeszonych w Polskiej Izbie 
Książki [16]. Niestety, w owym rozdziale brakuje podziału na przedmioty, co znacznie 
ułatwiłoby nauczycielom znalezienie bazy materiałów online na potrzeby ich zajęć. 
Ponadto, tylko niewielka część zamieszczonych linków w poradniku może znaleźć 
zastosowanie na lekcjach historii.

Niemniej jednak, z ogromną pomocą przyszły nauczycielom wydawnictwa, które 
bardzo szybko zareagowały na zmieniającą się rzeczywistość szkolną. Część z nich 
rozszerzyła swoją ofertę z materiałami edukacyjnymi dla przedmiotu historia o nowe 
karty pracy, filmy, scenariusze lekcji z załączonymi materiałami czy historyczne gry 
interaktywne.

Kolejną grupą, która stworzyła i udostępniła nowe materiały dydaktyczne dla 
przedmiotu historia byli sami nauczyciele, którzy dzielili się swoją pracą na różnych 
stronach internetowych, np. na portalu Facebook. Na grupach tj. „Nauczyciele 
historii”, „Ja-nauczyciel”, „Lekcja lepszej historii” czy „Rysuję dla moich uczniów” 
nauczyciele zamieszczali przygotowane przez siebie materiały. Dzięki temu mógł 
z nich korzystać każdy członek grupy. 
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Ponadto, aby urozmaicić zajęcia prowadzone dla uczniów, nauczyciele na 
ww. grupach polecali sobie przydatne aplikacje do użycia podczas lekcji, m.in. 
Mentimeter (do tworzenia interaktywnych prezentacji), Wordwall (do tworzenia gier 
interaktywnych), Kahoot oraz Quizizz (do tworzenia testów i quizów), Quizlet (do 
tworzenia fiszek), Padlet (do gromadzenia uczniom wszelkich niezbędnych materiałów 
wykorzystywanych na lekcjach historii). 

Bardzo pomocne okazały się również muzea, które dostosowały ofertę do realiów 
pracy szkół. Część z nich, np. Muzeum Powstania Warszawskiego, publikowało 
na swoim koncie na Facebooku wykłady oraz wirtualne lekcje dla różnych grup 
wiekowych. Inne zaś, jak np. Muzeum Narodowe w Warszawie czy Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie oferowało szkołom lekcje muzealne online.
Problem 5: Brak czasu

Zgodnie z zaleceniami MEN lekcje online powinny być krótsze. W wielu szkołach 
są one przewidziane na ok. 30 min. W związku z tym nauczyciele muszą planować 
swoje zajęcia w zupełnie inny sposób. Przeładowana podstawa programowa z historii 
nie ułatwia im zrealizowania programu.

MEN w poradniku dla szkół zaznacza, aby nie zarzucać uczniom zbyt dużej ilości 
pracy, ponieważ może mieć to wpływ na brak ich motywacji w dalszym uczeniu się. 
Jak możemy przeczytać:

„Istotne znaczenie dla jakości procesu kształcenia prowadzonego na odległość ma 
wysoki poziom merytoryczny i odpowiednie porcjowanie materiałów edukacyjnych. 
Ich ilość nie powinna odbiegać od ilości materiału, który można omówić podczas 
zajęć prowadzonych w szkole. Zbyt duży zakres przekazywanych treści przerośnie 
możliwości uczniów i może ich skutecznie zniechęcić do pracy. Dla Waszych uczniów 
istotne jest stworzenie im warunków, które będą sprzyjać właściwej organizacji dnia, 
by zachować równowagę pomiędzy nauką, rozrywką i wypoczynkiem” [17].

Bardzo istotne jest więc, aby nauczyciele w tym bardzo trudnym okresie dla uczniów, 
nie tylko nie zasypali uczniów wiedzą, ale także urozmaicili lekcje, aby pomimo 
okoliczności, dzieci były zainteresowane omawianym tematem. Zaangażowanie 
uczniów m.in. poprzez pracę w grupach, wykorzystywanie aplikacji, organizowanie 
debat czy dyskusji z pewnością są ciekawymi i zalecanymi metodami oraz formami 
pracy. Niestety, kolidują jednak trochę z realizacją programu, bowiem przy skróceniu 
czasu trwania lekcji a liczbą godzin przewidzianych w planie lekcji, wydaje się to być 
zadaniem awykonalnym.

Jednym z podstawowych problemów edukacji zdalnej jest czasochłonność procesu. 
Według raportu z badań Centrum Cyfrowego aż 47% nauczycieli wskazało, że jest to 
ich główny problem w czasie pandemii [18]. Kwestia ta dotyczy w szczególności tych 
osób, które gorzej posługiwały się komputerem i musiały poświęcić bardzo dużo czasu 
na zdobycie nowych umiejętności pozwalających im na prowadzenie lekcji w tych 
warunkach. Jak radzi MEN:

„Jeśli jesteś nauczycielem doświadczonym w zakresie kształcenia na odległość, 
pamiętaj o konieczności stałego rozwijania swoich umiejętności w tym zakresie, 
korzystania z bogatej oferty nowoczesnych technologii dedykowanych tym działaniom. 
Zachęcamy również do dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami. 
W obecnej sytuacji będzie to dla nich nieoceniona pomoc” [19].
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Część nauczycieli mogło skorzystać z oferty szkoleń dotyczących narzędzi 
i programów przydatnych do pracy z uczniami organizowanych przez, m.in. „Pan 
Belfrer – nauczyciel z Internetów” czy „Uniwersytet w Chmurze”. Dzięki tym 
działaniom wielu pedagogów mogło za darmo zdobyć niezbędne im do pracy 
umiejętności. Niemniej jednak, na uczestnictwo w tych zajęciach musieli poświęcić 
swój prywatny czas. 
Problem 6: Trudności w zrozumieniu materiału

Okres zdalnego nauczania jest bardzo problematyczny dla uczniów, 
a w szczególności dla tych, którzy mieli trudności z opanowaniem pewnych zagadnień 
czy umiejętności jeszcze w trakcie normalnych zajęć. Często brak kontroli przez kogoś 
dorosłego sprawia, że zostają oni pozostawieni sami sobie oraz nie wykorzystują 
okazji podczas zdalnych zajęć do zapytania nauczyciela o niezrozumiałe kwestie. 
W związku z tym ilość nagromadzonego materiału do opanowania staje się dla nich 
bardzo przytłaczająca.

Poza tym, część dzieci ma bardzo duże problemy z umiejętnością zarządzania 
swoim czasem, ponieważ nikt nie przygotowywał ich wcześniej na taką formę 
pracy. Natłok materiału oraz przemęczenie sprawiają, że poradzenie sobie z nowymi 
obowiązkami bez pomocy rodzica i nauczyciela bywa bardzo trudne. Dlatego w tym 
okresie tak ważna jest współpraca na linii nauczyciel-dziecko-rodzic. Równie istotne 
jest angażowanie ucznia w lekcje. Dzięki temu, nauczyciele mogą udzielić dzieciom 
informacji zwrotnej oraz nakierować ich na popracowanie nad pewnymi zagadnieniami. 

Raport z badania przeprowadzonego przez Centrum Cyfrowe wskazuje, że spośród 
prawie 1000 nauczycieli biorących w nim udział, 30% twierdzi, że materiał przerobiony 
z uczniami w trybie zdalnym w niewielkiej części trzeba będzie powtórzyć, a 17%, że 
w znacznej. 23% nauczycieli nie widzi takiej potrzeby, a 30% nie jest w stanie tego 
stwierdzić (badanie zakończono 17 kwietnia) [20].
Problem 7: Ocenianie

Niezależnie od przedmiotu, wystawienie obiektywnej oceny z nauczania online jest 
bardzo trudne. W tym okresie nauczyciele powinni wykazać się wyrozumiałością, ale 
z drugiej strony są też zobowiązani do ocenienia pracy uczniów. Oceny i informacja 
zwrotna jest także pewną motywacją dla dziecka, aby wykonywać przydzielone mu 
zadania.

W jaki więc sposób „sprawiedliwie” ocenić ucznia? W kwestii testów, nauczyciel 
nie ma żadnej gwarancji, że dziecko nie używało innych pomocy naukowych. Jedną 
z możliwości jest tworzenie testów na czas, za pomocą m.in. platformy Kahoot lub 
Quizizz, gdzie uczeń ma maksymalnie 3 minuty na odpowiedzenie na dane pytanie. 
Nie jest to natomiast rozwiązanie idealne. Innym sposobem są także formy pisemne 
wymagające wyrażenia opinii przez ucznia. W tym przypadku natomiast, istnieje 
ryzyko zaangażowania rodziców albo skorzystanie i przekopiowanie informacji 
znajdujących się w Internecie.
Problem 8: Kontakt z rodzicami

Niewątpliwie w trakcie nauczania zdalnego rodzice muszą aktywniej uczestniczyć 
w procesie edukacyjnym swoich dzieci. Jak radzi im MEN:

„Zachęcamy do podjęcia współpracy i komunikowania się ze szkołą w zakresie 
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organizacji zdalnego nauczania, jeżeli to możliwe również do udzielania pomocy 
nauczycielom i uczniom szkoły” [21].

Z raportu portalu Librus wynika, że 14% (2893) ankietowanych rodziców poświęca 
pięć godzin dziennie lub więcej na wspieranie jednego dziecka w nauce zdalnej, 18%, 
że cztery godziny dziennie, a 20%, że trzy godziny dziennie. Biorąc pod uwagę, że 
część rodziców sama musi pracować w sposób zdalny, jest to dla nich okres niezwykle 
męczący. 

Partycypacja rodziców w nauczaniu dzieci wpływa także na częstszą współpracę 
i kontakt z nauczycielami, co może wywoływać konflikty pomiędzy nimi. 40% 
badanych nauczycieli wskazało, że kontakt z rodzicami jest dla nich problematyczny. 
Z częścią rodziców nie ma żadnego kontaktu, a niektórzy wysyłają maile do nauczycieli 
przez cały dzień żądając natychmiastowej odpowiedzi [22].

W kwestii relacji pomiędzy rodzicami a nauczycielami pomocna może być książka 
wydana w kwietniu 2020 r. pod redakcją prof. Jacka Pyżalskiego, pt. „Edukacja 
w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako 
nauczyciele” [23].
3. Podsumowanie 

W dobie pandemii nauczyciele historii oraz innych przedmiotów muszą zmierzyć 
się z ogromem problemów, do których nie byli nigdy wcześniej przygotowywani. 
O tym, jakie efekty przyniosła edukacja zdalna, będzie się można przekonać za jakiś 
czas. Niemniej jednak, wielu nauczycieli od marca 2020 r. robiło wszystko, aby ten 
okres nie był czasem straconym dla uczniów. 

Szkoły oraz ich pracownicy zareagowali szybko na zmieniającą się rzeczywistość 
i podjęli wiele działań, by uczniowie czuli się bezpiecznie. Nauczanie zdalne pokazało 
też jakie możliwości mogą dać nauczycielom narzędzia technologii informacyjno- 
komunikacyjnych. Można mieć nadzieję, że owa sytuacja wpłynie na to, że szkolenia 
dla nauczycieli będą częściej organizowane oraz że nauczanie zdalne nie będzie już 
nigdy stanowiło większego problemu. 

Podsumowując, w raporcie Centrum Cyfrowego średnia samoocena edukacji 
zdalnej nauczycieli uczących w klasach 4-8, którzy nie mieli wcześniejszego 
doświadczenia w pracy zdalnej wyniosła 6,8, a z doświadczeniem 7,6. Można więc 
uznać, że w odczuciu pedagogów test został przez nich zaliczony. Jak sobie poradzić? 
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Jak sobie poradzić? Nauczanie historii w sytuacji pandemii – problemy 
i sposoby ich rozwiązania
Streszczenie
Celem pracy jest scharakteryzowanie, z jakimi problemami w czasie pandemii muszą zmagać się 
nauczyciele historii oraz jakie są sposoby ich rozwiąznia. Swoje rozważania autorka oparła na czterach 
raportach z badań, w których udział wzięły osoby zarówno organizujące naukę ze strony szkoły, jak 
i rodzice pomagający dzieciom w nauce. 
Trudności, z którymi musieli zmierzyć się nauczyciele historii było wiele, m.in. problemy techniczne, 
wykluczenie cyfrowe, znalezienie nowych metod nauczania, które sprawdziłyby się w wirtualnej 
rzeczywistości. Niemniej jednak, zarówno nauczyciele, jak i rodzice wdrożyli wiele zmian, aby czas 
nauczania zdalnego nie był czasem straconym dla dzieci.
Słowa kluczowe: nauczanie zdalne, wideo lekcje, lekcje historii, pandemia

How to handle it? Teaching history during a pandemic – problems and ways to 
solve them
Abstract
The aim of the paper is to characterize problems that history teachers have to deal with during a pandemic 
and ways to solve them. The author based her consideration on four research reports, which were attended 
by both those organizing school education and parents helping children to learn. 
There were many difficulties that history teachers had to face, including technical problems, digital 
exclusion, finding new teaching methods that would work in virtual reality. Nevertheless, both teachers 
and parents have implemented many changes so that the time of distance learning was not a waste time 
for children. 
Keywords: distance learning, video lessons, history lessons, pandemic
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Agata Iżykowska-Uszczyk1

Edukacja muzealna w obliczu pandemii
1. Wprowadzenie

Edukacja muzealna rozwija się prężnie od lat 70. XX wieku. W XX wieku 
ruchy społeczno-polityczne, zmiany w edukacji oraz pedagogice spowodowały 
rozwój i specjalizacje działań edukacyjnych oraz powołanie nowych stanowisk 
dla wyspecjalizowanej kardy edukatorów. Edukacja muzealna stała się wreszcie 
obszarem zainteresowań muzeologii, a nawet jedną z jej najszybciej rozwijających 
się dyscyplin. To właśnie ten dział muzealnictwa najszybciej zareagował na globalną 
pandemię w 2020 roku, dostosowując swoje dotychczasowe sposoby prowadzenia 
zajęć muzealnych, warsztatów czy wykładów do zaistniałej sytuacji. Poniższa analiza 
porównawcza, będzie zajmowała się syntetycznym ujęciem roli i charakteru edukacji 
muzealnej przed oraz w trakcie pandemii. Celem poniższej analizy jest stworzenie 
propozycji dalszych działań, które powinny podjąć działy edukacji w polskich 
muzeach w obliczu nowych restrykcji sanitarnych. Praca ma charakter przeglądowy, 
zastosowano analizę literatury naukowej, odnoszącej się do najnowszych publikacji 
z dziedziny muzealnictwa. Przeprowadzono również analizę funkcjonowania działu 
edukacji w muzeum sztuki współczesnej – Pawilonie Czterech Kopuł, na podstawie 
której zaproponowano „pakiet alternatywnych scenariuszy”. 
2. Muzea jako instytucje kształcenia nieformalnego – charakterystyka

Muzea są instytucjami, których główną misją jest gromadzenie i eksponowanie 
zbiorów dokonań ludzkości – zarówno tych intelektualnych, artystycznych, jak 
i technicznych. Historia muzeów oraz galerii sztuki rozpoczyna się de facto od połowy 
XVIII wieku, kiedy to utworzoną w 1581 roku Galerię Uffizi we Florencji, udostępniono 
do wolnego zwiedzania. Początkowo były to instytucje, które prezentowały zbiory 
królewskie oraz magnackie. Następnie w XIX wieku pojawiły się muzea narodowe, 
natomiast w XX wieku utworzono muzea na otwartej przestrzeni, czyli skanseny [1]. 
Warto podkreślić, że publiczne instytucje muzealne, prezentujące tylko sztukę, powstały 
dopiero w XVIII wieku. Jak podaje Wittlin: „Stworzenie publicznego muzeum było 
przejawem osiemnastowiecznego ducha oświecenia, nacechowanego entuzjazmem dla 
równych szans uczenia się. W praktyce jednak tradycja dawnych prywatnych kolekcji 
została przeniesiona do publicznego muzeum, pomimo zachodzącej sprzeczności 
celów i okoliczności” [2].

Od momentu powołania instytucji muzealnej, zwanej przez Zdzisława Żygulskiego 
protomuzealną [3], przypisana była jej funkcja edukacyjna. Natomiast świadomą 
funkcję edukacyjną muzea zaczęły pełnić w XIX wieku. We Francji pod koniec 
wspomnianego stulecia pisano nawet, że muzeum nie jest zbiorem przedmiotów 
wystawionych dla zaspokojenia ciekawości, ale miejscem edukacji, gdzie kształtuje 
się smak artystyczny i potrzeba naukowego poznania. Jednak to dopiero XX wiek 
przyniósł rozwój tej nieformalnej formy edukacji [4]. Intensywny namysł nad skalą 

1 agata.izykowska@uwr.edu.pl, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicz-
nych, Uniwersytet Wrocławski, www.uni.wroc.pl.
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społecznego oddziaływania muzeów ma swoją ponad stuletnią tradycję. Początkowo 
w Europie, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, stosunkowo rzadko 
dostrzegano potrzebę edukacji poprzez muzea. U progu XX w. pojawiły się propozycje 
tworzenia specjalnych, osobnych muzeów dla dzieci i młodzieży. Od tego czasu 
funkcja edukacyjna muzeów zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych 
powoli, ale systematycznie zyskiwała na znaczeniu. Po II wojnie światowej Georges 
Henri Rivière, twórca „muzeologii bez ścian” i pierwszy przewodniczący powołanej 
w 1947 r. przy UNESCO Międzynarodowej Rady ds. Muzeów (ICOM), zainicjował 
rewolucję muzeologiczną wymierzoną w tradycyjne wyobrażenia o muzeach 
(zwłaszcza sztuki), które korzystały z organizacji zapoczątkowanej jeszcze przed 
wojną. Rivière’owska koncepcja otwartego muzeum rozwijała etos edukacyjny, 
zmierzający do przywrócenia naturalnego dziedzictwa, które nie byłoby ograniczane 
jedynie do dotychczasowej europocentrycznej perspektywy kultury. Sprawiało to, że 
początkowe rozumienie muzeów, jako miejsce eksponowania kolekcji rządzących, 
traciło na znaczeniu. W związku z tym nowa muzeologia nie koncentrowało się już na 
wytworach tradycyjnej kultury artystycznej ani nie ograniczało się do narzędzi historii 
sztuki. Na warsztat wzięto przedmioty innego typu i pochodzące często z innych 
kręgów kulturowych, których znaczenie rozpatrywano w perspektywie antropologii 
kulturowej. Takie wieloaspektowe myślenie o kulturze, sprawiło że w drugiej połowie 
XX wieku dochodzi do rozwojów muzeów stawiających na wartość edukacyjną, a nie 
jedynie estetyczną. 

Wpłynęło to na istotny rozwój działań edukacyjnych w latach 70. XX wieku. 
Dodatkowo, zmianie w sposobie postrzegania edukacji muzealnej sprzyjały nowoczesne 
teorie społeczne, pedagogiczne, a nawet ekonomiczne [5]. Zaczęto zastanawiać się nad 
rolą i funkcją muzeów oraz przyglądać się frekwencji i jej konsekwencjom. W latach 
70. zainteresowano się bardziej samą publicznością muzealną. 

W XX wieku ruchy społeczno-polityczne, zmiany w edukacji oraz pedagogice 
spowodowały rozwój i specjalizacje działań edukacyjnych oraz powołanie nowych 
stanowisk dla wyspecjalizowanej kardy edukatorów. Edukacja muzealna stała 
się wreszcie obszarem zainteresowań muzeologii, a nawet jedną z jej najszybciej 
rozwijających się dyscyplin. Jako część tej dziedziny nauki starano się nadać jej 
metodologiczne podstawy oraz odrębną terminologię. Współcześnie muzea są 
edukacyjnymi instytucjami kultury. Są miejscem komunikacji i integracji społecznej. 
Inicjują partycypację społeczeństwa w kulturze. To zadanie jest wypełniane głównie 
przez edukację. Ze względu na coraz jej ważniejsze miejsce w instytucji muzealnej 
mówi się nawet o „zwrocie edukacyjnym” w muzeach. Gerard Radecki w tekście 
„Obszar wydzielony czy nowe otwarcie? Edukacja muzealna jako muzeologia”, 
pisze: „Sami edukatorzy w Polsce starają się forsować wizję swojej działalności jako 
najintensywniej zagospodarowywanego obecnie obszaru muzeum, symbolu tego, 
co atrakcyjne i nowoczesne w ofercie muzealnej, działalności niemal całkowicie 
wyczerpującej sens samej instytucji. Innymi słowy to, co w działalności muzealnej 
zyskuje określenie „edukacyjne”, ma być synonimem postępowości muzeum, jego 
dostosowania się do wymagań współczesności. Jeżeli zatem muzea mają mieć jeszcze 
dzisiaj jakiś sens, to właśnie w wymiarze edukacyjnym” [6].

Potencjał dydaktyczny muzeów to nie tylko przekazywanie wiedzy, dostarczanie 
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przeżyć, ale przede wszystkim „pobudzanie krytycznego, twórczego myślenia 
i rozwoju osobowości odwiedzających” [6]. Najważniejsza jest refleksja i tworzenie 
nowych znaczeń, a także współtworzenie „nowych zasobów funkcjonalnej wiedzy”. 
Wynika to z nowoczesnego myślenia o instytucji muzealnej nastawionej na spory, 
kontrowersje i wymianę poglądów [7]. Muzea zmieniają swój wizerunek. W XXI 
wieku, pozytywny wizerunek muzeum kształtują na pewno takie akcje jak „otwarte 
drzwi”, pikniki naukowe, święta ulic, festiwale czy Noc Muzeów podczas których 
można zaproponować newslettera, oryginalne pamiątki, oprowadzanie kuratorskie, 
koncert czy inne atrakcje. Jest to szansa na powiększenie grona odbiorców [8]. Obecnie 
widać zmianę podejścia w muzeach do swojej działalności. Muzeum przestały być 
„elitarnym salonem”, a stało się „częścią przemysłu czasu wolnego” [8]. 
3. Edukacja muzealna – charakterystyka

Edukacja muzealna obecnie nie ma precyzyjnej i jednoznacznej definicji. W polskich 
muzeach i instytucjach kultury bywała określana jako: akcja propagandowa, akcja 
upowszechnieniowa, akcja przewodnicka czy działalność oświatowa. Próbę uchwy-
cenia tego terminu obserwujemy w muzealnictwie od lat 60. i 70. XX w. Wtedy to termin 
ten zaczął pojawiać się jako wypadkowa postulatów nowego muzealnictwa, hasło to 
zaczęło nabierać cech wyraźnych dla nowego muzealnictwa – w przeciwieństwie do 
dawnego „kształcenia” czy „upowszechniania”. Rozumienie tego pojęcia ewoluowało 
wraz ze zmianami zarówno w pedagogice, edukacji jak i w muzealnictwie. Związane to 
było ze zmianami w rozumieniu samej edukacji oraz definicji „muzeum” [9]. Edukację 
muzealną rozumiano początkowo, jako lekcje muzealne i oprowadzania, czyli 
przekazanie informacji pomocnej w zrozumieniu oglądanych zbiorów. W większości 
dotyczyło to grup zorganizowanych, głównie szkół i wycieczek. Edukacja stała się 
częścią misji muzeum, utożsamiana początkowo z upowszechnianiem, popularyzacją 
i oświatą. Jest żywą i wartościową przestrzenią działań, badań naukowych, perspektyw 
i możliwości rozwoju [10]. Obecnie muzea pełnią wiele ról społecznych, służąc 
różnym grupom i środowiskom. Są miejscem spotkań, ale są przede wszystkim są 
„depozytariuszami dziedzictwa, które mają budować i podtrzymywać tożsamość 
kulturową społeczeństwa, które za pośrednictwem zbiorów muzeum przekazuje 
wiedzę i wartości, które mają wspierać rozwój człowieka” [7]. 

Jak wspomniałam, muzea są to instytucje, które zawsze pełniły funkcję 
edukacyjną. Na czym polegała/polega ich działalność edukacyjna? Jak rozumieć 
w tym kontekście termin „edukacja”? Według Władysława Kopalińskiego „edukacja 
[łac. educatio ‘wychowanie’, ‘wykształcenie’], wychowanie, kształcenie – to ogół 
czynności i procesów mających na celu przekazywanie wiedzy, kształtowanie cech 
i umiejętności” (Portal wiedzy PWN). Autor wywodzi pochodzenie łacińskiego 
słowa educare czyli wychowywać [11] od łacińskiego ducere – prowadzić, wyciągać, 
przyciągać, otrzymywać, dostawać, pociągać, wabić, nęcić, kształtować, tworzyć, 
budować, prowadzić, kierować, pobudzać, skłaniać, zachęcać kogoś do czegoś. Przed 
terminem „edukacja” używane było inne określenie: „oświata” – termin ten do dziś 
pojawia się na określenie działów muzealnych zajmujących się edukowaniem. 

Dla współczesnej edukacji muzealnej charakterystyczne są: ciągłość, wielo-
wymiarowość oraz interaktywność. Edukacja muzealna wchodzi w skład edukacji 
kulturalnej. Inicjuje ona rozwój i postawę otwartą jednostki, a także pozwala 
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na poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności (bądź rozwijanie już 
posiadanych). Założeniem jest ułatwienie dostępu do kultury oraz krytyczne myślenie 
[12]. Edukacja muzealna jako część edukacji kulturalnej ma swoje naukowe podstawy 
m.in. w pedagogice kultury, której to zadaniem jest kształcenie osobowości przez dobra 
kultury. Człowiek tworzy kulturę, ale i kultura tworzy człowieka, dlatego potrzebne 
jest zarazem wychowanie do kultury, jak i przez kulturę. Przez to człowiek odróżnia 
się od innych stworzeń i staje się człowiekiem. 

W zbiorze „ABC Edukacji w muzeum”, autorzy wymieniają kluczowe teorie, 
które są obecnie wykorzystywane przy tworzeniu założeń edukacji muzealnej, 
są to: konstruktywistyczne teorie amerykańskie (John Dewey, Georges Hein), 
francuskie odniesienia z nurtu pedagogie d’eveil, teorię komunikacji, koncepcje 
socjolingwistyczne, studia kultury wizualnej oraz koncepcje mediacji kulturalnej 
i artystycznej [5]. Ponadto przy formułowaniu oferty edukacyjnej i jej realizacji 
edukatorzy muzealni korzystają z teorii uczenia Jeana Piageta, Jeromego Brunera, 
Marii Montessori, Benjamina Blooma i Davida Gerdnera [13]. Edukacja muzealna 
korzysta z metod i badań psychologii, pedagogiki i socjologii, aby muzea służyły 
poprawie, jakości indywidualnego życia człowieka, jego rozwojowi, dojrzewaniu 
i wszechstronnej ekspresji, a poprzez to doskonaleniu funkcjonowania całego 
społeczeństwa. 

Warto podkreślić raz jeszcze, że działalność edukacyjna instytucji muzealnej jest 
nieodłącznym elementem jej funkcjonowania. Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 1996 
r., w artykule drugim czytamy, że do zadań muzeów należy: „7) prowadzenie działalności 
edukacyjnej; 7a) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej 
kulturę; 8) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;”. 

Edukacja muzealna to edukacja nieformalna odbywająca się w przestrzeni 
muzealnej, którym głównym celem jest przedstawienie odbiorcy danego zagadnienia 
historycznego/kulturowego, w ciekawy i możliwie najbardziej interakcyjny sposób. 
Edukacja muzealna, jest jedną z czołowych funkcji muzeów, realizowaną przez 
edukatorów muzealnych. 

Edukator muzealny, to osoba odpowiedzialna za przekazywanie dziedzictwa 
kulturowego, odczytywanie jego przekazu, „socjalizację” dzieci i młodzieży, 
odkrywanie i rozwijanie „talentów i zainteresowań, inspirowanie do działań twórczych 
i nauka ich odbioru, zaproszenie do dawania wyrazu emocjom w sposób kreatywny, 
rozbudzanie wyobraźni, uwrażliwianie na estetykę, refleksja nad samym sobą, 
budowanie spójnego holistycznego obrazu świata i międzypokoleniowej ciągłości, 
zapraszanie do dialogu i dyskutowania różnic stanowisk” [10]. 

Edukatorzy muzealni: „pomagają zwiedzającym patrzeć, rozumieć i komunikować 
się z przedmiotami wchodzącymi w skład kolekcji muzealnej na drodze aktywności 
intelektualnej, estetycznej i emocjonalnej. Edukatorzy muzealni muszą pobudzać 
interakcje pomiędzy eksponowanym przedmiotem a zwiedzającym, na poziomie 
zbliżonym do oczekiwań zwiedzającego. Aby to czynić edukator muzealny musi znać 
dobrze muzealną publiczność, a także muzeum z jego kolekcją” [10]. W przypadku 
muzeów, które budują swoją ofertę edukacją w oparciu o podstawę programową, 
edukator powinien znać specyfikę nauczania danego zagadnienia na wszystkich 
szczeblach edukacji. 
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4. Analiza instytucji – Pawilon Czterech Kopuł
Edukacja muzealna w Pawilonie Czterech Kopuł opiera swoje lekcje sztuki na 

koncepcji Inteligencji Wielorakiej opracowanej przez Howarda Gardnera w 1983 roku. 
Rozszerza ona definicję inteligencji poza umiejętności mierzone przez standardowe 
testy IQ. Gardner podzielił inteligencję na 8 odrębnych bloków: matematyczno-
logiczną, ruchową, muzyczną, wizualno-przestrzenną, intrapersonalną (refleksyjną), 
interpersonalną, językową i przyrodniczą [13]. Współczesny system oświatowy, według 
Gardnera, preferuje pewne typy inteligencji, co prowadzi do sztucznej „segregacji 
uczniów”. W szkole pożądana jest matematyczno-logiczna czy intrapersonalna, zaś 
każdy kto ma „zdolności ruchowe” automatycznie staje się pokrzywdzony w tym 
„siedzącym” systemie. Gardner twierdzi, iż nie można różnicować dzieci na mniej lub 
bardziej inteligentne, gdyż nie ma jednej dominującej inteligencji, ale jest ich kilka.

Typ inteligencji Cechy charakterystyczne

logiczno-matematyczna Przejawia się w postrzeganiu świata poprzez ciągi zdarzeń, 
logiczne myślenie i kreatywne rozwiązywanie problemów. 

językowa
Elementami kluczowymi inteligencji językowej są: 
wrażliwość na dźwięki, brzmienie, rytm, modulację głosu, 
budowę i znaczenie słów. 

przyrodnicza Osoba obdarzona inteligencją przyrodniczą „czuje” naturę, 
troszczy się o świat, dba o zwierzęta, pielęgnuje rośliny. 

muzyczna
Osoby obdarzone inteligencją muzyczną mają tzw. „słuch 
muzyczny”, czyli są mocno uwrażliwione na dźwięki płynące 
z otoczenia. 

przestrzenna
Ten rodzaj inteligencji umożliwia rozumienie otoczenia 
dzięki kształtom i wyobrażeniom pochodzącym ze świata 
zewnętrznego oraz wyobraźni. 

cielesno-kinestetyczna To nauka poprzez wykonywanie czynności, ruch; 
to świadomość własnego ciała. 
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interpersonalna

Ten rodzaj inteligencji zawiera w sobie cechy wszystkich 
pozostałych typów. Nierozerwalnie wiąże się z inteligencją 
emocjonalną, na którą, oprócz umiejętności społecznych, 
składają się zdolność samokontroli, samokreacji i wglądu we 
własne emocje. Jej podstawa to zdolność rozumienia innych 
i empatia, oraz zdolność do postrzegania cech różnicujących 
ludzi. 

Intrapersonalna
Ten rodzaj inteligencji wiąże się z wiedzą o sobie samym 
i oznacza zdolność do patrzenia na świat z własnego punktu 
widzenia, rozpoznawania własnych uczuć i emocji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Richard J. Gerrig, Philip G. Zimbardo, Psychologia i Życie, 
Warszawa 2008

W procesie kształcenia wymienionych typów inteligencji bardzo ważne jest 
zastosowanie odpowiednich metod dydaktycznych, które usprawniłyby działanie 
mózgu. Nauczanie to oparte jest na przekonaniu, że uczymy się najefektywniej całą 
powierzchnią mózgu, angażując różne zmysły i kanały percepcji jednocześnie, dlatego 
warto łączyć bodźce wzrokowe, słuchowe z praktycznym działaniem i emocjami. 
Dzięki temu dostosowujemy również metody nauczania do stylów uczenia się, czyli 
wrodzonych preferencji dotyczących sposobów uczenia się. I tak na przykład, jedni 
uczniowie lepiej uczą się słuchając, inni oglądając obrazki czy wykresy i używając 
wyobraźni. Jeszcze inni najłatwiej uczą się w ruchu, wykonując czy naśladując 
konkretną czynność. Dlatego też, w procesie kształcenia chodzi o uwzględnienie 
trzech modalności sensorycznych:

• wizualnej (wzrokowej) – przekaz i odbiór informacji osadzony na warstwie 
wizualnej;

• audialnej (słuchowej) – przekaz i odbiór informacji osadzony na warstwie 
słuchowej;

• kinestetycznej (dotykowo-czuciowej) – przekaz i odbiór informacji osadzony na 
warstwie dotykowo-wrażeniowej. 

Edukacja muzealna w Pawilonie Czterech Kopuł tworzy lekcje muzealne w oparciu 
o wyżej wymienioną polisensoryczność. Taka strategia edukacyjna prowadzona 
jednak była w momencie dotychczasowego funkcjonowania muzeum – jako instytucji, 
w której dochodzi do bezpośredniego kontaktu z edukatorem oraz z obiektem 
muzealnym. Powstaje więc pytanie, jak ową polisensoryczność wpisaną w lekcje 
sztuki przenieść do sfery on-line? 

Powyższy problem chciałabym omówić na przykładzie zajęć muzealnych – „Akcja, 
atrakcja, abstrakcja” (dedykowanych uczniom klasy VI-VIII). 

Spotkanie rozpoczyna się od zapoznania uczestników z przestrzenią muzealną. 
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Podczas wprowadzenia osoba prowadząca spotkanie dyskutuje z uczestnikami 
o charakterystyce sztuki współczesnej. Uczestnicy poznają kluczowe elementy 
tworzące dzieło sztuki, dowiadują się skąd się biorą pomysły na dzieło oraz co 
charakteryzuje sztukę awangardową. Biorą udział w ćwiczeniu aktywizującym, które 
ma na celu uruchomienie kreatywności – tworzenie własnych definicji słowa abstrakcja. 
Po części wprowadzającej, rozpoczyna się część zwiedzania. Uczestnicy zostają 
wprowadzeni do pierwszej części wystawy, w której przedstawione są prace Marii 
Jaremy. Zapoznają się z najistotniejszymi cechami, charakteryzującymi twórczość 
tej awangardowej artystki. Następnie proszeni są o zajęcie miejsca w kole. Edukator 
przedstawia im zasady upraszczania, obowiązujące w sztuce abstrakcyjnej, a które 
wykorzystywał między innymi Pablo Picasso. Uczestnicy mają za zadanie – pracując 
w grupie – uprościć szkic zwierzęcia, które przedstawił im edukator. Finalnie, ostatnia 
osoba powinna stworzyć zwierzę wykorzystując maksymalnie trzy linie. W tej części 
zostaje położony nacisk na rozwój: inteligencji intrapersonalnej (uczestnik wypowiada 
swoje zdanie i odczucia na temat sztuki abstrakcyjnej); inteligencji przestrzennej; 
językowej oraz interpersonalnej (współpraca). W drugiej części wystawy, następuje 
przejście do kolejnego ćwiczenia aktywizującego. Każdy z uczestników w sali Klasycy 
Abstrakcji, ma za zadanie stworzyć zagadkę do wybranego przez siebie dzieła. Może 
to być skojarzenie, hasło, tytuł utworu – ćwiczenie ma na celu pobudzenie inteligencji 
językowej, muzycznej, przestrzennej oraz interpersonalnej. Część warsztatowa 
(plastyczna) oparta została na działaniu grupowym, wspólnym stworzeniu dzieła 
abstrakcyjnego (abstrakcja geometryczna, organiczna, ekspresywna). W Pawilonie 
Czterech Kopuł każde zajęcia edukacyjne zakończone są działaniem plastycznym, 
które traktowane jest jako ugruntowanie zdobytej, teoretycznej wiedzy. 

W marcu 2020 działania edukacyjne zostały częściowo przeniesione w sferę 
online. Od 12 marca br. w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 11 marca, instytucje kultury zostają zamknięte na okres dwóch 
tygodni. 9 kwietnia zamknięcie placówek kulturalnych zostaje przedłużone. Na 
oficjalnym profilu facebookowym muzeum oraz na stronie internetowej zaczęły 
się pojawiać karty pracy oraz wykłady na temat polskich artystów współczesnych 
prezentowanych w Pawilonie Czterech Kopuł. 

Edukacja muzealna staje w obliczu całkowitej redefinicji swojego funkcjonowania. 
Dotychczasowa działalność, skoncentrowana na pracy z obiektem muzealnym, 
kontaktem z widzem oraz bezpośrednią edukacją musi zostać przeformułowana. 
Zostaje stworzony program skierowany do różnych grup wiekowych: dzieci do 6 roku 
życia – cykl wideopostów warsztatowych „Kredki w dłonie w Pawilonie”; młodzież 
z klas VI szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe dla nich stworzony 
został cykl „ABC_sztuki współczesnej”; dorośli mogą skorzystać z oferty wykładów 
on-line oraz quizów na platformach edukacyjnych. Opisywane wcześniej warsztaty 
zostały włączone w ofertę on-line „ABC_sztuki współczesnej”. Jak więc wygląda 
próba przeniesienia zajęć, które w dotychczasowy sposób kompleksowo rozwijały 
różne typy inteligencji do sfery Internetu?

Wszelkiego rodzaju warsztaty czy lekcje sztuki zostały zrealizowane na platformie 
Prezi – wygenerowane w ten sposób prezentacje zostały następnie wzbogacone 
o nagranie audio, które stanowiło swoisty przewodnik po prezentowanych 
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informacjach. Omawiane przeze mnie zajęcia, „Akcja, abstrakcja, atrakcja” również 
został w taki sposób zrealizowany. Jednak zajęcia te samą konstrukcją odbiegają 
od pierwotnej koncepcji realizowanej w przestrzeni muzeum. Bowiem, narracja 
została oparta o pozorną interaktywność – działanie użytkownika ograniczone jest do 
wykonywania z góry zaplanowanych zadań, które są pozorna aktywnością odbiorcy, 
nie mając żadnego wpływu na kształt dzieła. Dla przykładu w prezentacji pojawia się 
pytanie: „które dzieło jest abstrakcyjne?” – użytkownik nie może wybrać niewłaściwej 
odpowiedzi, ponieważ nawet jeżeli takiej udzieli, to edukator kieruje prezentacją, więc 
przechodzi do jedynej prawidłowej odpowiedzi, nie tłumacząc, dlaczego pozostałe 
prace nie są dziełami abstrakcyjnymi. W wersji on-line, nie pojawia się również 
omówione wcześniej ćwiczenie grupowe związane z upraszczaniem dzieła sztuki – 
tracimy więc tym samym rozwijanie inteligencji językowej oraz przestrzennej. Jedyną 
propozycją samodzielnego działanie jest wybranie, którą z opcji warsztatowych 
uczestnik zajęć preferuje: stworzenie abstrakcji geometrycznej bądź ekspresywnej – 
chociaż i ku obu warsztatom pojawia się dokładna instrukcja. Wyraźne staje się, że 
nie jest możliwe przełożenie warsztatów organizowanych w przestrzeni muzealnej 
w sferę wirtualną. Te praktyki muzealnicze, które były konstruktywne dla rozwijania 
wszystkich typów inteligencji, stają się niewystarczające w obliczu edukacji zdalnej. 
Tak jak już zostało podkreślone, działalność edukacyjna instytucji muzealnej jest 
nieodłącznym elementem jej funkcjonowania. Dlatego też, nawet w obliczu pandemii, 
powinna być nieodzownym fundamentem muzealnictwa w Polsce. I skoro edukacja 
muzealna korzysta z metod i badań psychologii, pedagogiki i socjologii, aby muzea 
służyły poprawie, jakości indywidualnego życia człowieka to jedynie kwestia czasu, 
aż edukacja muzealna znajdzie nową drogę rozwoju w obliczu pandemii.
5. Podsumowanie

Zakładając, że przed pandemią, na edukację muzealną składały się następujące 
elementy:

• koncentruje się na pracy z obiektem muzealnym; 
• umożliwia uczestnikom swobodę wypowiedzi, w momencie prowadzenia dyskusji 

na zadany temat (praca grupowa) – dochodzi do interakcji między uczestnikiem 
a prowadzącym;

• wypracowuje kompetencje społeczne, odnośnie znaczenia miejsc kultury oraz 
obiektów dziedzictwa narodowego; 

• kształtuje świadomego odbiorcę i twórcę sztuki współczesnej – aktywizacja 
wrażliwości wizualnej, rozwój myślenia krytycznego, prezentacja fachowych 
zagadnień teoretycznych z zakresu analizy dzieła artystycznego;

• rozwija myślenie abstrakcyjne i twórcze;
• uwrażliwianie na różnorodność, wieloznaczność i złożoność otaczającego świata;
• umożliwia prowadzenie zajęć manualnych, rozwijających kreatywność 

uczestników i pogłębiających zrozumienie omawianego dzieła; (tworzy propozycje 
działań).

Tak w obliczu zdalnej edukacji zostaje zrealizowany jedynie ułamek tych 
składowych. Oczywiście, dalej zostaje praca z obiektem, nie jest to jednak bezpośrednie 
obcowanie, które umożliwia badanie faktury, światłocienia i kontekstu w jakim dana 
praca się znajduje. W próbie jakiej podjął się Pawilon Czterech Kopuł trudno jest 
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również wskazać możliwość pracy grupowej oraz rozwijanie kompetencji społecznych. 
W odmiennej formie pojawiają się jednak pozostałe komponenty: kształtowanie 
świadomego odbiorcy, prezentacja fachowych zagadnień czy rozwijanie myślenia 
abstrakcyjnego. Oczywiście, sposób prezentacji tych elementów jest odmienny, 
umyka nam tutaj chociażby możliwość pobudzania inteligencji przestrzennej czy 
interpersonalnej, pozostaje jednak mocny wpływ na kształtowanie inteligencji 
intrapersonalnej oraz lingwistycznej. 

Zjawisko, które obserwujemy – przekształcenie edukacji muzealnej – ulega 
ciągłym przeobrażeniom. Jest również zbyt krótkotrwałe, aby móc wskazać jeden 
kierunek rozwoju. Można jednak zaryzykować stworzenie pewnego zestawu porad, 
który umożliwi placówkom muzealnym takie tworzenie działań edukacyjnych, które 
będą kompleksowe, czyli będą rozwijały wszystkie typy inteligencji u odbiorcy 
korzystającego z oferty muzealnej. Muzea mogą zacząć korzystać ze specjalnych 
platformach edukacyjnych – umożliwi to wprowadzenie czynnika interakcji między 
uczestnikami a odbiorcą. Kolejnym sposobem może być przygotowywanie „pakietów 
edukacyjnych” – krótkich filmów edukacyjnych, dostosowanych do uczniów 
ze wszystkich grup wiekowych oraz o wszystkich specjalnych potrzebach. Nie 
zapominając o rozwijaniu inteligencji przyrodniczej, można przygotować wariant 
edukacji muzealnej wychodzący poza przestrzeń wystawy, edukatorzy mogliby 
pracować z przestrzenią otaczającą budynek danej instytucji kultury (chociażby 
opracować zagadnienie sztuki w przestrzeni publicznej). Korzystając również 
z mediów społecznościowych w oparciu o maksymę Dewey’a: „uczenie się przynosi 
dobre efekty tylko wówczas, gdy możliwe jest połączenie tego, co widoczne w dziełach 
sztuki z doświadczeniem i wiedzą, które uczniowie już posiadają.”, można stworzyć 
grupy dyskusyjne, aby nie zatracić, tak istotnej interakcji z uczestnikiem zajęć. Istnieje 
więc wiele alternatywnych rozwiązań wobec edukacji muzealnej w obliczu pandemii. 
Przyglądając się propozycją, które przedstawiają największe muzea w Polsce nie można 
wskazać jednej drogi rozwoju. Co jest jednak pewnym, to że muzea są instytucjami 
odznaczającymi się umiejętnością dynamicznej adaptacji. 
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Edukacja muzealna w obliczu pandemii
Streszczenie 
Artykuł Edukacja muzealna w obliczu pandemii podejmuje kwestię znaczenia edukacji muzealnej 
w procesie kształcenia. Analizie została poddana struktura tejże edukacji nieformalnej, jej wpływ 
i znaczenie względem edukacji formalnej zarówno przed pandemią 2020, jak i w jej trakcie. Autorka, 
wykorzystując koncepcję Howarda Gardnera odnośnie wielorakiej inteligencji, analizuje lekcje sztuki 
przeprowadzane w Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu przed marcem 2020 oraz w okresie 
trwania pandemii. Wskazuje na możliwości rozwoju edukacji muzealnej w przyszłości po pandemicznej. 
Słowa kluczowe: edukacja, muzealnictwo, sztuka, pandemia 

Muzeum education in the pandemic time
Abstract 
The article Museum education in the pandemic time raises an issue of the importance of museum education 
in the comprehensive education. The structure of this informal education, its impact and importance 
in relation to formal education both before and during the 2020 pandemic were analyzed. The author, 
using Howard Gardner’s concept of multiple intelligence, analyzes art lessons held at the Museum of 
Contemporary Art in Wroclaw before March 2020 and during the pandemic. Indicates the possibilities of 
developing museum education in the future after pandemic.
Keywords: education, art, museology, pandemic
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Czy jesteśmy gotowi na pełną cyfryzację nauczania? 
Wpływ korzystania z e-learningu  

na procesy poznawcze
1. Wstęp

Postępujący trend cyfryzacji we wszelkich obszarach życia wymusza wiele zmian 
w życiu społecznym, oddziałując również na ekonomię oraz politykę. Niemal wszystkie 
kraje dofinansowują z rządowych budżetów ogromne programy oraz projekty, mające 
na celu wprowadzenie nowych rozwiązań, opartych na mediach cyfrowych. Przykładem 
jest system edukacji, gdzie użyteczność metod opartych o technologie cyfrowe oraz 
dostęp do internetu wykorzystywane są do procesu nauki, już od początkowych jego 
etapów. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa oraz COVID-19 pokazała, że takie 
możliwości są elementem koniecznym, ale także wciąż odbiegającym od doskonałości. 
E-learning z dnia na dzień stał się jedną z podstawowych metod nauczania. Szkoły czy też 
uczelnie wyższe stanęły przed ogromym wyzwaniem. Niewątpliwie nowe technologie 
oferują szeroki wachlarz udogodnień oraz wsparcia na wielu wymiarach rozwoju 
i nauki, jednakże liczne badania wskazują, iż bezrefleksyjne zawierzenie technice 
może być zgubne między innymi dla funkcjonowania poznawczego. Szkolnictwo nie 
jest jedynym z zagrożonych obszarów – warto zwrócić uwagę również na niezwykle 
sprawnie rozwijający się w ostatnich latach rynek szkoleń. Niektóre z nich nie tylko 
wykorzystują nowe technologie na swój użytek, ale coraz częściej można spotkać się 
ze zjawiskiem przeniesienia nauki/szkolenia w stu procentach do przestrzeni internetu.
2. Powszechność cyfryzacji

Nieprzerwany trend cyfryzacji we wszelkich obszarach życia istnieje od początku 
pojawienia się możliwości zautomatyzowanych obliczeń w formie elektronicznej. 
Początków powszechnej cyfryzacji należy jednak upatrywać dopiero w okresie 
powstawania i rozpowszechniania się dostępu do globalnej sieci internetowej. To 
właśnie internet stał się przyczyną galopującej globalizacji w takim stopniu, w jakim 
znamy ją obecnie. Wynika to przede wszystkim z faktu powszechnego dostępu do 
informacji oraz nieograniczonych możliwości wymiany nimi.

Ogromny natłok informacji może prowadzić do stanu nazywanego stresem 
informacyjnym. Zjawisko to przejawia się dyskomfortem psychicznym wynikającym 
z nadmierną ilością informacji w stosunku do możliwości ich przetwarzania [1]. 
Ledzińska [1] w swoich badaniach wykazała związek pomiędzy odczuwaniem 
stresu informacyjnego, a cechami temperamentalnymi w ujęciu Regulacyjnej 
Teorii Temperamentu Strealua [2, 3]. Łącząc odczuwanie stresu informacyjnego 
z zachowaniami wielozadaniowymi Kuś [4] zbadał związek pomiędzy cechami 
temperamentu, a wielozadaniowością, opierając się na założeniu, że różnice indywi-
dualne będą różnicować ludzi pod względem funkcjonowania wielozadaniowego, 

1 pkorotusz@swps.edu.pl, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii  
we Wrocławiu.
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zwłaszcza w wymiarze energetycznym oraz czasowym [3]. Teza ta jest zgodna 
z podstawowymi założeniami Regulacyjnej Teorii Temperamentu mówiących 
o powszechności różnic indywidualnych w zachowaniach [2].

Coraz częściej można się natknąć na oferowane przez różne osoby i instytucje 
kursy e-learningowe czy też webinaria (seminaria internetowe), obiecujące niezwykłe 
efekty wynikające z użycia multimedialnego przekazu. Często kursy, a nawet całe 
cykle szkoleniowe odbywają się bez spotykania twarzą w twarz z trenerem czy 
nauczycielem. Mamy do czynienia nawet z tzw. ,,wirtualnymi uniwersytetami”. I choć 
terminy takie jak ,,distance education”, czy ,,distance learning” (później ,,e-learning” 
lub ,,online learning”) funkcjonują od ok. 30 lat [5], to oferta edukacji internetowej 
zmierza w kierunku wymogów systemu edukacyjnego. Oczywiście, wiele przemawia 
na korzyść wielokanałowego przekazywania informacji, jednak Clark [6] zauważa, 
że samo wykorzystanie wielu ścieżek przekazu nie czyni go bardziej efektywnym. 
Jedynie opieranie się na dowodach empirycznych dotyczących konfiguracji oraz 
dostosowania przekazu do słuchaczy czyni multimedialność uzasadnioną formą 
nauczania czy też szkolenia. Clark [6] wskazuje również na to, że nie warto zawierzać 
mediom elektronicznym, jeśli dużo większą efektywność można uzyskać przez 
tradycyjne metody szkoleniowe.
3. Cyfryzacja a funkcje poznawcze

Dobrze wykształcone funkcje poznawcze są dla człowieka tym, co czyni go 
innym od zwierząt. Możliwość zapamiętywania, kreatywne myślenie czy też 
procesy uwagowe stanowią podstawę do badania otaczającego nas świata [7]. Już od 
dzieciństwa stanowią jeden z najważniejszych kanałów nauki [8] i niewiele się zmienia 
w tej kwestii w toku całego życia. Tak więc i późniejsza nauka czy też szkolenie się 
w życiu dorosłym opierają się na korzystaniu z właściwości poznawczych, takich jak 
np. pamięć [9].

Manfred Spitzer [10], zapalony przeciwnik cyfryzacji społeczeństwa, przetacza 
ogromne ilości badań zarówno psychologicznych, pedagogicznych, jak i socjo-
logicznych, prowadzonych w różnych kulturach na olbrzymich próbach, jasno 
wykazujących upośledzanie funkcji poznawczych w wyniku korzystania z nowych 
technologii. Krytykuje on przede wszystkim wprowadzanie najnowszych rozwiązań 
technologicznych, takich jak interaktywne tablice w klasach czy też dostarczenie laptopa 
dla każdego dziecka, do procesu edukacji, a w szczególności jej najwcześniejszych 
etapów. Skłonność do powierzchownego przetwarzania informacji wywoływana 
przez korzystanie z nowych technologii wpływa nie tylko na tymczasowe pogorszenie 
funkcjonowania poznawczego – mniej efektywne zapamiętywanie, pisanie czy 
myślenie, ale również może trwale zmieniać struktury neuronalne mózgu, przez co 
dochodzi do zjawiska, które Spitzer [10, 15] nazywa ,,cyfrową demencją”. 

Powierzchowność przetwarzania informacji wiąże się również z koniecznością 
przerzucania uwagi, a atrakcyjność oraz dostępność mediów cyfrowych prowadzi do 
skłonności do zachowań wielozadaniowych. ,,Multitasking”, czyli wielozadaniowość 
jest krótko mówiąc zjawiskiem wykonywania wielu czynności naraz [10, 12-14]. Nie 
wyklucza on pozytywnych i rozwojowych aspektów wielozadaniowości, wskazuje 
jednak na ten jej rodzaj, który najczęściej wiąże się z korzystaniem m.in. z Internetu czy 
smartphonów. W tych wypadkach kontrola poznawcza nie jest w stanie funkcjonować 
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prawidłowo, odfiltrowując nieistotne bodźce i koncentrując się na zadaniu 
właściwym, ponieważ nieustanny napływ ciągle zmieniających się treści prowadzi do 
ich powierzchownego przetwarzania [10, 12-14]. Przytaczany przez Spitzera raport 
z badań na grupie dzieci i nastolatków wykazał, że korzystają oni z różnych mediów 
(e-mail, surfowanie w Internecie, SMS itp.) przez 6,5 godziny dziennie, ale łączny 
czas korzystania z nich po wyszczególnieniu kolejnych mediów wyniósł 8,5 godziny 
dziennie. Oznacza to, że w czasie 6,5 godziny zawiera się w rzeczywistości o 2 godziny 
więcej aktywności opierającej się na mediach.
4. Badanie laboratoryjne

Na podstawie powyższego zestawienia danych płynących z poprzednich badań 
w projekcie postawiono dwie hipotezy. Pierwsza z nich zakładała, że osoby, które uczą 
się i są testowane na komputerze, będą radziły sobie gorzej z nauką, w porównaniu do 
osób, które te same zadania wykonywały przy użyciu materiałów tradycyjnych. Druga 
hipoteza zakładała, iż korzystanie z komputera podczas nauki będzie prowadziło do 
wyższej tendencji do wielozadaniowości zoperacjonalizowanej jako przełączanie 
uwagi pomiędzy zadaniem a zbiorem informacji.
4.1. Osoby badane

Przebadano 120 studentów Uniwersytetu SWPS. Badanie odbywało się 
w laboratorium badań psychologicznych. Badano do 6 osób jednocześnie przy specjalnie 
przygotowanych stanowiskach. Badanych przydzielano do dwóch warunków badania 
na podstawie kolejności ich zgłoszeń. W laboratorium jednocześnie badano osoby 
tylko z jednego warunku eksperymentu. 120 osób zostało przydzielonych do kolejnych 
grup: grupa kontrolna – 60 osób – wykonującą obie części badania (zarówno analizę 
danych oraz zestaw zadań, jak i test wiedzy) na papierze, grupa eksperymentalna – 60 
osób – wykonującą badanie w całości na komputerze.
4.2. Procedura badania

Pierwszym elementem, z którym zapoznać musiały się osoby badane była zgoda 
na udział w badaniu oraz krótka instrukcja opisująca kolejne zadania do wykonania 
w trakcie badania. Osoby badane, w zależności od warunku do którego zostały 
przydzielone, otrzymywały do wypełnienia papierową wersję zadania lub uzupełniała 
je na specjalnie stworzonej platformie e-learningowej. Pierwszą częścią było 
wypełnienie metryczki, a następnie zapoznanie się z zestawem danych. W zestawie 
danych zawierały się trzy najczęściej spotykane w kursach e-learningowych rodzaje 
informacji: tekst ciągły (dotyczący torowania podprogowego), reguły gramatyczne 
(wykorzystano stopniowanie przymiotników w języku esperanto) oraz dwa elementy 
graficzne w postaci prostych wykresów. Ostatnim elementem był zestaw zadań do 
wypełnienia przez osobę badaną. Zadania dotyczyły treści zawartych w zestawie 
danych i wypełniając je badani mogli powracać do tych informacji. Zadania znajdowały 
się na specjalnie doczepionej stronie do arkusza z „wersją papierową” e-learning’u lub 
w osobnej zakładce przeglądarki w przypadku wersji komputerowej.

W badaniu opierano się na operacjonalizacji wielozadaniowości, rozumianej 
jako skłonność do przerzucaniu uwagi pomiędzy dwoma, rozłącznymi elementami. 
W trakcie wykonywania wspomnianych wyżej zadań następował pomiar poziomu 
wielozadaniowości u osób badanych. W wersji papierowej, polegał on na odnotowaniu 
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przez badacza ilości przełączeń uwagi pomiędzy treścią wykonywanych zadań 
a zestawem danych. Było to możliwe dzięki specjalnemu sposobowi doczepienia 
kartki z zadaniami do arkusza z danymi. W wersji komputerowej, do pomiaru 
wielozadaniowości wykorzystano specjalnie przygotowany dodatek do przeglądarki 
Google Chrome. Dodatek ten pełnił funkcję plug-inu (dodatkowej funkcjonalności) 
zainstalowanego w przeglądarce i wykorzystaną jego funkcją było zliczanie liczby 
przełączeń pomiędzy zakładkami przeglądarki zawierających dane lub zadania.

Po zasygnalizowaniu zakończenia poprzedniej części zadania, osoba badana 
otrzymywała do wypełnienia kwestionariusz FCZ-KT (Formalna Charakterystyka 
Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu) autorstwa Strelaua i Zawadzkiego [2]. 
Składał się on ze 120 pozycji, będących stwierdzeniami wymagającymi ustosunkowania 
się do nich w formie dychotomicznej odpowiedzi „Tak” lub „Nie”. Badani wypełniali 
cały kwestionariusz, mimo iż dane z poprzednich badań empirycznych [4] dotyczyły 
jedynie dwóch skal: Aktywności oraz Reaktywności Emocjonalnej. Chociaż pełny czas 
wypełniania całości Kwestionariusza wynosił około 30 minut, to zgodnie z zaleceniami 
Hornowskiej [11], nie dokonano wycięcia tylko wspomnianych wcześniej skal, aby 
nie zaburzyć właściwości psychometrycznych Kwestionariusza FCZ-KT. Wypełnienie 
kwestionariusza przez badanych miało dwa cele – zajęcie procesów pamięciowych 
i uwagowych badanych, a także były to dane zbierane do analizy w innej części 
większego projektu badawczego.

Ostatnią częścią badania było wypełnienie przez osobę badaną testu wiedzy 
z wcześniej analizowanego zestawu danych. Test miał formę podobną do zestawu 
zadań wypełnianego wcześniej, jednak nie było już możliwości powrotu do zbioru 
informacji. W zależności od warunku, test wiedzy wykonywano na papierze lub na 
komputerze.

Powyżej opisane materiały posłużyły do przeprowadzenia procedury eksperymentu 
laboratoryjnego. Po wejściu do pomieszczenia, w którym odbywał się eksperyment, 
osoba badana otrzymywała krótką instrukcję dotyczącą całego badania, otrzymywała 
indywidualny kod badanego oraz, w zależności od warunku, arkusz z papierową 
wersją e-learning’u lub uruchamiano e-learning na komputerze. Po wyrażeniu 
zgody na badanie oraz zapoznaniu się z instrukcją, badany przechodził kolejno do 
wypełnienia metryczki, analizowania zestawu danych oraz wypełniania zbioru zadań, 
który pełnił rolę ćwiczenia pomagającego przetworzyć analizowane informacje. Po 
zasygnalizowaniu zakończenia tej części badania osobie badanej wręczano egzemplarz 
kwestionariusza FCZ-KT do uzupełnienia. Po zakończeniu wypełniania, badany 
otrzymywał do wypełniania test wiedzy z wcześniej analizowanego zestawu danych 
w formie papierowej lub na komputerze w zależności od warunku badania. Na koniec 
po podziękowaniu za udział w badaniu, osobie badanej oferowano wpisanie się na 
listę do rozlosowania nagród rzeczowych za udział w badaniu. Całość badania trwała 
średnio 40 minut.
5. Wyniki

Aby potwierdzić pierwszą z hipotez wykonano analizę testem t Studenta dla prób 
niezależnych. Zmienną niezależną był warunek badania, a zmienną zależną suma 
punktów uzyskana przez badanych w końcowym teście wiedzy. Test wykazał istnienie 
istotnych statystycznie różnic t(118) = 3,14; p = 0,002. Co oznacza, że hipoteza została 
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potwierdzona. Osoby wypełniające test wiedzy na papierze uzyskiwały średnio więcej 
punktów (M = 4,98; SD = 2,53), niż grupa wypełniająca test komputerowo (M = 3,65; 
SD = 2,07).

Aby potwierdzić drugą z założonych hipotez wykonano analizę regresji z wielo-
zadaniowością jako zmienną przewidywaną i grupą badawczą jako predyktorem. Przy 
istotnym statystycznie modelu udało się potwierdzić rolę korzystania z komputera 
jako predyktor wzrostu tendencji do wielozadaniowości: wystandaryzowana beta = 
1,34; p < 0,001.
6. Podsumowanie

W badaniu udało się potwierdzić hipotezy. Badaną próbą było 120 studentów 
i studentek Uniwersytetu SWPS, jednak jest to reprezentatywna próba do omawiania 
wpływu e-learning’u na efektywność nauki, ponieważ każda z osób badanych była 
w toku studiów dobrze zapoznana z lekcjami i testami e-learningowymi. Poza tym 
były to osoby, które codziennie od przynajmniej kilku lat korzystały z Internetu oraz 
na co dzień obsługujące różnego rodzaju media. Wykorzystywane w badaniu materiały 
zostały specjalnie przygotowane tak, aby w jak największym stopniu przypominać 
przekrój kursów e-learningowych, jakie można napotkać w Internecie – to znaczy 
analizowanie tak zwanych. ,,twardych danych” – tekstu ciągłego, analizowanie 
wykresów oraz najpopularniejsze – zasady gramatyczne języków obcych. Wybranym 
językiem do wykorzystania w tej części badania było esperanto. Z racji bardzo małej 
popularności tego języka, zminimalizowano wpływ zafałszowań wyników przez 
wiedzę nabytą przez osoby badane już wcześniej. Badanie należałoby zreplikować 
na odmiennych grupach demograficznych oraz takich, które z e-learningiem nie 
miały do czynienia. Badanie miało na celu wykazanie, iż szkolenia oraz nauczanie 
oparte jedynie na metodach komputerowych jest mniej efektywne od kontaktu i pracy 
z nauczycielem na żywo. Warto poddawać się refleksji nad wszechobecnością nowych 
technologii, ponieważ świadomość działań i konsekwencji z nimi związanych mogą 
oszczędzić nam wielu pomyłek i późniejszej walki ze skutkami biernej i nieuważnej 
partycypacji w cyfryzacji.
7. Uwagi ogólne

Celem opisanego powyżej badania eksperymentalnego oraz przeprowadzonej 
analizy literatury było rozpoczęcie prac na większym projektem badawczym 
związanym z wpływem korzystania z mediów cyfrowych na funkcjonowanie 
poznawcze, a także ujęcie wielozadaniowości jako czynnika mediującego te zależności. 
W powyższym badaniu zmienna wielozadaniowość została zoperacjonalizowana 
w postaci behawioralnego pomiaru tendencji do przełączania uwagi pomiędzy 
zadaniem, a zbiorem informacji. Metoda ta jest poddawana dalszym testom. Powyższy 
eksperyment ma charakter badania eksploracyjnego, a jego wyniki mają ograniczone 
możliwości generalizowania płynących z nich wniosków.
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Czy jesteśmy gotowi na pełną cyfryzację nauczania? Wpływ korzystania 
z e-learningu na procesy poznawcze
Streszczenie
Od lat istnieje postępujący trend cyfryzacji we wszelkich obszarach życia. Niemal wszystkie kraje 
dofinansowują z własnych budżetów ogromne programy mające na celu wprowadzenie nowych 
rozwiązań, opartych na mediach cyfrowych do procesu nauki, już od początkowych jego etapów. Aktualna 
sytuacja wynikająca z pandemii pokazała, że takie możliwości są elementem koniecznym, ale także wciąż 
odbiegającym od doskonałości. E-learning z dnia na dzień stał się jedną z podstawowych metod nauczania. 
Niewątpliwie nowe technologie oferują szeroki wachlarz udogodnień oraz wsparcia na wielu wymiarach 
rozwoju i nauki, jednak liczne badania wskazują, iż bezrefleksyjne zawierzenie technice może być 
zgubne między innymi dla funkcjonowania poznawczego. Szkolnictwo nie jest jedynym z zagrożonych 
obszarów – warto zwrócić uwagę również na niezwykle sprawnie rozwijający się w ostatnich latach rynek 
szkoleń. Niektóre z nich nie tylko wykorzystują nowe technologie na swój użytek, ale coraz częściej 
można spotkać się ze zjawiskiem przeniesienia nauki/szkolenia w stu procentach do internetu. Celem 
przeprowadzonego eksperymentu laboratoryjnego prowadzonego w nurcie Evidence Based Training 
(N = 120), było zaprezentowanie zależności pomiędzy efektywnością nauki, a korzystaniem ze źródeł 
papierowych lub komputerowych, zarówno przy zapamiętywaniu danych jak i weryfikowaniu zdobytej 
wiedzy. Osoby wypełniające test wiedzy na papierze uzyskiwały więcej punktów, niż grupa wypełniająca 
test komputerowo; t(118) = 3.14, p = 0.002. Poruszony został również problem wielozadaniowości, 
stanowiącej czynnik wpływający na skłonność do płytszego, gorszego jakościowo przetwarzania 
informacji. Nauka na komputerze zwiększała również skłonność do wielozadaniowości beta = 1,34,  
p < 0,001.
Słowa kluczowe: E-learning, Wielozadaniowość, Evidence Based Training

Are we ready for full digitalization? Impact of e-learning on cognitive 
functioning
Abstract
There has been a progressive digitization trend in all areas of life for years. Almost etery country subsidize 
huge programs from their own budgets to introduce new solutions based on digital media from very 
beginning od school-learning. The current situation arising from the pandemic has shown that such 
possibilities are a necessary element, but also are still far from perfect. E-learning has become one of the 
basic teaching method overnight. Undoubtedly, new technologies offer a wide range of opportunities and 
support on many dimensions of development and science, however, numerous studies indicate that the 
reflexive trust in technology can be fatal, among others, for cognitive functioning. Education is not the only 
area at risk – it is also worth paying attention to the training market that has been developing extremely well 
in recent years. The goal of the laboratory experiment (N = 120) was to present the relationship between 
the effectiveness of learning in the use of paper or computer sources for acquiring knowledge. People 
completing the knowledge test on paper received more points than the group completing the computer 
test; t (118) = 3.14, p = 0.002. Learning on a computer also increased the propensity for multitasking beta 
= 1.34, p < 0.001.
Keywords: E-learning, Multitasking, Evidence Based Training
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Pandemia cyfrowego wykluczenia. Konsekwencje 
niskiego statusu społeczno-ekonomicznego 

w dobie edukacji on-line
 1. Wprowadzenie

Wprowadzenie na początku 2020 roku kwarantanny w całym kraju niosła za 
sobą wiele działań zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa 
i COVID-19. Jednym z takich działań było przeniesienie całego obszaru edukacji 
szkolnej oraz wyższej do przestrzeni internetu. Zmiana ta dokonała się niemalże z dnia 
na dzień. Konieczność przeniesienia nauczania w cyfrową rzeczywistość wprowadziło 
niemały zamęt organizacyjny, nie tylko do placówek szkolnych i uczelni wyższych, 
ale również do przestrzeni domowej uczniów i ich rodziców. Celem niniejszego tekstu 
jest przyjrzenie się wpływowi pandemii na funkcjonowanie szkolne dzieci i młodzieży 
podchodzących z rodzin uboższych. Większość dotychczasowych możliwości 
dostępu do nowoczesnych metod nauczania i materiałów cyfrowych wynikała 
z oddolnych działań nauczycieli i rodziców uczniów. W sytuacji ogólnokrajowego 
kryzysu epidemiologicznego ukazało się wiele luk w systemie edukacji oraz równego 
i powszechnego dostępu do korzystania z edukacji zapośredniczonej internetowo. 
Pojawiło się wiele pytań i problemów związanych z dostępem do internetu oraz 
współdzieleniem komputera. Jak donosiły media, powstało w związku z tym wiele 
problemów, których nikt nie przewidywał. Często z jedynego komputera w domu 
musiały korzystać w tym samym czasie i dzieci w wieku szkolnym, które przynależały 
do różnych stopni edukacji, tym samym nie mogąc uczestniczyć w tych samych 
zajęciach, ale również ich rodzice, którzy musieli przenieść swoje miejsce pracy do 
domu i wykonywać swoje obowiązki zdalnie. Szczególnie symptomatyczną sytuacją 
okazały się być przypadki, gdzie przez cały okres kwarantanny i zawieszenia zajęć 
w placówkach edukacyjnych, nauczyciele nie mieli żadnego kontaktu z niektórymi 
z uczniów, a nawet ich rodzicami. Zazwyczaj dotyczyło to rodzin biedniejszych. 
Status społeczno-ekonomiczny jak nigdy wcześniej stał się płaszczyzną cyfrowego 
wykluczenia. Status ten ma szerokie spektrum oddziaływania – wywiera wpływ nie 
tylko na zachowania ekonomiczne, takie jak oszczędzanie czy też gospodarowanie 
budżetem domowym, ale przede wszystkim na szeroko rozumiane funkcjonowanie 
psychologiczne w w kontekście funkcjonowania społecznego. Szczególnym 
przypadkiem są dzieci i młodzież w okresie nauki budowania relacji i związków 
z równieśnikami. Dostęp do materiałów edukacyjnych oraz możliwości socjalizowania 
się z innymi ma ogromne znaczenie w młodym wieku. Stanowi ono wyzwanie nie 
tylko dla systemu edukacji, rodziców i dzieci, ale także dla badaczy.

1 pkorotusz@swps.edu.pl, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii  
we Wrocławiu.
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2. Cyfrowe wykluczenie – problem wyraźny jak nigdy wcześniej
Rozwój technologiczny jaki możemy dziś obserwować już dawno przybrał 

charakter kuli śnieżnej. Postęp jaki dokonuje się w nauce z miesiąca na miesiąc jest 
nieporównywalnie większy niż ten, który dokonywał się pomiędzy poszczególnymi 
stuleciami w historii całej cywilizacji. Życie w XXI wieku przepełnione jest 
nowinkami technicznymi, które w założeniu mają czynić nasze życie łatwiejszym, 
oszczędzać czas i zwiększać efektywność zarówno pracy, jak i nauki [1]. Wraz 
z postępem technologicznym następuje cyfryzacja we wszystkich sferach życia. Jak 
podaje Manasian [2] w 2002 roku ponad 600 milionów ludzi na całym świecie miało 
dostęp do Internetu. Chociaż korzystanie z niego tworzy wiele ułatwień w każdej 
dziedzinie życia, to nadmierne lub niewłaściwe poruszanie się w świecie wirtualnym 
prowadzi także do zachowań dysfunkcyjnych, których w tym wypadku sztandarowym 
przykładem jest uzależnienie od Internetu [3]. Obecnie, z dnia na dzień dokonuje się 
niewyobrażalny wcześniej postęp technologiczny stwarzający ogromne możliwości, 
ale także skutkuje nowymi konsekwencjami.

Jak podaje Dominik Batorski [4] odsetek osób korzystających z Internetu, jak 
i z nowych technologii na co dzień to niemalże sto procent całego społeczeństwa. 
Powstawanie przekonania o mediach cyfrowych jako podstawowej potrzeby zaczęło 
stwarzać pojęcia takie jak ,,cyfrowe wykluczenie” czy też ,,cyfrowy podział” – 
w odniesieniu do nierówności społecznych w możliwości korzystania z Internetu [4]. 
Fenomen błyskawicznego rozwoju mediów cyfrowych powoduje konieczność zmian, 
nie tylko w myśleniu o świecie, ale również i w prawie. Wszechobecność Internetu 
doprowadziła do stanu permanentnego zalogowania. W konsekwencji, połowiczna 
egzystencja w świecie cyfrowym stała się trwałym elementem socjalizacji dzieci 
i młodzieży. Szczególnie istotną dla niniejszych rozważań jest grupa w przedziale 
wiekowym 6-18, ponieważ jest to okres szczególnie istotny ze względu na naukę życia 
w społeczeństwie i budowania relacji interpersonalnych. Utrwalające się przekonanie 
o Internecie jako podstawowym świadczeniu użyteczności publicznej [5] wzajemnie 
napędza się z powstawaniem zupełnie nowych zjawisk społecznych. Wspominane 
,,wykluczenie” czy też ,,podział” są z definicji swego rodzaju patologiami w życiu 
społecznym objawiającymi się deficytem w możliwości poruszania się po mediach 
cyfrowych.
 3. Szkoła to także ludzie – samotność dzieci i młodzieży

Manfred Spitzer w swojej książce, pod wiele mówiący tytułem, „Cyfrowa 
demencja” [6] przywołuje określenie „cyfrowi tubylcy”, ukute wcześniej przez 
Marca Prensky’ego [7]. Spitzer [6] opisuje szeroki zakres problemów i negatywnych 
skutków wynikających z korzystania z nowych technologii przez dzieci i młodzież 
w wieku szkolnym. Szczególną uwagę poświęca wprowadzaniu rozwiązań cyfrowych 
do systemu edukacji. Mimo jego skrajnie negatywnego stosunku do takich działań, 
należy pamiętać również o tym, że żyjemy w świecie co raz bardziej zapełnianym 
technologią cyfrową. Należy się zastanowić, ile młodzi ludzie tracą, ale także ile 
zyskują poprzez aplikowanie tego typu rozwiązań. Prensky [7] mówiąc o cyfrowych 
tubylcach widzi problem raczej w archaiczności systemu do którego wprowadzani są 
młodzi ludzie, którzy na co dzień żyją w rzeczywistości zupełnie odmiennej od tej, 
z którą mają do czynienia w procesie edukacji. Cyfrowy tubylec to ktoś, kogo ojczyzną 
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jest świat nowych technologii informacyjnych. Dla cyfrowego tubylca łączność 
z internetem jest czymś koniecznym przez cały czas lub przynajmniej przez większość 
dnia. To oni zdobywają znajomych na Facebooku i korzystają z anonimowości na 
forach internetowych. To właśnie anonimowość między innymi prowadzi do tego, 
że młodzi ludzie pozwalają sobie w sieci na zachowania, których nie przejawiali 
dotychczas w rzeczywistości analogowej z obawy przed kontrolą społeczną. Do 
takich zachowań należą między innymi cyber-mobbing, hejt czy trolling. Możemy 
więc z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że komputer i internet wpływają nie 
tylko na nasze procesy poznawcze, ale również na zachowania społeczne. Tendencja 
do takich zachowań z całą pewnością nie pomaga młodym ludziom w zdobywaniu 
przyjaciół. W sytuacji całkowitego zawieszenia zajęć dydaktycznych, ale również 
braku możliwości wychodzenia na spotkania ze znajomymi, dzieci i młodzież 
szkolna zmuszona jest znajdować, budować, ale również podtrzymywać swoje relacje 
interpersonalne korzystając jedynie z komunikacji zapośredniczonej internetowo. 
Głównym miejscem socjalizacji stają się więc media społecznościowe.

Teppers i współpracownicy [8] przeprowadzili badanie podłużne mające na celu 
sprawdzenie w jaki sposób odczuwana przez osoby w wieku dojrzewania samotność 
warunkuje sposób, w jaki korzystają one z Facebooka. Pierwszym i najogólniejszym 
wnioskiem, jaki wyciągnęli badacze, było zauważenie faktu, że już samo korzystanie 
z Facebooka jest dużo intensywniejsze u osób odczuwających samotność w realnym 
świecie. Młodzi ludzie niepotrafiący nawiązać bliższych kontaktów z rówieśnikami 
w świecie realnym, starają się zrekompensować sobie te deficyty, poszukując 
znajomych w świecie wirtualnym. Również brak ciepłych i bliskich relacji w domu 
(między dziećmi a rodzicami) może powodować chęć odnalezienia tych brakujących 
elementów (bliskości i zrozumienia) w mediach społecznościowych. Anonimowość 
staje się dla samotnych młodych ludzi tarczą, za którą z powodzeniem mogą być 
prawdziwą duszą towarzystwa w Internecie (często mimo cichego i wycofanego 
usposobienia w realu).

Również Morahan-Martin i Schumacher [9] zajęli się tematem samotności 
w kontekście użytkowania Facebooka. Skupili się oni jednak na dwóch możliwościach 
występowania tego zjawiska. Z jednej strony, podobnie jak w badaniu przytoczonym 
przeze mnie przed chwilą, zakładali oni, że korzystanie z Facebooka spowodowane 
jest odczuwaniem samotności w świecie realnym i próbą wypełnienia tej pustki 
kontaktem nawiązywanym w Internecie. Z drugiej strony, badacze sformułowali 
hipotezę, mówiącą, że to użytkowanie portali społecznościowych jest w dużej mierze 
przyczyną samotności. Młodzież wpada w pułapkę internetowych relacji. Intensywnie 
korzystając z Facebooka, młodzi ludzie nawiązują co prawda wiele znajomości, jednak 
są one głównie powierzchowne i płytkie. Przy okazji tracą bezpowrotnie czas, który 
mogliby wykorzystać na budowanie realnych relacji. Przy okazji badacze wykazali 
również, że korzystanie z Facebooka, tworzy technologiczne bariery, które utrudniają 
kontakty nawet pomiędzy ludźmi, którzy znają się dobrze w realnym świecie. 
Dodatkowo, Ci sami badacze rozwijają pierwszą postawioną przez siebie hipotezę 
(samotni ludzie, chętniej korzystają z Facebooka) i oprócz wyjaśnienia, że młodzi 
poszukują tam odpowiednika realnych relacji, proponują dodatkowe wytłumaczenie – 
osoby odczuwające samotność, traktują Internet jako formę ucieczki przed stresem 
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i negatywnymi odczuciami powiązanymi z samotnością na jawie. Jednakże z ucieczką 
w Internet, oprócz chwilowej ulgi, wiąże się też wiele niebezpieczeństw takich jak 
pogorszenie wyników w nauce czy zmniejszenie produktywności pracy. Osoby 
samotne są szczególnie na nie narażone.

Użytkowanie nowinek technologicznych odciska również swój znaczący wpływ 
na bliższych relacjach międzyludzkich, takich jak intymne relacje romantyczne. 
Z całą pewnością powiedzieć należy, że możliwość wysyłania krótkich wiadomości 
tekstowych bardzo często staje się dla osób pozostających w związkach romantycznych 
bardzo pomocna, a czasem nawet zbawienna. Temat ten postanowili zgłębić Halpern 
i Katz [10]. Przeprowadzili oni badanie mające na celu sprawdzenie jak korzystanie 
z SMS-ów czy maili wpływa na bliskość partnerów i jakość ich relacji w ogóle. 
Po pierwsze. Potwierdzili oni często stawianą w wielu badaniach hipotezę, że 
częste i intensywne korzystanie z mediów może prowadzić do pogorszenia stanu 
bliskiego związku. Kluczowym elementem budowania relacji jest komunikacja, a ta 
zapośredniczona internetowo jest szczególnie pomocna, ponieważ daje możliwość 
bycia emocjonalnie dostępnym dla drugiej osoby praktycznie przez cały czas. Niestety, 
ta sama technologia, która może pomóc związkowi, gdy tworzące go osoby znajdują 
się daleko od siebie, może go zniszczyć, gdy jest użytkowana w obecności obojga 
partnerów. Skupianie się np. na smartphonie podczas spędzania czasu z drugą osobą 
ogranicza otwartość na jej potrzeby i ogranicza uwagę, którą możemy skupić na tym co 
ona do nas mówi. To wszystko bardzo często staje się przyczyną konfliktów, a w związku 
z tym również przyczyną spadku poziomu intymności w relacji. Konsekwencje 
związane ze sprawdzaniem telefonu przy swoim partnerze (takie jak nienawiązywanie 
kontaktu wzrokowego, czy nieodpowiadanie na pytania w odpowiednim momencie) 
mogą wpływać negatywnie na kształtowanie się wzajemnych opinii bliskich sobie 
osób. Tak powstałe i wciąż narastające problemy w związkach mogą prowadzić do 
ich rozpadu, tym samym zwiększając grupę osób niejako osamotnionych przez świat 
nowych technologii.
4. Status społeczno-ekonomiczny z perspektywy młodych ludzi

Najistotniejszą składową w kontekście badań psychologicznych nad statusem 
społeczno-ekonomicznym jest subiektywna ocena własnego dobrostanu ekono-
micznego, przede wszystkim dlatego, że stanowi ona silny predyktor rzeczywistych 
zachowań ekonomicznych [11], a także jest mocniej powiązana z cechami 
psychologicznymi niż obiektywna ocena zamożności [12, 13]. Innymi słowy to, 
w jaki sposób oceniamy swoją sytuację finansową ma dużo większe znaczenie na 
nasze funkcjonowanie niż jej obiektywny wskaźnik. Różnice pomiędzy subiektywną 
i obiektywną oceną swojej sytuacji materialnej są kwestią kluczową w odczuwaniu 
poczucia zagrożenia finansowego. Jest to zmienna niezwykle istotna w radzeniu sobie 
z biedą i planowaniem działań zaradczych. O istotności tych różnic świadczą choćby 
wyniki corocznych badań przekrojowych prowadzonych w Polsce [14-16], w których 
jedną z mierzonych zmiennych było subiektywne poczucie satysfakcji z własnej 
sytuacji finansowej. Od 1991 do 2005 roku poziom owej satysfakcji utrzymywał się 
na względnie stałym poziomie. W latach 2007-2009 zadowolenie z finansów obniżyło 
się, aby po roku 2011 sukcesywnie wzrastać. Można wnioskować, iż to chwilowe 
załamanie wynikało ze światowego kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się latem 



Przemysław Korotusz

46

2007 roku. Jednakże należy w tym miejscu wspomnieć, że kryzys ten nie wpłynął 
znacząco na polską gospodarkę [17]. Skąd więc to obniżenie zadowolenia z sytuacji 
finansowej? Najprawdopodobniej było ono skutkiem obecności kryzysu w mediach, 
a więc przekazu medialnego, który przez dłuższy czas regularnie wzbudzał u odbiorców 
właśnie poczucie zagrożenia finansowego. Tak więc, pomimo że przeciętny Kowalski 
nie odczuł obiektywnego pogorszenia własnej sytuacji finansowej, to subiektywne 
zadowolenie z niej mogło się obniżyć. Skupienie się zatem na temacie poczucia 
zagrożenia finansowego jest istotną kwestią również w skali makro.

W rozbieżnościach pomiędzy obiektywną i subiektywną oceną zamożności, ważna 
jest również relatywna ocena sytuacji materialnej, opierająca się na porównywaniu 
własnej sytuacji do określonej grupy odniesienia. Ludzie często są w stanie ocenić 
własną sytuację materialną, jedynie porównując ją do sytuacji osób z otoczenia [11]; 
co za tym idzie duże rozbieżności pomiędzy jednostką a punktem odniesienia mogą 
istotnie wpływać na obniżenie poczucia własnej wartości [18, 19]. W ostatnich latach 
rośnie liczba publikacji, w których jest podejmowana problematyka konsekwencji 
nierówności społeczno-ekonomicznych. Finansowa przepaść pomiędzy biednymi 
i bogatymi zwiększa się w tempie wykładniczym: w 2009 roku w rękach 1% 
społeczeństwa znajdowało się 44% ogólnych zasobów, a w 2014 roku odsetek ten 
wynosił już 48% [20]. Bardzo istotne jest to, że rozbieżność pomiędzy dochodami 
osób biednych i bogatych powiększa się, pomimo że globalny wskaźnik wzrostu 
gospodarczego z roku na rok rośnie [11]. Jeśli więc tak gwałtownie następuje 
dychotomizowanie obiektywnie mierzonego statusu społeczno-ekonomicznego, należy 
się przygotować także na negatywne konsekwencje pogorszenia się subiektywnej 
oceny własnej zamożności i życia w ciągłym poczuciu zagrożenia finansowego.

Terminem znaczeniowo najbliższym poczuciu zagrożenia finansowego jest 
subiektywny dobrostan ekonomiczny, a konkretnie jego skrajnie niski poziom [12, 13]. 
Zjawisko to przejawia się m.in. w niezadowoleniu finansowym, stresie finansowym 
czy też w napięciu ekonomicznym [21, 22]. Poczucie zagrożenia finansowego można 
więc określić jako subiektywny stan negatywnego postrzegania własnej zamożności, 
obecnie lub w przyszłości. Jednakże badania dotyczące skutków negatywnej lub 
pozytywnej subiektywnej oceny dobrostanu ekonomicznego, najczęściej wiążą go 
z zachowaniami czysto ekonomicznymi, bezpośrednio związanymi z pozyskiwaniem, 
wykorzystywaniem czy zarządzaniem pieniędzmi [21, 22]. Istnieją natomiast podstawy, 
aby zakładać, że poczucie zagrożenia finansowego wpływa na funkcjonowanie 
poznawcze [23], społeczne [24] i w obszarze Ja [25].

Kathleen D. Vohs [26] sugeruje, że słabsze funkcjonowanie poznawcze osób 
doświadczających biedy może być skutkiem wyczerpania poznawczego wynikającego 
z ciągłego wykorzystywania samokontroli. Vohs argumentuje, iż konieczność 
kontrolowania własnych zachowań wynika z ograniczonej ilości czasu, który można 
sobie pozwolić zmarnować i pieniędzy, które można wydać chociażby na jedzenie. 
Doświadczanie biedy skutkuje ciągłym kontrolowaniem swoich wydatków, czyli 
bezustannym kontrolowaniem swoich zachowań. Takie obciążenie samokontroli, 
która jest zasobem ograniczonym [27], w konsekwencji prowadzi do wyczerpania 
ego. Tezę te potwierdza metaanaliza wyników badań dotyczących wyczerpywania ego 
przeprowadzona przez Haggera i jego współpracowników [28]. Autorzy, dokonując 
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metaanalizy 83 badań, wykazali między innymi, iż wyczerpywanie ego skutkuje 
osłabieniem samokontroli i efektywności w zadaniach wymagających wykorzystywania 
zasobów poznawczych. Ponadto wyczerpane ego wiąże się z obniżeniem ilości 
wysiłku wkładanego w wykonywanie zadań, postrzeganiem zadań jako trudniejszych, 
negatywnymi emocjami, wyższym ocenianiem poziomu zmęczenia, a także spadkiem 
ilości glukozy we krwi.

Intensywne skupienie na kontrolowaniu swoich wydatków, obawy związane 
z własną sytuacją finansową oraz wiążące się z nimi negatywne emocje, mogą tym 
silniej oddziaływać na funkcjonowanie człowieka, im większe znaczenie pieniądze 
mają w jego życiu. Przykładem takiej zależności mogą być omawiane we wcześniejszej 
części niniejszej pracy badania zespołu Park [29], których wyniki pokazują, że poziom 
cechy, jaką jest finansowo warunkowane poczucie własnej wartości moderował siłę 
oddziaływania poczucia zagrożenia finansowego na osoby badane. Poczucie własnej 
wartości, które jest budowane wokół wartości ekonomicznych można traktować jako 
jeden z aspektów posiadanych przez człowieka postaw wobec pieniędzy, które są 
czynnikiem moderującym skalę efektów związanych z ekonomicznymi aspektami 
funkcjonowania psychologicznego [12, 13].

Stres i obciążenie poznawcze związane ze statusem socjoekonomicznym, jakich na 
co dzień doświadczają młodzi ludzie pochodzący z biedniejszych rodzin, w sytuacji 
pandemii i odcięcia społecznego jest potęgowany przez dodatkowe czynniki 
stresogenne – izolacja, frustracja, samotność, strach etc. Decyzja o przeniesieniu 
edukacji on-line była rozwiązaniem koniecznym, natomiast zabrakło przygotowania 
podstawowych elementów do realizowania takiej formy nauczania. Brak dostępu do 
internetu, komputera lub też zaniedbania kontaktu na linii szkoła – rodzice okazały się 
być problemem nie do obejścia, a na którym najbardziej cierpią uczniowie. Pozostaje 
mieć nadzieję, że problem ten zostanie wyraźnie dostrzeżony, zanim będziemy musieli 
zmagać się z przeciągającą się kwarantanną przez kolejny rok szkolny, ale przede 
wszystkim zanim pozostawi on trwalszy uraz i frustrację wśród dzieci i młodzieży. 
Jest to niezwykle istotne, ponieważ poza samym dostępem do edukacji i codziennych 
kontaktów z rówieśnikami, sytuacja ta staje się swego rodzaju systemowym 
mechanizmem wykluczania konkretnej grupy społecznej.
5. Podsumowanie

Podsumowując, przeniesienie nauki do internetu na skutek pandemii ma 
jednoznacznie negatywny wpływ negatywny wpływ na funkcjonowanie dzieci 
i młodzieży, w szczególności w grupie wywodzącej się z rodzin o niższym statusie 
socjoekonomicznym. Cyberprzestrzeń staje się coraz istotniejszą częścią naszego 
życia, a wiele aktywności zostało już w stu procentach przeniesiona do Internetu. 
Wiele wskazuje na to, że może to czekać również wszelkie interakcje społeczne. 
Taki stan rzeczy, ciągły rozwój technologii oraz przemiany społeczno-kulturowe 
jakie obserwujemy prowadzą do powstawania zupełnie nowych zjawisk społecznych 
w cyberprzestrzeni. Postawienie całego świata w stan kwarantanny i skokowe 
przeniesienie całego życia w zamknięcie świata rzeczywistego i wręcz wpędzanie go 
w rzeczywistość cyfrową pokazało, że nie posiadamy jeszcze ani organizacyjnego, 
ani finansowego, ani tym bardziej psychologicznego zaplecza. Sytuacja ta pozostawia 
wiele obszarów do poprawy, a także uwzględnienia jej w aktualizowaniu systemu 
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edukacji, zarówno w obszarze treści, jak i narzędzi. Oddolne działania szkół, 
nauczycieli i rodziców to zdecydowanie za mało aby każdy uczeń otrzymywał równe 
szanse na rozwój.
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Pandemia cyfrowego wykluczenia. Konsekwencje niskiego statusu 
społeczno-ekonomicznego w dobie edukacji on-line
Streszczenie
Celem niniejszego tekstu jest przyjrzenie się wpływowi pandemii na funkcjonowanie szkolne dzieci 
i młodzieży podchodzących z rodzin uboższych. W wyniku wprowadzenia całego kraju w stan kwarantanny 
edukacja z dnia na dzień została przeniesiona do internetu. Wprowadziło to zamęt organizacyjny nie 
tylko dla placówek szkolnych, ale również dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. Pojawiło się wiele 
pytań i problemów związanych z dostępem do internetu oraz współdzieleniem (często jedynego w domu) 
komputera. Do dziś nauczyciele nie mają kontaktu z niektórymi uczniami pochodzącymi z biedniejszych 
rodzin. Status socjoekonomiczny, jak nigdy wcześniej, stał się płaszczyzną cyfrowego wykluczenia. 
Status ten ma szerokie spektrum oddziaływania – wywiera wpływ nie tylko na zachowania ekonomiczne, 
takie jak oszczędzanie czy też gospodarowanie budżetem domowym, ale przede wszystkim na szeroko 
rozumiane funkcjonowanie psychologiczne w w kontekście funkcjonowania społecznego. Szczególnym 
przypadkiem są dzieci i młodzież w okresie nauki budowania relacji i związków z równieśnikami. 
Dostęp do materiałów edukacyjnych oraz możliwości socjalizowania się z innymi ma ogromne znaczenie 
w młodym wieku. Należy więc zwrócić większą uwagę na reformowanie systemu edukacji również 
w kontekście metodyki i narzędzi. Większość dotychczasowych możliwości dostępu do nowoczesnych 
metod nauczania i materiałów cyfrowych wynikała z oddolnych działań nauczycieli i rodziców uczniów. 
W sytuacji ogólnokrajowego kryzysu epidemiologicznego taka sytuacja jest szczególnie dotkliwa dla 
dzieci i młodzieży pochodzącej z uboższych rodzin.
Słowa kluczowe: status społeczno-ekonomiczny, cyfrowe wykluczenie
Digital exclusion. The consequences of low socioeconomic status  
in the age of online education
Abstract
The aim of this paper is to sum up previous research in the context of the current situation in Poland 
especially in education. As a result of putting the whole country in quarantine, overnight education was 
transferred to the Internet. This introduced organizational confusion not only for school facilities, but 
also for parents of school-aged children. There were many questions and problems related to Internet 
access and sharing (often the only one at home) computer. To this day, teachers do not have contact with 
some students from poorer families. Socioeconomic status as never before has become a plane of digital 
exclusion. This status has a broad spectrum of impact — it has an impact not only on economic behavior, 
such as saving or managing the household budget, but primarily on broadly understood psychological 
functioning in the context of social functioning. Access to educational materials and opportunities to 
socialize with others is of great importance at a young age. Therefore, more attention should be paid to 
reforming the education system in terms of methodology and tools. Most of the existing opportunities to 
reach modern methods and digital sources resulted from the activities of teachers and parents of students. 
In the face of a nationwide epidemiological crisis, such situation is particularly acute for children and 
adolescents from poorer families.
Keywords: socioeconomic status, digital exclusion
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Nowa karta w przeglądarce. Rola cyberdryfowania 
w edukacji on-line

1. Rejs w nieznane
Internet dla wielu osób stał się już nieodzownym elementem życia. Z całą 

pewnością wizja niespodziewanego i globalnego zniknięcia sieci internetowej na 
stałe, byłaby uznana za katastrofę. Na długo przed wprowadzeniem stanu kwarantanny 
spowodowanej pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz przeniesieniem ogromnej części 
życia codziennego do internetu, można było stwierdzić, że ogromna część życia oraz 
naszych relacji już się tam znajdowała. Przebywanie w środowisku internetowym 
wiąże się więc z szeroką gamą konsekwencji na poziomie psychologicznym. Można 
stwierdzić nawet, że wiele obszarów naszego życiu już w tym momencie całkowicie 
funkcjonuje jedynie w internecie [1, 2]. Użytkownikowi internetu, który ma z nim do 
czynienia codziennie ciężko byłoby się przestawić na jego zupełny brak. Obserwując 
wciąż przyspieszający postęp technologiczny i rozwój technologii cyfrowych, 
uzasadnione stają się postulaty, iż rewolucja cyfrowa będzie miała zdecydowanie 
ogromne konsekwencje dla ludzi – nie tylko jako cywilizacji, ale nawet i gatunku 
[3]. Celem niniejszego tekstu jest przyjrzenie się zjawisku współczesnego eskapizmu 
cyfrowego, jakim jest cyberdryfownie, ze szczególnym uwzględnieniem roli 
korzystania z mediów społecznościowych w jego kontekście.

Życie w świecie rzeczywistym przenika się z życiem w świecie cyfrowym [4], ale 
zdecydowanie za wcześnie jeszcze oceniać, jakie będą długofalowe skutki takiego 
stanu rzeczy. Nie ulega wątpliwości, że choć niektóre z konsekwencji możemy 
rozpatrywać jako negatywne, a inne jako pozytywne, to w perspektywie ewolucyjnego 
toku rozwoju człowieka, nie możemy tego jednoznacznie oceniać [1]. Nie znaczy to 
jednak, że pełna stoicyzmu postawa wobec nowych technologii jest najwłaściwsza. 
Zjawiskom związanym z nowymi technologiami należy przyglądać się ze szczególną 
uwagą, ponieważ największym zagrożeniem dla przyszłych pokoleń będzie nasza 
bezrefleksyjność w tworzeniu ich rzeczywistości.
2. Powódź informacji

Zrozumienie zachowań do jakich skłania nas środowisko internetowe oraz 
komunikacja zapośredniczona komputerowo, stoi u podstaw dalszej analizy i predykcji 
otaczającej nas rzeczywistości. Szczególnie istotną rolę w partycypacji w świecie 
cyfrowym odgrywają urządzenia mobilne takie jak, na przykład smartfony czy 
tablety [5]. Okazuje się jednak, że coraz częściej i intensywniej zdajemy się na łaskę 
permanentnego zalogowania – pokładamy mniejszy wysiłek w procesy pamięciowe 
i uwagowe [1], a nawet całkowicie się od nich uzależniamy [6]. 

Rober Cialdini, badając techniki wpływu społecznego oraz manipulacji stał się 
specjalistą od rozmaitych form przekazu komunikatów mających wywoływać rozmaite 
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efekty. Zwraca on uwagę, że ilość informacji wytworzonych w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat znacznie przewyższa ich ilość wyprodukowaną w ciągu pięćdziesięciu 
wieków [7]. Przebywając w środowisku internetowym jesteśmy zalewani falami 
przeróżnych komunikatów w postaci tekstowej, dźwiękowej i graficznej. Niezliczone 
reklamy umieszczane w każdym wolnym miejscu przestrzeni strony internetowej, 
są siłą rzeczy odbierane i przetwarzane przez nasz układ nerwowy. Ponieważ mózg 
zupełnie nie jest przystosowany to bycia zalewanym takimi ilościami bodźców (nawet 
kiedy staramy się je ignorować) jest zmuszony do jak najbardziej oszczędnej analizy 
docierających informacji. To ogranicza nasze funkcje poznawcze i w konsekwencji 
przetwarzamy napływające informacje jedynie powierzchownie [1]. Dotyczy to nie 
tylko nieporządanych „przeszkadzajek” w postaci reklam internetowych, ale również 
rzeczy, których z premedytacją poszukujemy. Wiadomości, z którymi wolicjonalnie 
chcemy się zapoznać są przez nas jedynie skanowane, a nie analizowane. 
Powierzchowność przetwarzania informacji wiąże się również, między innymi 
z koniecznością przełączania naszej uwagi pomiędzy wieloma zadaniami. Korzystanie 
z przeglądarki internetowej w obecnych czasach nie może się obejść bez otwierania 
wielu kart i przerzucania uwagi pomiędzy nimi [8].
3. Cyberdryfowanie – charakterystyka

Ogromny natłok informacji może prowadzić także do stanu nazywanego stresem 
informacyjnym. Jest to uczucie intensyfikującego się dyskomfortu psychicznego, 
wynikającego z nadmiaru docierających do nas informacji, przy równoczesnym braku 
możliwości ich przetworzenia [9]. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 nałożyła 
na znaczną część społeczeństwa konieczność przeniesienia codziennych zadań do 
sieci. Jednym z obszarów życia, który poddano całkowitej cyfryzacji jest edukacja. 
Pojawiła się więc konieczność spędzania znacznie większej liczby godzin przed 
ekranem komputera. Powstająca w ten sposób presja prowadzi do odczuwania stresu, 
również tego informacyjnego. Organizm w sposób naturalny szuka ujścia dla napięcia 
i metody na rozładowanie emocjonalnego i poznawczego obciążenia. Jednym z nich 
jest cyberdryfowanie (ang. cyberloafing) [10].

Zjawisko cyberdryfowania jest stosunkowo nowe w badaniach nad psychologią 
nowych technologii i nie posiada jeszcze ścisłej definicji. Cyberdryfowanie, nazywane 
również ,,cyfrowym próżniactwem” lub ,,cyberbumelanctwem” [11] to grupa zachowań 
kontrproduktywnych [12], które wykonują uczniowie, studenci lub pracownicy, 
w czasie kiedy powinni wykonywać zadania wynikające z ich obowiązków [13-
15]. Cyberdryfowanie swoją nazwą odnosi się do charakteru tej grupy aktywności – 
nieukierunkowanego, spontanicznego oddalającego od bieżących zadań [16]. Jest 
to niezależne od klasyfikacji tych zachowań na mniej lub bardziej etyczne [17-19]. 
Cyberdryfowanie to także zachowania wycofujące, pozwalające regulować poziom 
napięcia związanego z nałożonymi obowiązkami [20-24].
4. Nurty cyberdryfowania

Jednym z głównych „niezamierzonych celów” cyberdryfowania jest korzystanie 
z mediów społecznościowych. Rozwój metod komunikacji i galopująca globalizacja 
przyczyniły się do poczucia życia w globalnej wiosce [25]. Internet nie jest już 
udogodnieniem, a podstawową potrzebą [26]. Permanentne zalogowanie wiąże się 
nie tylko z przeciążeniem poznawczym [27], ale także obawą przed ostracyzmem 
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spowodowanym nie byciem na bieżąco ze wszystkim, co jest nieustannie publikowane. 
Przejawia się to w tak zwanym lęku przed przeoczeniem (FOMO ang. fear of missing 
out) [28].

Szczególnie rozpraszającymi i przyciągającymi uwagę są media społecznościowe, 
zapewniające wielokanałową komunikację, przepełnione najbardziej atrakcyjnymi, 
z ewolucyjnego punktu widzenia (uroda, status, zasoby) bodźcami, ale także takimi, 
które służą weryfikowani obrazu własnej osoby, a przede wszystkim porównywaniu 
się z innymi – w tym wypadku prym wiodą Facebook oraz Instagram [29-48].

Oprócz tego istotną częścią zachowań związanych z cyberdryfowaniem jest 
korzystanie z mediów, które zapewniają szybkie odświeżanie swojej zawartości oraz 
pozorne poczucie ulotności prezentowanej treści. Taką rolę pełni korzystanie między 
innymi z Twittera czy popularnego do niedawna Snapchata [49-52].
5. Dobijanie do portu

Podejmowanie zachowań, które można zaliczyć jako cyberdryfowanie ma ogromny 
związek z funkcjonowaniem psychologicznym w miejscu pracy czy nauki. Jako jeden 
z głównych czynników wywołujących cyberdryfowanie, podaje się doświadczanie 
stresu [53] i negatywne emocje powiązane z pracą [54]. Inni badacze wskazują 
również na niezaspokojoną potrzebę sensu w wykonywanych zadaniach [55]. Istotną 
kwestią wynikającą z tych badań jest to, iż nie chodzi jedynie o swego rodzaju 
znudzenie wykonywanymi zadaniami pracowniczymi, czy też mało absorbującym 
stylem nauczania nauczyciela prowadzącego zajęcia, ale niezwykle ważnym 
w kontekście cyberdryfowania staje się czynnik motywacyjny. W sytuacji pandemii 
oraz pośpiesznie organizowanych systemów i metod pracy oraz nauki zdalnej, status 
motywacyjny może istotnie się obniżać. W tej chwili istnieje niewiele miarodajnych 
wyników badań potwierdzających tę tezę, jednak jak pokazują te, dotychczasowe 
[8] – właśnie takich skutków można się spodziewać. Choć pozornie nieszkodliwe, 
to „cyfrowe próżniactwo” jest uznawane za jedno z największych patologii pracy 
i przynosi milionowe straty finansowe w skali globalnej. W kontekście edukacji mamy 
do czynienia nie tylko z obniżeniem efektywności nauczania, ale również spadkiem 
motywacji uczniów. W jaki więc sposób można sobie z nim radzić? 

Ciężko podać jednoznaczną odpowiedź na to pytanie, w dużym stopniu ze względu 
na brak możliwości przeprowadzenia badania eksperymentalnego, które wskazałoby 
zależność przyczynowo-skutkową, a także ze względu na inne problemy związane 
z prowadzeniem badań w zakresie psychologii internetu [58]. Aktualny stan wiedzy 
pozwala jednak stwierdzić, że wprowadzanie surowych kar za podejmowanie tego 
typu aktywności w czasie pracy jedynie pogarsza reakcje [59]. Cyberdryfowanie często 
ma formę protestu przeciw niekorzystnym zasadom dla uczniów czy pracowników 
[60]. Warto więc podkreślić, że wysoce istotnym czynnikiem, który zapobiega 
cyberdryfowaniu jest jasność i przejrzystość zasad panujących w pracy i klasie oraz 
dobre ich wytłumaczenie.

Cyberdryfowanie można by określić mianem cyfrowego eskapizmu, wszakże 
zachowania tego typu wiążą się z redukowaniem napięcia wywoływanego między 
innymi stresem czy też doświadczaniem dysonansu poznawczego. Stanowi ono jednak 
większe wyzwanie, niż „analogowe” metody eskapistyczne przede wszystkim ze 
względu na swoją dostępność oraz głębokość angażowanie poznawczego [8]. Badania 
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wykorzystujące metody neuroobrazowania jednoznacznie wykazują, że nawet po 
stosunkowo krótkim korzystaniu z wysoko aktywizującym (pod względem bodźców) 
materiałem, jakim są np. strony internetowe, zachodzą fizyczne zmiany w obrębie 
połączeń neuronalnych [1]. Oczywiście jest to przykład neuroplastyczności poprawnie 
działającego mózgu, który adaptuje się do sytuacji; jednak powrót do mniej przesyconej 
bodźcami struktury trwa niewspółmiernie dłużej. Po zestawieniu powyższych 
wyników badań wraz z tymi, dotyczącymi powszechności oraz intensywności 
korzystania z internetu, a przede wszystkim mediów społecznościowych, kreuje się 
dosyć pesymistyczny obraz postępowania deterioracji uwagi i zaangażowania w pracy 
i edukacji.

Jak wynika z przedstawionych wyników badań, cyberdryfowanie w pracy lub nauce 
jest zjawiskiem trudnym do jednoznacznego uchwycenia i zdefiniowania. Internet, 
jak żadne inne medium wcześniej, stworzył przestrzeń, która pozwala użytkownikom 
doświadczyć czegoś, co można określić „cyfrową bilokacją”. Jak pokazała sytuacja 
pandemii – wypracowanie metod skutecznej walki z cyberdryfowaniem będzie 
stawało się coraz pilniejszym zadaniem, ponieważ należy liczyć się z przenoszeniem 
się kolejnych działań i obszarów pracy i nauki do środowiska internetowego. Cyfrowy 
eskapizm jest więc problematyką, która zasługuje na więcej uwagi badaczy i praktyków.
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Streszczenie
Przebywanie w środowisku internetowym wiąże się nie tylko z różnymi konsekwencjami na poziomie 
psychologicznym. Oprócz przeciążenia poznawczego wynikające z nadmiaru bodźców dostarczanych 
mózgowi, istnieje wiele czynników rozpraszających naszą uwagę. Pandemia koronawirusa SARS-
CoV-2 nałożyła na znaczną część społeczeństwa konieczność przeniesienia codziennych zadań do sieci. 
Jednym z obszarów życia, który poddano całkowitej cyfryzacji jest edukacja i konieczność spędzania 
znacznie większej, niż dotychczas ilości godzin przed ekranem komputera. Powstające w ten sposób 
presja prowadzi do odczuwania stresu. Organizm w sposób naturalny szuka ujścia dla napięcia i sposobu 
na rozładowanie emocjonalnego i poznawczego obciążenia. Jednym z nich jest cyberdryfowanie (ang. 
cyberloafing). Zjawisko to jest stosunkowo nowe w badaniach nad psychologią nowych technologii 
i można je zdefiniować jako poświęcanie czasu zarezerwowanego na pracę lub naukę na rzecz 
niezwiązanymi z nimi aktywności w cyberprzestrzeni. Jednakże, już teraz „cyfrowe próżniactwo” 
jest uznawane za jedno z największych patologii pracy i przynosi milionowe straty finansowe w skali 
globalnej. W kontekście edukacji mamy do czynienia nie tylko z obniżeniem efektywności nauczania, ale 
również spadkiem motywacji uczniów.
Słowa kluczowe: Cyberdryfowanie, Media społecznościowe

New tab in browser. The role of cyberloafing in online education
Abstract
Life in the online environment is not only associated with various consequences at the psychological 
level. In addition to cognitive overload resulting from excess brain stimuli, there are many factors that 
distract us. The SARS-CoV-2 coronavirus pandemic has imposed a significant portion of society on the 
need to transfer daily tasks to the network. One of the areas of life that has undergone total digitization 
is education and the need to spend much more than ever before in front of the computer screen. The 
resulting pressure leads to feelings of stress. The body naturally looks for an outlet for tension and a way 
to release emotional and cognitive stress. One of them is cyberloafing. This phenomenon is relatively new 
in research into the psychology of new technologies and can be defined as devoting time reserved for 
work or study to unrelated activities in cyberspace. However, already now „digital idleness” is recognized 
as one of the biggest work pathologies and brings millions of financial losses on a global scale. In the 
context of education, there is not only a decrease in the effectiveness of teaching, but also a decrease in 
students’ motivation.
Keywords: Cyberloafing, Social media
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Nauka programowania jako wyzwanie edukacyjne 
nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

1. Wprowadzenie 
Technologie informacyjno-komunikacyjne stanowią istotny aspekt funkcjonowania 

jednostek i społeczeństw. Wraz z rozwojem komputerów osobistych, spotęgowanym 
przez globalną sieć Internet, stały się one nieodzownym elementem wielu płaszczyzn; 
w tym edukacji. Podstawowym zadaniem systemu edukacji jest przygotowanie 
uczniów do sprawnego funkcjonowania w konkretnej rzeczywistości. A ta 
współczesność zdominowana jest przez rewolucję informatyczną i media cyfrowe. 
Początkowo przedmiotem kształcenia w kierunku kompetencji IT była alfabetyzacja 
komputerowa (ang. computer literacy, IT literacy), polegająca na nauce posługiwania 
się komputerami i technologią w celu przetwarzania informacji, komunikowania się 
oraz korzystania z narzędzi takich jak: edytor tekstu, grafiki, arkusze, multimedia [1]. 
Jednak z czasem okazało się, że tempo rozwoju technologii implikuje konieczność 
kształcenia szerszych umiejętności, określanych mianem „biegłości w stosowaniu 
technologii informacyjnej” (ang. fluency with IT). Obok alfabetyzacji, wymagają 
one rozwijania znajomości podstawowych pojęć (tj. zasady działania komputera 
i sieci, metod przetwarzania informacji) oraz zdolności intelektualnych (myślenia 
algorytmicznego, myślenia komputacyjnego i umiejętność programowania) [1]. 

Myślenie algorytmiczne obejmuje kompetencje formułowania rozwiązań 
problemów w postaci algorytmów przetwarzających dane w wyniki ich realizacji 
na komputerze [1]. Myślenie komputacyjne (z ang. computational thinking) jest 
rozszerzonym myśleniem algorytmicznym. Jest to proces przetwarzania informacji, 
polegający na formułowaniu problemu i rozwiązywaniu go metodami wywodzącymi 
się z informatyki [1], umiejętność łączenia wiedzy o funkcjonowaniu komputerów 
z kreatywnością i rozwiązywaniem problemów, z którymi człowiek spotyka się na 
co dzień. Obejmuje takie elementy jak logiczne porządkowanie i analizowanie 
danych, przekładanie ich na abstrakcje (modele i symulacje), myślenie algorytmiczne, 
identyfikowanie, analizowanie oraz wdrażanie możliwych rozwiązań, a także jest 
uogólnianie na inne problemy. Myślenie komputacyjne prowadzi do zaprogramowania 
rozwiązania [2]. Kodowanie dotyczy stricte języka programowego. Polega na 
tłumaczeniu jednego języka na drugi zrozumiały dla danej aplikacji (np. język Java) 
[2]. Kodowanie nie jest wyrażaniem bliskoznacznym do programowania, chociaż 
czasami w literaturze przedmiotu [3] stosuje się te pojęcia zamiennie. Programowanie 
wykorzystuje myślenie komputacyjne, jest procesem rozwiązywania problemów 
z różnych dziedzin za pomocą metod informatycznych. 

Opisane powyżej umiejętności są kluczowe w przygotowaniu uczniów do 
funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Nauka programowania łączy je 
ze sobą, wobec czego obligatoryjne stało się wprowadzenie jej w treści edukacyjne 
1 magdallenaroszak@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-6678-6702, Akademia Pedagogiki Specjal-
nej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
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począwszy od początkowych klas szkoły podstawowej. Jednakże ćwiczenia związane 
z programowaniem, rozwijające takie kompetencje informatyczne jak rozwiązywanie 
problemów, można ćwiczyć jeszcze wcześniej, na poziomie edukacji przedszkolnej, 
wykorzystując do tego gry logiczne i ćwiczenia unplugged – bez użycia komputera. 

Hasło „programowanie”, które pojawiło się w treściach edukacji wczesnoszkolnej 
w 2017 roku wzbudziło w nauczycielach niepokój, głównie ze względu na 
niewystarczające przygotowanie merytoryczne i informatyczne pedagogów [3] oraz 
słabą znajomość programów z uwagi na ich odpłatność lub skomplikowaną obsługę 
[4]. Jednakże zmieniające się wymogi dotyczące warsztatu pedagoga, nie są niczym 
zaskakującym. W ostatniej dekadzie nauczyciele wychowania przedszkolnego 
i edukacji wczesnoszkolnej musieli opanować umiejętności diagnostyczne; w związku 
z koniecznością oceniania gotowości szkolnej. Od 2014 roku został wprowadzony 
wymóg, dla nauczycieli przedszkolnych, dokształcania się w zakresie języka obcego 
[5]. Obecnie nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zobligowani są do rozwijania 
i doskonalenia umiejętności programowania. 
2. Programowanie jako element Podstawy Programowej edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Pierwsze komputery w polskiej edukacji pojawiły się w latach 60. XX wieku. 
Upatrywano w nich narzędzie do realizacji nauczania programowego, rozumianego 
za Seymourem Papertem jako idea w której dziecko programuje komputer, a nie 
odwrotnie [6]. Zaproponowana przez niego nauka programowania „żółwia” stanowiła 
praktyczną egzemplifikację teorii konstruktywistycznej J. Piageta [4]. Paper opisywał 
programowanie jako porozumienie człowieka z komputerem poprzez język Logo, 
rozumiany przez obie strony. Był przekonany, że komputer plus Logo wzbogacą 
edukację. Niestety, ku rozczarowaniu autora, tak się nie stało. Rozpowszechnienie 
technologii komunikacyjno-informacyjnej spowodowało koncentrację na kształceniu 
umiejętności w zakresie ich obsługi, kosztem innych elementów edukacji 
informatycznej. Towarzyszyło temu przeświadczenie, że sama znajomość technologii 
wystarczy do jej pełnego wykorzystania, co okazało się krótkowzroczną percepcją 
tak Ministerstwa Edukacji, jak i nauczycieli [4]. Idea programowania została wyparta 
przez używanie programów i aplikacji internetowych [1], co w konsekwencji 
kształtowało pasywną i odtwórczą postawę dzieci i młodzieży. Dominację tej tendencji 
ilustruje wprowadzony w 2008 roku do Podstawy Programowej przedmiot Zajęcia 
komputerowe dla I etapu edukacji. Po zakończeniu których uczeń miał opanować 
następujące umiejętności [7]: 

• obsługa komputera; 
• posługiwanie się wybranymi programami i grami komputerowymi; 
• wyszukiwanie i korzystanie z informacji; 
• tworzenie tekstów i rysunków; 
• znajomość zagrożeń wynikających z posługiwania się komputerem, Internetem 

i multimediami.
Jak widać z powyższego zestawienie programowanie jest tutaj nieobecną 

umiejętnością, natomiast nacisk położony został na podstawową obsługę i użytkowanie 
komputera. Wymagania te zostały podtrzymane w podstawie programowej z 2012 
roku [8]. 
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Znacząca zmiana nastąpiła w 2017 roku, kiedy to zajęcia komputerowe zastąpione 
zostały edukacją informatyczną, w ramach której uczeń po skończeniu trzeciej klasy 
szkoły podstawowej powinien mieć opanowane umiejętności w zakresie [9]:

• rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów; 
• programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera 

i innych urządzeń cyfrowych; 
• posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami 

komputerowymi; 
• rozwijania kompetencji społecznych;
• przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa.
Od września 2017 r. elementy programowania stały się istotnym zasobem 

kształcenia od I klasy szkoły podstawowej. Przesłanie S. Papera ponownie nabrało 
znaczenia. 

Analizując obecnie obowiązującą Podstawę Programową kształcenia ogólnego 
dla szkoły podstawowej (a dokładniej dla I etapu edukacyjnego) w zakresie edukacji 
informatycznej, zaobserwować można elementy składające się na umiejętność 
programowania [9]: 

• układanie w logicznym porządku obrazów, tekstów, poleceń;
• tworzenie poleceń lub sekwencji; 
• rozwiązywanie zadań, zagadek i łamigłówek prowadzących do odkrywania 

algorytmów;
• programowanie wizualne prostych sytuacji, historyjek, pojedynczych poleceń, 

ale również sekwencji sterujących obiektem;
• tworzenie prostych rysunków, dokumentów tekstowych łączących tekst z grafiką.
W tym kontekście programowanie rozumiane jest nie tylko jako samo napisanie 

programu za pomocą odpowiedniego języka, ale również jako proces – informatyczne 
podejście do rozwiązywania problemu. Proces ten rozpoczyna się od specyfikacji 
problemu (określenie danych, wyników oraz celów rozwiązania problemu). Kolejnym 
etapem jest znalezienie i opracowanie rozwiązania. Następnie zaprogramowanie 
rozwiązania, przetestowanie jego poprawności, ewentualna korekta przy użyciu 
odpowiedniej aplikacji lub języka programowania. Tak rozumiane programowanie 
rozwija między innymi: logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów, 
umiejętność dobrej organizacji pracy oraz efektywnej realizacji projektów [9]. 

Umiejętności składające się na programowanie rozwijane są już na wcześniejszym, 
przedszkolnym etapie edukacyjnym. Programowanie można bowiem organizować bez 
komputera: offline, unplugged. Wprawdzie w podstawie programowej przedszkola nie 
ma bezpośrednich odniesień do programowania, jednakże jego elementy odnajdujemy 
w takich celach jak [9]:

• wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się 
w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: intencjonalnego 
ruchu, impresji technicznych, konstrukcji i modeli;

• objaśnianie kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układanie 
historyjki obrazkowych, układanie i rozwiązywanie zagadek;

• wykonywanie własnych eksperymentów graficznych (…) wyjaśnianie sposobów 
powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarzanie 
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obrazu ruchowego na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planowanie ruchu przed 
zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub 
liniatury, określanie kierunku i miejsca na kartce papieru;

• czytanie obrazu, wyodrębnianie i nazywanie jego elementów, nazywanie symboli 
i znaków znajdujących się w otoczeniu, wyjaśnianie ich znaczeń;

• wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, 
zagospodarowywanie przestrzeni, nadawanie znaczenia umieszczonym w niej 
przedmiotom, określanie ich położenia, liczby, kształtu, wielkości, ciężaru, 
porównywanie przedmiotów w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

• klasyfikowanie przedmiotów według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, 
układanie przedmiotów w grupy, szeregi, rytmy, odtwarzanie układy przedmiotów 
i tworzenie własnych, nadając im znaczenie, rozróżnianie podstawowych figur 
geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

• określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej 
osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnianie strony lewej i prawej;

• podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej np. oglądanie książek, 
zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie 
z nowoczesnej technologii itd.

Jak wynika z przytoczonych powyżej fragmentów, Podstawy Programowej dla 
edukacji przedszkolnej, rozpoczęcie nauki programowania na tym etapie przynosi 
wymierne korzyści. Rozwija obszar poznawczy, dotyczący w szczególności 
rozwiązywania zadań problemowych, kształtowania intuicji algorytmu liniowego, 
odczytywania symboli oraz rozwijania myślenia symbolicznego. Kolejnym argumentem 
za rozpoczęciem nauki programowania już na tak wczesnym etapie jest dynamika 
zmiany naszej rzeczywistości, która w sposób ścisły związana jest z nowoczesnymi 
technologiami. A jak czytamy w punkcie 6. warunków i sposobów realizacji podstawy 
programowej [9]: „współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko 
zmieniającym się otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym 
dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu”. 
3. Przygotowanie do programowania w edukacji przedszkolnej

W wieku przedszkolnym, podobnie jak wczesnoszkolnym, kluczową drogą 
edukacji są praktyczne działania. Osobiste doświadczenia, własna aktywność, nauka 
przez zabawę, działanie i manipulowanie są podstawowymi sposobami przyswajania 
wiedzy w tym okresie – również w zakresie programowania. 

Przygotowanie do programowania na poziomie edukacji przedszkolnej jest możliwe 
do zrealizowania za pomocą narzędzi, które są dostępne w każdym przedszkolu: 
zabawek i narzędzi plastycznych. Jedną z aktywności chętnie podejmowanych przez 
dzieci w wieku przedszkolnym jest budowanie, konstruowanie oraz manipulowanie 
klockami, zarówno drewnianymi, jak i plastikowymi. Mogą one stać się materiałem 
do nauki programowania, co pokazane zostanie na przykładzie darów Froebla oraz 
klocków lego. 

Dary Froebla wywodzą się z nurtu pedagogiki freblowskiej opartej na założeniach 
wypracowanych w XIX wieku przez Friedricha Froebela. Ten niemiecki pedagog 
stworzył miejsca edukacji najmłodszych ogródki dziecięce, które stały się 
prekursorami przedszkoli. Prace w nich oparł między innymi na darach przyrody oraz 



Nauka programowania jako wyzwanie edukacyjne nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

61

darach-zabawkach edukacyjnych (drewnianych klockach). Koncepcja freblowskich 
ogródków dziecięcych dotarła i rozwinęła się również w Polsce za sprawą Teresy 
Mleczkowej, Marii Weryho-Radziwiłowiczowej i Justyny Strzemeskiej. Jednak po II 
Wojnie Światowej została zapomniana, a polska pedagogika XX wieku praktycznie 
wykreśliła Froebla ze wszystkich obszarów działań, idei i filozofii. Dopiero w XXI 
wieku za sprawą Barbary Bilewicz – Kuźni, Friedrich Froebel został odkopany 
z bibliotecznych półek, a jego myśl i zabawki spopularyzowano na nowo w polskim 
wychowaniu przedszkolnym. B. Bilewicz-Kuźnia wprowadziła innowację edukacyjną 
Dar zabawy opartą o idee pedagogiczne i filozoficzne Froebla, a jednocześnie 
uwzględniającą zmiany cywilizacyjne, kulturowe XXI wieku oraz potrzeby 
edukacyjne i rozwojowe współczesnego dziecka. Na podstawie jej prac powstał 
program wychowania przedszkolnego o tej samej nazwie, obecnie rozpowszechniany 
przez grupę edukatorów Froebel.pl [10, 11]. 

Jednym z głównych elementów programu Dar zabawy są drewniane klocki 
nazywane darami. Agnieszka Kwapiszewska-Wolska, Barbara Bałdyga oraz Natalia 
Walter [12] opracowały program przygotowania do programowania dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, wykorzystujący dary. Zawiera on bogaty zestaw gier logicznych 
i ćwiczeń unplugged. Realizując go nauczyciel uczy wydawania i realizowania 
poleceń, tworzenia algorytmów liniowych, pętli, dekompozycji, instrukcji 
warunkowej, zmiennych, kodowania [12]. Narzędzie to może być bardzo przydatne 
w edukacji przedszkolnej do kształtowania logicznego myślenia i rozwiązywania 
problemów, które to umiejętności są podstawą do nauki programowania na kolejnym 
etapie edukacyjnym. Pewną niedogodnością może być cena zestawu klocków, jednak 
kreatywny nauczyciel jest w stanie zastąpić je innymi, tańszymi lub wykonanymi 
przez siebie odpowiednikami. 

Innym narzędziem służącym przygotowaniu do programowania są klocki lego. 
Zestawy tych klocków, z dołączoną instrukcją, uczą postępowania według instrukcji, 
zgodnie z algorytmem składania klocków. Wyższym poziomem tych działań, 
dedykowanym dzieciom powyżej 5 roku życia, są coraz popularniejsze w przedszkolach 
zajęcia z legorobotyki lub robotyki. Polegają one na tworzeniu projektu oraz autorskich 
instrukcji według własnego pomysłu. Zbudowane roboty, zostają zaprogramowane 
w specjalnie do tego dedykowanej aplikacji bloczkowej. Każde zajęcia kończą się 
zabawą, która jest zwieńczeniem pracy nad robotem. Wprawdzie nie każdy nauczyciel 
wychowania przedszkolnego jest w stanie takie zajęcia poprowadzić, potrzeba 
bowiem do tego odpowiedniej wiedzy oraz sprzętu i oprogramowania. Jednakże 
nawet budowanie zestawów lego według pierwotnej instrukcji, przybliża zdobywanie 
analizowanych umiejętności. 

Kolejnym elementem wpisującym się w naukę programowania na poziomie 
przedszkola jest projekt Mistrzowie Kodowania Junior. Jego podstawowymi celami 
dydaktycznymi (w obrębie programowania) są: rozwój myślenia, umiejętności 
matematyczne, metodyczne i wartościowe wprowadzanie uczniów w świat aplikacji 
edukacyjnych i narzędzi związanych z programowaniem. W 2015 roku przetestowano 
pilotażową wersję Mistrzowie Kodowania Junior w 18 przedszkolach w całej Polsce, 
a jej efekt poddano ewaluacji. W 2016 roku opublikowany został raport z badań nad 
programem, w którym Mistrzowie Kodowania Junior zostali ocenieni pozytywnie, 
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jako wielopłaszczyznowa innowacja. Program ten jest więc bardzo dobrze ocenionym 
narzędziem dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Na program składają się 
scenariusze, które nauczyciel może wykorzystać w pracy oraz instrukcja pozwalająca 
korzystać ze Scratcha Juniora pod systemem Windows [13]. 

 Przygotowanie do programowania z wykorzystaniem darów Froebla, klocków 
lego, zajęć z robotyki czy programu Mistrzowie Kodowania z powodzeniem może 
być kontynuowane na kolejnym poziomie edukacyjnym – w klasach I-III. 
4. Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej 

Wpisane w podstawę programową w 2017 roku nowe wymagania wobec uczniów 
klas I-III, dotyczące programowania, zobligowały nauczycieli do pochylenia się nad 
umiejętnością do tej pory ignorowaną przez system edukacyjny; szczególnie na tym 
etapie nauczania. W sukurs pedagogom przyszły rozwiązania zaproponowane przez 
Ministerstwo Cyfryzacji, fundacje, stowarzyszenia oraz rynek komercyjny. Obecnie 
można znaleźć wiele rozwiązań edukacyjnych, które są pomocne w realizacji założeń 
podstawy programowej z zakresu programowania. Poniżej zaprezentowane zostaną 
przykłady takich narzędzi, programów oraz zajęć, które mogą być zarówno propozycją 
dla uczniów, jak też źródłem inspiracji dla nauczycieli. 

Interesującą pozycją, dedykowaną dzieciom w wieku wczesnoszkolnym i wpisującą 
się w omawiany wątek jest wydana przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy 
z Państwowym Instytutem Badawczym NASK, publikacja Zabawy w programowanie 
offline [14]. Jest to zestaw zabaw, niewymagający sprzętu komputerowego, a jedynie 
przyborów jakich jak: kartki papieru, kredki, flamastry, kostki do gry, małe karteczki 
typu post-it, spinacze, taśma klejąca, kreda, klocki. Realizując opisane w publikacji 
zabawy uczeń rozwija następujące umiejętności: 

• wykonywanie poleceń według instrukcji i określonej kolejności; 
• precyzyjne formułowanie poleceń; 
• działania ukierunkowanego na cel i jego realizację przy wykorzystaniu losowych 

danych;
• szybkiego i precyzyjnego określania kierunków (również w przestrzeni 

trójwymiarowej);
• tworzenia sekwencji i algorytmów; 
• debugowania (wyszukiwania i naprawiania błędów w kodzie); 
• logicznego myślenia; 
• tworzenia warunków; 
• analizowania sytuacji, poszukiwania różnych dróg dojścia do celu i umiejętność 

wyboru najlepszego rozwiązania w sytuacji problemowej; 
• posługiwania się systemem binarnym; 
• tworzenie ścieżek ruchu; optymalizowania kodu; analizowania zdobytych 

informacji oraz rozwiązywania problemów [14]. 
Podobnie jak na etapie przedszkolnym, również w klasach I-III pomocnym 

narzędziem w nauce programowania są zajęcia z legorobotyki i robotyki. W ich 
trakcie dzieci budują konstrukcje ze specjalnie dedykowanych temu klocków lego 
(np. Lego Mindstorms), a następnie je „ożywiają”. Ponadto tworzą na zajęciach gry 
komputerowe, aplikacje mobilne, elementy grafik komputerowych, poznają języki 
programowania m.in. Java czy Python. 
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Programowanie jest ściśle związane ze środowiskiem komputera, dlatego 
w niniejszym opracowaniu, nie może zabraknąć również propozycji w tej dziedzinie. 

Logo Komeniusz/Logomocja (polska wersja programu Imagine) znajduje się na 
liście zalecanych środków dydaktycznych. Opiera się na stworzonym przez Seymoura 
Papera języku Logo (powstałym w latach 60. XX wieku). Cieszącą się największą 
popularnością platformą opartą o język programowania Logo, był przez długi czas 
właśnie program Logo Komeniusz, wprowadzony w polskich szkołach do nauczania 
informatyki i matematyki. Następcą Logo Komeniusz był wydany w 2001 r. program 
Imagine, który doczekał się również wersji polskiej – Logomocji. Praca z tym 
programem polega na sterowaniu żółwiem na ekranie komputera. Żółw wykonuje 
komendy wpisywane przez ucznia z klawiatury. Można tworzyć zarówno proste 
(np. figury geometryczne), jak i bardziej złożone elementy (np. fraktale lub inne 
skomplikowane rysunki) [15].

 Platforma Scratch opracowana przez zespół Mitchela Resnicka, umożliwia tworzenie 
projektów wykorzystując do tego obok gotowych procedur również dźwięk, gotowe obrazy 
itp. Scratch przypomina w działaniu Logo, jednak ma bardziej rozbudowane opcje oraz 
nie wymaga uczenia się na pamięć poleceń służących do sterowania avatarem (kotem) po 
planszy. Scratch ma duży potencjał dydaktyczny w zakresie myślenia algorytmicznego. 
Jego zalety to łatwość obsługi, wieloplatformowość i bezpłatność [15].

Kolejną propozycją komputerową dla dzieci w wieku 7-9 lat, jak również dla ich 
nauczycieli są OzoBoty, małe programowalne robociki, za pomocą których dzieci już 
nawet od 5 roku życia mogą rysować oraz rozwiązywać problemy. Praca z tą platformą 
może odbywać się dwojako: poprzez gotowe karty pracy (z robocikami i kolorowymi 
kodami) oraz OzoBlockly (oprogramowanie oparte na Scratch, uczniowie kodują sposób 
poruszania się i efekty świetlne OzoBota za pomocą tabletu lub ekranu komputera). 
OzoBoty to nowoczesny środek dydaktyczny do nauki programowania, który 
pokazuje, że umiejętność ta jest użyteczna w wielu dziedzinach życia. Jako narzędzie 
dla nauczycieli może być wykorzystywany do rozwiązywania konkretnych problemów 
w różnych dziedzinach tematycznych lekcji. Natomiast korzyścią dla szkoły jest to, iż 
OzoBoty zgodne są z ideą STEM, czyli „edukacji interdyscyplinarnej skupiającej na 
tzw. naukach przyszłości: przyrodzie (Science), technologii (Technology), inżynierii 
(Engineering) i matematyce (Mathematics)” [15]. 

Kolejną, polecaną platformą, która umożliwia nauczycielom darmowe nauczanie 
kodowania jest Kodable. Obok nauki kodowania daje ona możliwość kontrolowania 
postępów uczniów poprzez wirtualne klasy i konta uczniowskie. Program oferuje 
zadania o zróżnicowanym poziomie trudności: od poznania sekwencji i algorytmów 
(dla dzieci w wieku 4-6 lat) po programowanie obiektowe z wykorzystaniem JavaScript 
(dla dzieci w wieku 9-11 lat) [4]. 

Środowiska programowania dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym są atrakcyjne 
i kolorowe, często zawierają animowaną postać np. kota w Scratchu czy rodzinę 
szalonych pomponów w Kodable. Ważnym elementem programów dedykowanych 
dzieciom w wieku 7-9 lat są samouczki oraz ćwiczenia interaktywne. Do nauczycieli 
z kolei kierowane są pomoc, darmowe plany lekcji, monitoring postępów ucznia. 
Wszystko to powoduje, że programowanie jawi się jako ciekawa, motywująca do 
pracy przestrzeń, a nauka kodowania zaczyna być intuicyjna [4].
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Dużym wsparciem dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
może być program eTwinning. W jego ramach nauczyciele bezpłatnie otrzymują 
materiały, narzędzia oraz szkolenia, które pomagają w realizacji obszarów Podstawy 
Programowej, dotyczących wykorzystania najnowszych technologii, w tym również 
programowania [16]. 

Następną propozycją dla nauczycieli jest program Mistrzowie Kodowania. 
Pedagodzy mają do dyspozycji dwudniowe, bezpłatne szkolenie z programowania, 
po którym zobowiązani są przeprowadzić minimum 16 godzin lekcyjnych z dziećmi. 
Uzyskują pomoc w prowadzeniu tych zajęć w postaci scenariuszy oraz wsparcia ze 
strony koordynatorów programu, ekspertów, trenerów oraz innych uczestników. Dużą 
zaletą programu jest fakt, że darmowy program Scratch, można zainstalować oraz 
używać zarówno w szkole, jak i w domu bez kupowania licencji. Jego konstrukcja 
i zasady przypominają budowanie z klocków. Jeżeli szkoła posiada tablety uczniowie 
mogą skorzystać z mobilnej aplikacji Scratch Junior, która jest kierowana do 
najmłodszych uczniów [17].

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje propozycji programów, narzędzi i zajęć 
dotyczących programowania na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
Pokazuje jednak jak wiele możliwości ma nauczyciel, który chce lub jest zobligowany 
do prowadzenia zajęć uwzględniających programowanie. Na koniec warto też 
wspomnieć o światowej inicjatywie edukacyjnej Godzina Kodowania. Jej celem jest 
zachęcenie najpierw do poznania programowania, a później do rozpoczęcia nauki 
i zdobycia podstawowych umiejętności w tym zakresie [18]. Skierowana jest do 
wszystkich; również do nauczycieli. 
5. Podsumowanie 

Umiejętność funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości jest jednym 
z najważniejszych wymogów, który uczeń kończący edukację powinien opanować. 
Współczesna rzeczywistość zdominowana jest przez technologię informacyjno-
komputerową, wobec czego szkoła zobligowana jest do nauczenia po pierwsze obsługi 
tej technologii (alfabetyzacja komputerowa), a po drugie do rozwinięcia biegłość w jej 
stosowaniu (podstawowe pojęcia dotyczące technologii, sieci, metod przetwarzania 
informacji oraz określone zdolności intelektualne). Pośród istotnych, z punktu 
widzenia omawianych celów, kompetencji, wyróżnić można myślenie algorytmiczne 
i komputacyjne składające się na umiejętność programowania. 

Programowanie przez długi czas było marginalizowane w polskiej edukacji. 
Poszczególne Podstawy Programowe z 2008 czy 2012 roku, pomimo wprowadzenia 
zajęć komputerowych, nie uwzględniały kształtowania tej umiejętności. Nacisk 
położony był na opanowanie obsługi nowych technologii, co stawiano na równi z pełnym 
ich wykorzystaniem. Dopiero rok 2017 przyniósł zmiany i zajęcia komputerowe 
zastąpiła edukacja informatyczna. W Podstawie Programowej dla edukacji 
wczesnoszkolnej, obok programowania, wprowadzono konieczność rozwijania 
umiejętności składających się na nie: tworzenie poleceń, sekwencji i algorytmów, 
rozwiązywanie zadań. Jednakże te umiejętności można ćwiczyć już wcześniej na 
etapie edukacji przedszkolnej prowadząc przygotowanie do programowania w postaci 
offline czy unplugged. 

Wprowadzenie do Podstawy Programowej programowania, zmieniło wymogi 
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w stosunku do nauczycieli klas I-III. Zostali oni postawieni przed koniecznością 
kształcenia się w obszarze, z którym do tej pory często nie mieli styczności. 
Z pomocą przyszedł im szereg instytucji państwowych, trzeciego sektora, a także 
rynek komercyjny. Obecnie dostępne są rozmaite narzędzia, które ułatwiają realizację 
wymogów nauki programowania takie jak: Logomocja, Scratch, OzoBoty, Kodable, 
eTwinning, Mistrzowie Kodowania czy Godzina Kodowania. Dzięki nim pedagodzy 
mogą sami zapoznać się z programowaniem, a następnie tej umiejętności nauczać. 
Możliwości wprowadzania dzieci w świat programowania mają też nauczyciele 
młodszych dzieci. Tutaj w sukurs pedagogom przychodzą m.in. dary Froebla, klocki 
lego oraz gry logiczne i ćwiczenia unplugged, które można wykonać na macie, dywanie 
czy kartce papieru. Limitem staje się jedynie kreatywność nauczyciela, bowiem 
programowanie nie ogranicza się do środowiska komputerowego, a towarzyszy nam 
w wielu codziennych czynnościach. 
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Nauka programowania jako współczesne wyzwanie edukacyjne nauczycieli 
przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Streszczenie
Programowanie uważane jest za jedną z kluczowych kompetencji XXI wieku. Współcześnie stało się 
ono trzecim językiem (traktując jednostkowo wszystkie języki programowania), którego warto uczyć się 
obok języka ojczystego i obcego. Głównymi aspektami programowania jest rozwój myślenia logicznego, 
algorytmicznego oraz kreatywnego. Umiejętności te mają duże znaczenie edukacyjne, w związku z czym 
programowanie stało się jednym z elementów Podstawy Programowej prowadzonym od najmłodszych 
klas szkoły podstawowej. Jednak pewne jego aspekty można kształtować już nawet na poziomie 
przedszkola. Pedagodzy mają do dyspozycji coraz więcej narzędzi do uczenia programowania, zarówno 
w formie unplugged, jak i komputerowej. Celem pracy było zaprezentowanie rozwiązań, które mogą 
z powodzeniem być zastosowane do nauki podstaw programowania wśród dzieci w przedszkolu oraz 
z klas I-III szkoły podstawowej. 
Słowa kluczowe: programowanie, kodowanie, edukacja przedszkola i wczesnoszkolna

Teaching programming as a modern educational challenge for pre-school and 
early school teachers
Abstract
Programming is considered one of the key competences of the 21st century. In modern times, it has become 
the third language (if we treat all programming languages individually), that should be learned next to 
our mother tongue and a foreign language. The main aspects of programming are the development of 
logical, algorithmic and creative thinking. These skills are of great educational importance and therefore 
programming has become one of the elements of the Core Curriculum implemented from first years of 
elementary school. However, some of its aspect can be shaped even in pre-school. Teachers have more and 
more tools for teaching programming at their disposal, both in an unplugged and a computerized form. 
The aim of the thesis was to present solutions, that can be successfully applied for teaching programming 
to children in pre-school and elementary school, grades from 1st to 3rd . 
Key words: programming, coding, pre-school and early school education
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Od kompetencji nauczycieli do motywacji 
współczesnych uczniów

1. Wprowadzenie
Żyjemy w dynamicznie rozwijającym się świecie, w otoczeniu technologii, także 

tych cyfrowych, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie.
Wspomniany rozwój powinien także występować w edukacji, szczególnie w sferze 

kompetencji nauczyciela, związanych także z technologiami, z którymi to uczniowie 
bardzo dobrze sobie radzą, wykorzystując je nie tylko do rozrywki [1].

Posiadanie odpowiednich kompetencji przez nauczyciela, zdecydowanie ułatwia 
zbudowanie przez niego wspólnie z uczniami, wspólnoty dydaktycznej, a tym samym 
atmosfery wzajemnego zrozumienia się i reagowania na pojawiające się wszelkie 
problemy.

Niedocenienie wysiłków włożonych przez ucznia w procesie kształcenia, a także 
niemotywowanie go w odpowiedni sposób, skutkuje nie tylko niskimi wynikami 
w nauce, ale także odbija się na jego samopoczuciu, które zostaje obniżone z powodu 
braku poczucia sensu w związku z tym co robi w szkole i poza nią.

Nauczyciel, który nie rozwija się, nie szuka rozwiązań zachęcających ucznia do 
nauki, może doprowadzić do pojawienia się niepowodzeń edukacyjnych, które to 
dotykają nie tylko uczniów, ale i jego samego.

Odpowiednia motywacja uczniów, przypuszczalnie pozwala na pobudzenie go do 
odkrywania świata nauki i zrozumienie sensu podejmowanego działania.

Praca ta, podzielona jest na dwie części: w pierwszej zostało przedstawione tło 
teoretyczne. Poruszona zostanie kwestia kompetencji nauczyciela wraz z jej rodzajami, 
które mają wpływ na proces kształcenia.

Następnie, przedstawiona zostanie kwestia motywacji a także czynniki, jakie 
wpływają na jej wzrost w oparciu o wyniki badań, w ramach międzynarodowego 
projektu The Unteachables Erasmus+, które się znajdują w drugiej części.
2. Między kwalifikacjami a kompetencjami

Nim przejdzie się do omawiania pojęć związanych z kompetencjami, a później 
motywacją, należałoby ukazać w tym miejscu znaczenie bliskiego pojęcia kwalifikacje, 
które jest używane niekiedy zamiennie z kompetencjami bez zrozumienia ich sensu.

Zdzisław Wołk, zwraca uwagę na postęp obserwowalny w wielu dziedzinach życia 
człowieka, a także na to, że pewne terminy w związku z tym ulegają zdezaktualizowaniu [2].

Warto zatem zwrócić uwagę na terminologiczne ujęcie kwalifikacji.
W oparciu o słownikowe ujęcie, kwalifikacjami nazywamy „zestaw efektów 

uczenia się, zgodnych z ustalonymi standardami, których osiągnięcie zostało 
formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję” [3]. Wspomniane 
formalne potwierdzenie mogą stanowić na przykład dyplomy, jak i również certyfikaty 

1 marcin_bielecki@onet.pl Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Warszawie.
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z wszelkich kursów. Dzięki takim kwalifikacjom, osoba która je posiada, może 
wykonywać wszelkie zadania, które są związane z danym stanowiskiem pracy [3].

Z. Wołk, sygnalizuje o istnieniu licznych rodzajów kwalifikacji, wskazuje jednakże 
w szczególności na dwa z nich, którymi są kwalifikacje formalne (które jak zostało 
wspomniane, potwierdzone są dokumentem) oraz kwalifikacje rzeczywiste, ujmowane 
jako te które ukazują się w toku działania [2].

Autor, zwraca uwagę, że kwalifikacje rzeczywiste, utożsamia się coraz częściej 
jako kompetencje, które są bardziej oczekiwane przez pracodawców, aniżeli same 
kwalifikacje. Przykładowo, brak wystarczającej umiejętności pracy w grupie, jest 
bardziej uwypuklane, aniżeli same uzyskanie dyplomu wyższej uczelni czy ukończony 
kurs. Jednakże czym są te kompetencje?

Jasno, i w sposób trafny opisała to Mirosława Leopold, która twierdzi, że 
„kompetencje osiąga się w ciągu życia poprzez wyuczenie. Poziom określonej 
sprawności warunkuje efektywne działanie w danej dziedzinie” [4].

Natomiast Krzysztof Marcyński za Lechem Witkowskim, sprowadza liczne 
definicje kompetencji do zdolności, które mają ułatwić człowiekowi „radzenie sobie 
ze światem i życiem” [5].

Ciekawe ujęcie tego terminu prezentuje Astrid Męczkowska, która twierdzi, że jest 
to „adaptacyjny potencjał podmiotu, pozwalający mu na dostosowanie działania do 
warunków wyznaczonych przez charakter otoczenia, a jest ono tu traktowane jako 
rzeczywistość o statycznym w założeniu charakterze” [6].

Podobnie jak to było w przypadku kwalifikacji, można się spotkać także z licznymi 
podziałami kompetencji.

Często używanym i klarownym, jest podział na kompetencje miękkie oraz twarde. 
Marta Konieczna-Kucharska, wskazuje, że kompetencje miękkie „związane są 
z psychiką i umiejętnościami społecznymi. Koncentrują się na zachowaniu człowieka 
i jego postawach w różnych sytuacjach” [7]. Przykładem może być umiejętność pracy 
pod presją czasu czy też logiczne myślenie.

W przypadku drugiego rodzaju, którymi są kompetencje twarde, odnoszą się one do 
posiadanej wiedzy oraz umiejętności, a także do wspomnianych wcześniej kwalifikacji, 
jakie jednostka nabyła poprzez kształcenie. Na kompetencje twarde może składać się 
znajomość języka obcego czy też umiejętność obsługi komputera. Kompetencje te 
pozwalają osobie wykonywać w sposób poprawny swoją pracę [7].

Nie sposób zapomnieć również o bliskim pojęciu, którymi są kompetencje 
zawodowe.

Kompetencjami zawodowymi określane są „efekty uczenia się, rozumiane jako 
układ wiedzy, umiejętności i postawy pracownika. Pozwalają mu realizować zadania 
zawodowe na wymaganym poziomie, funkcjonować w zmieniających się warunkach, 
być innowacyjnym” [8].

W oparciu o wspomniane definicje, w dalszej części zostanie rozwinięta kwestia 
kompetencji, wraz ukazaniem kilku wybranych przez autora, które mogą się okazać 
przydatne w pracy współczesnemu nauczycielowi.
2.1. Kompetencje w pracy nauczyciela

Nauczyciel, jest kolejną osobą w życiu młodego człowieka, która zaczyna mu 
towarzyszyć i go wspierać.
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Zadaniem nauczyciela, jest nie tylko realizacja założeń Podstawy Programowej, ale 
także dbanie o rozwój ucznia, z nakierowaniem go na wszelkie istotne umiejętności 
i postawy życiowe.

Z roku na rok przybywa kandydatów, jak i późniejszych absolwentów pedagogiki. 
Osoba kończąca ten zgoła niedoceniany przez różne środowiska kierunek, poza wiedzą, 
powinna odznaczać się także umiejętnościami i postawami, na które składają się 
kompetencje. Pozwolą mu one nie tylko przygotować poprawną merytorycznie lekcję, 
ale również pozwolą stworzyć wspólnotę dydaktyczną wraz ze swoimi uczniami.

W przypadku wspomnianych kompetencji, Przemysław Ziółkowski wymienia dwa 
jego elementy:

1. kompetencje wstępne, które są punktem wyjścia
Jest to wiedza jaką nauczyciel zdobył i została poświadczona poprzez wydanie 

odpowiedniego dokumentu, jakim może być dyplom lub certyfikat na przykład 
wyższej uczelni lub ośrodka doskonalenia;

2. kompetencje wtórne: autor ujął jako cel, do którego dąży nauczyciel
Zrealizowanie założonego celu określany jest punktem kulminacyjnym [9].
Celem z pewnością nie może być jedynie wypełnianie założeń przedstawianych 

w Podstawie Programowej, nauczyciel musi także pokazać swoje zaangażowanie 
i kreatywność w sposobie prowadzenia lekcji, a co za tym idzie, zachęcić do 
uczestnictwa w nich swoich uczniów.

P. Ziółkowski sygnalizuje, że na wspomniany cel, mają istotny wpływ czynniki, 
którym jednym z wielu jest oczekiwanie otoczenia. Otoczenie mogą stanowi 
wychowankowie nauczyciela [9]. Tymi oczekiwaniami natomiast może być sposób 
prezentacji materiału (metod czy technik nauczania-uczenia się), w taki sposób, aby 
lekcja nie była przeładowana treścią, która nie zawsze jest zrozumiała dla wszystkich 
uczniów.

Kolejną kwestią, na którą wskazuje autor, jest sumienność i zaangażowanie.
Obie te cechy korelują ze sobą. Osoba sumienna, angażuje się w to co robi. Są 

to cechy pożądane w tym zawodzie. Uczeń widząc, zaangażowanie nauczyciela 
wykonującego swoje zadania z pasją, może chętniej uczestniczyć w zadaniach 
związanych z procesem kształcenia, aniżeli w sytuacji gdy nauczyciel pozostaje osobą 
bierną, nie uczestniczącą w pełni w tym, co robi [9].

Zaangażowanie nauczyciela, powinno również polegać na dostrzeganiu wysiłku 
ucznia, nawet jeśli on jest niewielki. Każdy uczeń jest inny, jeden potrzebuje więcej 
czasu na opanowanie danej partii materiału. Inny wręcz przeciwnie, będzie miał 
zapał do poszerzania swojej wiedzy i posiądzie daną wiedzę szybciej i skuteczniej. 
W związku z tym powinno się także dostrzegać drzemiący potencjał w uczniu, którego 
nie należy zaniedbywać.

W odniesieniu do kompetencji zawodowych nauczyciela, P. Ziółkowski podkreśla, 
że są to kompetencje, na które składają się zdolności jakimi jest wiedza i doświadczenie 
zdobywane przez lata pracy. Ponadto stwierdza, że „niezależnie od dokonanego podziału 
kompetencji zawodowych, mają one charakter uniwersalny i ponadczasowy” [9].

Niestety, pomimo upływu wielu lat, w polskich szkołach, ale zapewne i nie tylko, 
nic istotnego się nie zmieniło w zakresie kształcenia.

Lechosław Gawrecki podkreśla, że w szkołach nadal dominuje XIX-wieczny model 
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kształcenia, pozbawiający kreatywności nie tylko samego nauczyciela, ale także osoby 
uczestniczącej w procesie nauczania – uczenia się [10].

Wiedza ta, często nie jest zinternalizowana przez ucznia, jest natomiast taką, którą 
oczekuje nauczyciel. Jest to relacja, w której tylko jedna strona jest aktywna, a druga 
jedynie powinna słuchać. Tym samym, spada motywacja do nauki i działania uczniów, 
a także wynikają z tego szeroko rozumiane problemy edukacyjne [10], którymi mogą 
być postawa niechęci ucznia w zdobywaniu wiedzy, a także unikanie przez niego 
wszelkich rzeczy związanych ze szkołą.

Już dzieciom od najmłodszych lat, narzuca się pewne standardy. Tymi standardami 
jest określony zasób wiedzy i umiejętności, które uczniowie muszą posiąść 
w odpowiednim czasie. Czasami nie zwraca się uwagi na różnice jakie występują 
pomiędzy uczniami [11], co jest dla nich krzywdzące.

Ewa Filipiak wraz z Joanną Szymczak zwracają uwagę na to, że lekcje powinny 
być skonstruowane w taki sposób, aby temat i sposób przeprowadzenia ich, wzbudziło 
u uczącego się poczucie sensu tego co robi, że zdobyta wiedza jeszcze mu się kiedyś 
przyda [12].

Aby uatrakcyjnić prowadzoną lekcję, można wykorzystać fakt, że uczniowie są 
zaawansowani w aspekcie nowoczesnych technologii, ale także to, że się z nimi nie 
rozstają. Wielu współczesnych uczniów ma dostęp do Internetu w telefonie [13], a to 
można wykorzystać do pracy z e-zasobami.

Niezaprzeczalne jest to, że nauczyciele wykorzystują wspomniane technologie, 
aczkolwiek sprowadza się to często do tego, że lekcja przy ich użyciu jest prezentowana 
w sposób jednostronny. Przykład stanowi prezentacja multimedialna, którą wyświetla 
nauczyciel [13].

Może to niekiedy wynikać z podkreślanego często problemu, którym jest 
wyposażenie szkół w odpowiednią infrastrukturę. Jednakże, jak można zaobserwować 
z każdym rokiem ubywa szkół, które nie mają dostępu do Internetu, czy wyposażenia 
wspomagającego realizacje lekcji za pomocą e-zasobów.

Pomimo posiadania nawet najlepszego sprzętu przez szkołę, nie będzie to wszystko 
miało sensu, gdy się nie będzie posiadało kompetencji, które są w tym miejscu 
wymagane.

Jest ich wiele, jednakże zostaną przedstawione te, które wydają się autorowi istotne 
ze względu na budowanie motywacji wśród uczniów, już począwszy od młodszych lat 
szkolnych.

Uczeń ma prawo błądzić, lecz aby zrozumieć niektóre błędy, powinien mieć osobę, 
która pozwoli odkryć świat nauki. Jednakże ta osoba, musi umieć takiego ucznia w ten 
świat wprowadzić, wykorzystując do tego swoje kompetencje.

Przyjrzyjmy się w tym miejscu nad podziałem kompetencji, które pożądane by 
było, aby nauczyciel posiadał.

Wacław Strykowski i Justyna Strykowska-Nowakowska, wymieniają za 
opracowaniem Polskiej Akademii Nauk (Komitet Nauk Pedagogicznych), następujące 
kompetencje:

• kompetencje pragmatyczne: dotyczące planowania, aż do oceny przeprowa-
dzonych procesów edukacyjnych;

• kompetencje współdziałania: jak można się domyśleć, odnoszą się one w tym 
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przypadku do umiejętności pracy z drugim człowiekiem;
• kompetencje komunikacyjne: podobnie jak poprzednie można je traktować 

jako porozumiewanie się z drugim człowiekiem, ale w taki sposób, aby zachowania 
związane z komunikacją, przebiegały w skuteczny sposób;

• kompetencje kreatywne, które opierają się na odejściu od schematyczności 
przeprowadzanych przez siebie lekcji, co można rozumieć jako wykorzystanie 
różnorodnych metod, technik w nauczaniu;

• kompetencje informatyczno-medialne, co wydaje się równie ważne co 
poprzednie, jednakże niekiedy zaniedbywane, a także niedocenianie potencjału, jaki 
daje technologia [14].

Kompetencje te, szczególnie dwie ostatnie, powinny być często wykorzystywane 
w procesie kształcenia. Mogą one uatrakcyjnić przebieg lekcji, a co za tym idzie 
zachęcić do uczestnictwa w niej uczniów.

Warto, odnieść się do kompetencji informatyczno-medialnych które Wojciech 
Czerski, w swoim artykule rozdziela na dwie oddzielne kompetencje: informatyczne, 
i informacyjne, w celu lepszego scharakteryzowania ich.

W przypadku informatycznych, wskazuje on na nadrzędność wobec informacyjnych. 
Są one podstawą, od której każda osoba powinna wychodzić. Te kompetencje nawiązują 
do umiejętności, jakimi są obsługa sprzętu i oprogramowania [15]. Przykładem 
jest posługiwanie się tablicą interaktywną czy też w przypadku oprogramowania, 
programem do tworzenia prezentacji czy plakatów dla uczniów stanowiących pomoc 
w przeprowadzeniu lekcji.

W odniesieniu natomiast do drugich, którymi są kompetencje informacyjne, 
wskazują one na posługiwanie się informacją za pomocą komputera, ale i także 
powiązanych z nim urządzeń [15] np. drukarką. Autor także nawiązuje do dokumentów 
ministerialnych, które zobowiązują nauczycieli do wykorzystywania nowoczesnych 
technologii we własnej pracy, ale również pracy z uczniami. Ma to służyć, zorientowaniu 
się na to, jakie korzyści niosą za sobą nowoczesne technologie, ale także zagrożenia, 
o których powinien mówić nauczyciel i wiedzieć jak im przeciwdziałać [15].

Inną klasyfikację, prezentuje Jan Fazlagić, który wraz ze współpracownikami, 
opracował publikację Szkoła dla innowatora. Na jej łamach, można spotkać liczne 
odniesienia do kompetencji proinnowacyjności, oraz jej kształtowania.

Poszczególne liczne kompetencje, do których autorzy odnieśli się za Organizacją 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), stanowią coś innego aniżeli znane 
dotychczas lekcje [16].

Kilkoma kompetencjami z wielu wymienionych we wspomnianej publikacji są np.:
• generowanie pomysłów: które są istotne w podejściu do każdej tematyki, czy nie 

można rozwiązać danego problemu w inny niż dotychczas sposób;
• kreatywne rozwiązywanie problemów: gdzie dany problem można rozwiązać 

wspólnie na kilka sposobów i niekiedy można być zaskoczonym z uzyskanych 
rezultatów;

• znajomość technologii: jest ona nieodzowna w życiu młodego człowieka i także 
powinna być pomocą dla nauczyciela;

• dążenie do doskonalenia się: które często występuje, w postaci uczestnictwa 
nauczycieli w różnych szkoleniach, kursach, a także studiach podyplomowych;

• otwartość na zmiany: niejako łączy się z wieloma kompetencjami, o których było 
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wspomniane wcześniej, że nauczyciel nie powinien tkwić w jednym schemacie, ale 
próbować nowych rzeczy [16].

Schematyczność w przeprowadzanych lekcjach, a także nie zastanowienie się 
w krytyczny sposób, może zatrzymać rozwój ucznia.

Nauczyciel nie będzie dobrym drogowskazem czy też mistrzem, jeżeli będzie tkwił 
w jednym schemacie myślenia. Nie będzie dopuszczał innych planów rozwiązania 
danego zagadnienia, czy też nie będzie brał pod uwagę sugestii proponowanych 
przez jego wychowanków. Takie postępowanie może doprowadzić do poruszanego 
wielokrotnie spadku motywacji, o której mowa w dalszej części.
3. Terminologiczne ujęcie motywacji

Przez lata, pojęcie motywacja doczekało się wielu ujęć. Jest ona definiowana 
różnorodnie przez wielu specjalistów zajmujących się psychologią czy też pedagogiką.

Często w rozmowach pomiędzy osobami, można spotkać się z padającymi 
określeniami, że nie mają siły czy też motywacji, aby podjąć, lub ukończyć jakieś 
działanie. Czasami też można spotkać się ze stwierdzeniem „On nie jest odpowiednio 
zmotywowany”. Zatem, czym ta motywacja jest?

Richard Gerrig i Philip Zimbardo podają, że motywacja sprowadza się do 
„inicjowania, kierowania i podtrzymywania aktywności fizycznych i psychicznych; 
obejmuje mechanizmy wyboru określonego działania spośród innych oraz energię 
i wytrwałość reagowania” [17].

Inną natomiast definicję, przedstawia Janusz Reykowski, który twierdzi że 
motywacja jest to „proces psychicznej regulacji, od którego zależy kierunek ludzkiej 
aktywności, oraz ilość energii, jaką na realizację danego celu człowiek jest gotów 
poświęcić” [18].

Motywacją można określić działanie, które warunkuje na przykład to, czy dana 
osoba podejmie się realizacji danego zadania i wytrwale będzie dążyła do jego 
ukończenia, pomimo napotykanych trudności.

W oparciu o teorię społecznego uczenia się stworzonej przez Juliana Rottera, 
wskazuje się na to, iż determinantem podjęcia się jakiegoś działania, jest to z jaką siłą 
występuje oczekiwane dążenie do zrealizowania celu, a także wartość którą stanowi 
ten cel [17].
3.1. Rodzaje motywacji

Podobnie jak z kompetencjami można wyróżnić podział na rodzaje czy też typy 
motywacji. Ukazane zostaną w tym miejscu niektóre ujęcia, w związku z omawianą 
tematyką.

W literaturze przedmiotu, można napotkać dwa najczęściej spotykane rodzaje 
motywacje, jaką jest motywacja wewnętrza i zewnętrzna.

Trafnie w odniesieniu do środowiska szkolnego, odniósł się do nich Wincenty 
Okoń. Pierwsza z nich – motywacja wewnętrzna „pobudza do działania, które ma 
wartość samo w sobie; jej przykładem jest zainteresowanie lub zamiłowanie do 
czegoś. Motywacja zewnętrzna stwarza zachętę do działania, które jest w jakiś sposób 
nagradzane lub które pozwala uniknąć kary; w szkole takiej motywacji sprzyja system 
nagród i kar (np. stopnie, stypendia) oraz cały zbiór przepisów regulujących tok nauki 
(studiów)” [19].
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W przypadku motywacji zewnętrznej, możemy mówić o czynnikach zewnętrznych, 
które wpływają na ten stan. Tymi czynnikami mogą być oczekiwania danej osoby (np. 
rodzica) [19].

Można podać w tym miejscu przykład wpływu rodziców na ich dziecko. Rodzice 
często w trosce o swoje dziecko, wywierają wpływ na niego, aby starało się i osiągało 
jak najwyższe stopnie w szkole, determinując to tym, że im większe osiągnięcia, tym 
do lepszej szkoły później może się dostać, albo z większym szacunkiem będą się 
odnosili do niego w pracy.

Joanna Góźdź, w swojej pracy, oparła się na koncepcji E. Deciego i R. Ryan, 
odnoszący się do motywacji zewnętrznej. Wyróżniła ona cztery typy:

• regulacja zewnętrzna: zachowanie ukazuje się, gdy pojawia się możliwość 
otrzymania nagrody, a także i kary;

• regulacja introjektowana: jest ona uwewnętrzniona, jednakże nie jest zintegrowana 
z własnym „ja”. Odnosi się ta regulacja do reguł, jaki i stawianych wymagań, mających 
na celu wywołania podobnego jak wyżej zachowania;

• regulacja oparta na identyfikacji: ukazuje się w sytuacji akceptacji przez daną 
osobę zachowania. W tym przypadku, ona je akceptuje i uznaje za własne;

• regulacja zintegrowana: określana jako najbardziej rozwinięta z czterech 
motywacji zewnętrznej. Charakterystyczne dla niej jest to, że występuje integracja 
z określonym przez autorkę poczuciem siebie [20].

J. Góźdź, wskazuje także kilka podejść do koncepcji motywacji. Są nimi:
• model homeostatyczny: w jego przypadku motywację traktuje się jako wynik 

działania popędów i instynktów;
• behawioralne teorie wzmocnień i model poznawczy: na motywację ma wpływ 

mechanizm warunkowania, modelowania i przetwarzania informacji;
• model humanistyczny: autorka wskazuje, że opiera się on na wewnętrznym 

źródle zachowań [20].
3.2. Motywacja w procesie nauczania – uczenia się

Wielu nauczycieli mogłoby w tym miejscu zapytać, zatem w jaki sposób motywować 
uczniów do nauki?

Izabella Kucharczyk i Agnieszka Dłużniewska, wskazują na to, iż, mechanizm 
motywacji stanowi jeden z wielu predyktorów, które pozwalają osiągnąć uczniowi 
sukces. Motywacja może także być odbierana jako coś pozytywnego, ale także 
negatywnego [21]. Autorki wskazują, że na uruchomienie mechanizmów, które kierują 
motywacją, wpływają pewne czynniki takie jak: autonomia, postrzeganie własnych 
kompetencji (efektywności działań), poczucie związku z grupą rówieśniczą.

Autonomia, kształtuje na podstawie wpływu środowiska życia człowieka. Zaleca 
się, aby uczeń na podstawie metody prób i błędów próbował rozwiązać jakiś problem. 
Konieczne jest także, stworzenie możliwości, w których mógłby z poszanowaniem 
czyjegoś zdania podejmować decyzje. Należy unikać sytuacji, w których ucznia mogą 
spotkać represje ze względu na popełniane przez niego błędy. Nie zachęca to go przede 
wszystkim, do dalszego działania [21].

W przypadku postrzegania własnych kompetencji (lub inaczej efektywności 
działań), ważną kwestię stanowi holistyczne spojrzenie na trudności, jakich może 
uczeń doświadczać w procesie kształcenia. Nie istotny jest tylko wynik, ważne jest 



Marcin Bielecki

74

także spojrzenie na problem i znalezienie wspólnie z uczniem jego rozwiązania. 
Dzięki odpowiedniemu podjętemu do sytuacji działaniu, jego samoocena może 
wzrosnąć, a tym samym będzie wiedział, że pomimo trudności, z którymi się zmaga, 
podejmowany przez niego wysiłek ma sens.

I. Kucharczyk i A. Dłużniewska, podkreślają, że wiara we własne możliwości, 
a także chęć dalszego działania, kształtuje się na podstawie informacji jakie uczeń 
otrzymuje od nauczycieli, a także działań, które oni podejmują. Dlatego, tak istotne 
jest dostrzeganie wysiłku wkładanego przez uczniów w naukę. Negatywne reakcje, 
a także pozostawanie biernym wobec problemów z nauką, z którymi zmaga się uczeń, 
prowadzi do jego demotywacji, a także reagowanie przez niego lękiem w sytuacji, gdy 
będzie sprawdzana jego wiedza i umiejętności [21].

Małgorzata Cywińska, wskazuje także na problem z jakim się wiąże według jej 
rozumienia wyścig umiejętności, a w potocznym języku „wyścig szczurów” [22]. Jest 
to czynnik niesprzyjający budowaniu wspólnoty dydaktycznej nie tylko nauczycieli 
z uczniami, ale także samej współpracy fair play, pomiędzy rówieśnikami. Popełnienie 
błędu, jest oznaką słabości, jedynie najwyższy wynik jest akceptowany, który obrazuje, 
że jest się lepszym od innych. Zatem może to rodzić odbieranie motywacji w sensie 
negatywnym [22].

M. Cywińska podkreśla, że w przypadku drugiego obrazu motywacji – pozytywnej 
nauczyciel skupia się na jednostce – uczniu, na jego staraniach, wysiłku, a także 
przede wszystkim na nim samym (na jego predyspozycjach, a także słabych i mocnych 
stronach) [22].

Wskazuje się, że wspomniane wcześniej czynniki tj. autonomia, postrzeganie 
własnych kompetencji (efektywności działań), korelują ze sobą i wpływają na nawią-
zywanie nie tylko relacji rówieśniczych, ale i też relacji w środowisku rodzinnym [21].
4. Analiza wyników badania

Wspomniane na początku pracy badania, zostały przeprowadzone w ramach 
Międzynarodowego Projektu The Unteachables Erasmus+, gdzie współpracuje ze sobą 
siedmiu partnerów, nie tylko z terenu Polski, ale i także z Danii, Słowenii, Islandii, 
Włoch oraz z Hiszpanii.

Razem z partnerami, poszukiwane jest wspólne rozwiązania globalnych problemów 
edukacyjnych.

Celem tego badania, jest zorientowanie się z jakimi problemami w procesie 
kształcenia mierzy się środowisko szkolne.

W związku z tym pojawiają się pytania (problemy badawcze), na które odpowiedzi, 
próbowano uzyskać w toku postępowania badawczego.

Głównym problemem badawczym stanowi to, jakie czynniki wpływają na 
motywację współczesnych uczniów?

Idąc krok dalej należy się zastanowić także nad następującymi kwestiami:
• Które czynniki motywują badanych uczniów?
• Jakie czynniki przeszkadzają uczniom w ich szkolnym uczeniu się?
• Czy uczniowie czują się doceniani przez swoich nauczycieli?
• Czy w ocenie badanych uczniów, nauczyciele dostrzegają ich potencjał?
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4.1. Metoda i narzędzie badawcze
W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, w której wykorzystano 

technikę ankiety.
Narzędziem w tymże przypadku był kwestionariusz ankiety przedstawiony 

uczniom w wersji elektronicznej.
W badaniu udział wzięło 341 uczniów w wieku od 11 do 17 r.ż. (172 mężczyzn oraz 

169 kobiet) z trzech szkół. Dwie szkoły znajdują się w województwie mazowieckim – 
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Piastowie (n = 42) oraz Publiczne 
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romana Archutowskiego w Warszawie 
(n = 52). Natomiast trzecia jest z terenu województwa lubelskiego i jest nią Szkoła 
Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie (n = 247).

Warto wspomnieć, że przy tworzeniu narzędzia kwestionariusza ankiety 
współpracowali pracownicy naukowi, nauczyciele ze współpracujących szkół, 
studenci kierunku pedagogika, jak też sami zainteresowani – uczniowie, dzięki czemu, 
można było uwzględnić wszelkie uwagi czy też sugestie z ich strony.
4.2. Wyniki badań

Badani uczniowie zostali zapytani o to, jakie czynniki działają na nich motywująco.
W kwestionariuszu ankiety, zawarto sześć potencjalnych czynników 

(motywatorów), którymi były: pragnienie zdobycia dobrej oceny, lub uniknięcie 
tej złej, chęć zdobycia wiedzy, czy też dobrego zawodu, dążenie do sprostania 
oczekiwaniom otoczenia bądź też cechy charakteru, którymi dany uczeń się odznacza. 
Jako przykład cechy charakteru, podano obowiązkowość oraz sumienność.

Respondenci, mogli się odnieść do nich, posługując się pięciostopniową skalą 
Likerta.
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Wyniki przedstawione są na wykresie 1.

Wykres 1. Czynniki motywujące badanych uczniów. Źródło: [opracowanie własne]

Czynnikiem, z największą liczbą wskazań, jest chęć zdobycia dobrego zawodu  
(n = 177). Ta grupa badanych określiła ten czynnik jako bardzo ważny. Bardzo ważna 
dla badanych uczniów, była również chęć uniknięcia oceny niedostatecznej (n = 128). 
Dużą liczbę wskazań, uzyskały także czynniki chęć zdobycia dobrej oceny (n = 142), 
a także pragnienie opanowania nowej wiedzy (n = 121), które badani określili, że są 
dla nich ważne.

W przypadku wskazań uczniów w zakresie czynnika, który najmniej je motywuje, 
częściej od pozostałych wskazywano sprostanie oczekiwaniom rodziców i nauczycieli. 
Stanowi to ok. 24,63% wskazań w przypadku tego czynnika.

Na tej podstawie można wnioskować, że badanych uczniów najbardziej motywuje 
wizja znalezienia dobrze płatnej pracy, dzięki czemu starają się osiągać jak najwyższe 
wyniki. Z drugiej strony, motywuje ich wizja, że gdy nie nauczą się np. na sprawdzian 
mogą otrzymać negatywną ocenę.

W innym pytaniu, uczniów poproszono, aby wskazali to co według nich 
przeszkadza im w szkolnym uczeniu się. Mogli w tym pytaniu zaznaczyć więcej niż 
jedną odpowiedź, jednakże nie więcej niż trzy.
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Wyniki przedstawione są na wykresie 2.

Wykres 2. Występujące przeszkody w szkolnym uczeniu się. Źródło: [opracowanie własne]

Uczniowie najczęściej wskazywali na to, że przeszkadza im zbyt obszerny materiał 
do nauki (n = 181). Kolejną odpowiedzią były niesprawiedliwie wystawiane oceny  
(n = 110).

Na podstawie zaprezentowanych wyników można przypuszczać, że źródło 
problemów stanowi szkoła, a także system w którym ona tkwi. Przeładowanie 
materiałem, a także nie zawsze obiektywnie wystawiane oceny, mogą przyczynić się 
do spadku motywacji uczniów.

Co istotne, w badaniu innych aspektów związanych z problemami, z jakimi 
mierzy się polska edukacja, na pytanie co powoduje, że badani uczniowie nie osiągają 
pożądanych wyników w nauce, ponad 60% uczniów wskazało, że jest nią brak 
wewnętrznej motywacji.

Warto się zastanowić nad tym, czy oceny są nakierowane na sam wynik (uczeń 
prawidłowo rozwiązał zadanie, lub nie), czy też jednak uwzględniają jego starania. 
Podobnie jest z materiałem, który powinien być odpowiednio dobrany do tematu 
lekcji, a także przedstawiony w sposób zrozumiały dla każdego z uczniów.

Nie jest dobrym rozwiązaniem zadawanie do domu pracy, dotyczącej zagadnienia 
które nie zdążyło się w pełni zrealizować na lekcjach. Popełnienie takiego błędu, może 
skutkować tym, że część uczniów może sobie z nim nie poradzić, a co za tym idzie, 
po porażce jaką będzie dla niego niemożność rozwiązania zadania, spadnie u niego 
motywacja i nie będzie chciał podejmować się kolejnych prób. Obszerność materiału 
powoduje, że uczniowie mogą być mniej zaciekawieni treścią, ze względu na 
współwystępujące z obszernością metody podające, w której zaangażowana jest tylko 
jedna ze stron. Przez to, uczniowie mogą traktować naukę jako przykry obowiązek, 
aniżeli szansę na rozwój czy zdobycie nowej wiedzy.

To wszystko, sprzyja spadkowi motywacji do czynnego uczestnictwa w procesie 
kształcenia, a co za tym idzie, prowadzi to u części uczniów na spełnianiu tylko 
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wymagań jakie stawiają nauczyciele (co wskazuje wynik którym jest chęć uniknięcia 
oceny niedostatecznej). Na motywację ucznia, może mieć również wpływ to, w jaki 
sposób postrzegają go inni i w jaki sposób reagują na jego sukcesy.

W dalszej kolejności zapytano o to, czy respondenci czują, że ich wysiłek włożony 
w naukę jest doceniany, na przykład poprzez gratyfikację słowną lub sprawiedliwą 
ocenę (wyk. 3), a także czy dostrzegany jest ich potencjał (wyk. 4).

Wykres 3. Docenianie wysiłków ucznia przez nauczycieli. Źródło: [opracowanie własne]

Wykres 3 prezentuje odczucia badanych uczniów dotyczący tego, czy ich wysiłek 
włożony w naukę jest doceniany przez nauczycieli. Najczęściej wybieraną przez 
badanych była odpowiedź Trudno powiedzieć, co stanowi ok. 34,02% ogółu 
odpowiedzi. Analizując inne wskazania, częstotliwość po przeciwnych stronach jest 
podobny. Przyczyną tego stanu, mogą być niejasne sygnały ze strony nauczycieli.

Wykres 4. Dostrzeganie potencjału ucznia przez nauczycieli/szkołę. Źródło: [opracowanie własne]

W przypadku dostrzegania potencjału ucznia (wyk. 4), podobnie jak w poprzednim 
pytaniu, najczęściej ankietowani wybierali odpowiedź Trudno powiedzieć, co stanowi 
36,95% ogółu wskazań. Drugą w kolejności jest odpowiedź Raczej tak (n = 88), 
sugerująca, że u części uczniów w jakimś stopniu nauczyciele doceniają ich potencjał.

W kolejnych badaniach, warto rozszerzyć badanie o doprecyzowanie, w jaki sposób 
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nauczyciele dostrzegają wysiłki i potencjał uczniów.
Oba wykresy jak można zauważyć, mają jedną dominującą odpowiedź, którą stanowi 

Trudno powiedzieć. Przypuszczać można, że jest to spowodowane niewystarczającymi 
sygnałami od kadry pedagogicznej dla badanych uczniów w badanych aspektach. 
Każda osoba potrzebuje docenienia wysiłków, jakie wkłada w wykonywanie zadania. 
Pozwala to zdecydowanie efektywniej dążyć do realizacji założonego celu, w poczuciu 
sensu tego, co się robi.

Podobnie jest zresztą u uczniów, u których nie dostrzeganie potencjału i wysiłku 
wkładanego przez nich w proces kształcenia, może spowodować problem u niektórych 
związany ze zmotywowaniem się do podjęcia wysiłku jakim jest nauka. Pozytywne 
bodźce w postaci pochwały słownej albo też w inne formie, pozwoli uczniom uwierzyć 
w swoje możliwości.
5. Podsumowanie

W pracy zaprezentowano teoretyczne ujęcie kwestii motywacji, a także kompetencji 
wraz z odniesieniem ich do zawodu nauczyciela.

Są to istotne kwestie, które łączą się ze sobą i wpływają na sukcesy, a także porażki 
nie tylko ucznia, ale i nauczyciela.

Można mówić tylko o wspólnym sukcesie czy porażce, ponieważ uczniowie 
i nauczyciel powinni stanowić wspólnotę dydaktyczną.

Osoby tworzące ją, powinny cieszyć się z każdego sukcesu jej członka, a także 
szukać przyczyn porażek i wypracować wspólne rozwiązanie, aby zmniejszyć 
w przyszłości ich występowanie.

Część wyników badań, która została zaprezentowana w niniejszym rozdziale, 
miała na celu zorientowanie się, z jakimi rodzajami problemów edukacyjnych mierzy 
się współczesna szkoła. Stanowią one niejako drogowskaz do opracowania wspólnego 
projektu działań, pozwalającego zniwelować część z nich.

Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań wskazują na to, że uczniów 
równie często motywuje do nauki chęć zdobycia dobrego zawodu, jak i uniknięcie 
złej oceny. Z jednej strony oczywiste jest, że jaki uczeń wysiłek włoży w naukę, taką 
otrzyma ocenę. Jednakże, jak uczniowie wskazywali, nie zawsze one są sprawiedliwe. 
Niesprawiedliwe ocenianie, może prowadzić do tego, że uczeń nie będzie przykładał 
się do nauki bo stwierdzi, że co by nie zrobił, to i tak nie zostanie doceniony. Będzie 
dążył do tego, aby zdobyć ocenę dopuszczającą, która umożliwi mu jedynie promocję 
do następnej klasy. Może to wynikać z trudności przedstawianego materiału na 
lekcji, czy też nieodpowiednich kompetencji nauczyciela, które wpływają na jakość 
prezentowanego materiału.

Przeładowanie obszernym materiałem (co wskazuje 53,08% respondentów) 
również nie sprzyja temu, aby został on przyswojony i zrozumiany.

Na jakość prezentowanego materiału wpływają nie tylko wspomniane kompetencje 
nauczyciela, ale także metody i techniki stosowane na zajęciach.

Przykładowo, budowę mózgu można poznać poprzez praktykę  – eksperymentowanie, 
którym jest jego sekcja. Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie, aniżeli oglądanie 
mózgu w podręczniku, czy słuchanie jego opisu dokonywanego przez nauczyciela.

W oparciu o Piramidę uczenia się, duże korzyści dla uczącego się przynosi uczenie 
się przez działanie, a jeszcze efektywniejsze jest uczenie kogoś, dzięki czemu wiedza 
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jeszcze bardziej się utrwala.
Innym sposobem umożliwiającym nieco odejście od metod podających, jest praca 

w grupach na platformach, które mogą zdecydowanie ułatwić proces nauczania-
uczenia się. Przykładem takich platform jest Padlet, a także MindMeister.

Pierwsza z nich – Padlet, jest „ścianą”, na której mogą uczniowie umieszczać 
nagrania dźwiękowe, czy notatki tekstowe. Dzięki czemu każda z grup może opracować 
dany temat czy też zagadnienie i podzielić się nim z innymi.

Druga platforma – MindMeister, pozwala tworzyć mapy myśli. Może to być 
również dobre rozwiązania na godziny wychowawcze, podczas których można na 
forum klasy, wspólnie tworzyć rozwiązania omawianej problematyki.

Pamiętać należy, że każde rozwiązanie jest dobre, jeżeli ono działa i przynosi 
pożądane efekty. Efektem działań podjętych przez nauczyciela nie będzie tylko 
przyrost jego doświadczenia w danym zakresie, ale także potencjalny wzrost motywacji 
uczniów.

Im większe kompetencje nauczyciela w zakresie motywowania i wspierania 
kształcenia dla uczniów, tym większy pożytek nie tylko dla jego wychowanków, ale 
i również dla niego samego.

Nauczyciel poza stawianiem wymagań uczniom, powinien również je stawiać 
samemu sobie. Powinien rozwijać się i dążyć do doskonałości. Zawód nauczyciela, 
jest wymagającym zawodem, który jest niejako służbą. Osoba która ją pełni, musi 
cały czas szukać rozwiązań, które pozwolą w skuteczny sposób stworzyć więź ze 
swoim uczniem. Ta więź pozwoli na wspólne przemierzanie świata nauki, ale także 
odkrywanie wartości, którymi się powinno kierować w życiu.
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Od kompetencji nauczycieli do motywacji współczesnych uczniów
Streszczenie
Niniejsza rozprawa, prezentuje czytelnikowi kwestię kompetencji i motywacji w oparciu o literaturę 
przedmiotu wraz z odniesieniem do edukacji.
Wspomniane terminy stanowią istotną kwestię w budowania wspólnoty dydaktycznej, a także niwelowaniu 
szerokorozumianych problemów edukacyjnych.
Zaprezentowana terminologia stanowi wstęp do uzyskanych wyników badań uzyskanych w Między-
narodowym Projekcie The Unteachables Erasmus+.
Przedstawiają one czynniki motywujące współczesnych uczniów do nauki.
Zakończenie pracy stanowią wnioski wyciągnięte na podstawie ukazanych wyników badań.
Słowa kluczowe: motywacja, uczeń, kompetencje, nauka

From the competence of teachers to the motivation of contemporary students
Abstract
This dissertation presents the reader with the issue of competence and motivation based on literature, 
along with a reference to education.
These terms are an important issue in building a teaching community, as well as eliminating broadly 
understood educational problems.
The presented terminology is an introduction to the research results obtained in the International Project 
The Unteachables Erasmus +.
They present variables motivating modern students to learn. 
The end of the work are the conclusions drawn on the basis of the results of the research.
Keywords: motivaton, student, competences, science
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Dominik Łężak1

Działalność Narodowej Agencji Wymiany 
Akademickiej na rzecz umiędzynarodowienia nauki 

i szkolnictwa wyższego w Polsce
1. Wprowadzenie 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (dane GUS2) w uczelniach kształciło się 
1 230,3 tys. osób, o 61,6 tys. mniej w stosunku do poprzedniego roku. W ciągu ostatnich 
10 lat liczba studentów systematycznie zmniejszała się z 1 927,8 tys. osób w roku 
akademickim 2008/09 do 1 230,3 tys. w roku akademickim 2018/19. Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego zainicjowało w październiku 2017 roku powołanie Narodowej 
Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), która działa na rzecz internacjonalizacji 
polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy 
badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości 
naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do 
promocji Polski – jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego 
interesujące możliwości edukacyjne i badawcze. Artykuł ma na celu przedstawienie 
działań związanych z internacjonalizacją nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce 
prowadzonych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Składa się z dwóch 
części. Na początku opracowania zdefiniowano pojęcie internacjonalizacji szkolnictwa 
wyższego, zaprezentowano analizę SWOT umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa 
wyższego w Polsce. W drugiej części przedstawiono kluczowe działania Narodowej 
Agencji Wymiany Akademickiej. W zakończeniu podjęto próbę podsumowania 
rozważań zaprezentowanych w artykule. Tak sformułowana struktura publikacji 
odzwierciedla przyjęte hipotezy: po pierwsze, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat 
nastąpiło na całym świecie zwiększenie roli internacjonalizacji nauki i szkolnictwa 
wyższego. Po drugie nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce posiada silne strony, a także 
pewne istotne szanse, które mogą zostać wykorzystane. Jednakże istnieją również 
pewne zagrożenia dla rozwoju umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego. 
Po trzecie, powołanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przyczyniło się 
w Polsce do dalszego rozwoju umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego.  
Do opracowania treści artykułu wykorzystano metodę zastanych dokumentów 
formalno-prawnych. 
2. Internacjonalizacja nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce
2.1. Definicja internacjonalizacji 

 Na określenie procesu umiędzynarodowienia w polskiej literaturze przedmiotu 
coraz częściej stosuje się słowo „internacjonalizacja”, zaadaptowane z języka 
angielskiego „internationalization” lub „internationalisation”. O pojęciu interna-
cjonalizacji w kontekście szkolnictwa wyższego zaczęto pisać w świecie stosunkowo 

1 dominik.lezak@gmail.com, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.
2 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-
-20182019-wyniki-wstepne,8,6.html.
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niedawno, bowiem dopiero w drugiej połowie XX w. Do pierwszych autorów, 
którzy wspomnieli o internacjonalizacji szkolnictwa wyższego zalicza się [1]: 
Neville Postlethwaite i Torsten Husen, którzy w 1985 r. opublikowali książkę, pt.: 
Międzynarodowa encyklopedia edukacji [2]. Z kolei w 1991 r. Philip Altbach stworzył 
Międzynarodową encyklopedię szkolnictwa wyższego[3]. Najbardziej popularna 
definicja internacjonalizacji szkolnictwa wyższego Jane Knight i pochodzi z 2003 r. 
i brzmi: „ jest to proces jednoczenia wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego  
i globalnego w cele, funkcje i sposób działania szkolnictwa wyższego na państwowy, 
instytucjonalny i sektorowy poziom” [4]. Kolejną istotną, ogólną definicję 
internacjonalizacji zaproponował Marijk Van der Wende, który stwierdził, że „są 
to podejmowane wysiłki, które mają za zadanie uczynienie szkolnictwa wyższego 
reagującym skuteczniej na wymagania i wyzwania związane z globalizacją 
gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy” [5]. Z kolei Wes Cohen zaznacza, że: 
„wytworzyła się presja na instytucje szkolnictwa wyższego, które muszą odpowiedzieć  
na zmieniające się warunki środowiskowe, które oczekują zmian włączając w to 
istotną transformację w organizacji administracji i badaniach w szkolnictwie 
wyższym” [6]. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego może przybierać 
różne formy działania m.in.: mobilność przychodząca i wychodząca, mobilność 
programów i instytucji, tworzenie oferty dydaktycznej pod potrzeby studentów 
zagranicznych, nauczane w językach obcych, opieka nad studentami zagranicznymi, 
rekrutacja studentów zagranicznych, wsparcie tworzenia kultury internacjonalizacji 
na uczelni, odpowiedni marketing, pomoc finansowa dla studentów i naukowców 
z zagranicy. Istotna jest również tzw. internacjonalizacja na miejscu, w której skład 
wchodzi: opracowanie strategii internacjonalizacji uczelni, zmiany administracyjne, 
wyspecjalizowane struktury zarządcze procesu, umiędzynarodowienie przekazu 
edukacyjnego, zapewnienie szerszego dostępu do kadry zagranicznej, wspieranie 
akademickiej współpracy międzynarodowej na uczelni, umiędzynarodowienie 
kampusu akademickiego.
2.2. Analiza SWOT3 umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego 
w Polsce

Nauka i szkolnictwo wyższe zawsze było i jest obecnie silnie umiędzynarodowionym 
obszarem działalności człowieka. Możliwości międzynarodowego rozpowszechniania 
osiągnięć naukowych, coraz większa swoboda przepływu osób oraz możliwość 
korzystania z zagranicznych usług edukacyjnych to najważniejsze z czynników, które 
powodują, że krajowa nauka i szkolnictwo wyższe funkcjonują w świecie globalnej 
współpracy, ale również konkurencji o odkrycia naukowe  i talenty. Analiza SWOT 
jest metodą oceny potencjału lub konkurencyjności na podstawie analizy czterech 
zmiennych, którymi są: mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia. Poniżej 
zaprezentowano analizę SWOT umiędzynarodowienia nauki (tab. 1) oraz szkolnictwa 
wyższego (tab. 2) w Polsce.

3 SWOT – popularna technika służąca do porządkowania i analizy informacji. Nazwa jest akronimem 
od angielskich słów określających cztery elementy składowe analizy (Strengths – silne strony, Weaknes-
ses – słabe strony, Opportunities – szanse, okazje i Threats – zagrożenia).
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Tabela 1. Internacjonalizacji nauki w Polsce
Mocne strony Słabe strony

Członkostwo w Unii Europejskiej – 
brak ograniczeń prawnych związanych 
z mobilnością zawodową na tym obszarze

Możliwość udziału polskich naukowców  
w programach badawczych na terenie UE

Spore nakłady na infrastrukturę badawczą 
i dydaktyczną ze środków pochodzących 
z funduszy strukturalnych i budżetu państwa

Budowanie międzynarodowej pozycji 
i rozpoznawalności w danej specjalności 
naukowej przez określone jednostki 
naukowe – „wyspy doskonałości naukowej”

Zwiększająca się liczba kontaktów 
międzynarodowych polskich naukowców 
(m.in. przez udział w programach UE)

Zwiększający się udział polskich instytucji 
naukowych i badaczy  
w międzynarodowych konsorcjach 
naukowych

Zwiększająca się liczba pracowników 
naukowych  
z doświadczeniem pracy lub stażu 
zagranicą (NCN, Mobilność Plus, programy 
europejskim, Funduszowi Norweskiemu  
i Szwajcarskiemu przeznaczonym  
na wspieranie mobilności naukowej) 

Przyjmowanie przez polskie jednostki 
naukowe Europejskiej Karty Naukowca 

Niski poziom nakładów  
na działalność badawczą  
i rozwojową

Niezbyt wysoka pozycja polskich uczelni  
w międzynarodowych rankingach np. 
szanghajskim

Niewystarczająca liczba publikacji i cytowań 
polskich naukowców funkcjonujących 
w obiegu międzynarodowym

Mało atrakcyjny system wynagradzania 
dla cudzoziemców ze znaczącym 
międzynarodowym dorobkiem naukowym 

Niewystarczający poziom 
umiędzynarodowienia kadry akademickiej 
oraz niewielka liczba projektów 
badawczych o międzynarodowej doniosłości 
prowadzonych w Polsce 

Niskie wynagrodzenia za pracę naukową 
i badawczą w porównaniu z możliwościami 
w innych krajach Europy Zachodniej

Niskie nakłady przemysłu na badania 
prowadzone wspólnie z jednostkami 
badawczymi 

Niewystarczająca znajomość języka 
angielskiego przez kadrę naukową  
i administracyjną wielu polskich uczelni

Trudności z administracyjną obsługą 
pracownika-obcokrajowca przez uczelnie oraz 
urzędy państwowe 

Słaby networking – sieć międzynarodowych 
kontaktów naukowych 

Niska mobilność kadry naukowej w Polsce: 
dominujący model kariery naukowej 
w obrębie jednej jednostki naukowej 

Brak doświadczenia w organizowaniu 
pracy wielonarodowych i wielokulturowych 
zespołów 
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Szanse Zagrożenia

Powołanie Narodowej Agencji Wymiany 
Akademickiej

Ożywienie współpracy z pracującymi 
zagranicą uczonymi pochodzącymi z Polski 
Wykorzystanie środków przeznaczonych na 
zapraszanie profesorów wizytujących i inne 
formy zwiększania atrakcyjności czasowej 
lub stałej pracy w Polsce skierowane 
do naukowców z międzynarodowym 
dorobkiem

Sukcesy uczonych pracujących w Polsce 
w ubiegania się o znaczące międzynarodowe 
granty umożliwiające budowanie w Polsce 
zespołów naukowych na światowym 
poziomie

Prowadzenie projektów badawczych 
oferujących atrakcyjne miejsca pracy dla 
badaczy dzięki wzmocnieniu współpracy 
z otoczeniem zewnętrznym, w tym 
z przemysłem

Dyplomacja naukowa jako instrument 
polityki zagranicznej RP

Niezrealizowanie obietnicy zwiększenia 
nakładów na B+R (prace badawczo-
rozwojowe, B+R, B&R, R&D (od ang. 
research and development)

Drenaż mózgów – stałe wyjazdy zagraniczne 
najzdolniejszych naukowców na różnych 
etapach kariery do krajów oferujących 
lepsze warunki prowadzenia badań 
(zarówno finansowe, jak i organizacyjne 
i administracyjne) 

Zatrzymanie lub niewystarczające tempo 
konwergencji płac w sektorze badań 
w Polsce w stosunku do płac w krajach Unii 
Europejskiej 

Ograniczony zakres migracji powrotnych 
polskich naukowców po pobycie naukowym 
za granicą, preferowanie jednostek 
zagranicznych jako miejsca na kontynuację 
pracy naukowej 

Silna i narastająca konkurencja 
międzynarodowa o pozycję uczelni w coraz 
liczniejszych rankingach międzynarodowych

Pandemia na świecie – COVID-19

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.gov.pl › documents › 20181011_KPN_1 [7]
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Tabela 2. Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce
Mocne strony Słabe strony

Aktywny udział  
w systemie bolońskim

Wysoka jakość kształcenia w wybranych 
uczelniach publicznych  
i niepublicznych

Niskie koszty życia i niskie czesne 
w porównaniu  
z Europą Zachodnią

Stały trend zwiększania się liczby 
międzynarodowych studentów w Polsce 

Nowoczesna infrastruktura badawcza 
i dydaktyczna wielu polskich uczelni 
(sfinansowana m.in. dzięki funduszom 
strukturalnym)

Większa liczba programów studiów 
prowadzonych w języku angielskim 

Wyłonienie się wśród uczelni niepublicznych 
oraz jednostek prowadzących studia 
na uczelniach publicznych „liderów 
umiędzynarodowienia” – jednostek 
akademickich oferujących z sukcesem 
międzynarodowe kształcenie na wysokim 
poziomie 

Geograficzne i polityczne usytuowanie 
Polski

Dosyć słaba rozpoznawalność uczelni 
polskich w świecie

Niska pozycja polskich uczelni  
w międzynarodowych rankingach – brak 
uczelni klasy światowej  
w pierwszej ,,20” 

Język polski jest nieatrakcyjnym językiem 
dla edukacji

Wciąż niewystarczające przygotowanie 
administracji uczelni do obsługi 
zagranicznych studentów

Problemy z obsługą międzynarodowych 
studentów przez administrację państwową 
(np. procedury związane  
z przyznawaniem wiz studenckich)

Infrastruktura uczelni nie dostosowana do 
potrzeb zagranicznych studentów 

Brak doświadczenia  
w prowadzeniu studiów  
w wielokulturowym środowisku 
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Szanse Zagrożenia
Liczne możliwości finansowania uczelni 
polskich ze środków UE (Erasmus+, 
Horyzont Europa, Fundusze Strukturalne)

Możliwość intensyfikacji współpracy 
międzynarodowej: tworzenie łączonych 
programów studiów z rozpoznawalnymi 
uczelniami zagranicznymi – Uniwersytety 
Europejskie

Rozwój nauczania i certyfikacji znajomości 
języka polskiego zagranicą 

Docenienie wagi umiędzynarodowienia 
przez uczelnie polskie i MNiSW

Wykorzystanie środków na tworzenie 
międzynarodowych programów studiów (PO 
WER) 

Wykorzystanie kontaktu z absolwentami 
studiów w Polsce z zagranicy do 
zwiększania rozpoznawalności kraju jako 
atrakcyjnego miejsca do studiowania 

Bliskość językowa i kulturowa z państwami 
Europy Wschodniej

Spora konkurencja międzynarodowa 
o pozycję uczelni w coraz liczniejszych 
rankingach międzynarodowych

Dominacja międzynarodowej rekrutacji 
nastawionej na ilość – rezygnacja niektórych 
uczelni z wymagań wobec kandydatów 

Jednostronne umiędzynarodowienie – 
przyciąganie studentów jedynie z kilku 
podobnych krajów 

Drenaż mózgów – stałe wyjazdy zagraniczne 
najzdolniejszej młodzieży, studentów 
i wykładowców do krajów oferujących 
lepsze warunki studiowania i pracy 

Konkurencja ze strony innych krajów 
naszego Regionu

Dostosowanie prawa polskiego do 
wymogów internacjonalizacji (zamówienia 
publiczne, przepisy imigracyjne)

Ataki, napaście na studentów zagranicznych

Pandemia na świecie – COVID 19 
i występujące ograniczenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.gov.pl › documents › 20181011_KPN_1

Z analizy SWOT przedstawionej w tabeli wynika, że nauka i szkolnictwo wyższe 
w Polsce stoją przed licznymi wyzwaniami. Dlatego też, aby zapewnić wzmocnienie 
koordynacji procesu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego i nauki w jednym 
krajowym ośrodku nad którym nadzór pełni minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa 
wyższego, powołano Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.
3. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)
3.1. Charakterystyka NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej jest państwową osobą prawną, 
utworzoną na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 15304), 
realizującą zadania z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki. 
Do głównych zadań agencji należy m.in.:

• realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką 
oraz proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych;

• upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki;
• upowszechnianie języka polskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

4 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001530.
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• prowadzenie spraw osób podejmujących i odbywających kształcenie oraz 
uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na podstawie umów 
międzynarodowych lub decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 
o których mowa odpowiednio w art. 43 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym;

• prowadzenie spraw osób kierowanych przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego na studia, studia doktoranckie lub staże naukowe na podstawie 
przepisów wydanych na podstawie art. 42 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym;

• prowadzenie spraw z zakresu uznawalności wyższego wykształcenia oraz stopni 
naukowych;

• zapewnianie obsługi administracyjnej i finansowej Państwowej Komisji do spraw 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, działającej na podstawie 
ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim);

• uwierzytelnianie dokumentów, o których mowa w art. 191b ust. 3 ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 29c ust. 1 ustawy z dnia 
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki.

Ponadto ministrowie kierujący działami administracji rządowej mogą zlecać Agencji 
wykonywanie zadań związanych z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego lub 
nauki, należących do ich właściwości, zapewniając środki na ich realizację. W ramach 
realizacji swoich zadań Agencja może współpracować z polskimi i zagranicznymi 
podmiotami, w szczególności jako partner umów o wspólne przedsięwzięcie. 

Agencja jest nadzorowana przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego. Dyrektor, który zarządza agencją jest powoływany przez Prezesa Rady 
Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Dyrektor 
odpowiedzialny jest za zarządzanie Agencją w trzech wymiarach: strategicznym, 
finansowymi i organizacyjnym. Dodatkowo w NAWA funkcjonuje dziesięcioosobowe 
ciało kolegialne – Rada Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w którego skład 
wchodzą przedstawiciele środowiska akademickiego i instytucji publicznych. Do 
najważniejszych zadań Rady NAWA należy: wyznaczanie kierunków rozwoju agencji, 
opiniowanie planów i sprawozdań z jej działalności oraz dokonywanie okresowej 
oceny wykonania planów działania agencji. Budżet NAWA wynosi rocznie ok. 120 
mln zł [8]. Odpowiednikami NAWA, choć funkcjonującymi na nieco innych zasadach 
w państwach UE są: Campus France (Francja), DAAD (Niemcy), British Council 
(Wielka Brytania), Nuffic (Holandia), CIMO (Finlandia), SIU (Norwegia), Swedish 
Institute (Szwecja), OeAD (Austria).
3.2. Zadania NAWA

Zgodnie z przyjętą w 2017 r. strategią dla NAWA na lata 2018-2025, misją agencji 
jest wzmocnienie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wymianę 
i współpracę międzynarodową. Dlatego też zostały wyznaczone cztery priorytetowe 
cele:

1.  Wzmocnienie doskonałości naukowe.
2.  Umiędzynarodowienie uczelni i instytucji naukowych w Polsce.
3.  Promocja Polski jako państwa wielu możliwości.
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4. Promocja kultury i języka polskiego.
W 2019 r. ogłoszono trzy flagowe programy:
1.  Polskie powroty.
2.  Program stypendialny dla Polonii.
3.  Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.
Ponadto NAWA tworzy autorskie programy, które wspierają międzynarodową 

karierę naukowców oraz wzmacniają umiędzynarodowienie polskich uczelni 
i jednostek naukowych. W 2019 r. NAWA opracowała ponad dwadzieścia różnych 
programów z których mogli skorzystać studenci, doktoranci, lektorzy, naukowcy oraz 
uczelnie [9].
3.2.1. Międzynarodowe targi edukacyjne i strona internetowa Ready, 
Study, Go! POLAND

W 2018 i 2019 roku NAWA podejmowała działania, mające na celu promocję 
polskiego szkolnictwa wyższego i nauki m.in. poprzez organizację polskich stoisk 
narodowych pod szyldem kampanii „Ready, Study, Go! POLAND na największych 
oraz najbardziej prestiżowych konferencjach i targach edukacyjnych na świecie m.in. 
w: Stanach Zjednoczonych, Chinach, Meksyku, Indiach, Singapurze, Ukrainie. Od 
2018 roku NAWA koordynuje prowadzoną wcześniej przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego kampanię zachęcającą do podjęcia studiów w Polsce pod 
hasłem: „Ready, Study, Go! Poland”. NAWA przejęła prowadzenie portalu Go-Poland, 
którego najważniejszym celem jest promocja polskiego szkolnictwa wyższego za 
granicą. Strona internetowa została przetłumaczona na osiem języków obcych: chiński, 
angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, ukraiński, portugalski. Agencja 
dwa lata temu przeprowadziła badania preferencji komunikacyjnych studentów, 
doktorantów zagranicznych w Polsce oraz dokonała analizy otoczenia. Z tego względu 
zgodnie z wynikami tych badań strona internetowa projektu została przebudowana pod 
kątem wizualnym i komunikacyjnym. Miało to na względzie sprostać oczekiwaniom 
studentów i doktorantów oraz lepiej służyć realizacji celów NAWA. Ponadto mając 
na uwadze międzynarodowe trendy społeczne, rozwój internetowych i mobilnych 
technologii informacyjnych, a w szczególności rosnącą popularność mediów 
społecznych, spora część działań promocyjnych NAWA została przekierowana na 
social media np. Facebook [10]. NAWA posiada również swój kanał na YouTube.
4. Podsumowanie 

Reasumując, na całym świecie instytucje związane z nauką i szkolnictwem 
wyższym zauważyły istotną i ciągle rosnącą rolę internacjonalizacji nauki 
i szkolnictwa wyższego. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce 
jest procesem złożonym. Wiele czynników ma wpływ na rozwój internacjonalizacji 
szkolnictwa wyższego w Polsce. Formy internacjonalizacji mogą przybierać różny 
kształt, ale jakość ich realizacji jest podstawowym aspektem tego, czy szkolnictwo 
wyższe  w Polsce będzie atrakcyjne dla studentów, doktorantów i naukowców z Polski 
i z zagranicy. Dlatego też w 2017 r. została powołana Narodowa Agencja Wymiany 
Akademickiej, która ma ściśle określone zadania  do zrealizowania, przede wszystkim 
jako koordynator stymulowania rozwoju Polski w sferze nauki i szkolnictwa 
wyższego poprzez projakościowe wsparcie mobilności środowiska akademickiego 
i umiędzynarodowienia na miejscu. Skuteczna realizacja tej misji przyczyni się 
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zapewne do wypełnienia celów rozwojowych Polski, które zostały zdefiniowane 
w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju dla RP jako: umiędzynarodowienie i otwarcie 
polskich szkół wyższych na innowacje [11]. Ponadto działalność prowadzona przez 
NAWA może przyczynić się również do: przyciągnięcia do Polski najzdolniejszych 
studentów i doktorantów, a także naukowców ze znaczącym, międzynarodowym 
dorobkiem naukowym, wzrostu mobilności przyjazdowej i wyjazdowej, podniesienia 
poziomu polskiej nauki i zwiększenia oferty dydaktycznej na polskich uczelniach 
w języku angielskim oraz zwiększania kompetencji kadry administracyjnej  
na uczelniach poprzez organizację licznych szkoleń i warsztatów m.in. z obsługi 
studentów międzynarodowych i międzynarodowych trendów w szkolnictwie wyższym. 
Niewątpliwie na całym świecie instytucje związane z nauką i szkolnictwem wyższym, 
w tym również NAWA będą musiały dostosować tryb pracy do bieżącej sytuacji 
wywołanej pandemią koronawirusa, rozprzestrzeniającego się w dynamicznym 
tempie po świecie i jak najszybciej przystosować się do panujących, nowych realiów  
w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego.
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Działalność Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rzecz 
umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce
Streszczenie 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zainicjowało w październiku 2017 roku powstanie 
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), która działa na rzecz internacjonalizacji 
polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej 
i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia 
polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski – jej języka oraz kultury w celu 
budowania wizerunku państwa oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze. 
Proponowany artykuł ma na celu przedstawienie działań związanych z internacjonalizacją nauki 
i szkolnictwa wyższego w Polsce prowadzonych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. 
Skuteczna realizacja tej misji przyczyni się zapewne do wypełnienia celów rozwojowych Polski.  
Treści artykułu opracowano w oparciu o metodę analizy dostępnych dokumentów formalno-prawnych.
Słowa kluczowe: internacjonalizacja, nauka, szkolnictwo wyższe, NAWA

The activity of the National Agency for Academic Exchange  
for the internationalization of science and higher education in Poland
Abstract 
In October 2017, the Ministry of Science and Higher Education initiated the establishment of the 
National Agency for Academic Exchange (NAWA), which works to internationalize Polish science by 
supporting and stimulating international research cooperation and academic exchange. The agency strives 
to strengthen scientific excellence, internationalization of Polish universities and scientific institutions, 
as well as to promote Poland – its language and culture in order to build the image of a country offering 
interesting educational and research opportunities. The proposed article aims to present activities related 
to the internationalization of science and higher education in Poland carried out by the National Agency 
for Academic Exchange. Effective implementation of this mission will probably contribute to the 
fulfillment of Poland’s development goals. The content of the article was developed based on the method 
of analyzing the available formal and legal documents.
Keywords: internationalization, science, higher education, NAWA
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Metodyczne zasady nauczania nauk o sztuce oparte 
na architektonicznym szkoleniu ekspertów

1. Wprowadzenie
Charakterystyczną cechą lwowskiej szkoły architektury, która kształciła się przez 

wieki, jest synteza nauk i sztuk, które kształtują inżynierskie podstawy architektury, 
a jednocześnie prezentują integralność i piękno obrazu architektonicznego. Dlatego 
figuratywne i artystyczne podejście do architektury kształtuje estetyka, dyscypliny 
artystyczne, wzbogacone historią architektury i sztuki. Taki kompleks dyscyplin 
maksymalnie wzbogaca wiedzę specjalisty architekta.

Praktyczne dyscypliny kształcenia artystycznego tworzą architekta i projektanta 
jako osobowość twórczą, która jest w stanie w sposób organiczny zastosować 
w praktyce swój wysoki poziom wiedzy i umiejętności twórczych w dowolnej 
dziedzinie architektury i sztuk pięknych.

Zasadniczą uwagę studentów poświęca się podstawom formacji architektonicznej, 
badaniu wzorców organizacji formy architektonicznej i trójwymiarowej kompozycji. 
Podstawowym dla studentów w procesie uczenia się jest rozwój grafiki, czyli rysunku, 
który jest głównym narzędziem działalności projektowej architekta i projektanta. 
Technika nauczania rysunku, malarstwa, rzeźby jest złożonym, wieloaspektowym 
procesem. Dyscypliny artystyczne kształtują ekspresję artystyczną uczniów, 
umiejętności techniczne, rozwijają wyobraźnię i fantazję, obserwację i umiejętność 
kreatywnego emocjonalnego zaspokojenia własnej pracy.

Celem publikacji jest podkreślenie kompleksowego szkolenia specjalistów w szkole 
architektonicznej Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska”. Realizacja 
historycznego przeglądu rozwoju szkolenia artystycznego architektów w kontekście 
lwowskiej szkoły architektury. Stworzenie porównawczego opisu programów 
nauczania dyscyplin artystycznych w różnych okresach rozwoju historycznego. 
Zidentyfikować cechy charakterystyczne kształcenia artystycznego architektów 
Politechniki Lwowskiej na wszystkich etapach jej rozwoju.

Termin „edukacja artystyczna szkoły architektonicznej” w niniejszym badaniu 
jest używany do ujawnienia i odzwierciedlenia cech konkretnego ośrodka na uczelni, 
a mianowicie szkoły architektonicznej Politechniki Lwowskiej na wszystkich 
etapach jej rozwoju. Podstawą profesjonalnego szkolenia architektów i projektantów 
Politechniki Lwowskiej jest klasyczny trening plastyczny, mający na celu zdobycie 
wiedzy o historii sztuk pięknych, projektowania i architektury, wykorzystanie reguł 
kompozycji architektonicznej i artystycznej, doskonalenie praktycznych umiejętności 
graficznych, tworzenie estetycznego postrzegania przestrzeni na podstawie 
realizowanych ćwiczeń rysunkowych i malarskich oraz zadań [1].

Artykuł oparty jest na uogólnieniu badań autora, które podkreślają historię 
powstawania, formowania i rozwoju lwowskiej szkoły architektonicznej na wszystkich 

1 kandydat architektury, starszy wykładowca, Katedra Projektowania i Podstaw Architektury Instytut  
Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowska.
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jej etapach historycznych [2], analizy wpływu czynników społeczno-ekonomicznych 
i kulturowych na rozwój kształcenia artystycznego w szkole architektonicznej [3]. 
Analizowane są materiały archiwalne Państwowego Archiwum Okręgowego Obwodu 
Lwowskiego, Archiwum Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” 
oraz Wydziału Projektowania i Podstaw Architektury. Rozpatrywane są protokoły 
z posiedzenia rady profesorów, który obejmuje działania pedagogiczne, naukowe 
i administracyjne Wydziału Architektury w różnych okresach, archiwalne i nowoczesne 
programy nauczania, dyscypliny, godziny ich studiów na różnych kursach oraz krótkie 
adnotacje przedmiotów, akta osobowe wykładowców i studentów.
2. Wpływ położenia geograficznego i politycznego Lwowskiej Szkoły 
Architektonicznej na rozwój edukacji artystycznej 

Politechnika Lwowska stała się jednym z liderów w dziedzinie rozwoju 
i popularyzacji edukacji architektonicznej i projektowej na Ukrainie, a dzięki swojej 
historii stanowi wyjątkową bazę do wzbogacania architektury i designu. Ze względu 
na udaną lokalizację geopolityczną Politechnika Lwowska uzyskała szereg korzyści 
jakościowych w systemie szkół architektonicznych i artystycznych Ukrainy. Bliskość 
Lwowa do granicy z krajami europejskimi w przeszłości odniosła szereg pozytywnych 
korzyści.

Szkolenie artystyczne architektów opierało się na akademickich podstawach 
wyimaginowanej szkoły. Sztuka włoska, austriacka, holenderska, francuska i polska 
miała duży wpływ na klasyczną szkołę. Kraje te artystycznie charakteryzowały 
klasyczne i akademickie przygotowanie studentów. Osiągnięcia tych szkół oparte były 
na starożytnej sztuce Grecji i Rzymu, w oparciu o klasyczny porządek i podstawowe 
wzorce analizy składu. Wraz z rozwojem i czasem architekci wykorzystali najlepsze 
przykłady kreatywności w sztukach pięknych. Rzeźba, malarstwo, sztuka i rzemiosło 
wpłynęły na estetykę decyzji architektonicznych. Monumentalne wykorzystanie 
dzieł sztuki podniosło wartość estetyczną architektury. Pomimo faktu, że lwowskie 
środowisko architektoniczne stało się stosunkowo niezależne i samowystarczalne, 
jego włączenie do paneuropejskich procesów architektonicznych wpłynęło na jego 
powstanie w innych szkołach europejskich [4]. 

Założenie Lwowskiej Akademii Technicznej związane było z ogólnoeuropejskim 
procesem tworzenia systemu szkół technicznych zupełnie nowego typu, który 
rozpoczął się wraz z założeniem w 1794 r. Wyższej Szkoły Technicznej w Paryżu. 
Lwowska Akademia Techniczna stała się ósmą specjalną wyższą techniczną instytucją 
edukacyjną, która została otwarta w Europie.

Klasyczne tradycje w architekturze Lwowa rozwinęły się na przestrzeni wieków, 
od końca XVI i do początku XX wieku były one podstawą działalności Akademii 
Technicznej, a jej absolwenci biegle władali klasyczną tektoniką i kompozycją 
artystyczną. W drugiej połowie XIX wieku tendencje historyzmu architektonicznego 
we Lwowie rozwijały się niemal synchronicznie z wiodącymi europejskimi szkołami 
architektonicznymi, pomimo różnych poziomów rozwoju gospodarczego i społecznego. 
Proces ten był stymulowany intensywnym rozwojem własnej szkoły architektonicznej 
we Lwowie, a także wpływem wiodących europejskich szkół architektonicznych 
na powstawanie architektury lwowskiej, w szczególności wiedeńskiej szkoły 
architektonicznej. Na początku XX wieku architektura i środowisko architektoniczne 
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zaczęły być postrzegane jako jeden ze sposobów harmonizacji życia. Bliskie związki 
twórcze i kulturowe z Wiedniem, wyjątkowość lokalnej sytuacji społecznej, obecność 
stowarzyszeń artystycznych, wystaw oraz fakt, że secesja obejmowała szeroki 
zakres sztuki, integrując ją z malarstwem, rzeźbą, grafiką, artykułami gospodarstwa 
domowego, wnętrzami pozwoliło postawić secesję lwowską w widocznym miejscu 
na Ukrainie. W związku z tym w latach 1844-1918 rozwój szkolnictwa wyższego na 
Politechnice Lwowskiej podążał za głównymi trendami w kształceniu architektów 
w Europie Zachodniej [5, 6].

Po zakończeniu I wojny światowej nastąpiły znaczące zmiany na politycznej mapie 
Europy, odpowiednio, upadek imperium austro-węgierskiego i rosyjskiego doprowadził 
do powstania niepodległych krajów, w tym Polski, która następnie obejmowała Ukrainę 
Zachodnią. W okresie międzywojennej Polski Lwów pozostał dużym miastem, 
ważnym ośrodkiem nauki i kultury. Od tego czasu rozpoczął się okres polski w historii 
szkoły politechnicznej. W latach 1921-1939 nastąpił szereg zmian organizacyjnych 
w dziale architektonicznym, który miał na celu stworzenie podstawowej edukacji 
architektonicznej, która pozwoliła stworzyć lwowską szkołę architektury (z udziałem 
dyscyplin sztuki) o własnych tradycjach i twarzy. Nastąpiło znaczne pogłębienie 
kształcenia artystycznego studentów Wydziału Architektury, a także poszerzenie bazy 
materialnej Politechniki. Lwów był ważnym ośrodkiem kulturalnym i naukowym 
w ramach międzywojennej Polski. Warszawa, jako centrum życia politycznego 
i kulturalnego, stworzyła wszystkie warunki dla osób kreatywnych. Lwów stał się 
trzecim, największym po Warszawie i Łodzi, polskim miastem pod względem liczby 
ludności i poważnym ośrodkiem naukowym. W tym okresie Szkoła Politechniczna 
charakteryzowała się rozszerzeniem struktury Wydziału Architektury i pogłębieniem 
kształcenia artystycznego studentów nie tylko w specjalnościach architektonicznych. 
W programach nauczania przyjęto podstawowe podstawy projektowania i dekoracji 
budynków, które były nieodłącznym elementem dominujących stylów w architekturze 
i sztukach plastycznych badanego okresu [3].

Okres powojenny w latach 1945-1971 dla Galicji wiąże się nie tylko ze zmianami 
politycznymi i państwowymi w społeczeństwie, ale także z okresem reorganizacji 
procesu edukacyjnego na Politechnice Lwowskiej, w tym z zamknięciem Wydziału 
Architektury. Nie doprowadziło to do utraty tradycji twórczych Lwowskiej Szkoły 
Architektury, ponieważ wielu artystów stale prowadziło wstępne i podstawowe 
szkolenie studentów w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki architektonicznej. 
Nie tylko podnieśli poziom edukacji artystycznej we Lwowskiej Szkole Architektury, 
ale także wyznaczyli kierunek rozwoju sztuk pięknych w zachodnich regionach Ukrainy 
[7]. Wraz ze zmianą systemu państwowego i upadkiem ZSRR Ukraina jako państwo 
niepodległe przyjęła podstawowe zasady oraz plany edukacyjne i metodologiczne 
dotyczące szkolenia studentów-architektów, doskonaląc je i reformując zgodnie 
z tradycjami narodowymi. Do programu edukacyjnego wprowadzono nowe programy 
kursów teoretyczno-artystycznych oparte na nowoczesnych metodach europejskich 
w połączeniu z lokalnymi tradycjami krajowymi [2].

Po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości architektura i sztuki piękne rozwinęły 
się w radykalnie nowej sytuacji społeczno-kulturowej. Podczas reformy szkolnictwa 
wyższego Politechnika Lwowska otrzymała status uniwersytetu narodowego, 
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zaś w 2009 r. – status instytucji badawczej, co poprawiło jakość kształcenia 
w zreorganizowanym Instytucie Architektury. Intensyfikacja kontaktów i wzajemnych 
relacji z zagranicznymi kolegami poszerzyła światopogląd artystyczny wykładowców, 
pogłębiła ich znajomość najnowszych trendów artystycznych i osiągnięć technicznych.

Katedra Projektowania i Podstaw Architektury stale utrzymuje i rozwija dwustronne 
kontakty naukowe i edukacyjne z zagranicznymi uniwersytetami, a ta współpraca 
naukowa i metodologiczna zapewnia ogromny potencjał rozwoju działalności 
naukowej i wydawniczej. Katedra utrzymuje ścisłe naukowe i twórcze związki 
z instytucjami szkolnictwa wyższego oraz instytucjami naukowymi Europy i Ameryki. 
Kontakty międzynarodowe rozwijają się zgodnie z wieloma umowami dwustronnymi 
z Wydziałem Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Wiedeńskiej 
(Austria), z Wyższą Szkołą Zawodową w Ausburgu (Niemcy), z wydziałami 
architektury Politechniki Świętokrzyskiej i Białostockiej; pod koniec 2009 roku 
nawiązano współpracę z Wydziałem Architektury i Projektowania University of 
Science and Technology of New Jersey (USA).

Lwowska Szkoła Architektury, będąc w centrum Europy na styku różnych 
wpływów, zgromadziła najlepsze osiągnięcia szkół Europy Zachodniej i Wschodniej, 
a jednocześnie zachowała swoją tożsamość [3].
3. Rozwój edukacji artystycznej we lwowskiej szkole architektonicznej 

Historia edukacji architektonicznej we Lwowie sięga pierwszej połowy XVIII 
wieku, w której nauczanie dyscyplin historyczno-artystycznych dla specjalistów 
w dziedzinie architektury prowadzone było od 1730 roku. Celem funkcjonowania 
pracowni było kształcenie zawodowe architektów-nauczycieli na poziomie 
europejskim, a także uzyskanie umiejętności dla realizacji zleceń w projektowaniu 
i budowie. Historia Politechniki Lwowskiej i powstanie jej szkoły architektonicznej 
sięga XIX wieku. Nowy etap rozwoju lwowskiej szkoły architektury nastąpił po 
utworzeniu Akademii Technicznej we Lwowie w 1844 r. Na początku XIX wieku. 
Architektura we Lwowie stopniowo przekształca się w nową szkołę architektoniczną, 
która studiowała architekturę na podstawie wrażeń i książek, stosowała modele 
klasycznych form architektonicznych, rozwiązania projektowe, próbki materiałów 
budowlanych, przeprowadzała pomiary architektoniczne, studiowała zasady 
projektowania fortyfikacji. W okresie formacji kształcenia artystycznego we 
Lwowskiej Szkole Architektury, od początku Akademii Technicznej do 1918 r., liczba 
dyscyplin artystycznych i ich liczba godzin dydaktycznych dla architektów stale 
rosła, zwłaszcza po 1872 r., kiedy powstała katedra Rysunku i Modelowania, liczba 
wykładowców i profesorów podwoiła się. Na katedrze uczono takich przedmiotów 
jak rysunek, rysunek dekoracyjny i modelowanie, historia architektury, kompozycja 
architektoniczna, formy architektoniczne, perspektywa artystyczna, anatomia 
plastyczna, stylizacja. Na przełomie wieków główna rola w kształtowaniu ówczesnego 
architektonicznego oblicza miasta stopniowo przeniosła się na lokalne środowisko 
twórcze, które powstało na podstawie wydziału architektonicznego założonego tu 
w 1877 r. lwowskiej szkoły politechnicznej.

W okresie międzywojennym 1919-1939 (1945) kształcenie artystyczne we 
Lwowskiej Szkole Architektury stanowiło jego fundamentalną bazę. Struktura 
Wydziału Architektury uległa rozszerzeniu, liczba kadry nauczycielskiej i liczba 
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wydziałów sztuki, liczba godzin nauczania przedmiotów artystycznych wzrosła. 
Symbioza architektury ze sztuką dekoracyjną, która była obecna w sztuce secesyjnej, 
objawiła się w programach nauczania na Wydziale Architektury [8]. 

W 1947 roku akademickim w lwowskim Instytucie Politechnicznym na 
Wydziale Inżynierii i Budownictwa odbył się proces łączenia katedr. W 1959 r. po 
raz drugi częściowo odnowiono rekrutację architektów we Lwowskim Instytucie 
Politechnicznym. W 1971 r. katedra Rysunku i Malarstwa została ponownie wydzielona 
w składzie odnowionego Wydziału Architektury. Od 1990 r. w oparciu o tradycje 
historyczne, został rozszerzony profil działania katedry artystycznej i odpowiednio 
przemianowano na katedrę Historii i Artystycznych Podstaw Architektury. W 1998 
r. na katedrze przeprowadzono pierwszą rekrutację studentów na kierunek „Sztuka”, 
specjalność „Projektowanie”. W 2003 r., w wyniku przekształcenia katedry w kierunku 
„Sztuki” i wydania pierwszych dyplomów projektantów, przemianowano ją na 
„Projektowanie i podstawy architektury” [2].
4. Kompleksowe szkolenie architektoniczne i projektowe na katedrze 
Projektowania i Podstaw Architektury Politechniki Lwowskiej 

Funkcjonowanie systemu edukacji artystycznej związane jest przede wszystkim 
z działalnością instytucji edukacyjnych, dlatego edukacja artystyczna i projektowa 
odgrywają ważną rolę w rozwoju społeczeństwa i rozwiązywaniu jego problemów. 
Lwowska Politechniczna Szkoła Architektoniczna została założycielem i twórcą szkoły 
projektowania. Tworzenie specjalności „Projektowanie” wiąże się z połączeniem 
dyscyplin architektonicznych i artystycznych wzbogaconych historią architektury 
i sztuki, obejmuje wszechstronne szkolenie specjalistów. 

Politechnika Lwowska jest największym ośrodkiem naukowym i edukacyjnym 
zachodniego regionu Ukrainy. Oto niektóre z najpotężniejszych szkół naukowych 
na Ukrainie w dziedzinie budownictwa i architektury. Jest to instytucja naukowo-
techniczna, w której kształcenie plastyczne, które powstało przez dwa stulecia, dziś 
szkoli specjalistów w dziedzinie „Sztuki” [2].

Katedra Projektowania i Podstaw Architektury kształci specjalistów w specjalności 
022 „Projektowanie” na dwóch poziomach szkolnictwa wyższego: licencjackim 
i magisterskim, a także zapewnia podstawowe szkolenie artystyczne studentów 
w specjalności 191 „Architektura i urbanistyka” oraz 023 „Sztuki piękne i dekoracyjne”. 
Opierając się na historycznych tradycjach Wydziału Projektowania i Podstaw 
Architektury, poszerza zakres badań naukowych i dyscyplin oraz aktywnie pracuje nad 
badaniem dziedzictwa architektonicznego Ukrainy. Studenci i wykładowcy kontynuują 
eksplorację zabytków architektury i uczestniczą w ich restauracji. Realizowany jest 
program zintegrowanego szkolenia z podstaw sztuki, architektury i kompozycji, co 
podnosi poziom przygotowania artystycznego architektów. Analizując programy 
nauczania Wydziału Projektowania i Podstaw Architektury w Instytucie Architektury 
Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” w latach 2003-2010, a także 
działające programy dyscyplin, można powiedzieć, że łączy cztery główne kierunki 
studiów, które obejmują przedmioty z historii architektury i sztuki, przedmioty, 
które tworzą warunki do studiowania różnych zadań twórczych w projektowaniu 
architektonicznym, dyscypliny mające na celu opanowanie umiejętności przyszłych 
architektów.
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Oprócz kursów teoretycznych z historii sztuki i architektury, podstaw projektowania 
środowiska przedmiotowego, techniki projektowania, podstaw badań, teorii 
i koncepcji projektowania drugiej połowy XX wieku, nowoczesność i perspektywy 
projektowania na Ukrainie studenci-projektanci otrzymują specjalne profesjonalne 
szkolenie w zakresie przyszłej działalności twórczej w zakresie identyfikacji 
wizualnej, projektowania opakowań, projektowania książek, fitoprojektowania, 
projektowania ergo, kolorystyki i innych dziedzin. Profesjonalne umiejętności 
projektowe, które studenci zdobywają, studiując dyscyplinę specjalnego szkolenia, 
propozycje projektowe, umiejętności projektanta, projektanta, modelarza, wykonawcy 
modeli eksperymentalnych, który ma profesjonalne narzędzia graficzne i techniczne 
oraz narzędzia pomocnicze, który uwzględnia specyfikę i właściwości techniczne 
zastosowanych materiałów itp. Projektant może wpływać na kształtowanie się gustu 
społecznego i kultury estetycznej społeczeństwa, zapewniać wsparcie metodologiczne 
i profesjonalne przedsiębiorstwom przemysłowym, służbom projektowym 
i budowlanym, organizacjom, współpracować z twórcami kultury i sztuki, nawigować 
po różnorodności procesów twórczych i kulturowo-historycznych itp. [9]. 
5. Metody nauczania przedmiotów
5.1. System szkoleniowy dla specjalisty architekta

Analiza porównawcza katalogów programów edukacyjnych osiemnastu ośrodków 
architektonicznych i artystycznych wyższych uczelni Ukrainy. Są to instytucje 
o profilu architektoniczno-technicznym i architektoniczno-artystycznym skupione 
w największych miastach: Kijowу, Odessie, Charkowie, Lwowie, Łucku, Połtawie, 
Doniecku, Dniepropietrowsku, Iwano-Frankiwsku, gdzie kształcą się specjaliści 
z zakresu architektury i wzornictwa. Analiza kierunków i specjalności dydaktycznych 
wykazała, że   spośród uczelni architektonicznych i technicznych kształcących 
specjalistów w zakresie „Projektowania” jedynie Kijowski Narodowy Uniwersytet 
Budownictwa i Architektury, Połtawski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. 
Jurija Kondratiuka, Łucki Państwowy Uniwersytet Techniczny oraz Narodowy 
Uniwersytet Lotniczy. Zajęcia z zakresu przygotowania historyczno-teoretycznego, 
kompozycyjnego i malarskiego dla studentów specjalności architektonicznych na 
innych uczelniach architektonicznych i technicznych Ukrainy są prowadzone na 
katedrach szkoleniowo-serwisowych.

Ustalono stabilne wzorce struktury dyscyplin akademickich w kształceniu 
architektów we Lwowskiej Szkole Architektury, które oparte są na klasycznym 
podstawowym kształceniu studentów, akademickich zasadach prezentacji wizualnej, 
rozwiązaniach trójwymiarowych; organicznym połączeniu nowoczesnej cyfrowej 
grafiki architektonicznej z klasyczną sztalugową grafiką autorskiego performance; 
połączeniu wymagań użytkowych oraz idei koncepcyjnych i filozoficznych.

W systemie szkolenia specjalisty architekta odgrywa ważną rolę edukacja szkoły 
architektonicznej jako instytutu naukowego. Szkolenie artystyczne architektów 
i projektantów we Lwowskiej Szkole Architektury prowadzone jest na poszczególnych 
wydziałach lub w strukturze katedr kierunku architektonicznego i technicznego.

W systemie szkolenia w ramach uczelni wszystkie dyscypliny są podzielone na 
dwie duże podgrupy. Do pierwszej należą dyscypliny związane z dziedziną techniczną 
lub projektową, w których widzimy składniki funkcji, ergonomii, fizyki budowli, 
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mechaniki i odporności materiałów, konstrukcji i izolacji. W szczególności można to 
przypisać dyscyplinom inżynieryjnym, które są ważną częścią projektu. Osobliwością 
lwowskiej szkoły architektonicznej jest symbioza dyscyplin technicznych 
i artystycznych. Kompleks ten maksymalizuje wiedzę architekta.

Druga podgrupa obejmuje dyscypliny artystyczne, która ma całą gamę elementów 
kierunku estetycznego. Obejmuje takie dyscypliny, jak kompozycja, grafika 
architektoniczna, podstawy projektowania architektonicznego, rysunek, rzeźba, 
malarstwo. Ważna jest także nauka o proporcjonalności, kształcie, kolorze, harmonii 
koloru i kształtu.

Lwowska szkoła architektury rozwijał się stopniowo. W miarę rozwoju i czasu 
architekci wykorzystali najlepsze przykłady kreatywności w dziedzinie sztuk 
pięknych. Rzeźba, malarstwo, sztuka i rzemiosło miały ogromny wpływ na estetykę 
decyzji architektonicznych. Monumentalne wykorzystanie prac zwiększyło walory 
estetyczne architektury. Klasyczne prace obejmowały program artystycznej edukacji 
estetycznej szkolenia architekty. Badanie i analiza najlepszych okazów rzeźbiarskich 
dały pozytywny wynik w badaniu perspektywy tonalno-liniowej. System szkolenia 
architekta obejmuje szkołę percepcji wizualnej i prezentacji wizualnej, opartą na 
najlepszych przykładach dziedzictwa artystycznego.
5.2. Element artystyczny szkolenia architekta

Wśród głównych dyscyplin bezpośrednio zaangażowanych w organizację procesu 
edukacyjnego przyszłych architektów i rozwijanie ich umiejętności twórczych, 
umiejętności zawodowych, jest rysunek, który jest ściśle związany ze specyfiką 
zawodu i odzwierciedla go. Rysunek jest uniwersalnym sposobem wyrażania 
projektu architektonicznego i artystycznego, jest językiem architekta. Aktywność 
zawodowa architekta wymaga rozwoju przyszłości, umiejętności architektonicznych 
do wyobrażenia projektowanej przestrzeni wewnętrznej, a w konsekwencji tej 
umiejętności, środków do rysowania w celu wyrażenia modelu artystyczno-
figuratywnego oraz doboru materiałów dekoracyjnych. Umiejętność wyrażania 
swoich pomysłów na papierze jest integralną częścią pracy każdego architekta i zależy 
w dużej mierze od swobodnego posiadania formy. Architekt musi przygotować się 
do zadań zawodowych podczas studiów w wyższej szkole architektury. Dlatego 
bardzo ważne jest przygotowanie plastyczno-graficzne przyszłych architektów, które 
w procesie kształtowania sztuk pięknych i studiowania rysunku akademickiego 
powinno zapewnić rozwój trójwymiarowej percepcji, wyobraźni i myślenia studenta; 
znajomość podstawowych rodzajów kompozycji i właściwości form trójwymiarowych 
oraz ich harmonijnych kombinacji na podstawie określonych zależności; proporcje, 
rytm i inne wzorce kompozytorskie; rozwój poczucia proporcjonalności i harmonii, 
a także poczucia skali w stosunku do człowieka w postrzeganiu form trójwymiarowych. 
Cała praca przygotowawcza architekta jest ściśle związana z wizerunkiem świata 
przedmiotowego. W celu wykonania projektu architektonicznego gromadzony jest 
wstępny materiał szkicu, wykonywane są szkice, a wszystkie pomysły są zapisywane 
ołówkiem. Dlatego w systemie edukacji architektonicznej rysunek jest jedną z głównych 
dyscyplin. Dalsza poprawa jakości nauczania rysunku, wprowadzanie innowacyjnych 
metod jego nauczania w wyższych instytucjach architektonicznych powoduje ciągłe 
poszukiwanie w tych sferach. Promuje pogłębianie wiedzy w sferze perspektywy, 
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wyostrza percepcję i zmysł estetyczny, rozwija jasność wyobraźni, pamięć artystyczną 
i wyobraźnię przestrzenną, utrwala i rozwija umiejętności w zakresie przedstawiania 
różnych złożoności zewnętrznych typów struktur i kompleksów z ujawnianiem 
ich cech architektonicznych i kompozycyjnych, z naturą, a także pozwala na 
swobodniejsze posiadanie materiałów artystycznych [10].
5.3. System szkolenia projektantów

Ze względu na swoją historię Politechnika Lwowska jest wyjątkowym miejscem 
wzbogacania architektury i designu. Podstawą profesjonalnego szkolenia projektantów 
jest klasyczne szkolenie plastyczne, mające na celu uzyskanie wiedzy o historii 
sztuki, projektowaniu i architekturze, stosowanie praw kompozycji architektonicznej 
i artystycznej, doskonalenie praktycznych umiejętności pracy graficznej, kształtowanie 
estetycznego postrzegania przestrzeni projektowej na podstawie wykonanych ćwiczeń 
rysunkowych i malarskich. Ogromne znaczenie w przygotowaniu architektów 
i projektantów ma nauczanie podstawowych dyscyplin artystycznych, które rozwijają 
indywidualne zdolności twórcze, kształtują myślenie trójwymiarowe, umiejętności 
pracy graficznej, gust artystyczny i obserwację studentów, a także stanowią silne 
przygotowanie do dalszego projektowania na wyspecjalizowanych katedrach 
i przyszłej działalności zawodowej. Faktyczna obecność tych i innych przedmiotów 
w programie nauczania odróżnia architekta-artystę od inżynierów budownictwa.

Perspektywa artystyczna i podejście artystyczne są wymagane we wszystkich 
zadaniach i poziomach działalności architektonicznej bez wyjątku. Studium dyscyplin 
artystycznych, praktycznych i teoretycznych zapewnia wysoki ogólny poziom 
intelektualny specjalisty i jego wysoką kulturę.

Koncepcja edukacji projektowej we Lwowskiej Szkole Architektury ma na celu 
wszechstronne szkolenie specjalisty, który powinien rozwiązać problemy harmonizacji 
przedmiotowego środowiska, projektowania i aranżacji wnętrz budynków publicznych, 
mieszkalnych i przemysłowych, konstrukcji i przestrzeni. Szkolenie specjalistów na 
tym poziomie ułatwia absolwentom Lwowskiej Szkoły Architektonicznej dostosowanie 
się do prawdziwego projektu. 

Przeanalizowano programy nauczania światowej sławy uniwersytetów, które 
kształcą specjalistów w zakresie projektowania wnętrz i projektowania graficznego, 
w tym University of Queensland w Brisbane w Australii, Rome University of Fine Arts 
oraz International Florentine Institute of Design, a także uczelni architektoniczno-
artystycznych Ukrainy. W oparciu o metodę porównania i analizy strukturalnej 
udoskonalono programy nauczania na specjalności „Wzornictwo” Politechniki 
Lwowskiej na poziomie licencjackim i magisterskim oraz uzupełniono o dyscypliny 
„Podstawy sztuki dekoracyjnej i użytkowej Ukrainy”, „Tradycje architektoniczne 
Ukrainy”, „Nowoczesność i perspektywy rozwoju projektowania na Ukrainie”, które 
zapewnią kontynuację i zachowanie tradycji regionalnych, narodowych i kulturowych 
we Lwowskiej Szkole Architektury.

W ramach edukacji artystycznej Lwowskiej Szkoły Architektonicznej ukształtował 
się zespół dyscyplin kształcenia zawodowego projektantów, który charakteryzuje się 
podejściem akademickim, w równym stopniu opartym na tradycji narodowej, jak 
i regionalnej, z uwzględnieniem doświadczeń szkół zachodnich w projektowaniu 
środowiska projektowego; połączeniem ze środowiskiem architektonicznym; 
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klasyczną bazą akademicką szkolenia wstępnego; wysokim poziomem światopoglądu 
i filozoficznego podejścia; wykorzystaniem szerokiej gamy różnych procesów 
technologicznych i materiałów.
5.4. Artystyczny element szkolenia projektanta

Specjalista musi dziś posiadać kwalifikacje zawodowe niezbędne do rozwiązywania 
kreatywnych zadań w działalności projektowej. Myślenie artystyczne, które jest 
podstawą działalności projektowej projektanta, rozwija się w procesie kształcenia 
zawodowego. W jej posiadaniu kształtuje się myślenie artystyczne i figuratywne, styl 
artystyczny i inne ważne cechy umiejętności zawodowych projektanta. Jednocześnie 
w ramach dyscyplin „Rysowanie” i „Malowanie” kształtują się nie tylko umiejętności 
z naukowo potwierdzonego obrazu przestrzeni, ale także te, które pomogą w nauce 
innych dyscyplin.

Rysowanie i badanie postaci ludzkiej pozwala zrozumieć prawa proporcji, 
integralności kompozycyjnej, rozwinąć poczucie piękna, smaku, elegancji. Do jej 
dokładnych badań wymagana jest znajomość podstaw anatomii plastycznej, która 
pomoże poznać prawa konstruktywnej budowy części składowych ciała i wyraźną 
trójwymiarową interpretację ich w jedną plastyczną formę.

Celem tych kursów jest to, że studenci powinni być w stanie rozwiązać różnorodne 
problemy zarówno podczas nauki na uczelni, jak i podczas niezależnej działalności 
twórczej i zawodowej [11]. Wiedzę i umiejętności praktyczne nabywa student 
w sekwencyjnej prezentacji zadań programistycznych – od podstaw budowania 
prostych kształtów geometrycznych po zasady budowania bardziej skomplikowanych 
i złożonych brył żywej formy, przy jednoczesnym komplikowaniu wymagań twórczych 
na każdym etapie. Zadania programu są ustalane przez systematyczną, samodzielną 
pracę.

Kurs „Rzeźba” wraz z kursem „Rysunek” jest ważny w kształceniu zawodowym 
studentów. Sztuka jest z natury indywidualna, dlatego celem nauczania jest rozwijanie 
zdolności artystycznych każdego studenta. Studiowanie rzemiosła, umiejętności 
rzeźbienia nie zagrażają utracie indywidualności, ale wręcz przeciwnie, dodają 
pewności siebie i siły do   wyrażania siebie. Rzeźba to rodzaj sztuki oparty na 
zasadach trójwymiarowego obrazu przedmiotu. Trójwymiarowa forma rzeźbiarska 
jest konstruowana w rzeczywistej przestrzeni zgodnie z zasadami harmonii, rytmu, 
równowagi, interakcji ze środowiskiem lub środowiskiem naturalnym oraz w oparciu 
o cechy anatomiczne modelu. Student musi szybko i swobodnie opanować umiejętności 
posługiwania się techniką rzeźby, zidentyfikować geometryczną strukturę formy, 
świadomie zobaczyć trójwymiarową formę, logicznie ją przeanalizować, kompetentnie 
odtworzyć na płaszczyźnie oraz w wymiarze trójwymiarowym. Kurs ma na celu 
opracowanie koncepcji opartych na umieszczeniu płaskorzeźby na płaszczyźnie 
i przestrzeni, projektowaniu ruchu, perspektywach, anatomii plastycznej, lekkim 
cieniowaniu, teksturze i kompozycji.

Cele kursu obejmują zagadnienia zasad kompozycyjnych, studiowanie zasad 
konstrukcji reliefowej, doboru dekoracyjnego i interpretacji przyrody, znajomości 
anatomii plastycznej i rysunku. Zastosowanie środków kompozytowo-plastycznych 
w pracy nad kopiami, szkicami natury i zadaniami twórczymi pielęgnuje u studentów 
gust artystyczny i estetyczny, rozwija poczucie harmonii i plastyki, rozumienie 
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podstawy rzeźby. Głównym celem kursu jest opanowanie techniki formowania 
płaskorzeźb i kompozycji wolumetrycznych gliny oraz wypracowanie własnego 
sposobu wykonywania zadań. 
6. Technologie informacyjne w ramach programów edukacyjnych 
specjalności „Design” 

Centralnym ogniwem w systemie profesjonalnej edukacji projektowej jest szkolenie 
projektowe, jego połączenie z pracą edukacyjną i praktyczną studentów. Cały kompleks 
dyscyplin niezbędnych do zapewnienia podstaw profesjonalnej kreatywności jest 
zintegrowany wokół niego. Podstawowymi czynnikami edukacji projektowej jest 
organizacja szkolenia zawodowego przyszłych projektantów prowadzona w oparciu 
o organiczne połączenie edukacji artystycznej i technicznej [12].

Wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych specjalisty są zróżnicowane na 
wielu poziomach, od utylitarnego i praktycznego, po poziomy najnowocześniejszej 
produkcji, nauki, technologii, sztuki i kultury w ogóle. Ponadto wymagania te można 
szybko zmienić i uzupełnić o nowe. 

Najnowsze technologie informacyjne są wykorzystywane w edukacyjnym 
projektowaniu architektonicznym i projektowym. 

W 2012 r. Instytut Architektury Uniwersytetu Narodowego „Politechnika 
Lwowska” brał czynny udział w rozwoju projektu w ramach programu TEMPUS-IV 
(№: 530197-TEMPUS-1-2012-1-IT-TEMPUS-JPCR) na temat «Architecture 
and Sustainable Development Based on Eco-Humanistic Principles & Advanced 
Technologies without Losing Identity”, zgodnie z którym powstały klasy komputerowe 
i zwiększono potencjał szkolenia komputerowego na uniwersytecie poprzez stworzenie 
rozwiniętej infrastruktury i integracji komponentów e-learningowych.

W działającym arsenale politechnik – innowacyjne technologie fotogrametrii 
i skanowania 3D. Na zajęciach praktycznych studenci wykonują modele 
architektoniczne, reklamowe i pamiątkowe, elementy wystroju i wnętrz metodą druku 
3D na drukarce 3D. W celu popularyzacji dziedzictwa artystycznego wybitnych 
rzeźbiarzy regionu, przy użyciu najnowszych narzędzi rzeczywistości rozszerzonej 
i wirtualnej, za pomocą skanowania 3D zbierane są wieloboczne modele 3D obiektów 
dziedzictwa znanych mistrzów. Modelowanie obiektów architektonicznych lub 
elementów projektu odbywa się również za pośrednictwem laboratoriów badawczych 
Instytutu Architektury i Wzornictwa.

W wyniku studiów studenci specjalności „Projektowanie” w Instytucie 
Architektury Politechniki Lwowskiej zdobywają niezbędną wiedzę do opanowania 
podstawowych zadań i umiejętności związanych z design-projektowaniem, design-
programowaniem oraz działalnością analityczno-badawczą w zakresie projektowania 
graficznego i projektowania środowiska. Zaangażowanie w proces projektowania 
architektonicznego technologii komputerowych doprowadziło do wzrostu dyscyplin, 
których podstawą jest tworzenie projektu wizualnego stron internetowych i aplikacji 
mobilnych, projektowanie wizualne wideo, tworzenie wygaszaczy ekranu programów 
telewizyjnych, filmów reklamowych i promocyjnych, tworzenie miksów wideo poprzez 
edycję krótkich filmów wideo fragmenty, interaktywna reklama, opracowywanie 
i tworzenie postaci i lokalizacji do gier, opracowywanie historii gier i nie tylko.

Aby zapewnić studentom specjalności „Projektowanie” wiedzę, umiejętności 
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pracy w dziedzinie grafiki trójwymiarowej, animacji komputerowej, multimediów 
na katedrze Projektowania i Podstaw Architektury w programach edukacyjnych 
wprowadzono następujące dyscypliny, a mianowicie projektowanie interaktywne, 
podstawy projektowania stron internetowych , grafika komputerowa w projektowaniu 
graficznym, grafika komputerowa we wnętrzu, perspektywy rozwoju środowiska 
projektowego i informacyjnego, podstawy projektowania multimediów, projektowanie 
multimediów, podstawy VJ-ingu (nowoczesna sztuka medialna).

Dla studentów specjalizacji „Projektowanie” w ciągu czterech lat studiów na 
pierwszym (licencjackim) i drugim (magisterskim) poziomie szkolnictwa wyższego, 
przygotowano około stu specjalistycznych dyscyplin edukacyjnych, z których dziewięć 
dotyczy projektowania stron internetowych, multimediów, projektowania programów 
projekcyjnych, klasycznej, trójwymiarowej i innej animacji, projektowania ruchu, 
animacji, infografiki i inne.

Podstawowe szkolenie z klasycznej edukacji artystycznej jest połączone 
z rzeczywistymi metodami nauczania, opanowaniem technologii cyfrowych, 
nowoczesnymi poglądami na sztukę, szkoleniem praktycznym i umiejętnościami 
technicznymi w kursach edukacyjnych studentów. Takie zintegrowane podejście 
do praktycznego projektowania i działań wizualnych umożliwia szkolenie nowej 
generacji specjalistów, którzy potrafią myśleć krytycznie, posiadają nowoczesne 
narzędzia cyfrowe i tradycyjne techniki tworzenia produktów artystycznych, a także 
prezentują się na nowoczesnym poziomie zawodowym zawodowym [13]. 
7. Szczegóły działalności pedagogicznej wykładowców specjalności 
architektury i projektowania 

Należy również zwrócić uwagę na znaczenie indywidualnych osobowości 
twórczych, które w pewnym stopniu mogą być większe niż niektóre ruchy artystyczne 
lub trendy. Jeśli artysta przejawia się jako utalentowany pedagog, wówczas formacja 
i rozpowszechnianie nowych pomysłów w sztuce rośnie, tworząc szkoły o znaczeniu 
regionalnym lub krajowym [14]. 

Zespół katedry Projektowania i Podstaw Architektury ma dobrze znane zaplecze 
twórcze i owocnie pracuje w dziedzinie sztuk pięknych, historii sztuki, teorii i praktyki 
projektowania oraz są stałymi uczestnikami międzynarodowych plenerów, wystaw 
dzieł sztuki i designu na Ukrainie i za granicą. Oprócz pracy naukowej i metodycznej 
wykładowcy pracują twórczo, prezentując swoje osiągnięcia na wystawach ogólno-
ukraińskich i międzynarodowych, stale podnosząc swoje umiejętności. Wykładowcy 
wydziału organizują tradycyjne kreatywne raporty-wystawy, co stanowi ważny sposób 
popularyzacji nie tylko Instytutu Architektury, ale także Politechniki Lwowskiej we 
Lwowie i na Ukrainie. Wybrane prace artystów znajdują się również w zbiorach 
muzealnych i prywatnych w wielu krajach świata. 

Na poziomie ogólnokształcącym Politechniki Lwowskiej, w ramach charytatywnego 
Balu Zimowego, została zapoczątkowana tradycja corocznej zimowej wystawy 
twórczości artystów – Salonu Zimowego „Politechnika-Art”. Katalog prac twórczych 
obejmuje prace składające wystawę, a mianowicie: pejzaże, portrety, martwe natury, 
fotografia artystyczną, kompozycje tematyczne i abstrakcyjne, wykonane zarówno 
w technice klasycznej, jak i autorskiej, z twórczą interpretacją materiału. Dziś można 
śmiało powiedzieć, że coroczna zimowa wystawa w głównym gmachu Politechniki 
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Lwowskiej odbywała się jako fenomen, ponieważ jest potężnym bodźcem do 
kreatywności, artystycznych eksperymentów i pozwala kolegom odkryć wszystkie 
aspekty ich talentu. Wykładowcy Wydziału Wzornictwa i Podstaw Architektury 
Politechniki Lwowskiej oraz koledzy z Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach 
prowadzą również coroczne tradycyjne seminarium naukowo-praktyczne z wystawą 
dzieł sztuki w ramach międzynarodowego projektu „Spotkania”.

Ta specyfika pracy ma również pozytywny wpływ na pracę edukacyjną ze 
studentami. Ponadto katedra Projektowania i Podstaw Architektury stale utrzymuje 
i rozwija dwustronne kontakty naukowe i edukacyjne z zagranicznymi uniwersytetami, 
a ta współpraca naukowa i metodologiczna oferuje ogromny potencjał rozwoju 
działalności naukowej i praktycznej. 
8. Wnioski

Politechnika Lwowska to uczelnia o profilu technicznym, w której edukacja 
artystyczna ma długą historię. Ze względu na swoje położenie geograficzne Lwowska 
Szkoła Architektury zgromadziła najlepsze tradycje projektowe szkół Europy 
Zachodniej i Wschodniej i zsyntetyzowała najlepsze przykłady sztuki światowej. 
Zachowała ona klasyczne podejście do przygotowania architektonicznego jako 
podstawy do kolejnej skumulowanej fazy projektowania cyfrowego. Projektowanie 
architektoniczne i design-projektowanie w syntezie doprowadziło do wysokich 
profesjonalnych wyników.

Podstawą profesjonalnego szkolenia architektów i projektantów Politechniki 
Lwowskiej jest klasyczny trening plastyczny mający na celu zdobycie wiedzy 
o historii sztuk pięknych, wzornictwa i architektury, z wykorzystaniem praw 
kompozycji architektonicznej i artystycznej, doskonalenie praktycznych umiejętności 
graficznych, tworzenie estetycznego postrzegania przestrzeni projektowej na 
podstawie wykonanych ćwiczeń i zadań z rysunku. Organizacja szkolenia zawodowego 
przyszłych projektantów odbywa się w oparciu o organiczne połączenie edukacji 
artystycznej i technicznej.

Studium historii kształcenia artystycznego we Lwowskiej Szkole Architektury jest 
dziś aktualne, ponieważ badając powstanie, tworzenie i tradycje edukacji artystycznej, 
ważne jest, aby wykorzystać to dzieło w szkoleniu architektów, projektantów 
i rozpowszechnić je wśród szkół architektonicznych na Ukrainie.

Od okresu niepodległości Ukrainy specjalizacja projektowa w technicznych 
szkołach wyższych stworzyła nowe ośrodki szkolenia studentów w kierunku „Sztuki”. 
Już samo nasycenie architektury komponentem artystycznym programu nauczania 
było impulsem do rozwoju specjalności „Wzornictwo” w procesie dydaktycznym 
Politechniki Lwowskiej.

Koncepcja edukacji projektowej na Ukrainie ma na celu kompleksowe szkolenie 
specjalisty, który musi rozwiązać problemy harmonizacji środowiska przedmiotowego 
i estetycznej organizacji życia ludzkiego. Dziś sfera działalności projektanta obejmuje 
estetykę techniczną, teorię i historię projektowania, zarządzanie projektami, 
projektowanie środowiskowe, projektowanie krajobrazu, projektowanie urządzeń 
przemysłowych i pojazdów itp. rodzaje konstrukcji. Zwiększenie liczby studentów tej 
specjalizacji na Ukrainie ma sens, ponieważ zmieni się design i edukacja projektowa, 
ale znaczenie tego zawodu nie zostanie utracone, ponieważ design stanowi potężną 
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dźwignię do promowania towarów na rynku i ogólnie znacząco wpływa na prestiż 
państwa.

Lwowska Szkoła Architektury musi nadal przestrzegać klasycznych zasad 
kształcenia akademickiego studentów, a jednocześnie opracowywać nowe technologie 
komputerowe. Nowoczesna cyfrowa grafika architektoniczna w połączeniu z klasyczną 
autorską grafiką ręcznego wykonywania i kreatywnego myślenia artystycznego 
pozwoli na kompleksowe szkolenie architektów, które doprowadzi do wykształcenia 
wysokiego poziomu kultury estetycznej studentów i będzie oparte na zasadach 
architektonicznych i projektowych.
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Metodyczne zasady nauczania nauk o sztuce oparte na architektonicznym 
szkoleniu ekspertów
Streszczenie
Cechą charakterystyczną lwowskiej szkoły architektonicznej, która pojawiła się na przestrzeni wieków, 
jest synteza nauk i sztuk kształtujących inżynierskie podstawy architektury, a jednocześnie prezentująca 
integralność i piękno obrazu architektonicznego. Dlatego figuratywne i artystyczne podejście do 
architektury kształtuje estetyka, dyscypliny artystyczne wzbogacone historią architektury i sztuki. Taki 
kompleks dyscyplin maksymalizuje wiedzę architekta.
Praktyczne dyscypliny artystycznego kształcenia tworzą architekta i projektanta jako osobowość twórczą, 
zdolną do organicznego zastosowania w praktyce własnego wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności 
twórczych w dowolnej dziedzinie architektury i sztuk pięknych.
Zasadniczą uwagę studentów poświęca się podstawom formacji architektonicznej, badaniu wzorców 
organizacji formy architektonicznej i kompozycji przestrzennej. Podstawowym dla studentów w procesie 
uczenia się jest rozwój grafiki, czyli rysunku, który jest głównym narzędziem działalności projektowej 
architekta i projektanta. Technika nauczania rysunku, malarstwa, rzeźby jest złożonym, wieloaspektowym 
procesem. Dyscypliny artystyczne kształtują ekspresję artystyczną uczniów, umiejętności techniczne, 
rozwijają wyobraźnię i fantazję, obserwowalność, zdolność twórczego nasycenia emocjonalnego własną 
pracą itp.
Słowa kluczowe: szkoła architektury, edukacja artystyczna, dyscypliny sztuki, Politechnika Lwowska
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Methodical Framework of Teaching Art Disciplines as a Part of Architectural 
Education 
Abstract
Lviv architectural school that evolved in the course of several centuries is characterized by a synthesis 
of sciences and arts that form an engineering basis of the architecture and at the same time represent the 
integrity and beauty of the architectural image. Therefore, the imaginative and artistic approach to the 
architecture is shaped by the aesthetics and art disciplines and is enriched by the history of architecture 
and arts. This complex of disciplines provides the broadest range of knowledge for a specialist in 
architecture. Practical art disciplines help to shape the creative personality of the architect and designer 
who is able to organically practice his or her own high level of knowledge and creative skills in any 
sphere of the architecture and fine arts. Thorough attention is paid to fundamentals of architectural form 
making, studying of regularities of organization of the architectural form making and volumetric and 
spatial composition. The basic step in the process of education of students is mastering of the graphic 
art, namely the drawing that represents a main tool of the design activity of the architect and designer. 
The methodology of teaching of drawing, painting and sculpture is a complex multifaceted process. Art 
disciplines help to shape the artistic expression and technical skills of students, develop imagination, 
fantasy, observation skills and creative ability to emotionally saturate one’s own creation
Keywords: architectural school, art education, art disciplines, Lviv Polytechnic National University 
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Uzależnienie od uczenia się – rozpowszechnienie 
problemu wśród studentów kierunków medycznych

1. Wprowadzenie 
W obecnych czasach obserwuje się błyskawiczny rozwój nauki oraz technologii. 

Społeczeństwo zostaje zmuszone do przyswojenia wielu informacji w krótkim czasie, 
aby jak najlepiej dostosować się do rozwijającego się świata. Tym samym, proces 
uczenia się staje się niezbędną umiejętnością, na której w dużej mierze opiera się 
rynek pracy. Ceni się pracowników wykształconych, o wysokich kwalifikacjach, 
którzy potrafią uczyć się szybko i skutecznie [1]. Ci, którzy nie są w stanie efektywnie 
nabywać nowych kompetencji w procesie uczenia się, zostają pomijani w wielu 
aspektach życia społecznego, co wyjaśnia rosnącą presję stałego zdobywania 
i pogłębiania wiedzy oraz umiejętności, która pojawia się już na wczesnych etapach 
edukacji szkolnej. Skutkiem tego jest nadmierne zaangażowanie w uczenie się mogące 
przybierać wręcz formę uzależniania. Zjawisko to można definiować analogicznie 
do uzależnienia od pracy, tzw. pracoholizmu. Wynika to z faktu, że samo uczenie 
się można uznać za rodzaj pracy [2], gdyż tak samo wymaga ono czasu, wysiłku 
i poświęcenia. Nadmierne zaangażowanie w naukę może zdominować inne sfery życia, 
co charakterystyczne jest dla uzależnień behawioralnych, jakim jest naukoholizm. Na 
podstawie przeprowadzonych badań, wykazano, że uzależnienie od pracy dotyka od 
8% do 10% społeczeństwa [2]. Jednocześnie, opierając się na związku naukoholizmu 
i pracoholizmu [3] oraz ich wzajemnym przenikaniu się, można oszacować, iż ich 
skala rozpowszechnienia na świecie jest podobna, a zatem uzależnienie od uczenia 
się stanowi istotny problem współczesnych czasów [4]. Niestety, wciąż brakuje badań 
określających rozpowszechnienie naukoholizmu, stąd odniesienie do skali problemu 
uzależnienia od pracy okazuje się niezwykle pomocne. 

W wielu publikacjach zostaje poruszany problem pracoholizmu, jednak cała uwaga 
zostaje skupiona na dorosłych pracownikach, borykających się z tym schorzeniem [5]. 
Warto zatem zwrócić uwagę na edukacyjny odpowiednik pracoholizmu, jakim jest 
1 sylwiakozak@icloud.com, Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych  
w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach https://sum.edu.pl/. 
2 kaminiow.k@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych  
w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach https://sum.edu.pl/.
3 adriannabiecka@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych 
w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach https://sum.edu.pl/.
4 krzysiekf51@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych  
w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach https://sum.edu.pl/.
5 mikolaj.a.wyrzykowski@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii, Wydział Nauk  
Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach https://sum.edu.pl/.
6 markozlowska1@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych 
w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach https://sum.edu.pl/.
7 brozekg@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Epidemiologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwer-
sytet Medyczny w Katowicach, www.epidemiologia2.sum.edu.pl.
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uzależnienie od uczenia się i istotną grupę społeczeństwa, u której można dostrzec 
niniejszy problem. Mowa głównie o studentach uczelni wyższych, którzy na co 
dzień zmagają się z presją środowiska akademickiego i ograniczonym czasem na 
przyswojenie obowiązującej ich wiedzy. Szczególnie często zjawisko to występuje 
wśród studentów uczelni medycznych, gdzie efektywna, szybka nauka stanowi klucz 
do sukcesu. 
2. Cel pracy 

Celem niniejszej pracy jest oszacowanie częstości występowania uzależnienia od 
uczenia się wśród studentów II roku kierunków medycznych Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach. To pozwoliłoby na zaproponowanie profilaktyki 
przeciwuzależnieniowej i terapeutycznej wyodrębnionej grupie studentów, które 
mogłyby zmniejszyć negatywne skutki naukoholizmu.
3. Materiał i metody 
3.1. Grupa badana 

Badanie ankietowe przeprowadzono w grupie studentów różnych kierunków 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: lekarskim, pielęgniarskim, 
położniczym oraz ratownictwa medycznego. Kryterium włączenia do grupy badanej 
stanowił status studenta, wiek w przedziale od 18 do 26 lat oraz wyrażenie świadomej 
zgody na przeprowadzenie badania. 
3.2. Metody 

Kwestionariusz badawczy obejmował trzy części. Pierwsza z nich składała 
się z podstawowych pytań, które dotyczyły wieku, płci, wykształcenia, orientacji 
seksualnej czy statusu ekonomicznego. Kolejna część dotyczyła predyspozycji do 
występowania uzależnień behawioralnych, zaś ostatnia stanowiła kwestionariusz 
badawczy – Skala Uzależnienia od Uczenia się Bergen w polskiej zwalidowanej 
adaptacji Pawła Atroszko składający się z 7 pytań.

Jako uzależnione uznawane są osoby, które w co najmniej 4 pytaniach udzieliły 
odpowiedzi „Często” lub „Zawsze”. Poniżej przedstawiono kwestionariusz badawczy. 

Tabela 1. Kwestionariusz badawczy – Skala Uzależnienia od Uczenia się Bergen (ang. Bergen Study 
Addiction Scale)

BStAS

Poniżej znajduje się siedem pytań dotyczących uczenia się. 
Odpowiedz na każde z siedmiu pytań wybierając jedną z odpowiedzi 
(od „nigdy” do „zawsze”) najlepiej opisującą Ciebie. 

Jak często w ciągu OSTATNIEGO ROKU…
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1 Myślałeś(-aś) jak znaleźć więcej czasu na uczenie się? 1 2 3 4 5

2 Spędzałeś(-aś) dużo więcej czasu na uczeniu się niż zamierzałeś(-
aś)? 1 2 3 4 5

3 Uczyłeś(-aś) się w celu zmniejszenia poczucia winy, niepokoju, 
beznadziejności i depresji? 1 2 3 4 5
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4 Inni mówili Ci, że powinieneś(-aś) ograniczyć uczenie się, ale ich nie 
słuchałeś(-aś)? 1 2 3 4 5

5 Denerwowałeś(-aś) się, kiedy nie mogłeś(-aś) się uczyć? 1 2 3 4 5

6 Zaniedbywałeś(-aś) swoje hobby, zajęcia czasu wolnego i aktywność 
fizyczną z powodu uczenia się? 1 2 3 4 5

7 Uczyłeś(-aś) się tak dużo, że miało to negatywny wpływ na Twoje 
zdrowie? 1 2 3 4 5

Źródło: [5]

Baza danych utworzona za pomocą pakietu Microsoft Office. Wszystkie analizy 
statystyczne prowadzono w programie Statistica. Normalność rozkładów sprawdzano 
za pomocą testu Shapiro-Wilka lub wykresu kwantyl-kwantyl. Występowanie różnic 
w grupach badano za pomocą testu t-studenta dla zmiennych o rozkładzie normalnym 
oraz testem U Manna-Whitneya dla zmiennych o rozkładzie innym niż normalny. 
Dla zmiennych nieparametrycznych wykorzystano test chi2 z poprawkami Yatesa lub 
Fishera. Korelacje pomiędzy zmiennymi badano z użyciem współczynników Pearsona 
(zmienne parametryczne) lub rang Spearmanna (zmienne nieparametryczne) lub 
analizy wariancji ANOVA.
3.3. Wyniki 

Kwestionariusz dotyczący uczenia się zdecydowało się wypełnić 139 
ankietowanych studentów. Kobiety stanowiły 82,73%, a mężczyźni 17,27%. Średnia 
wieku respondentów wynosiła 20,55±2,82 lat. Kryteria uzależnienia od uczenia się 
spełniało 48 osób (34,53%). 

Tabela 2. Uzależnienie od uczenia się z podziałem na płeć
Płeć Osoby bez 

ryzyka 
uzależnienia

Osoby uzależnione

N % N %
Kobiety 79 31,30 36 69,70
Mężczyźni 12 50 12 50
Ogólnie 91 65,47 48 34,53

Źródło: opracowanie własne

Średnia wyników uzyskanych w teście wynosiła 20,65±6,66 pkt. Najwyższe wyniki 
uzyskiwali studenci kierunku lekarskiego, najniższe osoby studiujące na kierunku 
położnictwo (p < 0,001). 
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Tabela 3. Uzależnienie od uczenia się z podziałem na kierunki studiów

Kierunek studiów Osoby bez 
ryzyka 
uzależnienia

Osoby uzależnione

N % N %
Lekarski 7 25,00 21 75,00
Położnictwo 28 82,35 6 17,65
Ratownictwo 16 72,73 6 27,27

Pielęgniarstwo 40 72,23 15 27,27

Źródło: opracowanie własne

Wykres 1. Uzależnienie od uczenia się z podziałem na kierunki studiów
Źródło: opracowanie własne

Q1Ckierunek; Oczekiw ane średnie brzegow e
Bieżący efekt: F(3, 135)=11,227, p=,00000

Dekompozycja efektyw nych hipotez
Pionow e słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności

Lekarski Położnictw o Ratow nictw o Pielęgniarstw o

Q1Ckierunek

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

Su
m

a



Uzależnienie od uczenia się – rozpowszechnienie problemu wśród studentów kierunków medycznych

111

4. Dyskusja 
Rozpowszechnienie dostępu do nauki spowodowało wzrost liczby uczelni 

wyższych i studentów, których UNESCO szacuje na sumę 150 milionów [6]. Po 
przedstawionych powyżej danych, oczywistym staje się istnienie konkurencji i lęk, by 
być „wystarczająco dobrym”. To wymusza poświęcenie dużej ilości czasu na naukę 
i samodoskonalenie się, co przeradza się w niekontrolowane już uzależnienie od 
uczenia się. 
5. Analiza wyników

Spośród badanych, najwyższe wyniki uzyskiwali studenci kierunku lekarskiego, 
najniższe osoby studiujące na kierunku położnictwo (p < 0,001).

Nie wykazano istotnej statystycznie korelacji pomiędzy płcią, stanem cywilnym, 
orientacją seksualną, źródłem utrzymania a uzależnieniem od uczenia.

Uzyskane wyniki dowiodły, iż problem uzależnienia od uczenia się występuje 
wśród badanych studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Osoby te, powinny 
zostać zidentyfikowane i poddane działaniom terapeutycznym, przeciwdziałającym 
szkodliwym skutkom niniejszego uzależnienia. Równocześnie, o istniejącym 
problemie należy poinformować wykładowców akademickich, aby funkcjonowanie 
uczelni wyższej zostało zmodyfikowane, mając na celu dobro osób dotkniętych tym 
problemem. 
6. Definicja uzależnienia

Słowo „uzależnienie” powszechnie używane było w kontekście nadmiernego 
i niekontrolowanego stosowania chemicznych substancji psychoaktywnych, takich 
jak alkohol czy narkotyki [8, 9]. Jednak, przez ostatnie 20 lat, tematem zainteresowań 
stały się także uzależnienia behawioralne, niezwiązane z zażywaniem substancji 
[10]. Wśród nich można wyróżnić między innymi uzależnienia od: hazardu [11], 
gier komputerowych [12, 13], jedzenia [14], sportu [15], mediów [16], seksu, czy 
pracy. Wspólną cechą uzależnień behawioralnych jest niemożność powstrzymania 
się od wykonania określonej czynności, uważanej za szkodliwą dla danej osoby lub 
innych osób z jej środowiska [17]. Obecnie, przez naukowców podkreślane jest, że 
kluczowe do postawienia diagnozy uzależnienia behawioralnego stają się zaburzenia 
funkcjonowania danej jednostki w pracy, relacjach społecznych i innych sytuacjach 
życia codziennego [18]. 

Według koncepcji Browna uzależnienia behawioralne oraz te związane z substancjami 
zawierają te same podstawowe komponenty [19]. Zalicza się do nich [2]: 

• ważność; 
• zmianę nastroju; 
• tolerancję; 
• objawy odstawienia;
• konflikt;
• nawrót zaburzenia.
Powyższa koncepcja znajduje zastosowanie w licznych badaniach nad 

uzależnieniami, w tym szczególnie tych dotyczących pracy i uczenia się [20]. 
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6.1. Uzależnienie od uczenia się jako edukacyjny odpowiednik 
pracoholizmu 

W doniesieniach naukowych uzależnienie od uczenia się przedstawiane jest jako 
uzależnienie behawioralne, ale także nowa jednostka kliniczna [2, 5]. Naukoholizm nie 
znalazł się jak dotąd wśród zaburzeń ujętych w oficjalnej klasyfikacji chorób i zaburzeń 
ICD10 (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10) [21] ani DSM V (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders) [22], lecz swoją charakterystyką wpisuje 
się w zawarte w nich opisy objawów cechujących uzależnienia, a także jest zgodny 
koncepcją Browna [19]. Jedynym uzależnieniem behawioralnym, które znalazło się 
wśród uzależnień w klasyfikacji DSM V jest hazard, a pozostałe wymagają dalszych 
badań w celu ich opisania i skategoryzowania.

Uznając proces uzależnienia od nauki za podobny do pracoholizmu, można 
przedstawić to schorzenie jako przesadne skupienie na nauce, napęd niekontrolowanej 
motywacji do nauki oraz poświęcenie dużej ilości energii i wysiłku na proces uczenia 
się, co osłabia relacje społeczne, zaburza sferę czasu wolnego i odpoczynku i/lub 
wpływa na zdrowie [23]. 

Dostrzegając liczne podobieństwa pomiędzy wyżej wymienionymi uzależnieniami 
można stwierdzić, że uzależnienie od uczenia się stanowi prekursor pracoholizmu [5]. 
Ujawnia się ono już w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania [24]. Wynika to z ciągłej 
presji środowiska, z jaką muszą radzić sobie uczniowie. Już na najwcześniejszych 
etapach edukacji szkolnej dzieci uczone są, by odnosić sukcesy. Rodzice wymagają 
od nich najlepszych ocen, które to z kolei są niezbędne, by zostać przyjętym do 
prestiżowych szkół. Dodatkowe zajęcia pozaszkolne to również nic innego, jak dalsze 
uczenie się, np. nauka gry na pianinie, nauka języków obcych czy nauka gry w tenisa. 
Młodym ludziom wpaja się, że sukces osiągany jest tylko dzięki poświęceniu, 
dyscyplinie oraz ciężkiej pracy [5], stąd właśnie u nieco starszych, na etapie dorastania 
czy w życiu dorosłym, proces uczenia się może przybrać formę nadmiernej czy wręcz 
kompulsywnej czynności i prowadzić do uzależnienia [7]. Wśród studentów problem 
ten wydaje się być szczególnie poważny, gdyż kształcenie wyższe związane jest 
z jeszcze większą presją i narażeniem na wystąpienie zjawiska uzależnienia. 

Istnieją także inne czynniki, które determinują pojawienie się uzależnienia od nauki. 
Opierając się o pięcioczynnikowy model osobowości, w którego skład wchodzą:

•  neurotyczność;
•  ekstrawersja;
•  otwartość na doświadczenie;
•  ugodowość;
•  sumienność,
 W badaniach wykazano, że największy związek z uzależnieniem od uczenia się 

mają 2 spośród nich: neurotyczność oraz sumienność [7]. 
Pozytywna korelacja neurotyczności (niezrównoważenie emocjonalne) z uzależ-

nieniem od nauki według naukowców wynika z niepewności i strachu przed porażką 
i/lub ścisłym przestrzeganiem etyki pracy [7, 25]. Sumienność z kolei wiąże się ze 
zorganizowaniem i pracowitością [26], co także podkreśla słuszność utożsamiania 
uzależnienia od nauki z pracoholizmem. 

Według literatury istotnymi prekursorami uzależnień behawioralnych, w tym od uczenia 
się, są: depresja, wycofanie, złość czy brak społecznego wsparcia i akceptacji [27]. 
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6.2. Negatywne skutki uzależnienia od uczenia się 
Uzależnienia od uczenia się i pracy w odróżnieniu od innych zaburzeń 

behawioralnych postrzegane były jako pozytywne i niosące wiele korzyści [7]. 
Niestety, w literaturze można doszukać się wzmianek o szeregu negatywnych skutków, 
które znacznie przeważają nad tymi pozytywnymi. 

Niepohamowana chęć nauki dominuje nad innymi sferami życia, pogarsza relacje 
międzyludzkie i szkodzi zdrowiu [2]. Znacznie obniża się jakość życia [28], a także 
jakość snu [29], co wzmaga rozdrażnienie i agresję. Wiąże się to również z niższą 
produktywnością w pracy niż u osób nieuzależnionych [2], a więc i z rosnącą frustracją, 
że pomimo usilnych starań i większego wysiłku, uzyskiwane są gorsze efekty podjętej 
aktywności. 

Na podstawie przeprowadzonych badań udowodniono również, że osoby cierpiące 
na to uzależnienie behawioralne cechują: zmęczenie, przygnębienie, samotność, 
wstydliwość, nieśmiałość oraz obecność innych uzależnień [30]. Co ciekawe, osoby te 
wykazują także typowe objawy związane z uzależnieniami od substancji, a więc zespół 
odstawienia, psychiczne oraz fizyczne objawy odstawienne, głód, utratę kontroli nad 
własnym zachowaniem, czy rozwój tolerancji (zwiększony zakres zachowań) [31]. 

Przewlekły stres i lęk również towarzyszą osobom uzależnionym od uczenia się. 
Związane jest to z obawą przed porażką i nieosiągnięciem wyznaczonego sobie celu. 
Warto jednak podkreślić, że dla naukoholików ważniejsze są tzw. wewnętrzne źródła 
motywacji (cele osobiste, wartości) niż czynniki zewnętrzne (opinia innych osób, 
unikanie krytyki) [2, 32]. 
6.3. Profilaktyka i działania terapeutyczne 

Podkreśla się, iż brakuje badań dostarczających informacji na temat efektywnych działań 
profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnienia od uczenia się [2]. Jednakże 
uzasadnionym jest stosowanie w tym przypadku profilaktyki przeciwuzależnieniowej 
stworzonej na wzór działań dotyczących prewencji i terapii pracoholizmu [33].
6.4. Zmiany w szkołach, na uczelniach wyższych, w ośrodkach pracy 

Już od najmłodszych lat należy uczyć balansu pomiędzy nauką a czasem wolnym 
[2]. Tym samym, nauczycielom, wykładowcom i osobom na stanowiskach kierow-
niczych powinno się zwracać uwagę na istnienie problemu uzależnienia od uczenia się, 
które stanowi realne zagrożenie dla funkcjonowania i zdrowia osoby nim dotkniętej. 

Należy szukać rozwiązań, które nie tylko będą przeciwdziałać powstawaniu 
pracoholizmu u podopiecznych/pracowników, ale również poprawią funkcjonowanie 
danej placówki [34]. 

Zacieranie nierówności wśród społeczeństwa ma również ogromne znaczenie, 
szczególnie wśród studentów o niskim statusie socjoekonomicznym, gdyż minimalizuje 
ryzyko nadmiernego uczenia się i potencjalnego rozwoju uzależnienia od nauki, 
motywowanego chęcią dorównania innym [35]. 
6.5. Terapia poznawcza i behawioralna 

Tego typu terapia ma na celu modyfikację zachowania i zmianę wyznawanych 
wartości u osoby uzależnionej, co pozwala uniknąć nawrotu uzależnienia. 

Istotnym jest, by nauczyć pacjenta rozpoznawania bodźców, które powodują 
nasilenie istniejącego problemu uzależnienia oraz znaleźć skuteczny sposób na 
zwiększenie kontroli nad własnym zachowaniem. 
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Należy także zmienić u osoby uzależnionej przekonanie o tym, że popełniony błąd 
czy niedostateczne osiągnięcia grożą problemami w sferze życia prywatnego np. utratą 
szacunku innych ludzi. Wykazano, że takie podejście wynika z dysfunkcjonalnego 
perfekcjonizmu, który pojawia się u praco- i naukoholików [36]. 

Zastąpienie w procesie myślowym słowa „muszę” na „postaram się”, również 
stanowi jedno z działań terapii poznawczo-behawioralnej. 

Powyższe działania opierają się przede wszystkim na zaufaniu i stałej wymianie 
informacji pomiędzy pacjentem a terapeutą, gdyż tylko dobra współpraca zapewni 
sukces terapeutyczny.
6.6. Inne formy terapeutyczne

Dialog motywujący to forma terapii, której celem jest pomoc osobie uzależnionej 
w odnalezieniu przez nią chęci i motywacji do modyfikacji własnego zachowania [2]. 
Najważniejszym jest jednak, aby to osoba uzależniona w czasie terapii sama doszła do 
wniosku, że ma problem z nadmiernym uczeniem się i jego negatywnymi skutkami.

Psychologia pozytywna to kolejne oddziaływanie terapeutyczne. Opiera się 
na zaletach danej osoby, a nie na jej wadach [37]. Osobie uzależnionej zwraca się 
uwagę na konieczność dbania o swój czas wolny, odpoczynek, relacje społeczne, 
a więc wszystkie aspekty, które w życiu naukoholika zostają zaburzone. Podkreśla się 
również istotność regeneracji psychicznej. 

Niepodważalne znaczenie przypisuje się także wsparciu społecznemu [38]. 
Naukowcy zajmujący się problemem uzależnienia od uczenia się, wskazują na 
ważność jednoczenia się ze sobą osób borykających się z tym samym schorzeniem. 
Tworząc grupę wsparcia, dzięki wymianie wzajemnych doświadczeń, możliwe byłoby 
polepszenie funkcjonowania osób uzależnionych od uczenia się, dodanie im pewności 
siebie i motywacji do wprowadzenia zmian.
7. Podsumowanie 

Uzależnienie od uczenia się, jak każde inne uzależnienie, powoduje wiele 
negatywnych skutków. Nadal brakuje badań i dogłębnej analizy przedstawionego w tej 
pracy problemu. Biorąc pod uwagę pęd życia codziennego i wszechobecny wyścig do 
„bycia lepszym”, spodziewać się można, iż osób dotkniętych uzależnieniem od nauki 
będzie coraz więcej.

Wyniki badań przedstawione w niniejszej pracy dowodzą, że problem naukoholizmu 
jest szeroko rozpowszechniony, a najliczniejszą grupą, spośród studentów kierunków 
medycznych, borykającą się z naukoholizmem są osoby kształcące się na kierunku 
lekarskim. To właśnie tym osobom należy poświęcić największą uwagę, gdyż poprzez 
wypracowanie odpowiednich schematów w zachowaniu, można uniknąć szkodliwych 
skutków płynących z uzależnienia od uczenia się na późniejszych etapach życia 
i poprawić jego komfort. 

Ważnym jest jednak, by wdrażając formy terapeutyczne podkreślić, iż nauka, 
będąc jedną z najbardziej cenionych aktywności nie może być jednoznacznie 
sprowadzana do pojęcia patologii w zachowaniu [39]. Stanowiąc nieodłączny 
element rozwoju człowieka, nauka wpisana jest w życie każdego z nas, a kluczem do 
sukcesu jest świadomość istoty zachowywania w niej umiaru i dbania o jej higienę. 
Jej niezdrowy nadmiar jest trudny do diagnozowania, może jednak prowadzić do 
poważnych konsekwencji. W dobie dynamicznego rozwoju nauk, wyścigu szczurów 
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oraz coraz większej presji zdobywania wiedzy, edukacja w zakresie istoty i prewencji 
naukoholizmu, zwłaszcza wśród najbardziej narażonych na wystąpienie problemu 
studentów, staje się jednym z kluczowych elementów działań z zakresu promocji 
zdrowia psychicznego. 
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Uzależnienie od uczenia się – rozpowszechnienie problemu wśród studentów 
kierunków medycznych
Streszczenie 
W XXI wieku rozwój nauki oraz postępu technologicznego zmusza społeczeństwo do nabywania 
coraz to większej wiedzy. Rosnąca presja obecnych czasów na posiadanie jak najlepszych kwalifikacji 
i wykształcenia ma miejsce szczególnie na etapie szkolnictwa wyższego i często prowadzi do uzależnienia 
od uczenia się, edukacyjnego odpowiednika pracoholizmu.
Celem niniejszej pracy było oszacowanie częstości występowania uzależnienia od uczenia się wśród 
studentów II roku kierunków medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Do 
przeprowadzenia badania zastosowano dwuczęściowy, anonimowy kwestionariusz.
Spośród 400 studentów objętych badaniem 139 zdeklarowało nadmierne zaangażowanie w proces 
uczenia się, przystępując do szczegółowej części kwestionariusza. W tej grupie kobiety stanowiły 82,73% 
a mężczyźni 17,27%, natomiast średnia wieku respondentów wynosiła 20,55±2,82 lat. Średnia wyników 
to 20,65±6,66 punktów. Najwyższe wyniki uzyskiwali studenci kierunku lekarskiego, natomiast najniższe 
osoby studiujące na kierunku położnictwo. Nie wykazano istotnej statystycznie korelacji pomiędzy płcią, 
stanem cywilnym, orientacją, czy źródłem utrzymania a uzależnieniem od uczenia się.
Uzyskane dane umożliwią zidentyfikowanie grupy osób dotkniętej tym problemem i zaproponowanie 
profilaktyki przeciwuzależnieniowej oraz terapeutycznej, które mogą zmniejszyć negatywne skutki tego 
zjawiska.
Słowa kluczowe: uzależnienia, uzależnienie od nauki, naukoholizm, uzależnienia behawioralne

Study Addiction – prevalence of the problem among medical faculties students 
Abstract 
In the 21st century, the development of science and technological progress are forcing society to acquire 
more and more knowledge. The growing pressure of the present time on having the best qualifications and 
education occurs especially at the stage of higher education and often leads to addiction to learning, the 
educational equivalent of workaholism.
The aim of this study was to estimate the prevalence of learning addiction among second year students of 
medical courses at the Medical University of Silesia in Katowice. A two-part, anonymous questionnaire 
was used to conduct the study.
From 400 students included in the study, 139 declared excessive involvement in the learning process by 
filling a dedicated part of the questionnaire to this type of addiction. In this group, women constituted 
82.73% and men 17.27%, while the average age of respondents was 20.55±2.82 years. The average score 
was 20.65±6.66 points. The highest scores were obtained by medical students, while the lowest were 
those studying obstetrics. There was no statistically significant correlation between gender, marital status, 
orientation or source of income, and learning addiction.
The obtained data will allow identifying the group of people affected by this problem and proposing anti-
addiction and therapeutic prophylaxis that can reduce the negative effects of this phenomenon.
Keywords: addictions, study addiction, studyholism, behavioural addictions 
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Ograniczenia i możliwości edukacji domowej 
dla dzieci przewlekle chorych

1. Wstęp
W Europie różnorodnie kształtuje się edukacja domowa. Ustawodawstwo Niemiec 

zezwala na tę formę nauki tylko i wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, a Wielka 
Brytania, Węgry czy Łotwa traktują edukację domową jako jedną z możliwości 
realizowania obowiązku nauki. W naszym kraju prawo przewiduje pobieranie tego 
rodzaju nauki, jednak jest to obwarowane wieloma warunkami i wymogami, jakie 
trzeba spełnić. Liczba dzieci i młodzieży edukującej się w warunkach domowych 
stale wzrasta. Edukacja domowa jest z pewnością dobrą alternatywą dla rodziców 
dzieci przewlekle chorych, dla których codzienna nauka w szkole utrudniona jest 
ze względu na chorobę. Rodzice są bardzo zaangażowani i całkowicie poświęcają 
się kształceniu, wychowaniu i uspołecznianiu swojego dziecka. W artykule autorka 
przedstawia zagadnienia edukacji domowej, jej uwarunkowania prawne oraz wskazuje 
ograniczenia i możliwości, jakie niesie ta forma wobec dzieci przewlekle chorych.

Edukacja domowa jest przeciwieństwem zinstytucjonalizowanej formy kształcenia. 
Najczęściej to rodzice, troszcząc się o swoje dziecko i postrzegając nieco odmiennie 
jego edukację, decydują się na kształcenie, wychowywanie oraz uspołecznianie 
samodzielnie w warunkach domowych. Dziecko ma możliwość edukowania się 
w dowolnym czasie i miejscu, w którym się aktualnie znajduje. Edukacja domowa 
nie oznacza tylko i wyłącznie tego, że wszelka działalność edukacyjna odbywa się 
w domu, jest to raczej wolność wyboru sposobu kształcenia swojego dziecka oraz 
sposób edukowania go. W praktyce rodzice samodzielnie radzą sobie z kształceniem 
swoich dzieci lub korzystają z pomocy innych osób (członków rodziny, znajomych) 
bądź wynajmują prywatnych nauczycieli – specjalistów z danej dziedziny. Każde 
miejsce na świecie może być wykorzystane do nauki i zainteresowania nowym 
zagadnieniem, bądź utrwaleniem wiadomości i umiejętności wcześniej poznanych [3]. 
Do czasu II wojny światowej nauczanie domowe było w polskiej edukacji rzeczywistą 
alternatywą do nauczania w prywatnej lub państwowej szkole. W tamtym okresie 
nikogo nie dziwiła ani nie bulwersowała, decyzja podejmowana przez rodziców 
o kształceniu dziecka w domu. Nauczanie domowe wybierały zarówno rodziny 
chłopskie, mieszczańskie, jak i możne czy szlacheckie [14].
2. Uregulowania prawne edukacji domowej w Polsce

Prawo do wychowywania i kształcenia dzieci w szkołach innych niż publiczne, 
zgodnie z własnymi przekonaniami, a także z uwzględnieniem dojrzałości dziecka, 
poszanowaniem wolności jego sumienia i wyznania gwarantuje polskim rodzicom 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 70 pkt 1; art. 53 pkt 3; art. 48 pkt 1) [17].

„Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą”, czyli regulacje dotyczące nauczania 
domowego znajdują się w polskim prawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 

1 annasierecka@wp.pl, Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach.
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1991 r. „O systemie oświaty” [18]. Ustawodawca nakłada na rodziców obowiązek 
szkolny na każde dziecko od 6. roku życia. Zgodnie z art. 15 ustawy o systemie 
oświaty obowiązek ten trwa do ukończenia 18 lat. Rodzice mają obowiązek od 6. 
roku życia zapisać dziecko do przedszkola, a w wieku 7 lat do szkoły podstawowej. 
Chcąc edukować dziecko w domu, trzeba spełnić kilka bardzo ważnych wymagań. 
Pierwszym z nich jest uzyskanie zgody dyrektora szkoły na edukację dziecka w domu. 
Jest to decyzja administracyjna i do jej podejmowania upoważniony jest każdy 
dyrektor szkoły publicznej i prywatnej. Do obowiązków rodziców, którzy chcą się 
podjąć edukacji domowej należy:

• złożenie wniosku do 31 maja roku poprzedzającego rok szkolny, w którym 
miałaby rozpocząć się edukacja domowa;

• złożenie oświadczenia o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających 
realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;

• złożenie zobowiązania do przystępowania przez dziecko w każdym roku 
szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych;

• przedstawienie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej [3].
Uczeń edukowany w domu zazwyczaj zdaje egzaminy dwa razy w roku szkolnym, 

z każdego obowiązującego go, według uprzednio wyznaczonego zakresu podstawy 
programowej, przedmiotu (z wyjątkiem wychowania fizycznego, plastyki, muzyki 
i techniki; uczeń nie ma również oceny z zachowania). Na koniec każdej klasy otrzymuje 
normalne świadectwo szkolne [13]. Ważne jest również to, że uczeń po pozytywnym zdaniu 
końcoworocznego egzaminu uzyskuje także możliwość kontynuowania tego rodzaju edukacji 
w kolejnym roku szkolnym. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu uczeń 
musi podjąć naukę w szkole, a rodzina traci prawo do praktykowania edukacji domowej [3].
3. Dziecko chore przewlekle

 Choroba przewlekła rozwija się powoli, jej początki są trudne do uchwycenia (tzw. 
niema faza choroby), a moment zakończenia jest nieprzewidywalny w dającym się 
określić czasie. Często choroby przewlekłe można jedynie zaleczyć, zatrzymując ich 
postęp, niemożliwe jest jednak pełne wyleczenie [16]. 

Dzieci chore przewlekle (chronicznie) mają charakterystyczne potrzeby w zakresie 
opieki medycznej, psychologicznej oraz edukacyjnej. Wymagają często pomocy wielu 
specjalistów, m.in. lekarzy, psychologów, rehabilitantów, logopedów czy pedagogów. 
Przewlekła choroba dziecka jest „zakłóceniem biograficznym”, ponieważ zaburzone 
zostaje funkcjonowanie ciała oraz przebieg życia na wielu jego poziomach [6]. Choroba 
przewlekła dziecka wywołuje u niego nie tylko zaburzenia czynności organizmu, ale 
również narusza psychiczną sferę jego życia i zmienia sytuację społeczną. Choroba 
dziecka jest zagrożeniem dla całej rodziny i jej codziennego dotychczasowego 
funkcjonowania. W większości spowodowane jest to stresem, jaki przeżywa cała 
rodzina. Stres wywołany przez chorobę dotyczy zarówno dziecka, jak i jego rodziców 
i powoduje wiele nieprawidłowych zachowań i negatywnych emocji [12].

Chorobom przewlekłym towarzyszą zaburzenia w rozwoju fizycznym (takie jak 
np.: niskorosłość oraz opóźnienie wzrastania i dojrzewania), zaburzenia w rozwoju 
motorycznym polegające na obniżeniu sprawności i wydolności fizycznej. Choroba 
wpływa także na rozwój psychospołeczny dziecka wywołując zaburzenia emocjonalne 
i zaburzenia zachowania [15a]. 
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Dziecko i rodzice różnie reagują na diagnozę choroby przewlekłej i przechodzą 
przez różne określone fazy: wstrząsu psychicznego, fazę rozpaczy, fazę pozornego 
przystosowania i fazę konstruktywnego przystosowania [5]. 

T. Nowakowska uważa, że choroby przewlekłe, pomimo odmienności, łączy 
szereg wspólnych cech, a mianowicie: długi czas trwania (od kilkunastu tygodni 
wzwyż); łagodniejszy niż w stanie ostrym przebieg; na ogół nieodwracalność zmian 
patologicznych [6].

Uczniowie z chorobami przewlekłymi często gorzej funkcjonują w szkole niż 
ich zdrowi rówieśnicy. Częściej ich osiągnięcia szkolne są poniżej przeciętnej, mają 
poczucie przeciążenia nauką oraz częściej sprawia im ona trudności i męczy ich. 

Występuje wiele przyczyn trudności w funkcjonowaniu w szkole uczniów chorych 
przewlekle. Należą do nich:

• długotrwałe lub częste nieobecności w szkole, które powodują zaległości, luki 
w wiadomościach, izolację społeczną;

• współwystępowanie w wielu chorobach zmian w ośrodkowym układzie 
nerwowym, które wpływają na sprawność umysłową oraz opanowanie podstawowych 
umiejętności;

• zmiany psychofizycznej dyspozycji do nauki. Uczniowie często mają trudności 
z koncentracją uwagi, męczliwość, wolne tempo pracy, zmienność zainteresowań bądź 
ich powierzchowność;

• współwystępowanie w niektórych chorobach upośledzenia sprawności manualnej, 
ogólnej sprawności fizycznej bądź upośledzenia funkcji lokomocyjnych. Problemy 
ze sprawnością zaburzają ogólną aktywność ucznia, jego kontakty społeczne, często 
uzależniają go od innych osób [15b].
3.1. Edukacja dziecka przewlekle chorego w masowej szkole

Zdaniem Z. Kwiecińskiego edukacja to ogół działań związanych z prowadzeniem 
drugiego człowieka, umożliwiających mu rozwój, wykorzystanie posiadanych 
możliwości, co sprzyja kształtowaniu się tożsamości i stawaniu się członkiem różnych 
wspólnot, np. społecznej i narodowej, kulturowej. Krytyczny nurt pedagogiki pozwala 
na obnażanie niedoskonałości działań edukacyjnych, jak i obala mity na temat 
szlachetnych idei wpisanych w funkcje szkoły [4].

W przypadku dzieci przewlekle chorych uczęszczających do szkoły ich nauka 
jest często przerywana przez przymusową hospitalizację, wyjazdy do sanatorium 
czy zakładu leczniczo-wychowawczego. W każdym z tych miejsc dziecko ma takie 
samo prawo do nauki, jak zdrowe, jednak codzienny rytm edukacji w danej szkole 
zostaje przerwany. Poprzez częste nieobecności w szkole, dzieci mają często poczucie 
niedopasowania do oferowanej im edukacji. Według Tomasza Szkudlarka zjawisko 
niedopasowania się uczniów do szkoły polega na:

• ignorowaniu różnic – niedostrzeganiu różnic pomiędzy uczniami, praca z tymi, 
którzy nadążają za programem;

• treningu milczenia – bagatelizowaniu narastających nieprawidłowości w relacjach 
uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, oczekiwanie od uczniów jedynie posłuszeństwa na 
lekcji;

• naznaczanie i dyskryminowanie – przypisywanie uczniom etykiet i skazywanie 
ich na porażki;
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• usuwanie ze szkoły – przenoszenie uczniów (niepełnosprawnych, niedosto-
sowanych) do szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych [9].

U większości uczniów przewlekle chorych jest większe ryzyko gorszego 
funkcjonowania w szkole niż u dzieci zdrowych. Do przyczyn trudności w funkcjo-
nowaniu w szkole uczniów chorych zaliczyć można:

• długotrwałą lub częstą absencję szkolną, która powoduje zaległości, luki 
w wiadomościach, izolację społeczną;

• współistnienie w wielu chorobach zmian w ośrodkowym układzie nerwowym, 
które wpływają na sprawność umysłową oraz opanowanie podstawowych umiejętności;

• zmiany psychofizycznej dyspozycji do nauki (m.in. trudności z koncentracją uwagi, 
męczliwość, wolne tempo pracy, zmienność zainteresowań lub ich powierzchowność), 
zależą one od samopoczucia, współistniejących zaburzeń emocjonalnych, stosowanych 
leków, zmienności nastroju; mogą powodować zakłócenia w kontaktach społecznych;

•  współistnienie w niektórych chorobach upośledzenia sprawności manualnej, 
ogólnej sprawności fizycznej lub upośledzenia funkcji lokomocyjnych; mogą one 
również zaburzać ogólną aktywność ucznia, jego kontakty społeczne, uzależniając go 
od innych osób [15c].

Alternatywną formą edukacji dla dzieci przewlekle chorych jest nauczanie 
indywidualne. Przyznawane jest ono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci 
i młodzieży [19]. Choroba przewlekła dziecka zmienia jego codzienny tryb życia 
na wiele miesięcy, a nawet lat. Niekorzystnie wpływa ona na rozwój poznawczy, 
emocjonalny oraz społeczny dzieci i młodzieży. Uczniowi przewlekle choremu 
nauczyciele i opiekunowie często stawiają zbyt minimalne wymagania i otaczają 
ich nadmiernym parasolem ochronnym, co w konsekwencji prowadzi do trudności 
w podejmowaniu decyzji, labilności emocjonalnej, poczucia bezsilności, poczucia 
zmniejszonej odpowiedzialności za siebie i innych oraz pozbawienie dziecka wielu 
pozytywnych przeżyć, które związane są z poczuciem tryumfu [7].
3.2. Edukacja domowa dziecka chorego przewlekle

Edukacja domowa dziecka chorego przewlekle jest formą edukacji, która zapewnia 
całkowitą dowolność metod i form nauczania i czasu, w którym jest realizowana. To 
bardzo wygodna forma, ponieważ pozwala całkowicie dostosować się do możliwości 
i aktualnej sytuacji zdrowotnej dziecka. Rodzic nie musi sporządzać jakichkolwiek 
planów nauczania czy sprawozdań z tego, co zrealizował z dzieckiem. Bardzo ważna 
jest jednak bardzo dobra współpraca ze szkołą, w której uczeń będzie zdawać egzaminy. 
Dyrektor szkoły powinien współpracować z rodzicami dziecka, przekazywać im 
odpowiednie wskazówki dotyczące realizacji podstawy programowej na danym etapie, 
na którym obecnie znajduje się chore dziecko. Rodzice dzieci przewlekle chorych są 
bardzo dobrymi edukatorami, niezwykle zaangażowanymi w pracę na rzecz swojego 
dziecka. Uczeń chory przewlekle potrzebuje edukacji tak samo, jak dziecko zdrowe. 
Wymaga on jednak także życzliwości, zrozumienia, zainteresowania nim jako osobą, 
pragnie sprawiedliwego traktowania, okazywania szacunku, umiejętnego i ciekawego 
nauczania danego przedmiotu, gotowości do udzielenia mu pomocy i wsparcia oraz 
stworzenia takich warunków uczenia się, by były dostosowane do jego potrzeb 
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i możliwości. 
Do najważniejszych specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami 

przewlekłymi zaliczyć można:
• potrzebę pomocy i wsparcia ze strony nauczycieli i rówieśników;
• potrzebę doboru optymalnej formy nauczania;
• potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków i organizacji nauczania;
• potrzebę uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego i wycieczkach;
• potrzebę pomocy w planowaniu dalszego kształcenia lub w wyborze zawodu [15d].
Edukację domową preferują najczęściej rodziny, które cechują się silnymi więzami 

wewnątrzrodzinnymi, które w sposób podmiotowy traktują swoich członków. 
Dodatkowo są to osoby bardzo zaangażowane w edukację swoich dzieci. Rodzice 
pełnią rolę nauczycieli w klasycznym ujęciu, ale są także przewodnikami, doradcami, 
pomocnikami dla swoich pociech [1]. 

Z edukacji domowej w 2018 roku korzystało niemal 14 tysięcy polskich uczniów. 
Wielu z nich to uczniowie mieszkający poza granicami kraju. Stale jednak ta forma 
edukacji zyskuje na popularności [7]. 

Do głównych motywów decydowania się na edukację domową zaliczyć można:
• Motyw dydaktyczny, który jest związany ściśle z edukacyjnym komfortem. 

Uzasadnienie jest przywiązywanie dużej wagi do niskiej efektywności dydaktycznej, 
jaką prezentuje przeciętna szkoła i licznie występujące wśród dzieci problemy szkolne.

• Motyw wychowawczy. W tym motywie punkt ciężkości dotyczy przede 
wszystkim poglądów religijnych oraz ideologicznych, jakie obowiązują w każdej 
placówce oświatowej.

• Motyw opiekuńczy wybierany jest z uwagi na ochronę dzieci przed zagrożeniami 
fizycznymi i moralnymi oraz minimalizowanie możliwości oddziaływania na nich 
obciążeń psychicznych i licznych stresorów [2].

Rodzic, decydujący się na edukację domową, musi pamiętać o tym, że po 
zakończeniu edukacji dzieci muszą zacząć funkcjonować w rzeczywistości, która je 
otacza, a wiąże się to również z podejmowaniem wielu decyzji oraz umiejętnością 
przewidywania ich skutków i radzenia sobie zarówno z sukcesami, jak i porażkami 
czy niepowodzeniami.

Ogromną zaletą edukacji domowej dziecka chorego przewlekle jest komfort 
psychiczny i poczucie bezpieczeństwa, jakie dziecko ma zapewnione w domu 
rodzinnym. Uczeń nie jest narażony na kontakt z innymi, środowiskiem, w którym 
mógłby złapać jakieś dodatkowe wirusy czy bakterie, które mogłyby jeszcze bardziej 
pogorszyć jego stan zdrowia. Uczeń nie jest narażony na rywalizację i nie jest poddawany 
stałej ocenie. Kolejnym atutem domowej edukacji jest to, iż nie trzeba trzymać się 
ściśle programu nauczania. Dziecko uczy się tego co je aktualnie ciekawi, w swoim 
własnym tempie. Realizowanie podstawy programowej w warunkach domowych jest 
dostosowane do dziecka. Pomiędzy rodzicem, który pełni rolę nauczyciela własnego 
dziecka, wywiązuje się też czułość i przywiązanie, które okazywane jest w trakcie 
nauki. W domu dzieci nie mają styczności z oszustwem, ściąganiem, cwaniactwem. 
Nie są również ofiarami przemocy słownej czy fizycznej [7]. 
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4. Podsumowanie
XXI wiek stawia przed polską szkołą wiele zadań i wyzwań. Wiele rodzin decyduje 

się dziś na podjęcie trudu, wysiłku i zaangażowanie się w edukację domową swojego 
dziecka. Wolna, podmiotowa edukacja z pewnością jest bardzo dobrą alternatywą dla 
dziecka chorego przewlekle. Nie jest prawdą, że jedynie szkoła jest dziś miejscem 
jedynym i najlepszym dla rozwoju dziecka. Rodzice, wychowując swoje dziecko, 
starają się w sposób odpowiedzialny i z dobrym zamiarem wywierać prawidłowy 
wpływ na nie. Rodzice, podejmujący się edukacji domowej, są na tyle świadomi, że ich 
postawy sprzyjają kształceniu odpowiednich, określonych zachowań. Dziecko chore 
potrzebuje emocjonalnego wsparcia, utrzymywania kontaktu z nim stale, ochraniania 
go, stawiania mu zadań na miarę jego możliwości, wzbudzania w nim poczucia własnej 
wartości. Dziecko pomimo choroby, z którą musi mierzyć się każdego dnia, powinno 
mieć możliwość samorealizacji i nieskrępowanej aktywności poznawczej. 

Szkoły powinny wpierać wychowawczo rodziny, które podejmują się edukacji 
domowej ucznia, zwłaszcza jeśli decydują się na nią rodziny w oparciu o stan zdrowia 
swojego dziecka. Każdej rodzinie trzeba przyjść z pomocą, jeśli tego wymaga. Choroba 
dziecka stanowi dla rodziny poważny kryzys, jaki doświadczają i niesie ze sobą wiele 
zmian, które uwarunkowane są aktualną sytuacją zdrowotną jednego z członków. 
Rodzina musi wiedzieć, że wybrana przez nich ścieżka edukacji prowadzona w domu 
to trwała, stabilna, bezpieczna i mogąca przynieść dużą satysfakcję forma edukowania 
dziecka.
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Ograniczenia i możliwości edukacji domowej dla dzieci przewlekle chorych
Streszczenie
Edukacja domowa chorego przewlekle dziecka jest formą edukacji zapewniającą całkowitą dowolność 
metod, form nauczania oraz czasu, w którym jest realizowana. Ten wygodny sposób nauki umożliwia 
całkowite dostosowanie się do możliwości i aktualnej sytuacji chorego dziecka. Ważne jest spełnienie 
określonych przez ustawodawcę przepisów prawa, które w jasny sposób określają, jak z niej korzystać. 
Edukacja domowa to forma edukowania coraz częściej wybierana w naszym kraju, stąd tak ważne jest 
wskazywanie jej pozytywnych możliwości, jak i negatywnych ograniczeń, jakie niesie ze sobą.
Słowa kluczowe: edukacja domowa, choroba przewlekła, uczeń chory

Limitations and possibilities of home education for chronically ill children
Abstract 
Home education of a chronically ill child is a form of education that ensures complete freedom of methods, 
forms of teaching and the time in which it is implemented. This convenient way of learning allows you to 
completely adapt to the possibilities and current situation of the sick child. It is important to comply with 
legal provisions specified by the legislator which clearly define how to use it. Home education is a form 
of education more and more often chosen in our country, hence it is so important to indicate its positive 
possibilities and negative restrictions that it brings.
Keywords: home education, chronic illness, sick student
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Mocne strony i trudności w nauce szkolnej dziewcząt 
i chłopców z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

w normie intelektualnej w perspektywie ich rodziców
1. Wstęp

 W polskich szkołach różnego typu uczy się łącznie co najmniej 27 tysięcy uczniów 
z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu (ang. autism spectrum disorders – ASD). 
Tylu według statystyk ma wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego [1]. 
Należy pamiętać, że nie każdy uczeń z autyzmem posiada takie orzeczenie, gdyż jest 
ono wydawane na wniosek rodziców [2]. Istnieją też uczniowie niezdiagnozowani, 
a doświadczający trudności charakterystycznych dla spektrum autyzmu. 

Badania opisane w niniejszym artykule były przeprowadzone w latach 2013-2014 
i dotyczą osób z diagnozą autyzmu lub zespołu Aspergera. Biorąc pod uwagę zmiany 
w kryteriach diagnostycznych dokonujące się na przestrzeni ostatnich lat, jak również 
postulaty samych osób z diagnozą, dotyczące języka używanego do ich opisywania 
używane będą w tej pracy wymiennie określenia: osoby z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu – osoby z ASD – osoby ze spektrum (autyzmu) [por. 3]. 

Okres nauki szkolnej jest czasem zdobywania wiedzy, socjalizacji a także 
kształtowania samooceny i przekonań na swój temat [4]. Z tych względów kluczowe 
dla zapewnienia dzieciom i młodzieży ze spektrum optymalnych warunków rozwoju 
jest poszerzanie i upowszechnianie wiedzy na temat specyfiki ich funkcjonowania 
w różnych obszarach oraz ich dotychczasowych doświadczeń związanych z edukacją. 
Niedostosowanie otoczenia szkolnego i sposobów przekazywania wiedzy do 
funkcjonowania poznawczego i sensorycznego uczniów z ASD, ma często negatywny 
wpływ na ich doświadczenia szkolne, zwłaszcza w placówkach ogólnodostępnych 
[4-6]. Uczniowie ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej najczęściej 
otrzymują mniej wsparcia w stosunku do swoich potrzeb niż uczniowie z autyzmem 
i niepełnosprawnością intelektualną [7, 8].

Według najbardziej aktualnych (amerykańskich) statystyk zaburzenia ze spektrum 
autyzmu rozpoznaje się obecnie u 1 na 54 dzieci [9], przy czym stosunek liczby 
zdiagnozowanych chłopców do dziewcząt waha się, w zależności od próby, między 
2-3:1 do 8-9:1, a nawet 12:1, zaś największe dysproporcje odnotowywane są w grupie 
o normalnym lub ponadprzeciętnym poziomie funkcjonowania intelektualnego 
[10, 11]. Jako przyczyny tego stanu rzeczy rozważane są czynniki biologiczne [12, 
13], niedoskonałość kryteriów diagnostycznych przedstawiających „męską wersję 
autyzmu” jako uniwersalny wzorzec zachowań osób ze spektrum [14, 15], a także 
większa zdolność kamuflażu społecznego przez dziewczęta [16-18]. Z tych względów 
sytuacja i potrzeby – m.in. edukacyjne – dziewcząt z ASD pozostają szczególnie mało 
poznane. 

1 a.k.grzeszak@gmail.com, Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji, Wydział Psychologii, Uniwer-
sytet Warszawski.
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Populacja osób ze spektrum autyzmu jest bardzo heterogeniczna. Obejmuje 
osoby o bardzo różnych charakterystykach, zarówno w odniesieniu do kryteriów 
diagnostycznych dotyczących nietypowości w zakresie interakcji społecznych oraz 
wzorców zachowań i zainteresowań, jak i innych aspektów funkcjonowania, w tym 
także funkcjonowania poznawczego. Wnioski dotyczące populacji osób z autyzmem 
jako całości nie będą zatem przekładać się na każdego jej przedstawiciela [19, 
20]. W związku z tym dla zapewnienia optymalnych warunków do nauki uczniów 
w spektrum autyzmu kluczowa jest zarówno wiedza na temat specyfiki tej grupy, jak 
i świadomość zróżnicowania zdolności, możliwości i zainteresowań w jej obrębie.

Badania na temat profilu zdolności osób z ASD w normie intelektualnej wskazują 
na brak upośledzenia zdolności podstawowego czytania rozumianej jako dekodowanie 
słów oraz umiejętności wykonywania działań matematycznych [21-23]. Istnieje teoria 
o charakterystycznym dla osób ze spektrum stylu percepcyjnym skupionym na detalach, 
który może ułatwiać wykonywanie zadań, wymagających analizy i wyodrębniania 
elementów z większej całości czy mechanicznego zapamiętywania zbiorów informacji 
[24], brakuje jednak spójności w wynikach badań na ten temat [25]. Literatura oraz 
przykłady znanych osób ze spektrum autyzmu wskazują na występowanie uzdolnień 
wzrokowo-przestrzennych i pamięciowych [24, 26, 27]. Jedne z nielicznych badań 
poświęconych międzypłciowym różnicom w zdolnościach kognitywnych wśród osób 
z ASD wskazują, że chłopcy i mężczyźni osiągają lepsze niż dziewczęta i kobiety 
wyniki w testach mierzących skupienie na detalach wizualnych [25, 28]. Istnieje grupa 
uczniów ze spektrum o ponadprzeciętnych uzdolnieniach. Jak podkreślają badacze, 
szczególne uzdolnienia powodują – podobnie jak autyzm – wyzwania związane 
z niedostosowaniem systemu nauczania do uczniów w istotny sposób odbiegających od 
normy. W związku z tym uzdolnieni uczniowie ze spektrum borykają się z problemami 
związanymi z tymi obiema charakterystykami [8].

Jako główna przyczyna trudności w nauce osób ze spektrum autyzmu rozpatrywane 
są powszechne w tej populacji deficyty w obrębie funkcji wykonawczych – procesów 
umysłowych umożliwiających działanie służące osiągnięciu danego celu, związanych 
głównie z aktywnością kory przedczołowej mózgu. Do funkcji wykonawczych należą 
m.in. pamięć robocza, hamowanie reakcji, kierowanie uwagą, planowanie, ustalanie 
priorytetów, monitorowanie swoich działań i rozwiązywanie problemów [29-31]. 
Brakuje danych na temat różnic międzypłciowych w tym zakresie [25]. Jedynie 
Bölte ze współpracownikami wykazali wyższą elastyczność poznawczą dziewcząt 
w porównaniu do chłopców ze spektrum autyzmu [28]. Jakkolwiek podstawowa 
umiejętność czytania wśród osób z ASD w normie intelektualnej nie odbiega od 
typowo rozwijających się rówieśników, czytanie ze zrozumieniem często jest obszarem 
trudności tej grupy. Mimo, że w powszechnym przekonaniu osoby ze spektrum autyzmu 
bez niepełnosprawności intelektualnej dobrze radzą sobie z matematyką, istnieje duża 
grupa osób z ASD z problemami w rozwiązywaniu problemów matematycznych [21-
23] Chen i współpracownicy wyodrębnili w swoim badaniu dwie podgrupy dzieci: te 
mające przeciętny iloraz inteligencji wykazywały umiejętność czytania na poziomie 
adekwatnym do funkcjonowania intelektualnego oraz deficyty w zdolnościach 
matematycznych, zaś podgrupa z ponadprzeciętnym ilorazem inteligencji przejawiała 
wyższe zdolności matematyczne w porównaniu do oczekiwanych na podstawie IQ 
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wyników w zakresie umiejętności czytania [21]. Literatura przedmiotu wskazuje 
na powszechność problemów z pisaniem wśród osób ze spektrum – zarówno 
z formułowaniem wypowiedzi pisemnych, jak i z grafomotoryką [23, 29, 32]. Obniżona 
sprawność ruchowa w zakresie zarówno małej, jak i dużej motoryki, zaburzenia praksji 
i koordynacji są również częstymi trudnościami przekładającymi się na doświadczenia 
związane z edukacją szkolną [29, 33, 34].

Badania na temat profilu zdolności akademickich uczniów ze spektrum autyzmu 
w normie intelektualnej bazują głównie na wystandaryzowanych narzędziach: testach 
i skalach wykonawczych [np. 19-22, 28, 33]. Jak podkreślają badacze, nawet gdy 
wyniki prób ze spektrum autyzmu jako całości nie odbiegają od norm, odnotowuje 
się duże odchylenia indywidualne, zatem z punktu widzenia praktycznego konieczna 
jest diagnoza profilu każdego ucznia z osobna [19-22,]. Dane jakościowe na temat 
doświadczeń związanych z edukacją szkolną pochodzące od samych osób ze spektrum 
lub ich rodziców mogą stanowić cenne uzupełnienie wiedzy zarówno dla badaczy, 
jak i praktyków, zwłaszcza nauczycieli. Dysproporcje płci w dużej części badań są 
równe a nawet większe niż w populacji z diagnozą ASD, zaś w niektórych badaniach 
ilościowych dane na temat dziewcząt traktowane były jako obserwacje odstające 
i nieuwzględniane w analizach [np. 19, 21, 33]. Stąd istotność kliniczna i praktyczna 
badań, w których udało się zebrać dane na temat więcej niż pojedynczych dziewczynek 
ze spektrum, do których zalicza się niniejsza praca.
2. Cel badania

Celem opisywanego badania było poznanie mocnych stron i trudności związanych 
z nauką szkolną dziewcząt i chłopców z ASD w normie intelektualnej, widzianych 
z perspektywy ich rodziców.
3. Metoda
3.1. Osoby badane

Praca powstała w oparciu o dane uzyskane w przebiegu projektu badawczego 
Funkcjonowanie psychospołeczne wysoko funkcjonujących dziewcząt i kobiet 
z autyzmem lub zespołem Aspergera, prowadzonego pod kierownictwem prof. Ewy 
Pisuli, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (numer grantu N N106 352940). 
Analizowane dane pochodzą z wywiadów przeprowadzonych z 25 opiekunami 
dziewcząt (w tym 23 matkami, jednym dziadkiem i jedną osobą, która nie podała 
swojego stosunku pokrewieństwa z badanym dzieckiem) oraz 25 rodzicami chłopców 
(21 matkami, dwoma ojcami, i w dwóch przypadkach z obojgiem rodziców). Do opisu 
grupy badanej używane będzie określenie „rodzice”. W badanej grupie informacje na 
temat swojego poziomu wykształcenia podało 48 rodziców: 22 miało zadeklarowało 
wykształcenie średnie, 21 – wyższe, zaś pięciu – podstawowe lub zawodowe. 
Większość badanych – 66% – mieszkało w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców, 
20% w małym lub średnim mieście, a 14% na wsi. 

Wiek uczniów, których dotyczą zebrane informacje, w chwili badania mieścił 
się w przedziale od 8 do 24 lat. Średnia wieku dla całej grupy wynosiła 13,9 roku, 
dla chłopców 13,4, dla dziewcząt 14,3. Różnica między średnimi wieku w obydwu 
grupach nie była istotna statystycznie ( t(48) = 0,97; p > 0,05).

 Spośród 49 uczniów, których rodzice podali informację dotyczącą rodzaju i typu 
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szkoły, 26 uczęszczało do szkoły integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, 
z czego pięciu do prywatnej (jedna dziewczynka i czterech chłopców), a 21 do 
państwowej (dziewięć dziewcząt i 12 chłopców). Do szkół ogólnodostępnych chodziło 
18 badanych dziewcząt i chłopców z ASD: jeden chłopiec do placówki społecznej, dwie 
dziewczynki i jeden chłopiec do prywatnej, zaś dziewięć dziewcząt i pięciu chłopców 
do publicznej. Trzy uczennice uczęszczały do szkoły specjalnej (państwowej), jedna 
dziewczynka do klasy dla osób z autyzmem w szkole integracyjnej. W badanej grupie 
znajdował się także jeden student uczelni państwowej.
3.2. Procedura

Uczestników badania rekrutowano na terenie całego kraju, między innymi za 
pośrednictwem placówek oświatowych, służby zdrowia oraz ośrodków diagnostycznych 
i terapeutycznych dla osób z autyzmem. Zaproszenie do udziału w badaniu zostało także 
zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 
i kilku współpracujących fundacji. Do projektu kwalifikowano dziewczęta z diagnozą 
Zespołu Aspergera lub autyzmu i ilorazem inteligencji w granicach normy lub powyżej. 
Do tej próby dobrano równoliczną grupę chłopców również z diagnozą autyzmu lub 
ZA, kontrolując wiek oraz poziom funkcjonowania intelektualnego.

Badanie prowadzone było metodą częściowo ustrukturyzowanego wywiadu. 
Osoby przeprowadzające wywiad zadawały rodzicom pytania zawarte w opisanym 
dalej arkuszu, zapisując na nim odpowiedzi. Nie wyznaczono ograniczeń czasowych 
rozmowy, a rodzice zachęcani byli do podawania wszelkich informacji, które uważali 
za istotne. Możliwy był także powrót do już zadanych pytań w celu uzupełnienia lub 
zmiany odpowiedzi. Wywiady przeprowadzano głównie w domach uczestników, 
a w niektórych przypadkach także na Wydziale Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego lub w szkołach, do których uczęszczały dzieci osób badanych. 
3.3.Narzędzia badawcze

Do badania wykorzystano stworzony specjalnie na jego potrzeby arkusz wywiadu. 
Zawiera on pytania zamknięte, półotwarte i otwarte, skierowane do rodzica lub 
opiekuna, dotyczące dziecka z diagnozą ASD. Pytania sformułowane były w sposób 
naprowadzający na treści szczególnie interesujące badaczy, ale stwarzający możliwość 
wywołania wszystkiego, co rodzic miał do powiedzenia na dany temat, np. „Jak 
przebiegała nauka czytania – w tym czytania ze zrozumieniem (ew. trudności)”, 
„Jak radzi sobie z odrabianiem lekcji w domu (czy potrzebuje pomocy; ew. w czym 
i jakiego rodzaju)”. Również w przypadku pytań zamkniętych, w których oczekiwaną 
odpowiedzią mogła być m. in. data (pytanie o rok rozpoczęcia nauki szkolnej) czy 
„tak” lub „nie” (np. „Czy odwiedzają go/ją koledzy szkolni”, osoby przeprowadzające 
wywiad zapisywały w protokole także ewentualne dopowiedzenia rodziców. Moduł 
dotyczący okresu edukacji szkolnej składał się z 38 pytań, które w przeważającej części 
miały charakter otwarty. Dotyczyły zarówno tematów nauki, jak i funkcjonowania 
społecznego, a także przebiegu edukacji i otrzymywanego wsparcia. Niniejsza praca 
opisuje jedynie wycinek pobranych w trakcie badania danych dotyczących nauki: 
nabywania poszczególnych umiejętności takich jak pisanie, liczenie, czytanie czy 
treści związanych z konkretnymi przedmiotami szkolnymi, doświadczeń związanych 
z uczestnictwem poszczególnych lekcjach, z pracami domowymi i formami 
sprawdzania wiedzy.
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3.4. Sposób przeprowadzenia analizy
Z uwagi na eksploracyjny charakter badania przeprowadzono przede wszystkim 

analizę jakościową, choć w przypadku niektórych danych przeprowadzono też 
analizy ilościowe. Pierwszym krokiem było przypisanie (zakodowanie) udzielonych 
odpowiedzi zanotowanych w arkuszach wywiadów do poszczególnych kategorii. 
Klucz kodowania został stworzony wstępnie na podstawie dostępnej wiedzy i założeń 
badawczych, które stały też u podstaw tworzenia arkusza wywiadu. Następnie, 
w trakcie stopniowego zapoznawania się z zawartością wywiadów, klucz ten 
był modyfikowany tak, aby zawarte w nim kategorie możliwie jak najdokładniej 
porządkowały zebrane dane. Na potrzeby obliczeń statystycznych, pytania, w których 
możliwe było równoczesne udzielenie odpowiedzi kodowanych jako kilka różnych 
kategorii – na przykład „Z jakimi przedmiotami [uczeń – dopisek A.G.] radzi sobie 
najlepiej?” – dzielone były na pojedyncze zmienne o charakterze binarnym. Ich 
wartości oznaczano dla każdej z badanych osób. Na potrzeby niniejszej pracy, która 
obejmuje wycinek danych przeanalizowanych i opisanych w niepublikowanej pracy 
magisterskiej autorki, dokonano dedukcyjnej analizy tematycznej. Wychodząc od 
teorii na temat mocnych i słabych stron w nauce osób z ASD, wyszczególniono wątki 
tematyczne, których przykładów poszukiwano w wypowiedziach rodziców. Wątki te, 
wraz z ilustrującymi je przykładowymi cytatami przedstawiono w części „Analiza 
wyników”. Do analizy ilościowej, ze względu na nominalny charakter analizowanych 
zmiennych, użyto testów nieparametrycznych: ilorazu wiarygodności z grupy testów 
chi-kwadrat, dokładnego testu Fishera oraz miar phi i V-Cramera. Jeżeli wyodrębnione 
grupy odpowiedzi nie spełniły założeń wyżej wymienionych testów, zaprezentowane 
zostaną jedynie wyniki surowe oraz rezultaty analizy jakościowej. Jeżeli możliwe 
było dokonanie porównania międzypłciowego danej zmiennej i płeć okazała się 
czynnikiem różnicującym w sposób istotny statystycznie, wyniki są prezentowane 
i interpretowane z uwzględnieniem różnic. W przypadkach braku istotnej zależności 
między płcią a badaną zamienną lub braku możliwości przeprowadzenia obliczeń, 
wyniki przedstawione są zbiorczo. Taką procedurę przyjęto ze względu na 
eksploracyjny charakter badania i niewielką liczebność grupy. Jeżeli liczba ważnych 
obserwacji przy pomiarze danej zmiennej jest różna od liczby wszystkich badanych 
(N = 50) lub liczby badanych w podgrupach płci (n = 25), zostanie to zaznaczone 
w tekście. W przeciwnym wypadku wyniki odnoszą się do powyższych liczebności. 
Zastosowane miary procentowe, ze względu na niewielką liczebność próby nie są 
dokładne i służą jedynie zilustrowaniu wyników w sposób przystępny dla czytelnika.
3.5. Analiza wyników 

Ze względu na zróżnicowanie wiekowe w opisywanej grupie uczniów, analizie 
poddano odpowiedzi na pytanie o oceny otrzymywane przez nich w czasie nauki 
w szkole podstawowej. Odpowiedzi podzielono na trzy kategorie: oceny bardzo dobre 
lub dobre, przeciętne oraz słabe lub bardzo słabe. Odpowiedzi na to pytanie udzieliło 
48 rodziców. Najwięcej, czyli 33 uczniów zdobywało w tym okresie oceny bardzo 
dobre lub dobre. Oceny przeciętne otrzymywało 12, a słabe – pięciu uczniów. Nie 
wykazano różnic międzypłciowych w tym zakresie. 

Następnie przeanalizowano informacje na temat obecności lub braku trudności 
w nabywaniu umiejętności i wiedzy z poszczególnych dziedzin, takich jak: czytanie, 
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liczenie, pisanie, języki obce, przedmioty bazujące na materiale faktograficznym 
(m.in. historia, geografia, biologia), wychowanie fizyczne. Nie wykryto istotnych 
statystycznie różnic w podgrupach dziewcząt i chłopców w tych aspektach. Częstości 
deklarowania trudności lub ich braku przez rodziców uczniów z ASD przedstawiono 
na wykresach 1-6.

Wykres 1. Proporcje częstości poszczególnych typów odpowiedzi na pytanie o występowanie trudności 
w nauce czytania u uczniów z badanej grupy. Źródło: [opracowanie własne]

Wykres 2. Proporcje częstości poszczególnych typów odpowiedzi na pytanie o występowanie trudności 
w nauce pisania u uczniów z badanej grupy. Źródło: [opracowanie własne]
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Wykres 3. Proporcje częstości poszczególnych typów odpowiedzi na pytanie o występowanie trudności 
w nauce liczenia u uczniów z badanej grupy. Źródło: [opracowanie własne]

Wykres 4. Proporcje częstości poszczególnych typów odpowiedzi na pytanie o występowanie trudności 
w nauce przedmiotów typu historia, geografia, biologia u uczniów z badanej grupy.  

Źródło: [opracowanie własne]

Wykres 5. Proporcje częstości poszczególnych typów odpowiedzi na pytanie o występowanie trudności 
w nauce języków obcych u uczniów z badanej grupy. Źródło: [opracowanie własne]
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Wykres 6. Proporcje częstości poszczególnych typów odpowiedzi na pytanie o występowanie trudności 
na zajęciach wychowania fizycznego u uczniów z badanej grupy. Źródło: [opracowanie własne]

W wypowiedziach rodziców na temat czytania pojawił się wątek dobrych 
umiejętności odczytywania: „[Nauka przebiegała – A.G.] bardzo szybko, sam chciał 
się nauczyć. Nauczył się w wieku czterech lat” (matka 15-latka); „szybko czyta” 
(matka 13-latka). Przywoływane są także trudności związane z rozumieniem czytanego 
tekstu: „Ma duże trudności z rozumieniem tekstu, czyta i nie potrafi streścić, nie wie o co 
chodzi” (matka 10-letniej dziewczynki); „Nie rozumie wszystkich zadań, wypowiedzi, 
jakie pojawiają się w podręcznikach i wówczas trzeba mu je wyjaśniać” (matka 15-latka); 
„robi klasówki wolno, nie rozumie czasem poleceń” (ojciec 14-letniego chłopca).

Wśród wymienionych przez rodziców kłopotów z pisaniem znalazły się te 
dotyczące strony graficznej i tempa pisania: „Dosyć długo uczyła się pisać. Brzydko 
i wolno pisze. Denerwuje się, gdy zwraca się jej z tego powodu uwagę. Trzyma 
długopis w nietypowy sposób” (matka 12-latki); „Pisze coraz bardziej nieczytelnie, 
ale na komputerze pisze sprawnie” (matka 11letniego chłopca); „Pisze powoli, 
potrzebuje trzy razy więcej czasu na napisanie niż inne dzieci (co zresztą znalazło się 
w orzeczeniu dotyczącym pracy z nią)” (dziadek 12-letniej dziewczynki); „(...) bardzo 
bazgroli, pisze rozwlekle, nie trzyma się miejsca, linijki” (matka 11-latki). Badani 
rodzice mówili też o trudnościach w tworzeniu wypowiedzi pisemnych przez 
uczniów ze spektrum autyzmu: „Ma problemy z pisemnym przekazywaniem swojej 
wiedzy. Problemem jest budowanie złożonych zdań i dłuższych wypowiedzi” (matka 
13-letniego chłopca); „Nieprecyzyjnie odpowiada” (ojciec 14-latka); „Kiepsko mu 
idzie z pisaniem opowiadań, wypracowań na języku polskim. Lubi tylko konkretne 
rzeczy, fakty, które ma napisać, nie cierpi pisać czegoś z wyobraźni bądź interpretować 
czyjąś wypowiedź, nie lubi się rozpisywać” (matka 15-latka).

W odpowiedziach dotyczących nauki liczenia pojawiły się informacje na temat 
szybkiego nabywania tej umiejętności, niekiedy „własnymi” sposobami: „Radziła 
sobie z tym, dosyć szybko nauczyła się liczyć, wypracowała sobie „system palcowy” – 
potrafi mnożyć na palcach” (matka 13-latki), „[liczenie – A.G.] jest sprawne, ma 
swoje „palcowe” sposoby. Nauczył się w klasie „0”. Duże liczby nawet liczył szybciej 
niż mama” (matka 13-letniego chłopca), jak również relacje na temat trudności 
z rozwiązywaniem bardziej złożonych zadań matematycznych: „Brak jej pojęcia 
liczby, musi mieć konkrety, żeby coś policzyć – liczy na liczydle” (matka 14-letniej 
dziewczynki), „Do tej pory nie opanowała tabliczki mnożenia, dodaje i odejmuje na 
palcach” (matka 20-latki).
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Spośród wypowiedzi rodziców na temat nauki takich przedmiotów, jak 
historia, geografia czy biologia, wyodrębniono temat możliwości pamięciowych 
i specyficznych zainteresowań ich dzieci: „Z historii bardzo dobrze zapamiętuje daty 
i wydarzenia. Ma wybiórczą wiedzę z biologii i geografii, bo interesuje się niektórymi 
tylko zagadnieniami, ale ma niezłą wiedzę, interesuje się ewolucją, wynalazkami, 
gadami, owadami” (matka 11letniej dziewczynki); „[przedmioty, z którymi radzi sobie 
najlepiej to – A.G.] takie, w których potrzebna jest dobra pamięć: historia, przyroda, 
języki, też polski – choć nie pisanie i czytanie, muzyka” (matka 14-letniej uczennicy); 
„Bardzo dobre wyniki. Ma genialną pamięć, niewiele się musi uczyć, a dużo wie” 
(matka 15-latka); lub:

Lubi geografię i biologię, bo są to przedmioty, które ukazują jakąś wiedzę w ścisłych 
ramach, coś jest „od – do”. Historię polubiła w tym roku, zwłaszcza historię II wojny 
światowej, obozy koncentracyjne. Ponadto powstanie warszawskie ją interesuje (…). 
Zainteresowała się także religiami świata (matka 17-latki)

Dobra pamięć niektórych uczniów z ASD była przez ich rodziców wymieniana 
także jako atut przy nauce języków obcych: „Ma dobrą pamięć słuchową, zatem ze 
słuchu wyłapuje i w ten sposób szybko się uczy” (matka 13-latka); „Lubi angielski, 
bardzo szybko uczy się słówek” (matka 10-letniej dziewczynki). 

W toku analizy wyszczególniono także wątek „drugiej strony medalu” koncentracji 
na detalach i pamięci do nich, to jest trudności w abstrahowaniu i operowaniu 
w szerszym kontekście: „nie potrafi przejść do myślenia abstrakcyjnego” (matka 
20-latki); „Największe trudności sprawiają mu przedmioty, gdzie trzeba używać 
własnej wyobraźni czy pojęć abstrakcyjnych” (matka 17-latka), „[najtrudniejszy jest 
dla niego – A.G.] angielski, odkąd musi się uczyć idiomów, które są dla niego zbyt 
abstrakcyjne (...)” (matka 17-latka), „Ma problemy z gramatyką, wyucza się regułek 
na pamięć, bo nie rozumie” (matka 13-letniego chłopca); „(…) nie potrafi układać 
dialogów” (matka 10-latki);

[Największe trudności – A.G.] w myśleniu abstrakcyjnym, wyobrażaniu sobie 
czegoś, wypracowania, interpretacja czyichś wypowiedzi, tekstów, wyższa matematyka 
(poza liczeniem), historia (gdzie jest przyczyna i skutek) (matka 17-latki)

Problemy doświadczane na lekcjach wychowania fizycznego związane z niską 
sprawnością fizyczną ucznia z ASD, z którą często łączy się negatywne nastawienie 
kolegów do niego, obrazuje wypowiedź matki 17-letniej dziewczyny: „Ze względu 
na trudności w poruszaniu się, niezdarność, nie lubi WF-u i nie jest wybierana do 
drużyny”. Pojawił się też wątek kłopotu z zaakceptowaniem przez osobę ze spektrum 
natury przebiegu lekcji WF-u „Zna reguły gier zespołowych i w domu chętnie w nich 
uczestniczy, ale WF-u nie lubi, zajęcia są dla niego zbyt chaotyczne, nieprzewidywalne” 
(matka 17-latka).

W wywiadach pojawiły się także odpowiedzi, które zakwalifikowano jako 
ilustrujące deficyty funkcji wykonawczych chłopców i dziewcząt z ASD – planowania, 
monitorowania rezultatów swoich działań i dostosowywania strategii, by osiągnąć 
cel: „Jak zabraknie jej miejsca, to nie przenosi do następnej, tylko pisze obok (…). 
Nie rozumie, że czasami trzeba trochę „ścisnąć” tekst, pisać mniej rozlegle” (matka 
11-latki); „(…) nie wraca do czytanego tekstu, niecierpliwi się i zapomina” (matka 
13-letniego chłopca); „Czasem zgłasza się, odpowiada, ale mówi bardzo chaotycznie” 
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(matka 11-letniej dziewczynki). W tym kontekście pojawiły się też wypowiedzi 
ilustrujące potrzebę wsparcia i kontroli ze strony osoby dorosłej w wykonywaniu 
różnego rodzaju zadań przez uczniów ze spektrum: „(…) nie ma w sobie nawyku, że 
trzeba odrobić lekcje – przypomnieć jej trzeba o tym. Trzeba ją też kontrolować, co 
robi, wskazać miejsce, w którym ma coś napisać” (matka 14-letniej dziewczynki); 
„Musi być nadzór, zbyt wolno zabiera się do pracy” (matka 11-letniego chłopca); 
„Odbiega często od tematu, ale jak pani ją kontroluje, to radzi sobie, krok po kroczku” 
(matka 9-letniej dziewczynki).

W badaniu przeanalizowano także informacje, w jakich przedmiotach szkolnych 
uczniowie ze spektrum autyzmu osiągali najlepsze i najgorsze wyniki. Ponieważ 
w wywiadzie w przypadku tych pytań istniała możliwość wielokrotnego wyboru 
odpowiedzi, analizie zostały poddane liczebności uczniów, którzy, według relacji ich 
rodziców, najlepsze i najgorsze wyniki osiągali w: a) języku polskim, b) matematyce 
i/lub fizyce, c) przynajmniej jednym z grupy przedmiotów: historia, biologia, chemia, 
geografia (przedmioty te zostały przez badaczy połączone w jedną kategorię ze 
względu na przeważający faktograficzny charakter materiału, przekazywanego w ich 
ramach), d) wychowaniu fizycznym (WF), e) w językach obcych oraz f) w innych 
przedmiotach, do których zaliczały się np. religia, plastyka, informatyka. W tabeli 5 
i 6 znajdują się wyniki testu chi-kwadrat, przy pomocy którego sprawdzano istotność 
różnic między podgrupą chłopców i dziewcząt w częstościach występowania 
poszczególnych odpowiedzi. 

Tabela 1. Częstość występowania poszczególnych odpowiedzi w podgrupach dziewcząt i chłopców 
z ASD oraz wyniki porównania tych częstości przy pomocy ilorazu wiarygodności z grupy testów chi-
kwadrat

Przedmioty, 
z którymi uczeń 
radzi sobie najlepiej

Dziewczęta z ASD 
(n = 25)

Chłopcy z ASD 
(n = 25) Chi-kwadrat (df = 1)

Język polski 9 2 6,081*
Matematyka, fizyka 6 14 7,090**
Historia, biologia, 
geografia, chemia 13 15 0,325

WF 2 2 -
Język obcy 13 3 9,723**
Inny przedmiot 15 4 10,772***
*p < 0,05; **p < 
0,01; ***p < 0,001

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 2. Częstość występowania poszczególnych odpowiedzi w podgrupach dziewcząt i chłopców 
z ASD oraz wyniki porównania tych częstości przy pomocy ilorazu wiarygodności z grupy testów chi-
kwadrat

Przedmiot, z którym uczeń ma 
największe trudności

Dziewczęta 
z ASD 
(n = 24)

Chłopcy 
z ASD (n = 
25)

Chi-kwadrat 
(df = 1)

Język polski 8 13 1,755
Matematyka, fizyka 16 9 4,684*
Historia, biologia, geografia, 
chemia

11 6 2,604

WF 3 5  – 
Język obcy 6 7 0,057
Inny przedmiot 5 4  – 
* p < 0,05

Źródło: opracowanie własne

Dziewczęta częściej niż chłopcy osiągały najlepsze wyniki w nauce języka 
polskiego (36% badanych dziewcząt), języków obcych (52%) oraz przedmiotów 
skategoryzowanych jako „inne” (60%). Matematyka i fizyka częściej stanowiła mocną 
stronę badanych chłopców – tę odpowiedź podało 56% ich rodziców. Siły związku 
między płcią a osiąganiem najlepszych rezultatów w poszczególnych przedmiotach, 
obliczone za pomocą statystyki V-Cramera są umiarkowane. Wyniki tych analiz 
szczegółowo prezentuje tabela 7.

Tabela 3. Wartości miary V-Cramera ilustrujące siłę związku między płcią a osiąganiem najlepszych 
rezultatów w poszczególnych przedmiotach

Przedmiot, z którym uczeń 
radzi sobie najlepiej Wartość miary V-Cramera

Język polski 0,338*
Matematyka, fizyka 0,371**
Język obcy 0,429**
Inny przedmiot 0,453***
*p < 0,05; **p < 0,01;  
***p < 0,001

Źródło: opracowanie własne

Różnice międzypłciowe zaobserwowano także w doświadczaniu największych 
trudności w nauce matematyki i fizyki. Ta odpowiedź dotyczyła częściej dziewcząt 
(16 badanych, co stanowi dwie trzecie podgrupy płci żeńskiej; n = 24) niż chłopców 
(dziewięciu, czyli 36% z nich). Siła związku między płcią a wspomnianymi 
trudnościami zbadany za pomocą statystyki V-Cramera jest umiarkowana (V = 0,307; 
p < 0,05).

Rozkład odpowiedzi na powyższe pytania w całej badanej grupie uczniów ze 
spektrum autyzmu ilustruje wykres na rysunku 1.
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Rysunek 1. Rozkład odpowiedzi na pytania o przedmioty, 
z którymi uczeń radzi sobie najlepiej i najgorzej

4. Podsumowanie
Dane zgromadzone w niniejszym badaniu pozwalają wskazać zarówno aspekty 

edukacji szkolnej, które mogą być szczególne trudne dla uczniów z ASD, jak i te, 
które mogą stanowić mocną stronę lub obszar preferencji tej grupy osób. Większość 
wyników była zgodna z dotychczasowym stanem wiedzy na temat funkcjonowania 
i osiągnięć szkolnych osób ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej. 

Pierwszą obserwacją był fakt, że większość opisywanych uczniów na etapie 
nauki w szkole podstawowej otrzymywała oceny dobre lub bardzo dobre. Jest to 
zbieżne z obserwacjami, że w przypadku uczniów z ASD funkcjonujących w normie 
intelektualnej specyficzne trudności z nauką mogą ujawniać się lub zaczynać mieć 
znaczenie dopiero na wyższych etapach edukacji, kiedy zaczyna się oczekiwać od 
ucznia zdolności do myślenia abstrakcyjnego, tworzenia dłuższych wypowiedzi 
pisemnych, znajomości nie tylko słownictwa, ale i coraz bardziej zaawansowanych reguł 
gramatyki, rozwiązywania coraz bardziej złożonych problemów itd. Powiększający 
się wraz z wiekiem rozziew między osiągnięciami akademickimi uczniów ze spektrum 
autyzmu a typowo rozwijających się opisali w metaanalizie badań na ten temat Keen 
i współpracownicy [35].

Relacje rodziców na temat występowania lub braku trudności w nabywaniu 
poszczególnych umiejętności bądź wiedzy z różnych dziedzin (czytanie, liczenie, 
pisanie, przedmioty bazujące na materiale faktograficznym, języki obce, wychowanie 
fizyczne) pokrywały się z tym, co odnotowywali autorzy wcześniejszych badań na 
ten temat, posługujący się wynikami wystandaryzowanych testów [19-22, 28, 33]. 
Najbardziej powszechne w badanej grupie były trudności związane z zajęciami 
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wychowania fizycznego oraz w nauce pisania – zarówno w aspekcie grafomotoryki, 
jak i tworzenia wypowiedzi pisemnych. Proporcje uczniów, których rodzice zgłaszali 
występowanie trudności i ich brak w czytaniu oraz liczeniu były dość zbliżone. Może 
to wynikać z poruszanego w istniejącej literaturze przedmiotu i w wypowiedziach 
badanych rodziców faktu, że osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w normie 
intelektualnej często prezentują adekwatne do poziomu funkcjonowania poznawczego 
zdolności podstawowego czytania i liczenia, a problematyczne stają się dla nich 
dopiero zadania wymagające bardziej zaawansowanych umiejętności: abstrahowania, 
korzystania z informacji zawartych w kontekście czy przeprowadzania bardziej 
złożonych analiz, do których zalicza się czytanie ze zrozumieniem i rozwiązywanie 
problemów matematycznych [19-22, 28]. Należy także wziąć pod uwagę fakt, że 
opisywani w tym artykule uczniowie byli w zróżnicowanym wieku i na różnych 
etapach edukacji. 

Uczniowie z opisywanej grupy osiągali najlepsze wyniki przede wszystkim 
w przedmiotach takich, jak historia, biologia, geografia i chemia, następnie 
w matematyce i fizyce oraz, w trzeciej kolejności, w przedmiotach określonych mianem 
„inne”, do których zaliczać się mogły m.in. informatyka, plastyka, technika czy 
religia. Jest to spójne z wynikami tego i innych badań podkreślającymi rolę zdolności 
pamięciowych i zainteresowań uczniów z ASD w nauce materiału faktograficznego. 
Wśród przedmiotów, które dla największej liczby badanych były najbardziej 
kłopotliwymi, na pierwszym miejscu plasują się matematyka i fizyka, następnie język 
polski oraz co najmniej jeden przedmiot z grupy: historia, biologia, geografia i chemia. 
Występowanie matematyki, fizyki, historii, biologii, geografii i chemii zarówno wśród 
przedmiotów, z którymi uczniowie z ASD radzili sobie najlepiej, jak i tych, z którymi 
mieli największe trudności, może wynikać z dużego zróżnicowania indywidualnego 
w profilach zdolności poznawczych w grupie osób ze spektrum [19-22, 28]. Oprócz 
języka polskiego i WF-u, kategorie odpowiedzi stanowią zestawy kilku przedmiotów. 
Możliwe było zatem, by jeden z przedmiotów z danej kategorii był mocną, zaś inny – 
słabą stroną tego samego ucznia.

Zwraca uwagę niespójność odpowiedzi związanych z WF-em. Większość badanych 
rodziców zgłosiła, że ich dziecko doświadczyło z nim trudności, a jednocześnie 
tylko kilkoro z nich wymieniło go wśród przedmiotów, w których ich dziecko 
osiąga najgorsze wyniki. Fakt ten może mieć różne przyczyny. Oceny z wychowania 
fizycznego mogą być przez nauczycieli wystawiane w odniesieniu do możliwości 
motorycznych każdego z uczniów (nacisk na zaangażowanie i postęp, a nie na normy 
wykonania). Część uczniów w związku z problemami lub niechęcią do tych lekcji 
może być z nich zwolniona przez rodziców – w wywiadzie nie zawarto pytania na 
ten temat. Innym wytłumaczeniem może być przypisywanie mniejszego znaczenia 
wynikom z WF-u przez rodziców. W wywiadzie prośba o wymienienie przedmiotów, 
z którymi uczeń ma największe trudności występowała przed pytaniem na temat tego, 
jak uczeń radzi sobie z zajęciami wychowania fizycznego, zatem wątek problemów 
w tym zakresie mógł zostać wywołany dopiero tą pozycją w arkuszu wywiadu. 

Wyniki wskazują także na istnienie różnic międzypłciowych w przebiegu nauki 
poszczególnych przedmiotów. Dziewczęta istotnie częściej osiągały najlepsze wyniki 
kolejno w: przedmiotach z grupy „inne”, językach obcych oraz języku polskim, zaś 
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chłopcy – w matematyce i fizyce. Te dwa ostatnie przedmioty częściej stanowiły 
też słabą stronę żeńskiej części badanej grupy. Siła związku między wymienionymi 
zmiennymi była umiarkowana. Dane te są pierwszymi, jakie zostały uzyskane 
w tym obszarze, stąd brakuje możliwości porównania ich z innymi opracowaniami. 
Mogą natomiast stanowić punkt wyjścia do kolejnych badań nad różnicami między 
dziewczętami a chłopcami z ASD w zakresie osiągnięć w nauce i przebiegu edukacji. 
Otwarte pozostaje pytanie także o ewentualne przyczyny tychże rozbieżności – na 
ile wiążą się one z faktycznym zróżnicowaniem zdolności i preferencji w zależności 
od płci, a na ile są wynikiem czynników zewnętrznych, takich jak na przykład 
nastawienie nauczycieli, stereotypy na temat uzdolnień chłopców i dziewczynek czy 
sposób przekazywania treści w czasie lekcji. Interesujące mogłoby być porównanie 
w tym zakresie osób ze spektrum z osobami rozwijającymi się typowo.

W toku analizy tematycznej treści wywiadów z rodzicami znaleziono przykłady 
wypowiedzi ilustrujące mocne i słabe strony opisywane w istniejącej literaturze jako 
typowe dla populacji osób ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej. Do mocnych 
stron zaliczyć można zatem: dobre umiejętności podstawowego czytania i liczenie, 
skupienie na szczegółach i dobrą pamięć, silne zainteresowania przekładające się na 
wiedzę w tematach z nimi związanych. Cechami utrudniającymi naukę szkolną są 
z kolei: trudności w obrębie małej i dużej motoryki, w czytaniu ze zrozumieniem, 
w rozwiązywaniu złożonych problemów matematycznych, które łączą się z kłopotami 
z myśleniem abstrakcyjnym i deficytami funkcji wykonawczych. Upośledzenie 
funkcji wykonawczych przekłada się także na trudności w organizacji działania nad 
zadaniami szkolnymi. Spójność obrazu mocnych i słabych stron w nauce szkolnej 
dzieci i młodzieży z ASD w normie intelektualnej uzyskanego w niniejszym badaniu 
przy pomocy danych pochodzących z wywiadów z rodzicami z wynikami badań 
prowadzonych przy pomocy wystandaryzowanych narzędzi psychometrycznych 
pokazują, że informacje od rodziców lub opiekunów dzieci i młodzieży ze spektrum 
mogą być adekwatnymi, a przy tym łatwo dostępnymi – zwłaszcza dla nauczycieli – 
źródłami wiedzy na temat specyfiki ich funkcjonowania. 

Na koniec należy wspomnieć o kilku poważnych ograniczeniach niniejszego 
badania. Po pierwsze, wynikająca z jego eksploracyjnego charakteru specyfika 
zastosowanego w nim narzędzia, tj. dominacja otwartych pytań, poważnie ograniczyła 
możliwości pomiaru statystycznego. Kolejnym ograniczeniem była niewielka 
liczebność próby, związana z czasochłonnością procesu kodowania danych i faktem, że 
artykuł powstał w oparciu o pracę magisterską. Do jej napisania została użyta jedynie 
ta część danych zebranych w przebiegu projektu badawczego, która była dostępna dla 
autorki w okresie przeznaczonym na napisanie pracy. W związku z tym zastosowanie 
miar procentowych ma na celu jedynie zobrazowanie rozkładu wyników, ale powinno 
być interpretowane z dużą ostrożnością. 

Rezultaty przeprowadzonego badania stoją w zgodności z dotychczasowym stanem 
wiedzy na temat nauki szkolnej i funkcjonowania poznawczego osób z ASD w normie 
intelektualnej. Jednocześnie dostarczają informacji na temat grupy dotychczas 
mało zbadanej, czyli dziewcząt ze spektrum. Mogą być podstawą do nakreślenia 
charakterystyki „żeńskiej wersji” autystycznego spektrum – cenną wiedzę stanowić 
będą zarówno informacje o różnicach, jak i podobieństwach do grupy chłopców. 
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Mogą także skłaniać do zastanowienia nad możliwościami dostosowania systemu 
nauczania do potrzeb uczniów z ASD, tak, aby mogli oni realizować swój potencjał, 
a ich doświadczenia związane z nauką szkolną były jak najbardziej pozytywne.
Podziękowania

Składam podziękowania prof. Ewie Pisuli, za zaangażowanie i ogromne 
wsparcie merytoryczne zarówno na etapie pisania mojej pracy magisterskiej, jak 
i przygotowywania tej publikacji.
Literatura:
1. System Informacji Oświatowej, Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

według województw w roku szkolnym 2018/2019 wg SIO stan na 30.09.2018 r., pobrane 
z: https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/dane-statystyczne/niepelnosprawnosci-dane-
statystyczne/, data dostępu: 27.11.2019.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2017 r. w sprawie 
orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych, pobrane z: http://www.wszystkojasne.waw.
pl/informator-dla-rodzicow-2/4-uzyskac-orzeczenie-potrzebie-ksztalcenia-specjalnego/, 
data dostępu: 30.03.2020.

3. Kenny L., Hattersley C., Molins B., Buckley C., Povey C., Pellicano E., Which terms 
should be used to describe autism? Perspectives from the UK autism community, Autism, 
20(4), 2016, s. 442-462.

4. Williams E.I., Gleeson K., Jones B.E., How pupils on the autism spectrum make sense of 
themselves in the context of their experiences in a mainstream school setting: A qualitative 
metasynthesis, Autism, 23(1), 2019, s. 8-28.

5. Danker J., Strnadová I., Cumming T. M., School Experiences of Students With Autism 
Spectrum Disorder Within the Context of Student Wellbeing: A Review and Analysis of the 
Literature, Australasian Journal of Special Education, 40, 2016, s. 59-78.

6. Bottema-Beutel K., Cuda J., Kim S.Y., Crowley S., Scanlon D., High School Experiences 
and Support Recommendations of Autistic Youth, Journal of Autism and Developmental 
Disorders, 2019.

7. Płatos M. (red.), Ogólnopolski Spis Autyzmu. Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem 
w Polsce,, Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”, Warszawa 2016.

8. Rubenstein L., Schelling N., Wilczynski S.M., Hooks E.N., Lived Experiences of Parents 
of Gifted Students With Autism Spectrum Disorder: The Struggle to Find Appropriate 
Educational Experiences, Gifted Child Quarterly, 2015, s. 1-16.

9. Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years — Autism 
and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2016, 
Surveillance Summaries / March 27, 2020 / 69(4), s. 1-12, https://www.cdc.gov/mmwr/
volumes/69/ss/ss6904a1.htm?s_cid=ss6904a1_w .

10. Jarman B., Rayner Ch., Asperger’s and Girls: What Teachers Need to Know, Australasian 
Journal of Special Education, 39, 2015, s. 128-142.

11. Mandy W., Chilvers R., Chowdhury U., Salter G., Seigal A., Skuse D., Sex differences 
in autism spectrum disorder: evidence from a large sample of children and adolescents, 
Journal of Autism and Developmental Disorders, 42, 2012, s. 1304-1313.

12. Jacquemont S., Coe B. P., Hersch M., Duyzend M. H., Krumm N., Germann S., 
Beckmann J.S., Rosenfeld J.A., Eichler E.E., Higher Mutational Burden in Females 
Supports a “Female Protective Model” in Neurodevelopmental Disorders, The American 
Journal of Human Genetics, 94, 2014, s. 415-425.

13. Robinson E.B., Lichtenstein P., Anckarsäter H., Happé F., Ronald A., Examining and 
interpreting the female protective effect against autistic behaviour, Proceedings of the 
National Academy of Sciences 110(13), 2013.

14. Duvekot J., van der Ende J., Verhulst F.C., Slappendel G., van Daalen E., Maras A., 



Aleksandra Grzeszak

140

Greaves-Lord K., Factors influencing the probability of a diagnosis of autism spectrum 
disorder in girls versus boys, Autism, 21(6), 2017, s. 646-658.

15. Frazier T. W., Hardan A. Y., Equivalence of symptom dimensions in females and males 
with autism, Autism, 21(6), 2017, s. 749-759.

16. Dean M., Harwood R., Kasari C., The art of camouflage: Gender differences in the social 
behaviors of girls and boys with autism spectrum disorder, Autism, 21(6), 2017, s. 678-689.

17. Lai M.-C., Lomabardo M.V., Ruigrok A.N.V., Chakrabarti B., Auyeung B., Szatmari 
P., Happé F., Baron-Cohen S., MRC AIMS Consortium, Quantifying and exploring 
camouflaging in men and women with autism, Autism, 21(6), 2017, s. 690-702.

18. Sutherland R., Hodge A., Bruck S., Costley D., Klieve H., Parent-reported differences 
between school-aged girls and boys on the autism spectrum, Autism, 21(6), 2017, s. 785-794.

19. Gonzales-Gadea M.L., Tripicchio P, Rattazzi A., Baez S., Marino J., Roca M., Manes F., 
Ibanez A., Inter-individual cognitive variability in children with Asperger’s syndrome, 
Frontiers in Human Neuroscience, 8, 2014.

20. Wei X., Christiano E.R.A., Yu J.W., Wagner M., Spiker D., Reading and math 
achievement profiles and longitudinal growth trajectories of children with an autism 
spectrum disorder, Autism, 19(2), 2015, s. 200-210.

21. Chen L., Abrams D.A., Rosenberg-Lee M., Iuculano T., Wakeman H.N., Prathap S., 
Chen T., Menon V., Quantitative Analysis of Heterogeneity in Academic Achievement of 
Children with Autism, Clinical Psychological Science, 7(2), 2019, s. 362-380.

22. Grinswold D. E., Barnhill G. P., Smith Myles B., Hagiwara T., Simpson R. L., Asperger’s 
Syndrome and Academic Achievement, Focus On Autism And Other Developmental 
Disabilities, 17(2), 2002, s. 94-102.

23. Schaefer Whitby P. J., Travers J. C., Hernik J., Academic Achievement and Strategy 
Instruction to Support the Learning of Children With High-Functioning Autism, Beyond 
Behaviour, 2009, s. 3-9.

24. Frith, U., Autyzm – wyjaśnienie tajemnicy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 2008.

25. Hull L., Mandy W., Petrides K. V., Behavioural and cognitive sex/gender differences in 
autism spectrum condition and typically developing males and females, Autism, 21(6), 
2017, s. 706-727.

26. Grandin T., Panek R., Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów, Copernicus 
Center Press sp. z o.o., Kraków 2019.

27. Pisula E., Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2000.

28. Bölte S., Duketis E., Poustka F., Holtmann M., Sex differences in cognitive domains and 
their clinical correlates in higher-functioning autism spectrum disorders, Autism, 15(4), 
2011, s. 497-511.

29. Attwood, T., Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik, Harmonia Universalis, Gdańsk 2013.
30.  Demetriou E.A., Lampit A., Quintana D.S., Naismith S.L., Song Y.J.C., Pye J.E., Hickie 

I., Guastella A.J., Autism spectrum disorders: a meta-analysis of executive function, 
Molecular Psychiatry, 23, 2018, s. 1198-1204. 

31. Happé F., Booth R., Charlton R., Hughes C., Executive function deficits in autism 
spectrum disorders and attention-deficit/hyperactivity disorder: Examining profiles across 
domains and ages, Brain and Cognition, 61, 2006, s. 25-39.

32. Dickerson Mayes S., Calhoun S.L., Ability profiles in children with autism, Autism, 6(4), 
2003, s. 65-80.

33. Kaur M., Srinivasan S., Bhat A., Comparing motor performance, praxis, coordination, 
and interpersonal synchrony between children with and without Autism Spectrum 
Disorder (ASD), Research in developmental disabilities, 72, 2018, s. 79-95. 

34. Rutkowski E.M., Brimer D., Physical education issues for students with autism: school 
nurse challenges, The Journal of School Nursing, 00 (0), 2013,s. 1-6.

35. Keen D., Webster A., Ridley G., How well are children with autism spectrum disorder doing 
academically at school? An overview of the literature, Autism, 20(3), 2016, s. 276-294.



Mocne strony i trudności w nauce szkolnej dziewcząt i chłopców 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej w perspektywie ich rodziców

141

Mocne strony i trudności w nauce szkolnej dziewcząt i chłopców z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej w perspektywie ich rodziców
Streszczenie
Doświadczenia związane z edukacją szkolną dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
(ASD) w Polsce są dotąd mało zbadane. Niniejsze badanie miało na celu sprawdzić jakie są ich mocne 
strony i trudności związane z nauką szkolną. Ponadto miało dostarczyć informacji na temat dziewcząt 
ze spektrum autyzmu, które wciąż pozostają mało poznaną grupą. W badaniu zebrano informacje na 
temat 25 dziewcząt i 25 chłopców w normie intelektualnej z diagnozą autyzmu lub zespołu Aspergera, 
w wieku od 8 do 24 lat (M = 13,9). W tym celu posłużono się częściowo ustrukturyzowanymi 
wywiadami z ich rodzicami – głównie matkami. Uzyskane dane zostały poddane analizie ilościowej, 
w tym porównaniom między grupami dziewcząt i chłopców, oraz analizie jakościowej. W toku analizy 
tematycznej wyszczególniono przykłady mocnych stron i trudności w nauce uczniów z ASD w relacji ich 
rodziców. Wyniki wskazały na istnienie zarówno różnic, jak i podobieństw międzypłciowych w badanych 
aspektach, a także pozwoliły nakreślić ogólną charakterystykę mocnych stron i trudności związanych 
z nauką szkolną dziewcząt i chłopców w spektrum autyzmu i normie intelektualnej. Otrzymane rezultaty 
mogą przyczynić się do stworzenia charakterystyki dziewcząt z ASD oraz mieć zastosowanie praktyczne, 
służąc lepszemu dostosowaniu nauczania do specyfiki uczniów ze spektrum autyzmu.
Słowa kluczowe: spektrum autyzmu, nauka, szkoła, wywiady z rodzicami

Areas of academics strengths and weaknesses of intellectually able girls 
and boys with autism spectrum disorder – parental perspective
Abstract 
School experiences of children and adolescents with autism spectrum disorder (ASD) in Poland has, thus 
now, received little attention from researchers. The aim of this study was to investigate their academic 
strengths and weaknesses. In addition, it was supposed to provide information on girls with ASD who are 
still a poorly understood group. Information on 25 girls and 25 boys diagnosed with autism or Asperger’s 
syndrome, aged 8 to 24 (M = 13.9) was collected using semi-structured interviews with their parents – 
mainly mothers. Quantitative analysis was conducted, including comparisons between groups of girls and 
boys. In the course of qualitative thematic analysis examples of academic strengths and difficulties of 
students with ASD were detailed and exemplified by the citations of parents’ answers. The results showed 
the existence of differences and similarities between the sexes in the examined aspects, and also allowed 
to outline the general characteristics of academic strengths and weaknesses of girls and boys in the autism 
spectrum with average or high IQ. These results may contribute to the creation of the characteristics of 
girls with ASD and may have practical application, serving to better adapt the teaching to the specificity 
of students on the autism spectrum.
Keywords: autism, academic achievement, school education, interviews with parents
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Ocena poziomu wiedzy młodzieży w wieku od 13 do 16 
lat na temat prawidłowej pielęgnacji skóry 

1. Wprowadzenie
Odpowiednia pielęgnacja to klucz do utrzymania zdrowej skóry, pomaga też 

utrzymać ją w dobrej kondycji, odbudować naturalną barierę ochronną oraz wpływa 
na poprawę mikrokrążenia. Najważniejszym aspektem w pielęgnacji jest przede 
wszystkim systematyczność oraz stosowanie preparatów dostosowanych do potrzeb 
danego rodzaju skóry. Najczęstszym problem skórnym pojawiającym się w okresie 
dojrzewania jest trądzik pospolity (Acne vulgaris). Z przeglądu literatury wynika, 
że schorzenie to dotyka nawet 83-95% populacji między 16. a 19. rokiem życia 
[1, 2]. W zdecydowanej większości przypadków spotykana jest postać łagodna 
trądziku, występująca u ok. 85% osób dotkniętych zmianami, pozostałe 15% może 
mieć przebieg przewlekły [2]. Chorobie towarzyszy nie tylko nieestetyczny wygląd 
skóry, ale głównie obecność zmian zapalnych o różnym nasileniu, a schorzenie może 
prowadzić u osób młodych do niskiej samooceny i wpływa znacząco na samopoczucie 
pacjenta [3]. Powstawanie trądziku jest wieloczynnikowe [4, 5]. Główną rolę odgrywa 
nadmierna aktywność gruczołów łojowych, na którą wpływ mają: gospodarka 
hormonalna oraz czynniki genetyczne, jak również skłonność do wzmożonej 
keratynizacji ujść mieszków włosowych. Czynniki te stwarzają sprzyjające warunki 
do namnażania się bakterii beztlenowych Propionibacterium acnes, odpowiadających 
za nasilanie się zmian zapalnych wokół zmian trądzikowych [6]. Bakteria ta zaliczana 
jest do drobnoustrojów gram-dodatnich, o kształcie pałeczkowatym, której kolonie 
cechuje duży polimorfizm [4]. Chorobotwórczość tych mikroorganizmów wiąże się 
z wydzielaniem przez nie enzymów rozkładających łój, zaś produkty jego rozpadu 
powodują działanie drażniące i migrację w okolice gruczołu łojowego komórek 
odpowiedzialnych za reakcję zapalną [2, 4, 6]. 

Mówiąc o trądziku pospolitym trzeba również zaznaczyć, że to schorzenie nie 
dotyczy wyłącznie skóry twarzy, gdyż zmiany zapalne mogą występować także na 
klatce piersiowej, plecach oraz innych partiach ciała [2]. Trądzik pospolity powstaje 
najczęściej na podłożu skóry tłustej. Podstawowymi objawami trądziku są łojotok, 
wykwity skórne w postaci zapalnej (grudki zapalne, krosty, torbiele, guzki) oraz 
w postaci niezapalnej (zaskórniki otwarte i zamknięte) [4].

Na powstawanie zmian trądzikowych mają również wpływ czynniki środowiskowe. 
Zaobserwowano poprawę wyglądu skóry objętej trądzikiem po zastosowaniu 
odpowiednio zbilansowanej diety, bogatej w: produkty o niskim indeksie 

1 mnawrocka@wsns.lublin.pl, Wydział Nauk Medycznych, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,  
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3 k.madej@projektor.org.pl, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Nauk Medycznych, Wyższa 
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glikemicznym, świeże warzywa i owoce czy zdrowe kwasy tłuszczowe. Równie 
ważne jest w tym przypadku odpowiednie nawodnienie organizmu [7, 8]. Stres jest 
kolejnym czynnikiem sprzyjającym powstawaniu zmian trądzikowych, wpływa on na 
wytwarzanie neuromediatorów pozapalnych oraz zwiększenie surowiczego stężenia 
kortyzolu [8, 9].

Leczenie miejscowe jest podstawową metodą terapeutyczną stosowaną przez 
dermatologów w łagodnym oraz umiarkowanym przebiegu tego schorzenia. Leczenie 
miejscowe stosowane jest także jako terapia podtrzymująca leczenie ogólne trądziku 
[6, 8, 10]. Preparaty przeznaczone do leczenia miejscowego mają różny skład, jest to 
uwarunkowane m.in. od postaci trądziku, jego przebiegu, wieku pacjenta. Głównymi 
substancjami czynnymi, które stosowane są w terapii miejscowej są: retinoidy, kwas 
azelainowy, kwas salicylowy, nadtlenek benzoilu, hydroksykwasy. Są to związki 
przede wszystkim o działaniu komedolitycznym, co oznacza, że odblokowują one 
pory i działają złuszczająco. Stosuje się również antybiotyki o działaniu miejscowym 
np. erytromycynę i klindamycynę [8, 10, 11]. Innymi preparatami stosowanymi 
miejscowo są: siarka – działająca komedolitycznie i przeciwłojotokowo, ichtiol – 
o działaniu przeciwzapalnym, odkażającym, keratoplastycznym, przeciwwysiękowym 
i przeciwbólowym, rezorcyna – o właściwościach odkażających i złuszczających 
[10]. Leczenie ogólne dotyczy ciężkich postaci trądziku (grudkowo-krostowego, 
skupionego czy ropowiczowego). Niejednokrotnie obejmuje ono leczenie hormonalne 
w połączeniu z antybiotykoterapią. Zazwyczaj stosowane są wówczas tetracyklina 
oraz jej pochodne (minocyklina i doksycyklina), makrolidy, izotetrynoidy [8, 10, 12].

Występowanie trądziku młodzieńczego wiąże się z potrzebą szczególnej pielęgnacji 
i stosowania odpowiednich preparatów kosmetycznych i/lub dermatologicznych. 
Kosmetyki polecane do oczyszczania skóry trądzikowej powinny mieć postać żeli 
łagodnie usuwających zanieczyszczenia albo lekkich emulsji typu O/W. Niewskazane 
jest stosowanie preparatów na bazie mydeł zasadowych, ponieważ wysuszają 
one skórę [5, 14]. Warto używać kosmetyków o lekko kwaśnym pH. Właściwa 
higiena skóry zapobiega namnażaniu się bakterii, zapychaniu się ujść gruczołów 
łojowych, a w konsekwencji powstawaniu zaskórników. Produkty te delikatnie 
usuwają z powierzchni skóry martwy, zrogowaciały naskórek, łój, pot, kurz oraz 
oczyszczają ujścia gruczołów łojowych [6, 14]. W skład preparatów do pielęgnacji 
skóry objętej trądzikiem wchodzą zwykle składniki o działaniu: przeciwbakteryjnym, 
przeciwzapalnym, przeciwłojotokowym, złuszczającym, matującym, nawilżającym, 
łagodzącym oraz regulującym pracę gruczołów łojowych. W pielęgnacji cery objętej 
trądzikiem powinno używać się kremów nawilżających, nie tłustych, o zbliżonym 
składzie do naturalnego płaszcza ochronnego skóry. Powinny one być pozbawione 
emulgatorów, środków drażniących i zapachowych [6]. Ważnym aspektem 
w pielęgnacji tego typu skóry jest przede wszystkim wytrwałość, systematyczność 
i dbanie o higienę. Domowa pielęgnacja powinna być ukierunkowana na powstrzymanie 
powstawania zaskórników, działanie matujące, stabilizację wytwarzania łoju oraz 
działanie antybakteryjne [15]. 

Odpowiednie traktowanie młodej skóry, szczególnie tej objętej trądzikiem, 
przy zastosowaniu właściwego leczenia dermatologicznego, pozwala chorym 
uporać się z tym problemem, bez efektów ubocznych, jakimi mogą być np. blizny 
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potrądzikowe. Wydaje się zatem, że kluczowa w tym miejscu będzie właściwa 
wiedza na temat prawidłowej pielęgnacji skóry wśród młodych osób, a codzienna 
pielęgnacja ma za zadanie utrzymanie skóry w czystości, zachowania jej w dobrej 
kondycji, zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem, jak również zapobieganie 
ewentualnym podrażnieniom [16].
2. Cel pracy

Celem pracy jest ocena poziomu wiedzy młodzieży w wieku od 13 do 16 lat na 
temat prawidłowej pielęgnacji skóry.
3. Materiały i metody

Badania przeprowadzone zostały w pierwszym kwartale 2016 roku z udziałem 
100 respondentów pomiędzy 13. a 16. rokiem życia, z czego kobiety stanowiły 
58% ankietowanych, zaś mężczyźni 42%. Narzędziem badawczym był autorski 
kwestionariusz ankiety. Odpowiedzi uzyskane w ankietach poddane zostały analizie 
statystycznej. Przedstawiono wyniki dla ogółu badanych w każdym pytaniu, a także 
poszukiwano zależności pomiędzy różnymi odpowiedziami respondentów, oraz 
pomiędzy cechami społeczno-demograficznymi respondentów, a ich odpowiedziami. 
W przeprowadzonej analizie przedstawiono zależności istotne statystycznie, co 
najmniej na poziomie p < 0,05 oraz zależności bliskie istotności statystycznej.
4. Wyniki i ich omówienie

W pierwszym pytaniu ankietowani zostali poproszeni o określenie swojego rodzaju 
cery. Znacznie więcej mężczyzn – 52,4%, niż kobiet – 15,5% wskazało w odpowiedzi 
na cerę normalną. Jednocześnie, więcej mężczyzn – 11,9% niż kobiet – 5,2% 
stwierdziło, że nie wie, jaki ma rodzaj cery. Z kolei zdecydowanie więcej kobiet niż 
mężczyzn zadeklarowało, że posiada cerę mieszaną, trądzikową lub suchą (tabela 1).

Tabela 1. Płeć a rodzaj cery

Pytanie: Jaki typ cery 
posiadasz?

Płeć
kobiety mężczyźni
N % N %

normalna 9 15,5 22 52,4
mieszana 17 29,3 5 11,9
trądzikowa 13 22,4 5 11,9
sucha 8 13,8 1 2,4
nie wiem 3 5,2 5 11,9
tłusta 4 6,9 2 4,8
wrażliwa 4 6,9 2 4,8
Ogółem 58 100,0 42 100,0
Test Chi-2: Chi-2 = 20,803, p = 0,002**

Źródło: opracowanie własne

W kolejnym pytaniu, respondenci zostali poproszeni o odpowiedź, czym 
oczyszczają skórę twarzy. Wyniki zebrano w tabeli 2. Zachodzi wysoce istotna 
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statystycznie zależność pomiędzy płcią, a środkami używanymi do oczyszczania 
skóry twarzy. Kobiety wskazywały najczęściej na tonik – 31%, żel myjący – 20,7% 
i żel antybakteryjny – 17,2%. Z kolei mężczyźni wskazywali głównie na mydła 
(mydło w płynie – 19%, mydło w kostce – 19%) oraz mleczko kosmetyczne – 19%. 
Wyłącznie wodę stosuje 14,3% badanych mężczyzn oraz 6,9% kobiet. Ogółem tylko 
2% badanych podało, że nie stosuje żadnego kosmetyku. 

Tabela 2. Płeć a środki używane do oczyszczania skóry twarzy

Pytanie: Czym 
oczyszczasz skórę twarzy?

Płeć
kobieta mężczyzna
N % N %

tonik 18 31,0 2 4,8
żel myjący 12 20,7 6 14,3
mydło w płynie 7 12,1 8 19,0
żel antybakteryjny 10 17,2 3 7,1
mydło w kostce 3 5,2 8 19,0
mleczko kosmetyczne 3 5,2 8 19,0
woda 4 6,9 6 14,3
żadnym kosmetykiem 1 1,7 1 2,4
Ogółem 58 100,0 42 100,0
Test Chi-2: Chi-2 = 21,574, p = 0,003**

Źródło: opracowanie własne

Respondentów zapytano także, czy kosmetyki, których używają, są w ich opinii 
przeznaczone do typu cery, który posiadają. Możliwe były trzy warianty odpowiedzi: 
1) tak, zawsze są to kosmetyki odpowiednie dla mojej skóry; 2) trudno mi powiedzieć, 
są to zwykle różne preparaty, do różnych cer; 3) nie, w ogóle nie zwracam na to uwagi. 
Blisko połowa respondentów (46%) zadeklarowała, że stosuje kosmetyki zgodnie 
z typem cery jaki posiadają. Z kolei 29% stosuje preparaty do różnego typu cer, 
a co czwarty badany (25%) przyznał, że w ogóle nie zwraca na to uwagi. Występuje 
wysoce istotna statystycznie zależność między płcią, a stosowaniem kosmetyków 
przeznaczonych do właściwego typu cery. Znacznie więcej kobiet (63,8%) niż 
mężczyzn (21,4%) stwierdziło, że zawsze używa kosmetyków odpowiednich do 
rodzaju skóry, jaką posiada. Z kolei znacznie więcej mężczyzn (52,4%) niż kobiet 
(5,2%) w ogóle nie zwraca na to uwagi (tab. 3). 
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Tabela 3. Płeć a stosowanie kosmetyków przeznaczonych do właściwego typu cery

Czy kosmetyki, które stosujesz są
przeznaczone do Twojego typu cery?

Płeć
kobieta mężczyzna
N % N %

tak, zawsze są to kosmetyki odpowiednie 
dla mojej skóry

37 63,8 9 21,4

trudno mi powiedzieć, są to zwykle różne 
preparaty, do różnych cer

18 31,0 11 26,2

nie, w ogóle nie zwracam na to uwagi 3 5,2 22 52,4

Ogółem 58 100,0 42 100,0

Test Chi-2: Chi-2 = 31,417, p = 0,000**

Źródło: opracowanie własne

Uzyskane odpowiedzi wskazują, że występuje także istotna statystycznie zależność 
między stosowaniem kosmetyków przeznaczonych do odpowiedniego typu cery, 
a środkami używanymi do oczyszczania skóry twarzy. Osoby, które zgadzają się ze 
stwierdzeniem, że „zawsze są to kosmetyki odpowiednie dla mojej skóry”, częściej 
używają toników i żeli antybakteryjnych. Z kolei osoby, które wybrały odpowiedź, że 
„nie zwracają w ogóle uwagi na fakt, czy kosmetyk jest przeznaczony do pielęgnacji 
danego typu cery”, częściej stosują do oczyszczania mydeł w płynie, mydeł w kostce 
oraz wody lub nie stosują niczego. Ciekawy jest również fakt, że żeli myjących 
używają głównie respondenci, którzy wybrali odpowiedź „trudno mi powiedzieć, są 
to zwykle różne preparaty, do różnych cer” (tab. 4).

Tabela 4. Stosowanie kosmetyków przeznaczonych od odpowiedniego typu cery a środki używane do 
oczyszczania skóry twarzy

Pytanie: Czym 
oczyszczasz 
skórę twarzy?

Czy kosmetyki, które stosujesz 
są przeznaczone do Twojego typu cery?

tak, zawsze są 
to kosmetyki 
odpowiednie dla 
mojej skóry

trudno mi 
powiedzieć, są 
to zwykle różne 
preparaty, do 
różnych cer

nie, w ogóle nie 
zwracam na to 
uwagi

N % N % N %
tonikiem 14 30,4 5 17,2 1 4,0
żelem myjącym 7 15,2 8 27,6 3 12,0
mydłem w płynie 5 10,9 3 10,3 7 28,0
żelem antybakteryjnym 8 17,4 5 17,2 0 0,0
mydłem w kostce 3 6,5 4 13,8 4 16,0
mleczkiem 5 10,9 3 10,3 3 12,0
wodą 4 8,7 1 3,4 5 20,0
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nie stosuję niczego  
do oczyszczania

0 0,0 0 0,0 2 8,0

Ogółem 46 100,0 29 100,0 25 100,0
Test Chi-2: Chi-2 = 27,556, p = 0,016*

Źródło: opracowanie własne
 Ankietowani zostali zapytani także o częstość stosowania kosmetyków do 

pielęgnacji skóry twarzy. Co trzeci respondent (34%) potwierdził, że codziennie 
rano i wieczorem stosuje tego rodzaju preparaty. Z kolei 22% używa ich tylko 
wieczorem, a 7% wyłącznie rano. Liczne w badanej grupie są również osoby (17%), 
które zadeklarowały, że prawie wcale nie stosują kosmetyków do pielęgnacji skóry 
twarzy. Występuje wysoce istotna statystycznie zależność między płcią, a częstością 
stosowania kosmetyków do pielęgnacji skóry twarzy. Aż 51,7% kobiet i jedynie 9,5% 
mężczyzn stosuje je codziennie rano i wieczorem. Również wyraźnie więcej kobiet 
(27,6%) niż mężczyzn (14,3%) używa kosmetyków pielęgnacyjnych do twarzy tylko 
wieczorem. Z kolei wyraźnie więcej mężczyzn niż kobiet stwierdziło, że prawie wcale 
ich nie stosuje, stosuje rzadko lub wyłącznie rano (tab. 5).

Tabela 5. Płeć a częstość stosowania kosmetyków do pielęgnacji skóry twarzy

Pytanie: Jak często stosujesz 
kosmetyki do pielęgnacji skóry 
twarzy?

Płeć
kobieta mężczyzna
N % N %

codziennie (rano i wieczorem) 30 51,7 4 9,5

tylko rano 2 3,4 5 11,9
tylko wieczorem 16 27,6 6 14,3

kilka razy w tygodniu 4 6,9 4 9,5
rzadko 4 6,9 8 19,0
prawie wcale nie stosuję 
kosmetyków do pielęgnacji 2 3,4 15 35,7

Ogółem 58 100,0 42 100,0
Test Chi-2: Chi-2 = 35,333, p = 0,000**

Źródło: opracowanie własne

Zachodzi również wysoce istotna statystycznie zależność pomiędzy stosowaniem 
kosmetyków przeznaczonych do właściwego typu cery, a częstością stosowania 
kosmetyków do pielęgnacji skóry twarzy. Generalnie osoby badane stosujące 
odpowiednie kosmetyki dla swojego typu cery wskazywały, że stosują je codziennie 
rano i wieczorem – 45,7% lub tylko wieczorem – 30,4%. Natomiast respondenci nie 
zwracający uwagi na fakt właściwego dostosowania kosmetyku do rodzaju swojej 
skóry albo stosują preparaty kosmetyczne rzadko – 20,0% lub prawie wcale – 56% 
(tab. 6).
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Tabela 6. Stosowanie kosmetyków przeznaczonych do właściwego typu cery a częstość stosowania 
kosmetyków do pielęgnacji skóry twarzy

Pytanie: Jak często 
stosujesz kosmetyki 
do pielęgnacji skóry 
twarzy?

Pytanie: Czy kosmetyki, które stosujesz 
są przeznaczone do Twojego typu cery?

tak, zawsze są 
to kosmetyki 
odpowiednie dla 
mojej skóry

trudno mi 
powiedzieć, są 
to zwykle różne 
preparaty, do 
różnych cer

nie, w ogóle nie 
zwracam na to 
uwagi

N % N % N %
codziennie, rano 
i wieczorem 21 45,7 11 37,9 2 8,0

tylko rano 3 6,5 3 10,3 1 4,0
tylko wieczorem 14 30,4 6 20,7 2 8,0
kilka razy w tygodniu 4 8,7 3 10,3 1 4,0
rzadko 3 6,5 4 13,8 5 20,0
prawie wcale nie 
stosuję kosmetyków do 
pielęgnacji

1 2,2 2 6,9 14 56,0

Ogółem 46 100,0 29 100,0 25 100,0
Test Chi-2: Chi-2 = 44,822, p = 0,000**

Źródło: opracowanie własne

Respondenci zapytani byli również, czy kiedykolwiek korzystali z usług 
kosmetyczki. Odpowiedź twierdzącą wskazało ogółem 19% badanych. Występuje 
tutaj istotna statystycznie zależność między płcią, a korzystaniem z usług kosmetyczki 
(Chi-2 = 6,615, p = 0,010*). Z usług kosmetyczki skorzystało w badanej grupie 
nastolatków 27,6% kobiet oraz 7,1% mężczyzn (wyk. 1).

Wykres 1. Płeć a korzystanie z usług kosmetyczki w gabinecie kosmetycznym.  
Źródło: [opracowanie własne]
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Uzyskane wyniki wskazują również, że występuje istotna statystycznie zależność 
pomiędzy korzystaniem z usług kosmetyczki a częstością stosowania kosmetyków 
do pielęgnacji skóry twarzy. Aż 63,2% osób korzystających z takich usług i jedynie 
27,2% niekorzystających z usług kosmetyczki, stosuje kosmetyki do pielęgnacji skóry 
twarzy codziennie rano i wieczorem. Z kolei wyłącznie osoby niekorzystające z usług 
kosmetyczki wskazywały na odpowiedzi: „kilka razy w tygodniu”, „rzadko”, „prawie 
wcale” (tab. 7). 

Tabela 7. Korzystanie z usługi kosmetyczki w gabinecie kosmetycznym a częstość stosowania 
kosmetyków do pielęgnacji skóry twarzy

Pytanie: Jak często stosujesz kosmetyki 
do pielęgnacji skóry twarzy?

Pytanie: Czy kiedykolwiek korzystałeś/-aś z usług 
kosmetyczki w gabinecie kosmetycznym ?
tak nie
N % N %

codziennie, rano i wieczorem 12 63,2 22 27,2
tylko rano 2 10,5 5 6,2
tylko wieczorem 5 26,3 17 21,0
kilka razy w tygodniu 0 0,0 8 9,9
rzadko 0 0,0 12 14,8
prawie wcale nie stosuję kosmetyków do 
pielęgnacji

0 0,0 17 21,0

Ogółem 19 100,0 81 100,0
Test Chi-2: Chi-2 = 15,160, p = 0,010*

Źródło: opracowanie własne

Większość badanych – 29,5% czerpie informacje na temat pielęgnacji skóry twarzy 
z internetu. Popularnymi źródłami wiedzy są również: telewizja (17,9%) oraz rodzice 
(15,6%), zaś w ogóle tym tematem nie interesuje się 16,2% respondentów (tab. 8). 
Internet był również wskazywany jako główne źródło wiedzy na temat kosmetyków 
pielęgnacyjnych w badaniach przeprowadzonych przez Bojarczuk i wsp. [16].

Tabela 8. Źródła wiedzy na temat pielęgnacji skóry twarzy wśród ankietowanych

Pytanie: Skąd czerpiesz wiedzę na temat pielęgnacji skóry twarzy?
Odpowiedzi
N %

Internet 51 29,5
telewizja 31 17,9
nie interesuję się tym i nie posiadam takiej wiedzy 28 16,2
od rodziców 27 15,6
od kosmetyczki 14 8,1
od znajomych 11 6,4
radio 6 3,5
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prasa 5 2,9
Ogółem 173 100,0

Źródło: opracowanie własne (N – nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli wskazać więcej niż 
jedną odpowiedź)

Zaobserwowano wysoce istotną statystycznie zależność pomiędzy płcią, a brakiem 
zainteresowania tematem pielęgnacji skóry twarzy (Chi-2 = 17,385, p = 0,000**). Aż 
50% badanych mężczyzn wskazało, że nie interesuje się tematyką pielęgnacji skóry 
twarzy i nie posiada takiej wiedzy, podczas gdy z takim stwierdzeniem zgodziło się 
tylko 12,1% badanych kobiet (wyk. 2).

Wykres 2. Płeć a brak zainteresowania tematem pielęgnacji skóry twarzy.  
Źródło: [opracowanie własne]

Blisko połowa respondentów (45%) jest zdania, że sposób odżywiania zdecydowanie 
wpływa na wygląd skóry. Tylko 13% badanych miało skrajnie przeciwną opinię 
i wskazali oni na odpowiedzi „raczej nie” i „zdecydowanie nie” (wyk. 3).

Wykres 3. Opinia na temat tego, czy odżywianie się ma wpływ.  
Źródło: na wygląd skóry [opracowanie własne]
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Zachodzi tu również wysoce istotna statystycznie zależność pomiędzy płcią, 
a opinią na temat, czy odżywianie ma wpływ na wygląd skóry. Kobiety zgadzały się 
z tą opinią znacznie częściej niż mężczyźni (Z = -3,561, p = 0,000**) (wyk. 4).

Wykres 4. Płeć a opinia na temat tego, czy odżywianie się ma wpływ na wygląd skóry.  
Źródło: [opracowanie własne]

72% badanych zdecydowanie uważa, że używki mają wpływ na wygląd skóry. 
Odmiennego zdania jest 6% badanych (wskazali oni na odpowiedzi „raczej nie” 
i „zdecydowanie nie”) (wyk. 5).

Wykres 5. Opinia badanych na temat tego, czy używki mają wpływna wygląd skóry.  
Źródło: [opracowanie własne]

Przy analizie odpowiedzi na to pytanie, również zaobserwowano zależność 
pomiędzy płcią, a opinią na temat, czy używki mają wpływ na wygląd skóry. Kobiety 
zgadzały się z tą opinią częściej (81%) niż mężczyźni (59,5%) (wyk. 6).
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Wykres 6. Płeć a opinia na temat tego, czy używki mają wpływ na wygląd skóry.  
Źródło: [opracowanie własne]

5. Wnioski
Problemy skórne pojawiąjące się w wieku dojrzewania mają wpływ nie tylko na 

postrzeganie danej osoby przez rówieśników, ale również na samoocenę, dlatego ważne 
jest, aby młodzież posiadała właściwą wiedzę i nawyki w codziennej pielęgnacji skóry. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że respondenci nie posiadają odpowiednich 
nawyków pielęgnacyjnych i nie posiadają odpowiedniej wiedzy na ten temat. Część 
respondentów do mycia twarzy używa mydeł, które mogą wysuszać skórę lub co 
gorsze, stosują do tego celu wyłącznie wodę. Jeśli rozpatrywać będziemy dopasowanie 
kosmetyku pielęgnacyjnego do rodzaju cery, to aż 29% respondentów przyznało, że 
stosuje preparaty przeznaczone do różnego typu cer, a co czwarty badany przyznał, że 
w ogóle nie zwraca na to uwagi. W tej grupie znalazło się też znacznie więcej mężczyzn 
niż kobiet. Jeżeli chodzi o częstotliwość stosowania preparatów do pielęgnacji 
skóry twarzy, to co trzeci z respondentów stosuje je codziennie rano i wieczorem, 
ale 22% używa ich tylko wieczorem. Aż 17% zadeklarowało, że prawie wcale nie 
stosuje kosmetyków do pielęgnacji skóry twarzy. Ankietowani czerpią wiedzę na 
temat pielęgnacji skóry głównie z internetu – 29,5% oraz telewizji – 17,9%. Wśród 
respondentów znalazły się też osoby, które nie interesują się w ogóle tym tematem 
i stanowili oni 16,2% ogółu badanych. 

Zadowalający jest jednakże fakt, że 72% badanych zdecydowanie uważa, że 
używki mają wpływ na wygląd skóry, a blisko połowa badanych – 45% jest zdania, że 
dieta również ma wpływ na funkcjonowanie i wygląd skóry człowieka. 
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Ocena poziomu wiedzy młodzieży w wieku od 13 do 16 lat na temat prawidłowej 
pielęgnacji skóry
Streszczenie
Wprowadzenie. Odpowiednia pielęgnacja to klucz do utrzymania zdrowej skóry, pomaga też utrzymać 
ją w dobrej kondycji, odbudować naturalną barierę ochronną oraz wpływa na poprawę mikrokrążenia. 
Najważniejszym aspektem w pielęgnacji jest przede wszystkim systematyczność oraz stosowanie 
preparatów dostosowanych do potrzeb danego rodzaju skóry.
Cel pracy. Ocena poziomu wiedzy młodzieży w wieku od 13 do 16 lat na temat prawidłowej pielęgnacji 
skóry. 
Materiał i metody. Metodą badawczą były anonimowe badania ankietowe. W badaniu wzięło udział 100 
respondentów. 
Wyniki. Połowa respondentów (46%) stosuje kosmetyki zgodnie z typem cery, jaki posiadają. 29% stosuje 
preparaty do różnego typu cer. Co czwarty badany (25%) przyznał, że w ogóle nie zwraca na to uwagi. 
34% badanych stosuje kosmetyki codziennie rano i wieczorem, zaś 22% używa ich tylko wieczorem. 
Aż 17% ankietowanych prawie wcale nie stosuje kosmetyków do pielęgnacji skóry twarzy. Głównym 
źródłem informacji na temat kosmetyków pielęgnacyjnych dla badanych jest internet – 29,5%. 
Wnioski. Z przeprowadzonych badań wynika, że respondenci nie posiadają odpowiednich nawyków 
pielęgnacyjnych i nie posiadają odpowiedniej wiedzy na ten temat.
Słowa kluczowe: skóra, pielęgnacja skóry, młodzież
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Assessment of knowledge of adolescents aged 13-16 years about skin care 
Abstract
Background. Appropriate skin care is the secret for maintaining skin health, and it also helps to maintain 
it in good condition, rebuild the natural protective barrier and improves microcirculation. The most 
important aspect in skin care is regularity and the application of preparations adapted to the type of skin.
Objectives. The aim of this work is to assess of knowledge of adolescents aged 13-16 years about skin 
care.
Material and methods. Evaluation of adolescents’ knowledge concerning proper skin care guidelines was 
conducted among 100 respondents using anonymous survey.
Results. Half of the respondents (46%) use cosmetics according to the type of skin they have. 29% use 
preparations for various skin types. Every fourth respondent (25%) admitted, that he did not pay attention 
at all. 34% of respondents use cosmetics every morning and evening, while 22% use them only in the 
evening. As many as 17% of respondents do not use cosmetics for facial skin care. The main source of 
source of information on skin care for the test is the internet – 29,5%. Results show, that the respondents 
do not have proper skin care habits and do not have the proper knowledge on this subject.
Keywords: skin, skin care, adolescents
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Fenomen pedagogiczny ,,Ognisk Wychowawczych” 
jako placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży 

zagrożonej niedostosowaniem i sieroctwem społecznym
1. Wprowadzenie

Dzieciństwo jest bardzo ważnym okresem w życiu człowieka. Wszystkie czynniki 
oddziałujące wówczas na dziecko, mają zasadniczy wpływ na kształtowanie się 
jego osobowości. Pierwszą instytucją, która wychowuje oraz socjalizuje dziecko, 
jest jego rodzina. To ona jest podstawową jednostką życia społecznego i najlepszym 
środowiskiem wychowawczym dla dziecka [1]. Niektóre z rodzin nie są w stanie, 
wypełniać wszystkich swoich funkcji. Wtedy trzeba objąć je szczególną opieką [2]. Jak 
pokazuje doświadczenie, takiej pomocy obecnie potrzebują nie tylko rodziny niepełne, 
czy w jakiś sposób pokrzywdzone przez los, ale coraz częściej także te dobrze sytuowane, 
w których rodzice pracujący od rana do późnych godzin wieczornych, nie mają czasu 
na budowanie relacji z własnymi dziećmi2. Do wsparcia takich rodzin zobowiązane jest 
państwo, które posługuje się w tym celu różnymi instytucjami, tj.: pedagodzy szkolni, 
świetlice socjoterapeutyczne, asystenci rodziny, pracownicy socjalni, ale także, ciągle za 
mało zauważane i doceniane, placówki wsparcia dziennego [3]. 

Najlepszym, rekomendowanym rozwiązaniem dla potrzebujących dzieci i ich rodzin 
jest zorganizowanie takiej działalności opiekuńczo-wychowawczej i profilaktycznej, 
która stworzy dzieciom warunki do lepszego startu życiowego, ale pozostawiając je 
przy swojej rodzinie, nawet, jeśli jej funkcjonowanie budzi zastrzeżenia3. Od wielu lat, 
takim miejscem, w którym pomoc mogą znaleźć dzieci z rodzin dysfunkcyjnych jest 
placówka instytucjonalna o nazwie ognisko wychowawcze. Wsparcie znajdują tam nie 
tylko dzieci, ale także ich rodzice. Wszystkie prowadzone działania, mają doprowadzić 
do tego, aby dziecko pozostało w swojej rodzinie i nie było potrzeby umieszczania go 
w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, zwanej 
potocznie ,,domem dziecka”.

Pierwsze z ,,ognisk” zostało powołane w latach 20.XX wieku, w innej rzeczywistości 
społecznej i historycznej [4]. Mimo zmieniających się na przestrzeni czasu potrzeb 
w zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczej i profilaktycznej, ,,ogniska” 
przetrwały do dziś. Nadal widoczne jest zapotrzebowanie na takie placówki wśród 
dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. 

1 caroline.garbacz@gmail.com, doktorantka w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Opiekuń-
czej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, www.kul.pl/
2 W takich rodzinach obserwuje się występowanie tzw. ,,sieroctwa utajonego” (subiektywnego). Wystę-
puje, gdy dziecko jest odrzucane przez rodziców, ale w taki sposób, że jest to niewidoczne z zewnątrz, 
poprzez: brak więzi uczuciowych pomiędzy rodzicami a dzieckiem, traktowanie obowiązków rodziciel-
skich w sposób formalny, bądź nieumiejętność okazywania dziecku uczuć. Sprawia to, że dziecko czuje 
się niechciane i niekochane. Dzieci są zadbane, odpowiednio ubrane, żywione, lecz bardzo nieszczęśliwe 
( Jundziłł I., Sytuacja dziecka osieroconego a zadania w zakresie opiekuńczo-wychowawczym, [w:] Trem-
pała J. (red.) „Studia Pedagogiczne”, t. LVIII, Polska Akademia Nauk, Warszawa 1992).
3 Dnia 1.01.1999 r., weszła w życie reforma systemu opieki nad dzieckiem, mówiąca o zmniejszaniu in-
stytucji opiekuńczo-wychowawczych, na rzecz rozbudowywania systemu wsparcia rodziny.
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Za cel nadrzędny niniejszego artykułu postawiono sobie poznanie historii, metod 
i specyfiki pracy ognisk wychowawczych, od początku ich powstania, aż do chwili 
obecnej, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, co sprawiło, że placówki te przetrwały 
ponad dziewięćdziesiąt lat i nadal z sukcesem realizują misję ich założyciela? Być 
może przedstawienie zbioru sprawdzonych metod i form pracy z dziećmi i młodzieżą 
w ogniskach wychowawczych, stanie się inspiracją do aplikacji ich w miejscach, 
w których brakuje takich placówek.
2. Od przedwojennego ,,ogniska” do współczesnej placówki wsparcia 
dziennego

Współczesne ognisko wychowawcze zgodnie z ustawą należy do placówek wsparcia 
dziennego [5]. Jego głównym zadaniem, tak jak świetlic, klubów czy kół zainteresowań 
jest zapewnienie dzieciom opieki i wychowania poprzez pomoc w nauce, organizację 
czasu wolnego, czy wsparcie w rozwoju zainteresowań. Placówka ma za zadanie 
pomagać w szczególności rodzinom, które napotykają trudności w wypełnianiu swoich 
obowiązków wychowawczych [5]. 

Jak już zostało wspomniane pierwsze tego typu placówki, o nazwie ,,ognisko” 
pojawiły się w systemie opieki nad dzieckiem jeszcze przed wojną. Za ich twórcę 
uważa się Kazimierza Lisieckiego (1902-1976). Dziś uznawany jest on za pioniera 
pedagogiki opiekuńczej w Polsce.

 Lisiecki w młodym wieku utracił dom i rodziców. Zamieszkał w bursie, przy 
gimnazjum, w którym się uczył. Niewątpliwie, to, że sam był sierotą, szczególnie 
uwrażliwiło go na potrzeby tych najbiedniejszych, którzy sami nie mogą sobie pomóc. 
Już jako 16-latek, podjął pierwsze próby opieki nad dziećmi-sierotami, które utraciły 
rodziców w trakcie I wojny światowej [6]. Następnie, w 1919 roku, jako student 
Wydziału Pedagogicznego na Wolnej Wszechnicy Polskiej, założył Akademickie 
Koło Przyjaciół Dzieci Ulicy [6]. Wyjechał także w podróż studyjną po Europie, aby 
zapoznać się z pracą wychowawczą w innych krajach i przenieść ją na warunki polskie.

W listopadzie 1928 zostaje powołane Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy 
[7]. Jego przewodniczącym zostaje Lisiecki, jako osoba najbardziej zaangażowana 
i z największym doświadczeniem merytorycznym. Towarzystwo przyjmuje sobie za 
główny cel sprawowanie opieki nad ,,dziećmi ulicy” [6]. W tamtych czasach określano 
tym pojęciem te dzieci, które nie miały swojego domu, nocowały na ulicy, która 
kształtowała ich osobowość i destruktywnie wpływała na przyswajane przez nich 
normy i wzorce, tak ważne w okresie dorastania [4]. Hasłem przewodnim systemu 
wychowawczego Lisieckiego stają się więc, starania o przywrócenie tym dzieciom 
utraconego dzieciństwa i wyrównanie ich startu życiowego. Swój program postanawia 
realizować w oparciu o placówki, które nazywa ogniskami wychowawczymi.

Początkowo do ognisk przyjmowani są tyko chłopcy4. Założeniem placówek 
jest zapewnianie im przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa, a także akceptacji 
i miłości. Dlatego ,,ogniska” funkcjonują tak, aby stanowić dla podopiecznych ,,drugi 
dom”. Dyrektora nazywa się ,,Dziadkiem”, kucharki-ciociami, a wychowawców – 
kolegami. Mimo tej luźnej atmosfery, z perspektywy wielu lat widać, że było to 
miejsce, gdzie kształtowano kolejne pokolenia silnych, honorowych i uczciwych 
4 Zmieniło się to dopiero po roku 1965. Powstaje wtedy pierwsze Ognisko Wychowawcze dla dziew-
cząt – „Muranów”.
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męskich charakterów. Co wpłynęło na ten fenomen pedagogiczny ognisk?
Przede wszystkim od samego początku ,,ogniska” pełniły nie tylko funkcję 

opiekuńczą, poprzez dawanie jedzenia, ogrzania, a w skrajnych przypadkach noclegu 
w tzw. ,,hotelikach”. Ale były to też miejsca, gdzie wychowywano do patriotyzmu 
i służby innym, pomagano w nauce, ukierunkowywano przyszłość, a także stwarzano 
warunki do samorealizacji i socjalizacji [6]. Wszystko działo się przy jednoczesnym 
utrzymywaniu więzi emocjonalnej z domem rodzinnym podopiecznego. Wspierano 
wychowanie chłopców, aby zapobiec rozdzieleniu ich z rodziną, którą od zawsze 
uważano za najlepsze miejsce dorastania młodego człowieka [8]. 

Duży nacisk kładziona na naukę. Wychowankowie byli motywowani i wspierani 
w tym, aby skończyli szkoły i mieli dobre zawody. Organizowano im kursy 
wieczorowe, posyłano do gimnazjów, a nawet na studia pedagogiczne. Nauka, była 
czasem ściśle przestrzeganym na uzupełnianie zaległości. Za nieprzykładanie się do 
niej, można było dostać ,,urlop” od ,,ogniska”, co oznaczał zakaz przychodzenia do 
niego. Wszyscy wiec starali się osiągać jak najlepsze wyniki, adekwatne do swoich 
możliwości [6]. 

W ,,ogniskach” dbano również o rozwijanie zainteresowań podopiecznych. 
Tworzono koła zainteresowań, redagowano gazetkę, organizowano drużyny 
harcerskie, zespoły muzyczne, zajęcia plastyczne, warsztaty fotograficzne, projekcje 
filmowe i kółka teatralne. W każde wakacje i ferie, robiono wszystko, aby znaleźć 
finanse i wspólnie wyjeżdżano na kolonie i obozy [8]. Były one nie tylko pożądane ze 
względu na zdrowie. Dzięki wspólnym wyjazdom i przebywaniu ze sobą całą dobę, 
można było zintensyfikować działania wychowawcze i wdrażać u chłopców pożądane 
dobre zachowania [6].

Przywiązywano również dużą wagę do zajęć sportowych, które miały pełnić 
rolę wychowania zespołowego. Chłopcy trenowali siatkówkę, piłkę nożną, tenisa 
stołowego, uczyli się pływać [6].

W placówkach Lisieckiego obowiązywał tzw. Kodeks moralny, na który składały 
się powiedzonka ,,Dziadka”, które często powtarzał swoim podopiecznym. Jak 
wspomina jeden z wychowanków, panowały tam min. takie zasady, jak: ,,Dotrzymuj 
danego słowa”, ,,Zrobiłeś coś złego, zrób coś dobrego”. ,,Najważniejszą sprawą jest 
honor, rzecz można stracić i odkupić, honoru się nie odkupi”, ,,Hańbą jest uderzyć 
słabszego”, ,,Złe wyniki w nauce mogły być przyczyną urlopu, czyli braku możliwości 
przychodzenia do ogniska”, ,,To nie ochronka – tu każdy pracuje dla siebie i koło siebie” 
[6]. W ,,ognisku” przestrzegano także ważnej zasady, być może kontrowersyjnej dla 
współczesnych: ,, Nic za darmo”. Nocleg i wyżywienie były więc odpłatne. Zapłatę 
ustalono na niewielkie sumy, dostosowane do kieszeni chłopców. A Ci, którzy nie 
mieli jak zapłacić, mogli odpracować swój pobyt w ,,ognisku”. Robili zakupy, 
roznosili posiłki, wykonywali prace porządkowe, pomagali młodszym w odrabianiu 
prac domowych i wdrażaniu ich do funkcjonowania placówki [9]. Przykład starszych 
stanowił ogromną wartość wychowawczą dla młodszych.

Ogniskowiczów wychowywano w duchu patriotyzmu, na silnych, zaradnych, 
uczciwych i pracowitych obywateli, nastawionych prospołecznie Chłopcy wspólnie 
z wychowawcami świadczyli wiele bezinteresownej pomocy bardziej potrzebującym, 
np. niepełnosprawnym w myśl zasady ,,Oddaj coś wziął”. Natomiast do ognisk 
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przychodzili wolontariusze ze szkół licealnych, pomagać w organizacji rożnych zajęć 
lub imprez tematycznych [9].

 ,,Ogniska”, dzięki Dyrektorowi i oddanym wychowawcom, przez cały czas 
działały kompleksowo. Dbano więc nie tylko o pracę z danym wychowankiem na 
terenie placówki, ale i o współpracę i konsultacje z innymi instytucjami, w których 
przebywał i z którymi miał kontakt: wychowawcami klas, pedagogami szkolnymi, 
sędziami i kuratorami, oraz w miarę potrzeby z poradniami zdrowia psychicznego.

,,Dziadek” dzięki oryginalnemu i przemyślanemu programowi wychowawczemu 
stworzył prawdziwą ,,ogniskową ferajnę”. Swoją ,,ogniskową” działalność prowadził 
nieprzerwanie przez blisko 45 lat, również w czasie II Wojny Światowej [7]. Od 
powstanie pierwszego ogniska do wybuchu II wojny światowej Lisieckiemu udało się 
założyć 16 takich placówek. Swój ,,drugi dom” znalazło tam prawie 200 chłopców [7].

W 1953 roku ówczesna władza, chcąc mieć kontrolę nad wszystkimi realizowanymi 
programami wychowawczymi, rozwiązała Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy, które 
powołało i prowadziło dotychczasowe ogniska wychowawcze. W jego miejsce, w 1956 
roku utworzono Państwowy Zespół Ognisk Wychowawczych (PZOW), nad którym 
kierownictwo powierzono ,,Dziadkowi”, w dowód uznania jego przedwojennych 
dokonań [7]. Władze myślały, że tym samym, będą miały ,,Dziadka” pod kontrolą, ale 
on cały czas pozostawał osobą niezależną od programów narzucanych przez ówczesny 
ustrój i w swojej pracy wychowawczej stosował własne metody, które wypracował 
przed wojną [6]. Spowodowało to, że w 1971 ostatecznie pozbawiono ,,Dziadka” 
możliwości pracy z dziećmi i młodzieżą, odsyłając go na przymusową emeryturę. 

Kilka lat później, w 1976 roku, Lisiecki umarł. W dniu jego pogrzebu wychowankowie 
i sympatycy ognisk wychowawczych Lisieckiego, w myśl jednej z zasad wpajanych im 
przez ,,Dziadka: „Oddaj coś wziął”, założyli ,,Koło Wychowanków”, aby upamiętnić 
i kontynuować dzieła swojego wychowawcy [6]. 

W 1986, na podstawie decyzji urzędowych, rozwiązano Państwowy Zespól Ognisk 
Wychowawczych. A ,,ogniska” zostały objęte nadzorem merytorycznym i finansowym 
przez Kuratoria Oświaty, a od 2005 roku przekazano je samorządom.

W 1993 roku, powstałe po po śmierci Lisieckiego ,,Koło Wychowanków” 
przekształcono w Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego 
„Dziadka” o nazwie ,,Przywrócić Dzieciństwo”. Stowarzyszenie do dziś prowadzi 
,,ogniska” i kluby młodzieżowe. Skupia też wokół siebie wszystkie placówki 
wyrosłe z Państwowego Zespołu Ognisk Wychowawczych (obecnie Zespołu Ognisk 
Wychowawczych), które są prowadzone w różnych miastach na terenie Polski. (m.in. 
w Gdyni, Gdańsku i Tczewie). Łącznie w 25 ogniskach „Dziadka” Lisieckiego, którym 
patronuje Towarzystwo ,,Przywrócić Dzieciństwo”, codziennie znajduje opiekę 
i pomoc ponad 1200 dzieci i młodzieży [6]. 
3. ,,Profilaktyka lepsza niż resocjalizacja”. Kontynuacja misji ,, Dziadka” 
w Niepublicznych Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych KKWR

O tym, że ,,Ogniska Wychowawcze” są prawdziwym fenomenem pedagogicznym 
świadczy, to, że ich idea , nie zginęła nawet po śmierci jej założyciela, m.in. dzięki 
jego wychowankom, którzy dostosowywali idee ,,Dziadka” do zmieniających się 
realiów polskich. W 1988 roku, z inicjatywy m.in. wychowanków ,,Dziadka” powstaje 
Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego (KKWR) im. K. Lisieckiego, który 
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wzorując się na pedagogice i dorobku ,,Dziadka” oraz czerpiąc z doświadczenia 
istniejących cały czas państwowych ognisk wychowawczych, rozpoczął powoływanie 
niepublicznych środowiskowych ognisk wychowawczych [10]. Nazwa niepubliczne 
miała wskazywać na ich autorski środowiskowy program, niezależny od działających 
nadal, podobnych tego typu placówek, prowadzonych przez państwo. 

Powstanie KKWR i idei ,,niepublicznych ognisk” było odpowiedzią na pojawienie 
się niepokojącego zjawiska ,,dzieci ulicy” [11]. Dzieci te, znacząco różniły się od tych 
przedwojennych, które rzeczywiście mieszkały na ulicy. Posiadały one swój dom, ale 
większość czasu spędzały poza nim, najczęściej na ulicy lub podwórku, ze względu na 
brak wystarczającej opieki i wsparcia uzyskiwanego od rodziców. Na ulicy szukali też 
autorytetów, wartości według których mają postępować, uczyli się norm i zasad [11]. 
Warto wspomnieć, że zjawisko ,,dzieci ulicy” obserwowane jest również współcześnie, 
we wszystkich krajach, nawet tych wysoko rozwiniętych.

Pedagodzy pracujący z dziećmi, zauważyli, że mimo dobrze rozwiniętych świetlic, 
działających w coraz większej ilości miejsc, oferujących ciekawe zajęcia, przyjaźnie 
nastawionych wychowawców, ,,dzieci ulicy” nie odnajdywały się w żadnej z propozycji 
systemu opiekuńczo-wychowawczego. Ich nabyte normy i zasady miały bowiem na 
celu pomóc im przetrwać na ulicy, w warunkach gdzie czują się nieustannie zagrożone 
[11]. Okazywało się więc, że w funkcjonowaniu społecznym, m.in. nie zawsze 
potrafiły właściwie się komunikować z otoczeniem. Miały problemy z wchodzeniem 
w interakcje społeczne, a przede wszystkim trudno było im się podporządkować 
zasadom regulaminów świetlicowych, gdyż były przyzwyczajone do przebywania 
w miejscach ,,niekontrolowanej aktywności”, np. na ulicy. Nierzadko w bardzo młodym 
wieku, były już uzależnione od alkoholu, papierosów i narkotyków [11].

Grupa pedagogów i społeczników powołała więc Krajowy Komitet Wychowania 
Resocjalizującego, który podjął kroki, aby wyjść do środowisk tych dzieci i tam 
tworzyć placówki, które byłyby alternatywą dla ulicy. I tak w miejscach i przebywania 
i zamieszkania ,,dzieci ulicy” zaczęto tworzyć Niepubliczne Środowiskowe Ogniska 
Wychowawcze [12]. Pierwsze ogniska powstały w Warszawie, gdzie siedzibę miał 
KKWR. Inicjatywa sprawdziła się jednak tak dobrze, że ogniska zaczęto tworzyć na 
terenie całego kraju. W sumie KKWR powołał ponad 400 środowiskowych ognisk 
wychowawczych na terenie całego kraju. Pomoc w nich znalazło blisko 20 tysięcy 
dzieci [13]. 

 Jednak pracując z ,,dziećmi ulicy”, szybko zauważono, że aby działania 
opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne odniosły planowany skutek, muszą być 
prowadzone całościowo. Nie wystarczy zapewnić dzieciom tylko opieki, ale trzeba 
skupić się na tworzeniu odpowiednich i dostosowanych do potrzeb dzieci oraz ich 
rodzin, programów ukierunkowanych, min. na promocję zdrowia, umiejętność 
rozwiązywania konfliktów, na radzenie sobie z agresją czy wyrażanie własnych uczuć 
[10]. Dlatego KWR, uzupełniając pracę swoich ognisk, wypracował również trzy 
propozycje działań ulicznych, tj.: ,,Pedagog Rodzinny”, ,,Wychowawca Podwórkowy” 
i ,,Przyjaciel Dzieci Ulicy” [10]. Były to formy ,,streetworkingu”, pracy pedagogów 
z dziećmi na ulicy oraz z ich rodzinami. Programy były na tyle skuteczne, że zdobyły 
uznanie i zostały zarekomendowane i opisane w Rządowym Programie Zapobiegania 
Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży na lata 
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2004-2014 [14].
Niepubliczne Środowiskowe Ogniska Wychowawcze działają do dziś w oparciu 

o Statut Placówki Wsparcia Dziennego – Środowiskowego Ogniska Wychowawczego 
oraz Regulaminu Środowiskowego Ogniska Wychowawczego. Dokumenty 
wewnętrzne ,,ognisk” wraz z całym programem wychowawczym opracowanym 
przez KKWR pomagały przez całe lata funkcjonowania, utrzymywać zakładane 
standardy pracy placówek, a następnie je oceniać i ewaluować [13]. Powoływane są 
w odpowiedzi na potrzeby danego środowiska lokalnego. Zapewniają indywidualną 
pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia rekreacyjne, program rozwijania zainteresowań 
i zdolności, program wypoczynkowy, wsparcie psychologiczne. Pobyt w ognisku jest 
bezpłatny i dobrowolny [15].

,,Ogniskiem”, jako placówką instytucjonalną wsparcia dziennego kieruje Dyrektor. 
Z opieki ,,ognisk” korzystają dzieci i młodzież od 6 do 17 lat. Są to najczęściej osoby 
z utrudnioną socjalizacją, zaburzeniami zachowania, które wychowują się w trudnych 
warunkach materialnych i wychowawczych [16]. Dzieci przyjmowane są do placówki 
na podstawie zgłoszenia przez rodzica, zawierającego zgodę na udział dziecka 
w zajęciach. ,,Ogniska” pracują w dni robocze, w godzinach popołudniowych, w dni 
wolne od nauki szkolnej od 9.00 do 15.00 [16]. Dzieci codziennie mają zapewnioną 
pomoc w nauce, ale także zajęcia. Na wzór ,,ogniska” Lisieckiego, podejmowana jest 
również współpraca ze środowiskiem lokalnym

Wszystkie działania Komitetu przez prawie 30 lat jego istnienia miały na celu 
uświadomić jak istotny jest problem ,,dzieci ulicy” we współczesnym świecie. 
Wszystkie podejmowane działania były nastawione na wczesną profilaktykę, aby 
zapobiec kosztownej finansowo i emocjonalnie resocjalizacji [10]. Z sukcesem 
wykorzystywano metody ,,Dziadka” Lisieckiego, dostosowując tylko język opisu metod 
pracy do współczesnej epoki. Dużo uwagi, oprócz konkretnej pracy w ,,ogniskach”, 
KKWR poświęcał także uświadamianiu opinii publicznej o potrzebie przestrzegania 
należącym się dzieciom podstawowych praw do opieki, bezpieczeństwa, nauki 
i poszanowaniu ich dobra [17]. 

W ,,ogniskach” prowadzonych przez KKWR` nigdy nie próbowano zastępować 
domu, a podejmowano dużo działań, aby uzupełnić te funkcje rodziny, które nie 
mogą w danym czasie być wypełniane. Takie działania zapobiegały pogłębianiu 
się niedostosowania społecznego oraz wzbudzając i podtrzymując więzy z domem, 
chroniły dzieci przed sieroctwem społecznym. 

W Niepublicznych Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych ,,dzieci gorszych 
szans, miały stawać się dziećmi lepszych szans” [18]. I tak się działo. Poprawiały 
swoje wyniki w nauce, odnajdywały kolegów, pasje, poznawały ludzi, którzy, czasem 
po raz pierwszy w życiu odnosili się do nich z szacunkiem i życzliwością, nic nie 
chcąc w zamian.
4. Relikty przeszłości czy ponadczasowe rozwiązanie?

Jak to się stało, że ponad 90-letnia tradycja opiekuńczo-wychowawcza, zapo-
czątkowana przez Lisieckiego przetrwała i jest kontynuowana? Dodatkowo, co 
udowodniło badanie przeprowadzone przez NIK w 2016 roku, placówki wsparcia 
dziennego to nadal ważny i potrzebny element systemu wspierania rodziny mającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych [19]. Podopieczni, 
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którzy wzięli udział w anonimowej ankiecie NIK stwierdzili, że są zadowoleni 
z możliwości pobytu w placówkach, czują się tam bezpiecznie, wiedzą, że mogą 
liczyć na pomoc, zarówno wychowawców, jak i kolegów/koleżanek, dobrze się czują 
w ich towarzystwie, otrzymują pomoc w nauce, uczą się ciekawych rzeczy, znajdują 
tu akceptację, uwagę i czują się wysłuchane [19]. Badania NIK potwierdziły także, że 
dzięki uczęszczaniu do placówek, dzieci lepiej się zachowują, uczą, a także lepiej radzą 
sobie w grupie rówieśniczej, odkrywają swoje silne strony i dzięki temu nabierają 
poczucia własnej wartości [19]. 

Widać więc, że misja ,,ognisk”, jako placówek wsparcia dziennego jest ciągle 
aktualna, gdyż dzieci i młodzież, a także ich rodziny, nadal potrzebują wsparcia 
instytucjonalnego w wypełnianiu swoich funkcji. Chociaż nastąpiły pozytywne 
zjawiska, takie jak transformacja ustroju i globalizacja życia, które przyniosły 
poprawę wielu aspektów funkcjonowania polskich rodzin, wygenerowały one również 
wiele nowych problemów, z którymi nie radzą sobie młodzi ludzie i ich rodzice: tj.: 
bezrobocie, nałogi, przemoc, patologia społeczna, bieda i związana z nią marginalizacja 
społeczna.

Z informacji pracowników ,,ognisk” wynika, że współczesne dzieci, rzadko 
przychodzą tam po jedzenie, czy ,,kawałek dachu”, tak, jak to robiły przedwojenne 
,,dzieci ulicy”. Ale tak samo, jak one szukają tego, co jest im potrzebne do rozwoju 
emocjonalnego, a czego brakuje im w ich domach: wysłuchania, poczucia akceptacji, 
życzliwości, zrozumienia [12]. Dlatego chętnie przychodzą do takich placówek 
i zostają, czasem na bardzo długo. A po latach, sami, jako wolontariusze wracają, aby 
pomagać młodszym kolegom [10]. Nierzadko zdarza się, że zostają wychowawcami, 
a nawet kierownikami ognisk. W tych funkcjach sprawdzają się znakomicie, gdyż 
doskonale wiedzą, czego potrzebują ich podopieczni, bo sami byli kiedyś w takiej 
sytuacji. Widać więc, że ,,Dziadkowa” zasada ,,Oddaj, coś wziął” również dziś 
pozostaje aktualna w sercach kolejnych pokoleń wychowanków ,,ognisk”.

Współczesne ,,ogniska” przywiązują uwagę do przestrzegania i poszanowanie 
praw dziecka, nie tylko w placówce, ale także w jego rodzinie i szkole [20]. Jest to 
również zgodne z misją Lisieckiego. Gdyż on także , zwracał uwagę na podmiotowość 
dziecka, która miała wyrażać się w trosce o nie, gdyż względu na niedojrzałość, 
nie są w stanie same poradzić sobie w każdym aspekcie życia, bez wsparcia 
dorosłych. Walczył o podstawowe prawa do opieki dla nich, bezpieczeństwa, tego, 
aby mieli gdzie mieszkać i byli najedzeni. W ogniskach wychowawczych, nawet na 
największych łobuzów, zarówno dawniej, jak i dziś patrzy się przede wszystkim jak na 
człowieka , który doświadcza trudności, nie potrafiąc odnaleźć się w trudnej dla niego 
rzeczywistości. Dlatego manifestuje to poprzez niepożądane zachowania [20]. 

Jak wykazał raport NIK z 2016 roku, mimo dużej potrzeby funkcjonowania takich 
miejsc, działają one tylko w 18-stu procentach gmin w Polsce [19]. Znacznie ogranicza 
to ich dostępność. Mała ilość placówek spowodowana jest przede wszystkim brakiem 
funduszy na zapewnienie właściwych warunków lokalowych i sanitarnych dla tego typu 
miejsc. W nowoczesnym społeczeństwie żyjącym w XXI wieku, nie powinno jednak 
dochodzić do takich sytuacji, aby brakowało pieniędzy na poprawę szans życiowych 
dzieci z rodzin biednych, niezaradnych i niewydolnych wychowawczo [21]. Dobrą 
praktyką jest to, że Dyrektorzy i wychowawcy wiedząc, jak wielki potencjał mają 
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,,ogniska”, organizują różne akcje charytatywne, aby utrzymać ich działanie. Nie boją 
się dzwonić do darczyńców, i nie ustają w wyszukiwaniu dofinansowań do projektów 
realizowanych w placówkach. 

Współczesne ogniska borykają się także z napiętnowaniem społecznym, jako 
miejsc przebywania wyłącznie zdemoralizowanych dzieci z patologicznych rodzin. 
Nie jest to jednak prawda. Aktualnie, często, są one głównie miejscem spędzania 
wolnego czasu dzieci z ,,dobrych” domów” niż procesu socjalizacji [22]. 

Dzieci są przyszłością każdego narodu. Dlatego zdecydowanie lepiej jest zapobiegać 
oraz inwestować w ośrodki pomocy i opieki społecznej, niż resocjalizować w domach 
poprawczych i więzieniach. Skutki finansowe i społeczne zaniechania pomocy 
dzieciom i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i sieroctwem społecznym mogą 
być ogromne. Dlatego kolejne pokolenia niestrudzonych wychowawców realizują 
misję ,,Dziadka” Lisieckiego, aby praca kilku pokoleń wybitnych pedagogów, nie 
została ,,zaprzepaszczona”.

Patrząc na fenomen pedagogiczny ,,Ognisk Wychowawczych” Kazimierza 
Lisieckiego jako placówek wsparcia dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem 
i sieroctwem społecznym, warto nagłaśniać i opisywać wszystkie dobre rzeczy, jakie 
tam się dzieją, co uczyniono w powyższym artykule. Autorka ma też nadzieję, że 
artykuł przyczyni się do powoływania większej ilości takich placówek w Polsce, 
gdyż jak wyraźnie widać pełnią one ważną rolę w uzupełnianiu działań opiekuńczo-
wychowawczych rodzin, które maja trudności z ich realizacją.
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Fenomen pedagogiczny Ognisk Wychowawczych jako placówek wsparcia dla 
dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem i sieroctwem społecznym 
Streszczenie 
Celem artykułu jest ukazanie fenomenu pedagogicznego ognisk wychowawczych założonych przez 
Kazimierza Lisieckiego, poprzez przedstawienie ich historii, specyfiki i metod pracy. Placówki te 
przetrwały ponad dziewięćdziesiąt lat i nadal z sukcesem realizują misję ich założyciela. Działają 
w myśl zasady, iż profilaktyka jest lepsza niż resocjalizacja. Ich funkcjonowanie pełni, więc, znacząca, 
chociaż często niedocenianą i niezauważana, rolę we wsparciu działań opiekuńczo-wychowawczych 
i profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i sieroctwem 
społecznym. 
Słowa kluczowe: ognisko wychowawcze, Kazimierz Lisiecki, Krajowy Komitet Wychowania Resocja-
lizującego, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy 

Pedagogical phenomenon of Educational Centers as support centers for children 
and youth at risk of maladjustment and social orphanage
Abstract
The purpose of the article is to show the phenomenon of pedagogical educational centers which are 
founded by Kazimierz Lisiecki. These centers successfully realize the mission of their founder for over 
ninety years. The article shows their history, methods and purposes. Their main rule is, that prevention is 
better than resocialization. This kind of educational centers are often unnoticed and underappreciated, but 
they are very important, because they support care and upbringing and preventive activities directed at 
children and youth at risk of maladjustment and social orphanage.
Keywords: educational centers, Kazimierz Lisiecki, Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizujacego, 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy



164

Łukasz Wysieński 1, Joanna Kadłuczka 2

Nowoczesne metody w nauce anatomii
1. Wprowadzenie

W zakresie metodyki nauczania anatomii w początkach XX wieku obraz Rembrandta 
„Lekcja anatomii doktora Tulpa” z 1632 roku można nadal uznać za obowiązujący 
sposób edukacji studentów. Dopiero gwałtowny rozwój technologii na przełomie XX/
XXI wieku (materiałowej i informatycznej) umożliwił przełom w zakresie tworzenia 
preparatów anatomicznych, a także ich modeli fizycznych oraz cyfrowych. Pozwoliło 
to zastosować nowatorskie metody także w nauczaniu anatomii. Celem pracy jest 
prezentacja alternatywnych metod wsparcia dydaktyki, wykorzystujących preparaty 
uzyskiwane techniką plastynacji, modele cyfrowe w aplikacjach komputerowych, 
wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR i AR). Metody te podlegają szybkiej 
ewolucji, a dokonany przegląd wskazuje aktualne możliwości oraz spodziewane 
kierunki rozwoju. Przedstawiono także historyczną spuściznę, która ukształtowała 
tradycyjną metodykę nauczania, od początków w starożytnej Mezopotamii i Egipcie 
aż do czasów współczesnych. Wymieniono wady i zalety różnych metod nauczania 
anatomii, odnosząc się do odwiecznego problemu etycznego sekcji – poszanowania 
ciała ludzkiego po śmierci. 
2. Rys historyczny

Starożytna medycyna początkowo miała charakter religijny czy wręcz magiczny. 
Historycy wskazują jako jej kolebkę Mezopotamię i starożytny Egipt, gdzie pierwsze 
odnalezione artefakty datowane są na ok. 3000 rok p.n.e. Są to instrumenty medyczne 
i późniejsze dokumenty, jak papirusy medyczne (rys. 1) – księgi boga Thota czy 
Kodeks Hammurabiego (XVIII w. p.n.e.), określające ówczesne standardy i obowiązki 
lekarzy – kapłanów. Byli oni pod groźbą surowych kar zobowiązani do postępowania 
zgodnie z zapisem ksiąg. Świątynie były miejscem, w którym leczono, jak również 
szkolono lekarzy i prowadzono poszukiwania skutecznych terapii. Na dworze faraona 
dokonała się specjalizacja zawodowa lekarzy. Istniały takie stanowiska jak „Strażnik 
oka króla” (dzisiejsza okulistyka) czy „Wielki opiekun królewskiego odbytu” 
(proktologia, gastroenterologia) oraz cała gama profesji związanych z mumifikacją 
zwłok. Ugruntowała się także wśród lekarzy świeckich hierarchia tytułów i stanowisk, 
lekarz przełożony, główny, inspektor, nadzorca lekarzy, którzy mieli prawo czytania 
tekstów medycznych. Bez wątpienia papirusy medyczne pełniły role dzisiejszych 
podręczników medycyny. Jak natomiast przebiegał proces nauki, w szczególności 
istotnej dla wszelkich specjalności anatomii, możemy się jedynie domyślać. 
W osadzonej w realiach starożytnego Egiptu powieści Miki Waltariego „Egipcjanin 
Sinuhe” główny bohater sprawuje funkcję „królewskiego trepanatora” na dworze 
faraona Echnatona. Lekarzem zostaje jako kapłan w Domu Życia, a wiedzę z zakresu 
anatomii zdobywa początkowo asystując przy trepanacjach, by później doskonalić 
sztukę na zwłokach oraz przeprowadzając próbne zabiegi na niewolnikach. 

1 lwysienski@gmail.com, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Technologiczno-
-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
2 joanna.kadluczka@poczta.fm, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Technolo-
giczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
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Rysunek 1. Egipski papirus medyczny (Edwin Smith Papyrus), datowany na dynastie 16-17 Drugiego 
Okresu Przejściowego (ok. 1500 roku p.n.e.), uważany za kopię wcześniejszego (okres Starego 

Królestwa, 3000-2500 p.n.e.). Autorstwo przypisywane jest samemu Imhotepowi. Tekst poświęcony 
jest głównie opisom urazów (48) i zabiegom chirurgicznym, zawiera także akapity o ginekologii 

i kosmetyce, podając stosowne zaklęcia i recepty. Odkryty w Luksorze przed rokiem 1862, a obecnie 
przechowywany w New York Academy of Medicine. Źródło: [1]

Pewnym jest, że dorobek starożytnej medycyny egipskiej, który osiągnął poziom 
wiedzy empiryczno-racjonalnej był następnie wykorzystywany przez lekarzy 
greckich oraz rzymskich [2]. W Grecji kształcenie lekarzy-kapłanów było związane 
ze świątyniami Asklepiosa i dopiero od V wieku p.n.e. nabrało świeckiego charakteru. 
Naukę medycyny powiązano z filozofią, matematyką traktując ją jako rozszerzenie 
wiedzy ogólnej. Na wagę znajomości anatomii człowieka wskazał Hipokrates z Kos 
(V w. p.n.e.), wprowadzając regułę badania pacjenta w całości, a nie jedynie chorego 
organu. Anatomii uczono wtedy na świniach i zarodkach kurzych oraz na podstawie 
powierzchownej obserwacji ciała ludzkiego. Wg przekazu Aulusa Corneliusa 
Celsusa, w Aleksandrii (gdzie działali Herofilos i Erasistratos) dokonywano także 
eksperymentów na żywych więźniach dostarczanych przez królów Egiptu oraz 
ciałach zmarłych. Dorobek naukowy został zaprzepaszczony razem z unicestwieniem 
Biblioteki Aleksandryjskiej.

Jednym z najznakomitszych starożytnych lekarzy, który wywarł olbrzymi wpływ 
na rozwój nauk medycznych w średniowieczu i odrodzeniu był Klaudiusz Galen – 
Claudius Galenus (ur. ok. 130 r., zm. 200 r. n.e.) – rzymski lekarz greckiego pochodzenia. 
Uchodzi za ojca anatomii, za sprawą dzieła „O anatomicznych zajęciach”, w którym 
oparł się jedynie na sekcjach zwierząt. Mimo to stał się niepodważalnym autorytetem 
na kolejne 1400 lat.

W średniowieczu religijna zasada zakazu krojenia zwłok (pudendum et tremendum – 
strachu i wstydu), nie pozwalała przeprowadzać sekcji, gdyż zmarły miał się ukazać 
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na sądzie ostatecznym w swojej ziemskiej postaci. Doprowadziło to do regresu 
wiedzy anatomicznej. Dopiero w końcu XV w. Leonardo da Vinci podjął badania 
nad anatomią ciała człowieka, co wynikało z jego zainteresowań malarskich. Chcąc 
poznać powiązania między układem kostnym, mięśniami i ścięgnami przeprowadził 
we Florencji 35 sekcji wykonując 779 rysunków, które planował umieścić w traktacie 
o anatomii pod tytułem: „O postaci ludzkiej” („De figura umana”). Do wydania dzieła 
nie doszło, ale szkic Leonarda tzw. człowiek witruwiański – „Proporcje ciała ludzkiego 
wg Witruwiusza” (wł. „Le proporzioni del corpo umano secondo Vitruvio”), z roku 
1490, pozostał symbolem dążenia do poznania ludzkiego ciała. 

Postacią, która dokonała przełomu w rozwoju anatomii, jest brukselczyk Andreas 
Wesaliusz (1514-1564). Jako prekursor swoje badania oparł na sekcji zwłok, wskazując 
w dziełach „nieomylnych” starożytnych mistrzów ponad 200 błędów. Mimo iż 
Wesaliusz przeprowadzał sekcje na uniwersytecie, został skazany przez inkwizycję na 
karę śmierci za wykradanie zwłok z cmentarzy. Kary jednak nie wykonano, a kościół 
z czasem zliberalizował swoje stanowisko w tym zakresie. Doprowadziło to do 
powstania w XVI w. „teatrów anatomicznych” (Padwa i Bolonia), gdzie prezentowano 
publicznie sekcje w celach komercyjnych.

Znany obraz „Lekcja anatomii doktora Tulpa” namalowany w 1632 roku przez 
holenderskiego malarza Rembrandta, będący w zbiorach muzeum Mauritshuis 
w Hadze, ukazuje tradycyjne podejście do nauczania anatomii. Funkcjonuje ono 
do lat dzisiejszych jako standard, wsparty anatomią opisową. Wśród zasłużonych 
w opracowaniu podręczników anatomii i atlasów można wymienić także polskich 
badaczy: Ludwika Maurycego Hirszfelda, Adama Bochenka, Michała Reichera, 
Janinę Sokołowską-Pituchową, Ryszarda Aleksandrowicza i wielu innych.
3. Nowoczesne metody nauczania anatomii

Obecnie w nauczaniu anatomii obok tradycyjnych ćwiczeń prosektoryjnych 
na preparatach ludzkich wprowadza się także nowoczesne metody jak: wirtualną 
rzeczywistość, okulary 3D, wirtualne symulacje cyfrowe, wykłady cyfrowe, preparaty 
plastynowane, interaktywną anatomię radiologiczną i wiele innych. Pomocne są 
także badania obrazowe jak zdjęcia rentgenowskie, ultrasonograficzne, tomografie, 
angiografie, rezonanse, echo serca, badania endoskopowe np. gastroskopia, 
kolonoskopia, bronchoskopia, fiberoskopia. Pozwalają one na dostrzeganie aspektów 
klinicznych anatomii i lepsze przygotowanie do praktyki lekarskiej. Stanowią 
spojrzenie na anatomię przeżyciową, która potem będzie przydatna przy badaniu 
pacjenta. Obrazy z badań endoskopowych pozwalają na wyobrażenie sobie jak wygląda 
błona śluzowa przewodu pokarmowego, haustracje jelita grubego, co bardzo ułatwia 
studentom naukę teorii z anatomii. W przypadku tak trudnych zagadnień jak anatomia 
nosogardła, wiedza tylko w oparciu o atlasy, podręczniki byłaby niewystarczająca. 
Fiberoskopia pozwala na dokładną obserwację m.in. nagłośni, ujścia trąbki słuchowej 
czy migdałków. Podobnie bronchoskopia poprzez obserwację ostrogi tchawicy, 
oskrzeli głównych, płatowych i segmentowych stanowi niezastąpioną pomoc w nauce 
anatomii.
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3.1. Plastynaty
Medialny rozgłos technika plastynacji osiągnęła w ostatnich latach XX w. za 

sprawą objazdowej wystawy „Body worlds”. Kontrowersje wynikały z komercyjnego 
charakteru przedsięwzięcia i sposobu przedstawienia eksponatów anatomicznych 
w formie rzeźb – np. nawiązanie do ryciny Wesaliusza z 1566 roku przedstawiającej 
postać mężczyzny ze zdjętą skórą (tys. 2). Niewiele później wprowadzono je do nauki 
anatomii.

Rysunek 2. Plastynaty – eksponat z wystawy „Body worlds” nawiązujący do ryciny Wesaliusza z 1566 
roku oraz przewód pokarmowy. Źródło: [3]

Metodę plastynacji opracował i opatentował niemiecki lekarz i wynalazca Gunther 
von Hagens [3], który otworzył w Guben Plastinarium (obecnie także w Heidelbergu 
i Berlinie). Jest to połączenie wystawy „Koerperwelten” („Świat ciała”) oraz prezentacji 
poszczególnych etapów procesu plastynacji. 

Pierwszym etapem jest 3-4 godzinne płukanie tętnic i żył roztworem konserwującym 
(formaldehyd), następnie usuwa się tkankę skórną, tłuszczową i łączną, odsłaniając 
poszczególne struktury anatomiczne. W celu usunięcia wody z tkanek zwłoki poddaje 
się kąpieli w acetonie schłodzonym do temperatury -25oC. Kolejną fazą jest trwająca 
2-5 tygodni wymuszona impregnacja. Preparat umieszcza się w kąpieli z ciekłego 
polimeru (guma silikonowa S10, poliester P35 lub P40 lub żywica epoksydowa E12) 
przy obniżonym ciśnieniu, powodującym wrzenie i odparowanie acetonu zastępowanego 
polimerem. Preparaty na końcu wzmacnia się konstrukcją podtrzymująca, wybarwia 
i utwardza za pomocą gazu, promieniowania UV lub termicznie (w zależności od 
polimeru). Opracowane są także znacznie prostsze procesy plastynacji, realizowane 
w temperaturze pokojowej.

Istotnymi własnościami plastynatów są: długi okres użytkowania preparatów, 
dzięki zachowanej elastyczności i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, 
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wybarwienia wyraźniej różnicujące struktury, łatwość przechowywania oraz brak 
działania szkodliwych substancji chemicznych (formalina).
3.2. Programy komputerowe

Dostępne są liczne programy komputerowe wykorzystywane w nauce anatomii. 
Do najbardziej renomowanych i zaawansowanych można zaliczyć Anatomage [4], 
opracowany przez naukowców ze Stanford University. Nowa wersja 6 programu 
w większym stopniu bazuje na zdjęciach preparatów ludzkich, przez co jest bardziej 
realistyczna i umożliwia naukę anatomii w sposób analogiczny do metody tradycyjnej. 
Obsługa wirtualnego stołu (rys. 3) jest podobna do wykonywania sekcji. Ciało 
przedstawione na stole ma rzeczywisty rozmiar (wymiary są przeniesione w skali 1:1), 
co umożliwia dokładne wyobrażenie sobie proporcji i wielkości organów. Program 
pozwala na wykonanie przekroju w dowolnym miejscu, a także na wykonanie sekcji 
w sposób odwrotny tzn. rozpoczęcie tylko od układu kostnego, a następnie dodanie 
naczyń krwionośnych, nerwów, mięśni i skóry. Anatomage daje również możliwość 
oglądania całego ciała jak na zdjęciu rentgenowskim z nałożonymi organami, co 
pozwala na poznanie dokładnej lokalizacji struktur anatomicznych. Do ciekawych 
funkcji programu należą: 

• szeroka baza zdjęć prosektoryjnych np. głowy, serca, wątroby, kończyn i grzbietu; 
• umożliwienie obserwacji szczegółów, które nie są widoczne na prawdziwych 

preparatach;
• oglądanie naczyń krwionośnych tylko z układem szkieletowym, umożliwiające 

obserwację ich przebiegu; 
• wizualizacja odgałęzień tętnic i dopływów żył oraz przepływu krwi przez te 

naczynia; 
• kolorowanie umożliwiające rozróżnienie poszczególnych struktur lub np. 

pogrupowanie mięśni w grupy unerwiane przez określone nerwy; 
• obok możliwości oglądania całego ciała, szczegółowe widoki wybranych 

narządów np. oka, ucha;
• możliwość oglądania struktur od wewnątrz, np. serca, co stanowi symulację 

endoskopii;
• wskazanie miejsca mięśnia występującego głębiej z zaznaczeniem, które mięśnie 

powierzchowne należy usunąć, aby ten mięsień zobaczyć;
• dokładny opis elementów struktur anatomicznych;
• artroskopia; 
• obrazy przypadków patologicznych; 
• zdjęcia histologiczne odpowiadające oglądanej strukturze;
• testy umożliwiające sprawdzenie wiedzy praktycznej. 
Anatomage ma także zastosowanie w praktyce klinicznej np. przy opracowywaniu 

protez dostosowanych do pacjenta czy analizie zdjęć rentgenowskich. Anatomage 
Clinical bazuje na danych pacjentów i ułatwia postawienie diagnozy, a także 
wytłumaczenie i zwizualizowanie jej pacjentowi. Umożliwia zobaczenie wnętrza ciała 
pacjenta bez konieczności wykonywania prawdziwego cięcia. Wirtualne wykonanie 
kraniotomii daje obraz naczyń i opon mózgowia [5].

Anatomage jest stosowany do nauczania studentów nie tylko medycyny, ale 
również weterynarii, stomatologii, fizjoterapii, farmacji.
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Rysunek 3. Pulpit programu Anatomage 6. Źródło: [4]

Wśród programów płatnych historycznie ugruntowaną pozycję ma 3B Anatomy 
Trainer, który wykorzystuje prawie 400 zdjęć cyfrowych o wysokiej rozdzielczości 
zawierających 3000 struktur anatomicznych oraz nowy produkt – interaktywna 
aplikacja Complete Anatomy (licencja na dostęp – 13000 struktur, ponad 1500 
filmów) [6]. Umożliwiają one monitorowanie postępów w nauce przez dostosowane 
indywidualnie procedury testowe, np. z pytaniami testowymi wielokrotnego wyboru 
lub pytaniami o lokalizację struktur. Użytkownik ma dostęp szczegółowej analizy 
uzyskanych wyników. Complete Anatomy Platform zawiera 17000 zdjęć, w tym obrazy 
żywego, bijącego oraz martwego serca, co umożliwia ich porównanie, a także mięśnie 
w stanie skurczu i rozkurczu, wizualizacje przepływu krwi w naczyniach, wirtualne 
sekcje i wiele filmów klinicznych z zakresu kardiologii, ortopedii i okulistyki.

Wśród darmowych aplikacji warto wymienić aplikację z zakresu osteologii 
np. Skeleton 3D Anatomy, czaszki 3D Skull Atlas, mięśni: My Muscle Anatomy, 
Muscle-Sceleton 3D Anatomy [7]. Aplikacje te dzięki możliwości obracania obrazów 
3D umożliwiają dokładne wyobrażenie sobie kształtu struktur anatomicznych 
oraz wzajemnych relacji między nimi. Aplikacja Skeleton 3D Anatomy umożliwia 
obserwację np. kostnych części kończyny górnej, stawów w jej obrębie, a także 
powiększenie tylko na kości ręki (nadgarstka, śródręcza i palców) oraz stawów 
między nimi, podobnie w przypadku kończyny dolnej. Aplikacja jest także bardzo 
pomocna w wyobrażeniu sobie przestrzennej budowy miednicy, wizualizacji zgięć 
kręgosłupa oraz wyrostków kręgów, a także pozwala na poznanie połączeń w obrębie 
klatki piersiowej: żeber, mostka, obojczyka, łopatki i kręgosłupa. Aplikacja 3D Skull 
Atlas pozwala na dokładne poznanie anatomii czaszki dzięki możliwości zobaczenia 
szczegółowej budowy każdej kości osobno wraz z opisem oraz obracania, przesuwania 
i powiększania czaszki. Ciekawymi funkcjami aplikacji jest różnicowanie koloru każdej 
kości, co umożliwia dobre poznanie granic między kośćmi, wykonanie przekroju 
czaszki oraz obserwację podstawy czaszki od wewnątrz. Aplikacja dobrze ilustruje 
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także kraniometrię czaszki – wskazanie punktów kraniometrycznych, pomiar kątów, 
łuków, wyznaczenie wymiarów charakterystycznych: obwodu, wysokości, długości, 
szerokości twarzoczaszki oraz określeniu średniej pojemności puszki mózgowej 
i całej czaszki. Pozwala to dostrzec praktyczne zastosowanie znajomości anatomii 
w antropologii i określaniu cech etnicznych czaszki. Opis struktur czaszki umożliwia 
ich zapamiętanie dzięki przejściu od ogólnego opisu danej kości do szczegółowego 
opisu struktur. Aplikacja My Muscle Anatomy ułatwia zrozumienie stosunków 
topograficznych między mięśniami, a przez wyizolowanie interesującego nas 
mięśnia, uwidocznić dokładne jego położenie, a także pokazać części przykryte przez 
mięśnie bardziej powierzchowne. Pomocny jest także krótki opis mięśni, zawierający 
najważniejsze informacje. Dostępne też są aplikację dedykowane dla poszczególnych 
układów: krążenia np. Circulatory System in 3D, narządów wewnętrznych, mózgowia, 
oka, układu oddechowego, pokarmowego i wielu innych [8].

Warte uwagi są także strony internetowe np. kenhub.com [9], gdzie można znaleźć 
wiele filmów, testów, zdjęć i artykułów pomocnych w nauce anatomii. Dostępne są 
przekroje na różnych poziomach, pozwalające na obserwację zmian występujących 
tam struktur, np. takich jak: kości, mięśnie i naczynia. Strona udostępnia też pliki 
badań obrazowych m.in. tomografię i rezonanse z zakresu głowy, szyi i mózgowia, 
rezonanse oraz zdjęcia radiologiczne z zakresu kończyny górnej i dolnej, zdjęcie 
rentgenowskie klatki piersiowej, z zakresu brzucha i miednicy, wraz z przekrojami 
wykonanymi metodą rezonansu magnetycznego i tomografii. 

Dostępnych jest także wiele wirtualnych atlasów 3D, jak np. ANATOMY.TV – 
Primal Pictures 3D, czyli trójwymiarowy anatomiczny model człowieka zawierający 
ponad 6 500 obrazów [10]. 

Są także wersje wirtualne dla znanych atlasów papierowych np. Gray’s Anatomy 
i Sobotta Atlas Anatomy, uzupełnione o możliwości obrotu, powiększania i przestrzenną 
wizualizację struktur oraz testy sprawdzające zdobytą wiedzę [11]. 
3.3. Pomoce dydaktyczne

Modele anatomiczne są pomocne w nauczaniu anatomii człowieka, a także 
w tłumaczeniu pacjentom istoty schorzenia czy przebiegu zabiegów. Modele są bardzo 
różnorodne od szczegółowego modelu konkretnego narządu do wieloczęściowego 
modelu całego tułowia do samodzielnego zmontowania. Najczęściej stosuje się modele 
układu szkieletowego: np. model kręgosłupa prawidłowego lub z różnymi wadami, 
poszczególnych kręgów. Często na modelach szkieletu zaznaczone są przyczepy 
więzadeł i mięśni, co bardzo ułatwia naukę. Na zajęciach z anatomii, a także przez 
ortopedów stosowane są często modele stawów: kolanowego, biodrowego, barkowo-
obojczykowego, ramiennego wraz z stabilizującymi więzadłami, szkieletu stopy 
i ręki. Nauka wszystkich otworów i dołów czaszki byłaby niemożliwa bez modelu 
lub prawdziwej czaszki ludzkiej. Są także modele z zaznaczonymi kolorami kośćmi 
czaszki, co ułatwia naukę granic między nimi lub modele z nerwami czaszkowymi, 
co ułatwia zrozumienie miejsc ich wyjścia i przebiegu. Są nie tylko modele układu 
szkieletowego, ale też innych układów np. mięśniowego, pokarmowego, moczowego. 
W układzie pokarmowym szczególnie ważne są osobne modele narządów np. 
żołądka, wątroby czy trzustki. Podobnie w układzie krwionośnym model serca, 
oddechowym: płuc, wydalniczym: nerek, co umożliwia dokładne poznanie anatomii 
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tych narządów. Przy nauce anatomii narządów zmysłów stosuje się modele oka, ucha, 
nosa. Analizując model oka, poprzez usuwanie poszczególnych warstw, można łatwo 
zrozumieć i zapamiętać ich kolejność od zewnątrz. Najbardziej zaawansowane modele 
przedstawiają zarówno nerwy, naczynia, mięśnie i kości np. model stopy czy przekrój 
głowy. Zawierają także zaznaczone kolorami poszczególne części mózgu. W oparciu 
o modele można również wytłumaczyć wiele trudnych zagadnień z zakresu budowy 
głowy, szyi, krtani wykorzystując dostępne przekroje, zdejmowane mięśnie [12].

Podobnie jak modele oferowane są plansze anatomiczne [13], dotyczące prawie 
wszystkich układów m.in. szkieletu, układu nerwowego, mięśniowego, krwionośnego, 
limfatycznego. Istnieją także plansze stereoskopowe, które wykorzystują okulary 3D. 
Pozwala to na wyobrażenie sobie położenia danej struktury w przestrzeni np. plakaty 
mózgowia i jego przekroju. 

Ważną pomocą w nauce anatomii dla studentów są bazy zdjęć, zawierające zdjęcia 
sekcyjne, rentgenowskie wraz z krótkim opisem, które w większości są udostępniane 
przez uczelnie dla studentów lub organizowane przez samych studentów. 

Wymienione pomoce dydaktyczne są użyteczne w nauce anatomii, lecz nie 
pozwalają na obserwację odmienności anatomicznych i sytuacji patologicznych. 
Są łatwo dostępne, ale w większości zbyt mało szczegółowe dla wymagań studiów 
medycznych, stąd częściej stosowane w liceach ogólnokształcących i gabinetach 
lekarskich.
3.4. Modele 3D

Pod pojęciem tym rozumiemy cyfrowe modele obiektów anatomicznych, zapisane 
w różnych formatach (na ogół wektorowych), które mogą być wykorzystywane 
zarówno w aplikacjach komputerowych do wizualizacji 2D – ze zmiennym 
kątem widzenia i dowolnymi przekrojami oraz 3D – z zastosowaniem sprzętu 
stereoskopowego. Modele te stanowią także podstawę realizacji wydruków 3D, 
pozwalające uzyskiwać w zależności od technologii druku obiekty zgodne z modelem 
z materiałów syntetycznych (np. implanty) lub z tkanek technikami biodruku 3D. Druk 
3D jest w znacznej części dedykowany zastosowaniom medycznym, w tym realizacji 
modeli dla potrzeb kształcenia lekarzy (anatomia, opracowanie metod operacyjnych). 

Proces tworzenia modelu może być realizowany dwojako:
• za pomocą edytora obiektów (jak przy tworzeniu gier komputerowych) – 

uzyskując model schematyczny (rysunek 3D);
• w wyniku skanowania lub stosowania dowolnych technik obrazowania 

rzeczywistych narządów, poddawanych obróbce cyfrowej służącej ekstrakcji obiektów 
wektorowych.

Przygotowanie spersonalizowanego modelu anatomicznego opisano w [14]. 
Uwzględnia się specyficzny charakter danych, będących źródłem informacji dla 
dalszych etapów produkcji. Obiektem wejściowym jest organizm ludzki, a dokładniej 
wybrany organ, grupa narządów lub struktur anatomicznych. Ze względu na 
odwzorowanie istniejącego obiektu fizycznego, konieczne jest zastosowanie metod 
inżynierii odwrotnej, digitalizacji oraz segmentacji, które posłużą do uzyskania 
trójwymiarowego obrazu geometrycznego. Algorytm umożliwiający uzyskanie 
modelu anatomicznego wykorzystuje na wejściu zdjęcia diagnostyczne w formacie 
DICOM. Są one importowane do oprogramowania umożliwiającego segmentację 
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obrazu (np. MIMICS, IntelliSpace Portal). Określając konkretny zakres odcieni 
szarości dla wybranej tkanki (skala Hounsfielda), możliwe jest wygenerowanie 
modelu trójwymiarowego i jego eksport do formatu STL. Ten etap wymaga ścisłej 
współpracy inżyniera z lekarzem w celu zatwierdzenia poprawności anatomicznej 
modelu i jego relacji z innymi strukturami. Pozyskany model cyfrowy poddawany 
jest dalszym obróbkom, mającymi na celu usunięcie artefaktów (wszelkie braki, 
pozostałości tkanek przylegających) oraz wygładzeniu, z uwzględnieniem wymagań 
wynikających ze stosowanej technologii wytwórczej (np. dla druku 3D). W etapie tym 
stosowane są programy z możliwością pracy na siatce trójkątów, np. GOM Inspect, 
MeshLab czy MeshMixer. 

Zaakceptowany model cyfrowy może być przetworzony do formatu drukarki (podział 
na warstwy) lub zapisany w formacie czytanym przez aplikacje wizualizacji lub animacji. 
Różnica jakości modelu uzyskanego z obiektu rzeczywistego i modelu tworzonego 
narzędziami edycji 3D jest porównywalna do różnicy pomiędzy fotografią a rysunkiem.
3.5. VR – wirtualna rzeczywistość

Rzeczywistość wirtualna (ang. virtual reality) zwana też fantomatyką jest 
kreowaną multimedialną sztuczną rzeczywistością dzięki zastosowaniu technologii 
informatycznej, analogicznej jak w grach komputerowych. Jest ona nierozerwalnie 
związana z warstwą sprzętową, na którą składają się okulary, pozwalająca na stereo-
skopowe wyświetlenie obrazu 3D, dające wrażenie przestrzenności. Renomowanym 
producentem gogli VR jest firma Oculus, której model rift s z kontrolerom dotykowym 
i zaawansowanym systemem audio przedstawia rysunek 3 [15]. 

Przykładem aplikacji firmy Medis Media [16] działającej w wirtualnej 
rzeczywistości jest 3D Organon VR Anatomy – jak podają twórcy pierwszy na 
świecie w pełni funkcjonalny atlas anatomii VR. Jest to zaawansowane narzędzie 
do nauki anatomii z licencją indywidualną dla studentów medycyny i pracowników 
dydaktycznych oraz instytucji. Może być także stosowane jako platforma wizualizacji 
dla lekarzy i pacjentów. Pozwala on na manipulacje (obrót, przesunięcie, zbliżenie) 
wybranych struktur lub pojedynczych kości, mięśni, naczyń, organów. Można oglądać 
struktury pod każdym kątem, w przekrojach, widoku RTG z podpisami lub czytanymi 
nazwami w języku angielskim. Umożliwia zapisywanie widoku, dodanie notatek 
i równoczesne operowanie wieloma obszarami roboczymi. Najnowsza wersja zawiera 
moduł animacji ruchu z dynamicznym modelem systemu szkieletowego i stawów.

Rysunek 3. Gogle VR firmy Oculus [15] oraz działająca w wirtualnej rzeczywistości aplikacja 3D 
Organon VR Anatomy firmy Medis Media. Źródło: [16]
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3.6. AR – rzeczywistość rozszerzona
Rzeczywistość rozszerzona (ang. Augmented Reality) jest systemem łączącym 

świat rzeczywisty z rzeczywistością wirtualną. Efekt uzyskiwany jest przez połączenie 
obrazu z kamery z obrazem 3D generowanym komputerowo, względnie generowany 
obraz jest nakładany na zintegrowany z okularami wyświetlacz, przez który 
obserwujemy świat rzeczywisty. Rozwiązaniem drugiego typu jest HoloLens2 firmy 
Microsoft [17], będące kompletnym zintegrowanym urządzeniem (rys. 4). Okulary są 
wyposażone w komputer z łącznością Wi-Fi i Bluetooth, 6 kamer, mikrofon, głośniki, 
akcelerometr, żyroskop, magnetometr. Sterowanie realizowane jest przez śledzenie 
ruchu gałek ocznych, głosowo lub za pomocą gestów dłoni. Mapowanie przestrzenne 
odbywa się w czasie rzeczywistym na siatce środowiska uzyskanej za pomocą kamer.

AR stwarza nowe możliwości w obrazowaniu medycznym i nauczaniu anatomii. 
W kooperacji z firmą Philips prowadzony jest pilotaż w zakresie wykorzystania 
urządzenia HoloLens w obrazowych procedurach małoinwazyjnych. Lekarz, w czasie 
rzeczywistym, wyświetlane ma bogate dane 2D i 3D (rentgen, ultrasonograf i innych 
źródłach informacji), nałożone na ciało pacjenta ułatwiające przeprowadzenie zabiegu 
lub badań. Sterowanie prostymi gestami, głosem oraz przez śledzenie ruchu gałek 
ocznych, nie absorbuje rąk lekarza. Ze względu na stopień komplikacji urządzenia 
oraz względną nowość, brak na razie komercyjnych aplikacji do nauczania anatomii, 
charakteryzujących się komplementarnością. Prezentowane w Internecie przykłady 
modelowania pojedynczych narządów powinny w szybkim czasie zaowocować 
powstaniem pełnego atlasu AR.

Rysunek 4. Okulary Hololens2 firmy Microsoft pozwalające na wyświetlanie obrazu 3D  
na rzeczywistym obiekcie (np. człowieku) – obraz jest stale pozycjonowany na obiekcie  

bez względu na ruch obserwatora. Źródło: [17]
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4. Podsumowanie
Praca prezentuje aktualne możliwości wsparcia dydaktyki anatomicznej nowo-

czesnymi narzędziami (głównie informatycznymi) oraz preparatami o przedłużonej 
trwałości. Szybki postęp technologiczny wymaga bieżącej aktualizacji opisu 
stosowanych rozwiązań. Zadaniem pracy jest wskazanie nowatorskich pomocy 
dydaktycznych (wiodących producentów), omówienie aktualnych cech, funkcjo-
nalności oraz przewidywanych kierunków dalszego rozwoju. Kluczowej roli 
tradycyjnych metod nauczania anatomii w zakresie kształcenia na kierunkach lekarskich 
nikt nie kwestionuje. Udział w sekcji i korzystanie z preparatów prosektoryjnych 
pozwalają nabyć studentom umiejętności ważnych w praktyce lekarskiej (szczególnie 
chirurgicznej). Dają one także możliwość obserwacji odmienności anatomicznych 
oraz sytuacji patologicznych. Istotną wadą jest wysoki koszt utrzymania koniecznej 
infrastruktury. Preparaty prosektoryjne mają ograniczoną trwałość i ulegają uszkodzeniu 
w trakcie zajęć. Wady tej pozbawione są preparaty plastynowane, które dzięki użyciu 
polimerów są znacznie trwalsze i mniej wymagające w przechowywaniu. Posiadają 
one realistyczną barwę ludzkiego ciała lub wybarwienia struktur anatomicznych 
podkreślające istotne granice lub inne cechy narządów.

Nowatorskie metody nauczania anatomii z zastosowaniem aplikacji komputerowych 
dają zupełnie nowe możliwości wizualizacji ludzkiego ciała. Programy pozwalają na 
wykonanie przekroju w dowolnym miejscu, wykonanie sekcji w sposób odwrotny, 
pokazanie wybranych układów i struktur anatomicznych. Aplikacje są jednak znacznie 
zróżnicowane pod względem swoich możliwości. Dotyczy to zarówno funkcjonalności 
jak i jakości wykorzystywanych modeli cyfrowych. Najlepsze charakteryzują się 
opracowaniem modeli na podstawie dużej bazy zdjęć rzeczywistych, zdjęć RTG 
i innych metod obrazowania. Wykorzystanie badań obrazowych lepiej przygotowuje 
studentów do praktyki lekarskiej i pomaga dostrzec aspekt kliniczny wiedzy 
anatomicznej.

Metody wirtualne zwiększają zaangażowanie studentów i są dla nich atrakcyjną 
formą zajęć, dzięki czemu osiągają oni lepsze wyniki. Wirtualna rzeczywistość (VR) 
oraz rozszerzona rzeczywistość (AR) są nowinkami technologicznymi, które de facto 
uzupełniają możliwości aplikacji komputerowych o prezentację trójwymiarową. 
Szczególnie AR łącząca świat rzeczywisty z rzeczywistością wirtualną jest platformą 
efektownie prezentującą np. symulacje zabiegów chirurgicznych. 

Wdrożenie nowych metod jest często konsekwencją realizacji zajęć w formie 
e-learningu. Pozwalają one uzupełnić podejście tradycyjne, rozszerzając spektrum 
możliwości, szczególnie w zakresie tematów trudnych do realizacji na preparatach 
prosektoryjnych (np. embriologia). Dominuje przekonanie, że nauczanie studentów 
anatomii jedynie w oparciu o modele (wirtualne i fizyczne) skutkuje obniżeniem 
poziomu nauczania oraz jednoczesnym obniżeniem poziomu zachowań etycznych 
studentów – przyszłych lekarzy.
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Nowoczesne metody w nauce anatomii
Streszczenie
W artykule zaprezentowano nowoczesne metody stosowane w nauczaniu anatomii. Odniesiono się do 
historycznej spuścizny, która ukształtowała tradycyjną metodykę nauczania od początków w starożytnej 
Mezopotamii i Egipcie. Rozwój wiedzy anatomicznej w świątyniach Asklepiosa, nauczanie Hipokratesa 
z Kos, Klaudiusza Galena oraz czasach już nowożytnych Andreasa Wesaliusza doprowadziły do stanu 
współczesnego. W zakresie metodyki nauczania w początkach XX wieku obraz Rembrandta „Lekcja 
anatomii doktora Tulpa” z 1632 roku można nadal uznać za obowiązujący sposób edukacji studentów. 
Gwałtowny rozwój technologii na przełomie XX/XXI wieku (materiałowej i informatycznej) umożliwił 
przełom w zakresie tworzenia preparatów anatomicznych, a także ich modeli fizycznych oraz cyfrowych. 
Celem pracy jest prezentacja alternatywnych metod wsparcia dydaktyki, wykorzystujących preparaty 
uzyskiwane techniką plastynacji, modele cyfrowe w aplikacjach komputerowych, wirtualnej i rozszerzonej 
rzeczywistości (VR i AR). Wymieniono wady i zalety różnych metod nauczania anatomii, odnosząc się 
do odwiecznego problemu etycznego sekcji – poszanowania ciała ludzkiego po śmierci. 
Słowa kluczowe: nauczanie anatomii, plastynaty, programy komputerowe, wirtualna rzeczywistość, 
rozszerzona rzeczywistość

Modern methods in anatomy learning
Abstract
The article presents modern methods used in teaching anatomy. The historical legacy that shaped the traditional 
teaching methodology from the beginning in ancient Mesopotamia and Egypt is described. The development 
of anatomical knowledge in the temples of Asklepios, the teaching of Hippocrates of Kos, Claudius Galen, and 
more recent Andreas Wesalius has led to the modern state. In the field of teaching methodology in the early 20th 
century, Rembrandt’s painting „The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp” from 1632 can still be considered as 
the standing way of educating students. The rapid development of technology at the turn of the 20th/21st century 
(material and IT) enabled a breakthrough in the creation of anatomical preparations as well as their physical 
and digital models. The article presents alternative methods of didactics support, using preparations obtained 
by means of plastination, digital models used in computer applications, virtual and augmented reality (VR and 
AR). The pros and cons of various methods of teaching anatomy are listed, referring to the eternal problem of 
the ethics of dissections – respect for the human body after death.
Keywords: anatomy learning, plastinates, computer programs, virtual reality, augmented reality
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Efektywność nowoczesnych metod nauczania anatomii
1. Wstęp

Wdrożenie nowoczesnych metod nauczania anatomii wykorzystujących preparaty 
uzyskiwane techniką plastynacji, aplikacje komputerowe, wirtualną i rozszerzoną 
rzeczywistość (VR i AR), rodzi pytanie, czy mogą one zastąpić podejście tradycyjne? 

Obraz Rembrandta „Lekcja anatomii doktora Tulpa” z 1632 roku (rys. 1) pokazuje 
dotychczasowy model edukacji anatomicznej, uzupełniany wykładami, podręcznikami 
i atlasami. 

Rysunek 1. Rembrandt „Lekcja anatomii doktora Tulpa”, 1632, Muzeum Mauritshuis. 
Źródło: [1]

Innowacyjne techniki zaawansowanej wizualizacji, w tym obrazowanie RTG, 
MRI, CT, znacznie podnoszą efektywność nauki anatomii, ograniczając konieczność 
wykonywania sekcji i stosowania preparatów ludzkich. Jednoznaczna ocena wpływu 
metody nauczania, osiąganych wyników, ze względu na mnogość współistniejących 
czynników jest bardzo trudna. Celem pracy jest opracowanie wyników badań ośrodków 
wdrażających nowatorskie metody w nauczaniu anatomii. Stosują one różne metodyki 
badań, sposoby walidacji, różnie definiując pojęcie efektywności nauczania lub nauki. 
W pracy przedstawiono metodyki badania bazujące na nastawieniu studentów oraz 
porównujące uzyskiwane wyniki grup respondentów korzystających z różnych metod. 
Zawarto także propozycje, jak powinien wyglądać program nauczania anatomii oraz 
które elementy powinny być w nim uwzględnione, aby lepiej przygotowywać słuchaczy 
do praktyki chirurgicznej, ortopedycznej czy internistycznej. Praca pozwala określić 
i znormalizować sposób realizacji badań efektywności wdrożenia nowych metod 
nauczania. Dzięki temu uzyska się możliwość porównywania i agregacji wyników 

1 lwysienski@gmail.com, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Technologiczno-
-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
2 joanna.kadluczka@poczta.fm, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Technolo-
giczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
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z różnych ośrodków. Spektrum nowych metod w nauczaniu anatomii umożliwia 
większą aktywizację studenta. Pozwalają one często pokazać więcej lub inaczej niż 
w przypadku preparatów tradycyjnych. 
2. Metody kształcenia

W zakresie klasyfikacji metod nauczania anatomii zastosowanie ma ogólny podział 
metod nauczania wg Kupisiewicza [2]:

• oparte na słowie – wykład, seminarium, dyskusja;
• oparte na obserwacji (oglądowe) – ćwiczenia prosektoryjne, ćwiczenia z wyko-

rzystaniem technik wizualizacji;
• oparte na działalności praktycznej – ćwiczenia laboratoryjne, obsługa dedyko-

wanych aplikacji komputerowych;
• tzw. gry dydaktyczne – burza mózgów, rozwiązywanie zadań problemowych.

Przypisanie form kształcenia: wykład, seminarium, ćwiczenia, laboratorium 
do w/w metod nauczania nie jest parami rozłączne. Każda z wymienionych form 
kształcenia operuje różnymi metodami, natomiast ich udział wynika głównie z trybu 
zaangażowania studenta w zajęciach – pasywnego lub aktywnego. Pozwalają one 
realizować cele kształcenia i powinny być zgodne z przyjętymi normami postępowania 
dydaktycznego, określanymi jako zasady nauczania. Jako najważniejsze w [2] 
wymieniono:

• zasadę poglądowości – wyrażającą konieczność zdobywania wiedzy poprzez 
poznanie omawianego pojęcia bezpośrednio poprzez np. obserwację rzeczywistości, 
doświadczenie lub pośrednio w oparciu o model, obraz czy schematu; 

• zasadę przystępności – sposób przekazania wiedzy ułatwiający jej przyswojenie 
np. przez stopniowanie trudności (wprowadzenie, rozszerzenie) oraz bazowanie na 
wcześniej poznanych zagadnieniach;

• zasadę aktywnego udziału – wspierającą uczestnictwo studenta w procesie 
uczenia się, przez udział w seminariach dyskusyjnych i aktywne formy zajęć; 

• zasadę powiązania teorii z praktyką – wskazującą przydatność zdobywanej 
wiedzy;

• zasady systematyczności, trwałości wiedzy i operatywności.
Edukacyjną skuteczność form kształcenia obrazuje opracowany przez Edgara 

Dale (rys. 2) trójkąt efektywności nauczania. Wskazuje on na wyraźnie większą 
trwałość wiedzy zdobytej przez aktywne formy zajęć. Percepcja werbalna (czytanie, 
słuchanie) – pozwala zapamiętać 10-20%, percepcja wizualna (film, pokaz) – 50% 
tego, co słyszymy i widzimy, aktywne uczestnictwo w dyskusji, wygłaszanie referatu, 
realizacja doświadczeń, uczenie, praktyczne stosowanie wiedzy – 70-90%. 
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Rysunek 2. Trójkąt efektywności nauczania opracowany przez Edgara Dale, 1969 [3]

3. Metodyka badania efektywności nauczania
Aktywne formy odbywania zajęć wykazują większą efektywność dydaktyczną, 

którą rozumiemy ogólnie jako czas, wielkość i trwałość przyswojonej wiedzy. 
Analizując literaturę poświęconą badaniu efektywności metod nauczania anatomii, 
trudno dokonać spójnego podsumowania uzyskanych wyników, ze względu na 
bardzo zróżnicowaną metodykę badań. Brak jednorodności opisu wynika z wpływu 
bardzo wielu czynników, które można grupować jako te związane z osobą uczącą się, 
prowadzącym zajęcia oraz formą odbywania zajęć. John Hattie [4] przeprowadził 
szerokie badania na grupie 200 mln uczniów, dotyczących efektywności nauczania, 
analizując 136 czynników. Jako najistotniejsze działania wskazał:

• organizacja i przygotowanie materiałów – 0,85;
• motywacja – wyobrażenie sukcesu/porażki studenta – 0,7;
• samoocena – 0,62;
• pomoc nauczyciela/kolegi – 0,6;
• robienie notatek – 0,59;
• planowanie celu i harmonogramu – 0,49;
• samokontrola realizacji – 0,45;
• organizacja dnia pracy – 0,44;
Wśród wymienionych czynników o najwyższym „rozmiarze efektu” nie ma 

formy odbywania zajęć, ale jest nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemów. 
Najistotniejsze są tu samoocena, zaangażowanie ucznia i organizacja nauki. Wyniki 
badań nie mają prostego przełożenia na szkolnictwo wyższe, ze względu na znacznie 
większą rolę nauki własnej studenta.
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Metodyka badań porównawczych wymaga stworzenia grup o dużej liczności 
(populacja statystyczna), dla których badamy pewną cechę statystyczną lub wektor 
cech (tzn. kilka). 

Cecha może mieć charakter mierzalny lub niemierzalny – np. płeć mająca charakter 
jakościowy. Liczba wariantów zmiennej cechy może być skończona lub nieskończona. 
Najprostsza sytuacja jest w przypadku, gdy cecha jest stała, występują dwa warianty 
cechy lub cecha jest mierzalna. Badaniem można objąć wszystkie elementy 
danej populacji statystycznej – populacja generalna albo tylko ich część – próbka 
statystyczna. Jest ona uzyskiwana zazwyczaj losowo. W pierwszym przypadku badanie 
jest kompletne i nie wymaga zastosowania metod rachunku prawdopodobieństwa, 
natomiast w drugim – badanie jest częściowe. Próbka statystyczna powinna stanowić 
reprezentację populacji generalnej. Oznacza to, że częstość występowania każdej 
z badanych cech w próbce powinna być zbliżona do częstości występowania tych cech 
w populacji generalnej.

Zgodnie z tym podejściem możemy badać całą populację studentów, wskazując 
wszystkie czynniki i mierząc efekt nauki – ocenę lub procentowy wynik egzaminu. 
Porównując wpływ pojedynczego czynnika należy stworzyć dwie grupy, różniące się 
tylko tym czynnikiem. Oznacza to, że pozostałe czynniki powinny być takie same, co 
jest trudne w realizacji.

Porównawcze grupy badanych studentów, nie dzielą populacji na rozłączne 
podzbiory, gdyż nie uwzględniają w opisie wszystkich czynników wpływających na 
efektywność ich nauki.
4. Efektywność nowoczesnych metod nauczania anatomii
4.1. Wykorzystanie programów komputerowych

Wdrożenie aplikacji komputerowych jako nowoczesnych metod nauczania 
anatomii, w przypadku uczelni medycznych uzupełnia podejście tradycyjne. Do 
najbardziej zaawansowanych programów można zaliczyć Anatomage [5], opracowany 
przez naukowców ze Stanford University. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi 
przez producenta, Anatomage pozwala studentom na osiąganie lepszych wyników niż 
przy nauce metodami tradycyjnymi ze względu na dostęp do technologii 3D. Preparaty 
wirtualne są często lepsze ze względu za zniszczenie preparatów prosektoryjnych 
i niemożność odnalezienia wszystkich struktur. Specjalne oprogramowanie umożliwia 
zamianę zdjęć na modele 3D z użycie technologii jak w tomografii czy rezonansie, 
które pozwalają na lepsze wyobrażenie rzeczywistości.

Przykład Uniwersytetu Medycznego w Heidelbergu ilustruje lepsze efekty osiągane 
przez studentów kształconych z użyciem Anatomage’a [6]. Badacze z Uniwersytetu 
w Heidelberg, Niemieckie Centrum Badania Raka, Karlsruhe Institute of Technology 
stwierdzili, że studenci uczący się anatomii w oparciu o zdjęcia radiologiczne oraz 
obrazy z Anatomage’a w oparciu o technikę CT osiągnęli lepsze wyniki niż korzystający 
tylko ze zdjęć radiologicznych. W badaniach brały udział 3 grupy studentów: 

• I grupa – studenci mający dostęp do tomografii, rezonansów i wirtualnych stołów 
Anatomage (rok 2015, n1 =  50), 

• II grupa – studenci uczący się w oparciu o tomografie, rezonanse i zdjęcia 
rentgenowskie (rok 2011, n2 =  90), 

• III grupa – studenci kształceni metodami anatomii konwencjonalnej bez 
wykorzystania dodatkowych badań obrazowych (rok 2011, n3 =  98). 
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Sumarycznie 238 studentów, którzy spędzili na zajęciach tyle samo godzin. Wiedza 
anatomiczna studentów była sprawdzana na podstawie testu wielokrotnego wyboru, 
który nie zawierał pytań opartych bezpośrednio o obrazy radiologiczne. Przeprowadzono 
analizę statystyczną wyników studentów przy poziomie istotności 5% i stwierdzono, że 
najlepsze wyniki uzyskali studenci z grupy I (średni wynik 21,8%) pośrednie z grupy 
II (18,3%), a najgorsze z grupy III (17,1%). Wyniki pokazują, że badania obrazowe 
jak tomografie, rezonanse, zdjęcia rentgenowskie są pomocne w nauce anatomii 
prawidłowej, prowadzą do lepszego jej zrozumienia i osiągania lepszych wyników 
o 27% niż studenci uczeni metodami konwencjonalnych. Osiąganie przez studentów 
z grupy I lepszych wyników niż studenci z grupy II pokazuje, że stół Anatomage 
i technologia 3D są również pomocne w nauce anatomii prawidłowej. Wpływ badań 
obrazowych i Anatomage’a był widoczny szczególnie w pytaniach z zakresu głowy 
i szyi ze względu na złożoność struktur wewnątrz i zewnątrzczaszkowych i trudność 
wyobrażenia ich sobie bez dodatkowych badań obrazowych. Przeprowadzono 
również ankietę wśród studentów badającą ich opinię na temat wykorzystania badań 
obrazowych i wirtualnych zdjęć w nauce anatomii. Większość studentów określiła te 
źródła jako bardzo pomocne, dlatego powinny być one uwzględniane w programie 
nauczania anatomii. Badania wykazują, że technologia 3D umożliwia studentom 
lepsze zrozumienie anatomii, zobaczenie struktur, które nie zawsze są widoczne na 
preparatach, a są klinicznie ważne, co przygotowuje ich do praktycznego spojrzenia 
na anatomię.

Przedstawione w [7] wyniki egzaminu praktycznego świadczą, że łatwiejsza 
dla studentów była nauka w oparciu o stół Anatomage, który ze względu na swoje 
możliwości był dla nich bardziej przystępny. Mogli zobaczyć szczegóły w budowie 
struktur położonych głębiej, których nie mogli zobaczyć w prosektorium na preparatach 
ludzkich, często zniszczonych poprzez niewłaściwe preparowanie. Podczas nauki 
w prosektorium studenci często skupiają większą uwagę na preparowaniu niż na 
zapamiętywaniu topografii struktur. Ponadto studenci byli niechętni do dodatkowych 
godzin pracy w oparciu preparaty ze względu na dyskomfort psychiczny. Studenci, 
którzy używali tylko modele często mieli problem ze zrozumieniem stosunków 
przestrzennych struktur i przebiegu np. nerwów rdzeniowych czy naczyń. Świadczą 
o tym wyniki egzaminu praktycznego: 

• I grupa (kształceni głównie w oparciu o preparaty): średni wynik 76,1%; 
• II grupa (uczeni głównie w oparciu o modele): 81,4%; 
• III grupa (głównie Anatomage): 85,1%. 
Egzamin praktyczny był przeprowadzony odpowiednio na preparatach, modelach 

i Anatomage’u w zależności od metody nauczania poszczególnych grup. Wyniki 
egzaminu teoretycznego były podobne dla wszystkich grup niezależnie od metody 
kształcenia na ćwiczeniach: 

• I grupa: 61,2%; 
• II grupa: 62,4%;
• III grupa: 61,1%. 
Na podstawie badań przeprowadzonych w Life University prowadzący 

zdecydowali o wprowadzeniu stołów Anatomage do kształcenia, ze względu na 
łatwość nauczania w oparciu tą technologię i zadowolenie studentów z możliwości 
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aktywnej i zaangażowanej nauki.
Coraz częściej w nauczaniu anatomii stosowane są także wykłady cyfrowe. Są one 

dobrze przyjmowane przez studentów ze względu na to, że mogą w dowolnym czasie 
zapoznać się z nimi bez pośpiechu w przeciwieństwie do wykładów tradycyjnych, 
gdzie mają ograniczony czas na przyswojenie informacji. Jak pokazują badania [8] 
studenci korzystający z wykładów cyfrowych osiągnęli wyższe wyniki niż studenci 
uczący się w oparciu o wykłady tradycyjne. W ankiecie studenci stwierdzili jednak, 
że obydwie formy prowadzenia wykładów powinny być połączone, tak aby była 
możliwość dyskusji, zadania pytań i dodatkowej motywacji do nauki na wykładach 
tradycyjnych.
4.2 Wirtualna rzeczywistość (VR)

W artykule [9] podkreślono, że z uwagi na ograniczenia czasowe w programie 
przeznaczone na naukę anatomii, braki wykwalifikowanej kadry i środków na 
utrzymywanie prosektoriów, wiele szkół odchodzi od kosztownych, czasochłonnych 
sekcji i nauki w oparciu o preparaty na rzecz anatomii przeżyciowej, opartej na 
badaniach obrazowych oraz rzeczywistości wirtualnej. 

Ciekawą koncepcję nauczania przedstawiono w artykule [10], gdzie sekcje 
rzeczywiste były poprzedzone oglądaniem sekcji wirtualnych. Umożliwiło to 
studentom lepsze przygotowanie do sekcji rzeczywistych i lepszy efekt kształcenia 
w oparciu o sekcje. Dane zgromadzone przez system zarządzania e-learningiem 
wskazują, że 28% studentów biorących udział w badaniu miało możliwość skorzystania 
z sekcji wirtualnych przed sekcjami rzeczywistymi, 50% studentów miało dostęp do 
wszystkich źródeł do końca semestru, a 10% nie miało dostępu do żadnych sekcji 
wirtualnych. 59% ankietowanych zgodziło się, że sekcje wirtualne były pomocne 
w przygotowaniu do sekcji rzeczywistych i pozwoliły osiągnąć lepszy efekt naukowy 
sekcji rzeczywistych. Istnieje pozytywna korelacja między liczbą godzin spędzonych 
na oglądaniu wirtualnych sekcji a wynikami egzaminu praktycznego z anatomii. 
Wyniki studentów, którzy mieli dostęp do sekcji wirtualnych były wyższe odpowiednio 
o 7,2% i 11,8%. Sekcje wirtualne są bardzo skuteczną metodą stosowaną w nauczaniu 
anatomii, pozwalają studentom na osiąganie wyższych wyników i lepsze wykorzystanie 
preparatów ludzkich (nie są one tak niszczone ze względu na złe prowadzenie sekcji 
przez nieprzygotowanych studentów).

W nauczaniu anatomii bardzo pomocna jest także wirtualna rzeczywistość 
i okulary 3D. Pozwalają one na oglądanie struktur od wewnątrz np. czaszki. 
Użytkownik po założeniu okularów ma wrażenie, że jest w wirtualnej przestrzeni 
np. wewnątrz czaszki i poprzez ruchy głowy może oglądnąć otwory, doły i kości 
czaszki wraz ze szczegółami ich budowy (możliwość przybliżania). Okulary 3D 
umożliwiają więc poznanie anatomii bardzo małych struktur, których często nie można 
zaobserwować innymi metodami. W artykule [11] zaproponowano zastosowanie 
okularów 3D w mikrochirurgii, dzięki czemu chirurg poprzez ich założenie mógłby 
lepiej przygotować się do zabiegu, wyobrazić sobie jego przebieg i wybrać metodę 
dotarcia do małych struktur. Cena wizyjnych okularów stereoskopowych wraz 
z oprogramowaniem jest jednak stosunkowo wysoka, dlatego nie wszystkie ośrodki 
anatomiczne mogą sobie pozwolić na ich zakup. Szpitalem, w którym na szeroką 
skalę stosowana jest wirtualna rzeczywistość jest Hoag Hospital w Newport Beach 
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w Kalifornii [12]. Stosuje się VR jako przygotowanie w przypadku skomplikowanych 
operacji np. mózgu, umożliwiając wiele prób i błędów. Dzięki temu skraca się finalny 
czas wykonywania operacji u pacjenta i poprawia jego bezpieczeństwo. W edukacji 
anatomicznej ułatwiają studentom szybsze przyswojenie skomplikowanych treści, 
dają realistyczne wrażenie przebywania w prawdziwej sali operacyjnej z prawdziwym 
pacjentem. Efektywność nauki z wykorzystaniem VR jest bardzo duża, ponieważ 
umożliwia skupienie uwagi w 90% na obiekcie pokazywanym w okularach 3D.

Większość programów pozwala jednak na projekcję obrazów 3D na standardowym 
ekranie, natomiast wirtualna rzeczywistość DextroBeam pozwala na projekcję 
przestrzennych modeli szerszej grupie studentów za pomocą stereoskopowego systemu 
projekcji. System ten zastosowano na wykładach z neuroanatomii i przeprowadzono 
badania na 169 studentach II roku medycyny [13]. Studentów podzielono losowo na 
2 grupy, które były uczone różnymi metodami w celu porównania efektywności tych 
metod. I grupa otrzymała nagrany wykład dotyczący komory trzeciej wraz z prezentacją 
Power Point 2D. Natomiast II grupa w oparciu o wirtualną rzeczywistość DextroBeam 
miała dostęp do animowanego przejścia do wewnątrz trzeciej komory. Następnie 
porównano wiedzę studentów obu grup z przedstawionego zagadnienia na podstawie 
10-pytaniowego testu wielokrotnego wyboru. Studenci z grupy I uzyskali niższy średni 
wynik (5,19) od studentów grupy II (5,45). Podobnie w ankiecie studenci dobrze 
ocenili wirtualną rzeczywistość ze względu na możliwość zrozumienia przestrzennego 
rozmieszczenia struktur, wyobrażenie jak wygląda komora trzecia od wewnątrz oraz 
efektywność i przyjemność uczenia się w oparciu o tą metodę. Jak pokazują badania 
metoda ta ma wiele zalet i powinna być szerzej stosowana. Jednak jej wadą jest brak 
możliwości oglądania zmienności anatomicznych, sytuacji patologicznych, dlatego 
obrazy często są mało realistyczne i mogą różnić się od tych, z którymi lekarz spotka 
się w praktyce klinicznej.

Do wirtualnych metod nauczania anatomii zalicza się także cyfrowe symulacje 
wirtualne (CVS). Dzięki tej metodzie studenci mają dostęp do zdjęć 3D stereo-
skopowych, które umożliwiają im lepsze zrozumienie szczegółów budowy danych 
struktur oraz wyobrażenie ułożenia poszczególnych elementów w przestrzeni. Badania 
z Xiangya School of Medicine Central South University [14] wskazują, że symulacje 
wirtualne stanowią świetne uzupełnienie zajęć prosektoryjnych. Jak czytamy 
w artykule [15] symulacja jest techniką, która pozwala na odtworzenie relacji pacjent-
lekarz, wskazując, które elementy anatomii są istotne w praktyce klinicznej. Trening 
procedur chirurgicznych jest jednym z celów kursu z anatomii. Dlatego identyfikacja 
struktur anatomicznych podczas wirtualnych procedur chirurgicznych lub symulacji 
procedur laparoskopowych powinna zostać włączona do tradycyjnego kursu anatomii. 
Symulacje pozwalają na połączenie teoretycznego, praktycznego i socjologicznego 
aspektu pracy lekarza. Dzięki nim studenci mają kontakt z najnowocześniejszymi 
technikami stosowanymi we współczesnej medycynie. Jak pokazują badania [16] 
symulacje są używane częściej w naukach klinicznych niż w anatomii. Association 
of American Medical Colleges (AAMC) podaje, że 84% szkół medycznych korzysta 
z symulacji podczas nauk klinicznych na I roku, 91% na II roku, 86 z 90 szkół (ponad 
95%) w naukach przedklinicznych, natomiast tylko 45% w nauce anatomii. Dlatego 
powinno się rozszerzać udział symulacji w programie z anatomii.
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5. Metody obrazowania w programie nauczania
Bardzo często wskazuje się na konieczność włączenie radiologii i podstaw ortopedii 

do programu anatomii. W artykule [17] zwrócono uwagę na zmniejszenie liczby 
ortopedów w Niemczech i spadek zainteresowania tą dziedziną. Aby temu zapobiec, 
postanowiono wprowadzić do programu z anatomii odniesienia kliniczne, radiologię 
i podstawy ortopedii, które miały lepiej przygotować studentów do praktyki zawodowej 
i zainteresować ich ortopedią. Metoda miała na celu naukę interdyscyplinarną oprócz 
teorii anatomicznej, wiedzę kliniczną z zakresu ortopedii oraz obejmowała czynności 
praktyczne. Przeprowadzono ankietę oceny kursu wśród studentów i ich zainteresowania 
ortopedią zawierającą pytania o zamierzone cele wraz z odpowiedziami w skali 
Likerta. Metoda nauczania zakładała 5 opcjonalnych kursów, trwających mniej niż 
tydzień prowadzonych równolegle z kursem anatomii. Zajęcia, prowadzone przez 
anatomów oraz chirurgów, zawierały elementy biomechaniki, zaawansowanych 
sekcji, podejścia chirurgicznego, a także informacje dotyczące odlewów, implantów 
i medycyny sportowej. Ankieta wykazała zadowolenie studentów z wprowadzonego 
kursu a także wzrost zainteresowania chirurgią i aspektami klinicznymi omawianych 
zagadnień. Potwierdziło to konieczność wdrażania kursu łączącego nauczanie anatomii 
z aspektami klinicznymi i umiejętnościami praktycznymi, jako przygotowania do 
chirurgii i ortopedii.

W [18] jako zalety włączenia w nauczanie anatomii radiologii wskazano: lepsze 
zrozumienie anatomii, wzrost zainteresowanie przedmiotem, poznanie zastosowań 
klinicznych wiedzy, a także lepszą umiejętność interpretacji zdjęć radiologicznych 
w praktyce zawodowej. Udział radiologii stanowi obecnie tylko 5% czasu kształcenia 
medycznego, mimo zaleceń kluczowych organizacji anatomicznych i radiologicznych. 
Stwierdzono, że najlepszym sposobem kształcenia jest tradycyjne nauczanie anatomii 
wraz z częstym korzystaniem ze zdjęć radiologicznych. Anatomia radiologiczna nie 
powinna być jednak stosowana jako pierwotny sposób nauczania anatomii, lecz jako 
uzupełnienie programu. Do rozpoznawania struktur anatomicznych na zdjęciach 
radiologicznych potrzebna jest dobra znajomość struktur, uzyskana w oparciu o atlasy 
i sekcje. Zdjęcia radiologiczne są ważnym źródłem w nauce osteologii, ale wiedza 
w oparciu o nie jest niewystarczająca i nie pozwala na poznanie szczegółów budowy. 

Pozytywne nastawienie studentów do włączenia radiologii do programu z anatomii 
ilustruje ankieta przeprowadzona w 29 uczelniach medycznych w Wielkiej Brytanii 
[19]. Elektroniczna ankieta składająca się z 22 pytań badała obecne użycie radiologii 
na zajęciach z anatomii, rodzaje dostępnych zasobów, zainteresowanie studentów tą 
metodą i nastawienie do wprowadzenia jej do nauczania. W ankiecie wzięło udział 83% 
uczelni medycznych w Anglii (29 z 35). Wśród respondentów anatomia radiologiczna 
występowała we wszystkich programach poza jednym. Spośród tych szkół, które 
wykorzystują radiologię do pomocy w nauczaniu anatomii, 20/28 wyraziło życzenie 
większego udziału radiologii w programie nauczania. Ograniczenia czasowe stanowiły 
jedną z głównych trudności w dalszym wdrażaniu. Ponadto 22/28 szkół medycznych 
już wspierało współpracę z lokalnymi oddziałami radiologicznymi, z których 18 
wyraziło chęć dalszej współpracy. Z pozostałych sześciu szkół bez bieżącej współpracy 
cztery chciałyby taką podjąć. W porównaniu z poprzednimi badaniami obserwuje się 
wzrost udziału anatomii radiologicznej w programie nauczania i zainteresowanie jej 
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rozszerzaniem. Nowością jest także interaktywna anatomia radiologiczna wprowadzona 
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Southampton [20], która w oparciu o system 
e-Learningu uczy identyfikacji struktur na zdjęciach rentgenowskich, a także opisu 
tych zdjęć zarówno prawidłowych, jak i patologicznych, co stanowi przygotowanie 
do praktyki lekarskiej. Wyniki studentów na egzaminie praktycznym z anatomii były 
wyższe z tematów związanych z tą metodą niż z tematów niezwiązanych z anatomią 
radiologiczną. Studenci stwierdzili, że metoda jest łatwa w użyciu i aktywnie angażuje 
w naukę i ułatwia powtórzenie anatomii.

Podobnie jak zdjęcia radiologiczne, zdjęcia z USG są bardzo pomocne w nauce 
anatomii i powinny być wprowadzone do programu z anatomii. Wśród wykładowców 
w USA przeprowadzono ankietę online, w celu oceny udziału obrazowania USG 
w programie studiów oraz opinię na temat szerszego wprowadzania USG. Wyniki ankiety 
objęły 71% programów anatomicznych w USA. Mimo pozytywnego nastawienia do 
USG: 91% ankietowanych zgodziło się, że USG wzmacnia program z anatomii, 95 %, 
że pomaga dostrzec aspekt kliniczny anatomii, natomiast aż 65% zgłasza niewielkie 
lub żadne doświadczenie w USG. 36% programów obejmuje kontakt z USG, a tylko 
15% zapewnia praktyczne szkolenie w USG. Okazje dla studentów anatomii do 
nauczania w USG znaleziono w 12% programów. Wymieniono także inne zalety USG: 
69% wskazało, że USG zwiększa konkurencyjność na rynku pracy, 85% zgodziło się, 
że USG to przydatna umiejętność w pracy dydaktycznej w szkole medycznej, a 41% 
zgodziło się, że USG powinny być wymagane do kariery medycznej. Wobec wielu 
korzyści wprowadzania USG do programu, istnieje konieczność stworzenia studentom 
możliwości korzystania z USG podczas zajęć z anatomii.
6. Ocena wdrożenia nowoczesnych metod nauczania

Trwa dyskusja, które metody nauczania anatomii są lepsze, czy nauka bazująca na 
preparatach anatomicznych i ćwiczeniach prosektoryjnych, czy też nowoczesne metody 
oparte o symulacje i rzeczywistość wirtualną. Jako zalety nauki z preparatów podaje 
się: przygotowanie do praktyki chirurgicznej, obserwacja zmienności anatomicznych, 
nauka szacunku do ciała ludzkiego, poznawanie struktur anatomicznych istotnych 
klinicznie. W artykule [21] podkreślono jednak ograniczenia nauki w oparciu o sekcje: 
nieprzydatność przy nauce o szkielecie, układzie nerwowych czy mięśniach w stanie 
skurczu. W tym przypadku potrzebne są inne metody jak oczyszczone modele 
szkieletowe, filmy radiologiczne, modele plastynowane i symulacje komputerowe. 
Ponadto ciała pochodzą w większości od osób starszych, dlatego studenci obserwują 
często przypadki związane z chorobami degeneracyjnymi i zwyrodnieniowymi, a nie 
obrazy anatomii prawidłowej. Z kolei preparaty plastynowane wiernie oddają anatomię 
jak u człowieka żywego dzięki polimerom, które nadają realistyczny kolor preparatom. 
Nowoczesne metody nauczania stanowią więc świetne uzupełnienie tradycyjnego 
nauczania tylko w oparciu o preparaty ludzkie. Mimo obecnego sceptycyzmu do tych 
metod coraz więcej ośrodków medycznych wprowadza je do programu nauczania.

Nowoczesne metody kształcenia oparte o PBL (ang. problem based learning), 
łączą w sobie wiedzę anatomiczną z umiejętnościami praktycznymi (klinicznymi). 
Studenci są ukierunkowani na wiedzę anatomiczną najbardziej potrzebną w praktyce 
chirurgicznej, uczą się stawiać diagnozę na podstawie badań obrazowych np. zdjęć 
radiologicznych. Są więc aktywnymi uczestnikami zajęć, a nie tylko biernymi 
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słuchaczami. W małych grupach prezentują sobie wzajemnie zdobytą wiedzę, 
korzystając z modeli anatomicznych, kości, radiogramów i interaktywnych zdjęć 
trójwymiarowych.

Większość dyrektorów programów chirurgicznych w Wielkiej Brytanii uważa, 
że poziom wiedzy anatomicznej nowych rezydentów jest niedostateczny (24%) 
lub wymaga szkolenia odświeżającego (67%), oraz 52% uważa, że obecni stażyści 
mają mniejszą wiedzę anatomiczną niż 10 lat temu [22]. Waterston i Stewart w [23] 
przedstawili opinie klinicystów na ten temat uzyskane za pomocą ankiety. Większość 
z nich wyraziła pogląd, że anatomia nie jest odpowiednio nauczana, w wyniku czego 
wiedza absolwentów jest poniżej minimalnego standardu wymaganego do bezpiecznego 
leczenia. Wskazywane możliwe przyczyny zbyt niskiej wiedzy anatomicznej to: 
zmniejszenie liczby godzin anatomii i zastosowanie nowych metod nauczania, które 
odchodzą od kształcenia w oparciu o sekcje i preparaty ludzkie. Podkreślono natomiast, 
że nowoczesne metody nauczania bardziej eksponują aspekt kliniczny, wykorzystując 
zaangażowanie studenta w zajęcia, samodzielne rozwiązywanie problemów i analizę 
przypadków klinicznych, a nie tylko bierną naukę, gdzie studenci jedynie słuchają 
wykładowców. Wadą wielu współczesnych podręczników jest podawanie przypadków 
klinicznych wprost, bez konieczności analizy ich na podstawie wiedzy anatomicznej. 
Prowadzi to do tego, że studenci nie mają wystarczającej wiedzy z nauk podstawowych, 
nie rozumieją podstaw i mechanizmów przypadków klinicznych. Nie są wówczas 
przygotowani do nauk klinicznych i praktyki, gdzie wymagana jest umiejętność 
dedukcji, samodzielnego dociekania przyczyn wielu chorób i stawiania diagnozy. 
Dlatego zgodnie z badaniami [24, 25] na pierwszym roku trzeba zaopatrzyć studentów 
w wiedzę z nauk podstawowych, a dopiero na drugim roku wymagać od nich nauki 
interdyscyplinarnej, polegającej na klinicznym zastosowaniu uzyskanej wiedzy.

Celem programu z anatomii jest także wspieranie samodzielnej nauki studentów. 
Przeprowadzona ankieta na dwóch australijskich uczelniach [26], dotyczyła metody 
nauki najczęściej wybieranej przez studentów. 33% studentów wybrało wykłady, zajęcia 
i uwagi kliniczne, 26% podręczniki, 20% atlasy, 10% filmy, 5% oprogramowania i 4% 
strony internetowe. Wśród metod z wykorzystaniem komputera (CAL) najwięcej osób 
wskazało Wikipedię. Kryteria wyboru to: koszt (46% ankietowanych), samoocena, 
łatwość użycia, dostosowanie do programu nauczania i doskonała grafika (każde 
6-9%). Studenci uczący się na dalszych latach studiów (nauki kliniczne) ocenili 
oprogramowanie Acland’s Video Atlas of Human Anatomy lepiej niż studenci 
pierwszego i drugiego roku (nauki przedkliniczne) i uważali zdjęcia radiologiczne za 
istotne przy wyborze metod nauczania z użyciem komputera (CAL).
7. Podsumowanie

Nowoczesne metody nauczania anatomii stanowią świetne uzupełnienie 
tradycyjnych. Istnieją etyczne obawy, że preparaty prosektoryjne nie zawsze 
pochodzą od ludzi, którzy wyrazili na to zgodę. W krajach, gdzie są trudności ze 
zdobyciem preparatów często pochodzą one z egzekucji lub od pacjentów, którzy nie 
mają rodziny. W tej sytuacji świetną alternatywę stanowią metody wirtualne, które 
zwiększają zaangażowanie studentów, są dla nich interesującą formą zajęć, dzięki 
czemu osiągają oni lepsze wyniki. Wykorzystanie badań obrazowych, uczy studentów 
anatomii przeżyciowej, pomagając dostrzec aspekt kliniczny wiedzy anatomicznej. 
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Pozwala to na lepsze przygotowanie do praktyki lekarskiej, analizy zdjęć, badania 
pacjentów i stawiania diagnozy. Wirtualna rzeczywistość umożliwia oglądanie 
struktur od wewnątrz, a także symulacje przebiegu operacji i dostrzeganie struktur 
anatomicznych istotnych w praktyce chirurgicznej. Sekcje wirtualne nie mogą zastąpić 
sekcji rzeczywistych, ale pozwalają na lepsze przygotowanie się do nich, ułatwiają 
zrozumienie i wyobrażenie sobie stosunków przestrzennych w anatomii. Modele 
anatomiczne, a także bazy zdjęć, wirtualne atlasy 3D wspomagają samodzielną naukę 
studentów i uczą ich dedukcji i wyciągania wniosków. Nowoczesne metody nauczania 
nie mogą w pełni zastąpić tradycyjnych, gdyż preparaty prosektoryjne pozwalają na 
obserwację odmienności anatomicznych oraz sytuacji patologicznych. Często jednak 
przez ograniczoną trwałość są mało pomocne np. przy rozpoznawaniu nerwów. Wady 
tej pozbawione są preparaty plastynowane, które dzięki użyciu polimerów są znacznie 
trwalsze i nie tak wymagające w przechowywaniu. Posiadają one realistyczną barwę 
ludzkiego ciała. 

Jak wskazuje większość badań, nowoczesne metody stanowią istotne rozszerzenie 
możliwości efektywnego nauczania anatomii w podejściu tradycyjnym, ale też nie są 
pełnowartościowym substytutem ćwiczeń prosektoryjnych.
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Efektywność nowoczesnych metod nauczania anatomii
Streszczenie
Wdrożenie nowoczesnych metod nauczania anatomii wykorzystujących preparaty uzyskiwane techniką 
plastynacji, aplikacje komputerowe, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość (VR i AR), rodzi pytanie, 
czy mogą one zastąpić podejście tradycyjne? Innowacyjne techniki zaawansowanej wizualizacji, w tym 
obrazowanie RTG, MRI, CT, znacznie podnoszą efektywność nauki anatomii, ograniczając konieczność 
wykonywania sekcji i stosowania preparatów ludzkich. Celem pracy jest opracowanie wyników 
badań ośrodków wdrażających nowatorskie metody w nauczaniu anatomii. Powołano się na badania 
nastawienia studentów i oceny efektywności nauczania, porównujące wyniki studentów korzystających 
z różnych metod. W artykule zawarto propozycje, jak powinien wyglądać program nauczania anatomii 
oraz które elementy powinny być w nim uwzględnione, aby lepiej przygotowywać słuchaczy do praktyki 
chirurgicznej, ortopedycznej czy internistycznej. Wnioskiem z opublikowanych badań nie jest zastąpienie 
nauczania opartego na preparatach prosektoryjnych, ale rozszerzenie spektrum stosowanych metod 
o nowe. Pozwalają one często pokazać więcej lub inaczej niż w przypadku preparatów tradycyjnych. 
Słowa kluczowe: nauczanie anatomii, plastynaty, programy komputerowe, wirtualna rzeczywistość, 
rozszerzona rzeczywistość

Modern methods in anatomy learning
Abstract
The introduction of modern methods of teaching anatomy using preparations obtained through plastination 
technique, computer applications, virtual and augmented reality (VR and AR), raises the question if they 
can replace the traditional approach. Innovative techniques of advanced visualization, including X-ray, 
MRI, CT imaging, significantly increase the effectiveness of anatomy learning, reducing the need to do 
dissections and use human preparations. Research based on students’ attitudes and their assessment of 
teaching effectiveness is presented, comparing the results of students using different methods. In the 
article, it is proposed how the anatomy curriculum should look like and elements that should be included 
in order to better prepare students for surgical, orthopaedic or internist practice. Conclusions from 
published studies are that teaching based on dissecting preparations should not be replaced by modern 
methods. It should, however, be expanded by spectrum of new methods that often allow students to see 
more or differently than traditional preparations and help them to better visualise the structures. Modern 
methods have some advantages that make students keen to use them, help them to learn more effectively 
and make their exam results better.
Keywords: anatomy learning, plastinates, computer programs, virtual reality, augmented reality
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Świat przedstawiony w japońskich i polskich 
elementarzach na przykładzie wyrazów podstawowych
1. Wprowadzenie

Podręczniki, a zwłaszcza elementarze, są niezwykle istotnym narzędziem 
wpływającym na postrzegania świata przez dzieci [1]. Ich treść najczęściej kształtuje 
zawartość przeprowadzanych w szkole lekcji, a autorytet instytucji, w której są 
używane, wręcz legalizuje poglądy w nich zawarte. Wydaje się więc niezwykle istotne, 
aby przeprowadzić dogłębną i wielowymiarową analizę treści elementarzy. Badania 
takie podejmowane są zarówno w Polsce [2, 3], jak i w Japonii [4, 5]. Niniejszy 
artykuł stworzono jako kolejny element dyskursu o podręcznikach prowadzonego 
od wielu lat na całym świecie [6]. Jego głównym celem jest porównawcza analiza 
ilościowa wyrazów podstawowych zawartych w elementarzach polskich i japońskich, 
a zarazem opis świata przedstawionego za ich pomocą w podręcznikach, zwłaszcza 
w następujących aspektach: skala indywidualizmu [7, 8], podejście do żywności 
[9-12], stosunek do natury [13-18]. Artykuł stanowi wstęp do dalszych badań nad 
zagadnieniem genologicznych podobieństw i różnic elementarzy obu krajów.
2. Materiał badawczy

Materiał badawczy wybrany został z dziesięciu książek, składających się na 
siedem podręczników. Wszystkie przeznaczone były do użytku przez uczniów 
i uczennice pierwszej klasy szkoły podstawowej. Cztery z nich stanowiły japońskie 
podręczniki do nauki pisma, stanowiące część zestawu podręczników do nauki języka 
narodowego, czyli japońskiego, z których dwa [19, 20] przeznaczone były do użytku 
w szkole w latach 1989-1991, a pozostałe dwa [21, 22] w latach 2015-2018. Wybór 
tych źródeł motywowany był danymi statystycznymi dotyczącymi częstości wyboru 
poszczególnych wydawnictw jako materiałów szkolnych prowadzonych przez 
Japan Textbook Research Center w latach 1959-1996 [23]. Niestety w późniejszym 
okresie badania te zostały zarzucone. Pozostałe sześć książek to elementarze polskie. 
Dwa z nich, Litery [24] i Elementarz pierwszej klasy [25], używane były w latach 
dziewięćdziesiątych XX w., a czteroczęściowy Nasz elementarz [26] był bezpłatnym 
i obligatoryjnym podręcznikiem przygotowanym na zlecenie rządu polskiego, 
wykorzystywanym w latach 2014-2017. Niestety w Polsce statystyki na temat 
częstotliwości użycia danych podręczników nie były i nie są prowadzone. Z tego też 
powodu wybór materiału badawczego z początku lat dziewięćdziesiątych opierał się na 
indywidualnej ocenie, poprzedzonej konsultacjami ze specjalistkami w tej dziedzinie 
oraz rozeznaniem w wyborach materiału badawczego innych badaczek zajmujących 
się tą tematyką [27, 28]. Z kolei obowiązek korzystania z Naszego elementarza 
w polskich szkołach publicznych pozwala źródło to uznać za rzetelny i ciekawy materiał 
badawczy, dla którego alternatywy właściwie brak. W dalszej części tekstu, w celu 
zachowania jego przejrzystości, gdy mowa o tekstach źródłowych, postanowiono dla 

1 soniaczaplewska33@gmail.com, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański, https://ug.edu.pl/.
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podręczników japońskich używać skrótów: MT89 [19], KS89 [20], MT17 [21], KS17 
[22]; a dla polskich: L89 [24], EPK93 [25], NE14 [26).

Jako ramy czasowe wyboru materiału badawczego uznano lata 1989-2019. 
To trzydziestolecie odpowiada datom trwania w Japonii ery Heisei2, czyli okresu 
panowania cesarza Akihito. Daty te zbiegają się zarazem z okresem burzliwych 
przemian polskiego rynku wydawniczego podręczników szkolnych związanych ze 
zmianą ustroju państwa oraz kolejnymi przekształceniami w systemie szkolnictwa. 
Jednak ze względów na najnowszą polską reformę systemu oświaty z 2017 roku, 
postanowiono nie włączać do analizy najnowszych elementarzy. 

Z wyżej wzmiankowanych podręczników do analizy wybrano wyrazy mające na 
celu, w zamierzeniu autorów tych materiałów, stanowić przykład użycia poznawanej 
przez uczniów litery bądź znaku3, w niniejszej publikacji zwane za Falskim [33] 
wyrazami podstawowymi4. W przypadku książek japońskich słowa te stanowiły 
wręcz, obok wskazówek i informacji na temat zapisu poszczególnych znaków, 
główną treść podręcznika i rozmieszczone były w sposób nieregularny na większości 
stron. Niewątpliwie wynika to z ustalonego tradycją podziału japońskich materiałów 
przeznaczonych do nauki języka narodowego na trzy książki: dwie części elementarza, 
którego podstawowa część to coraz bardziej złożone czytanki wraz z towarzyszącymi 
im ćwiczeniami, oraz wydzielonego podręcznika do pisma. Z kolei materiały polskie 
podzielić można na dwie grupy: starsze książki w formie zwartych wydawnictw 
przeznaczonych jedynie do nauki języka polskiego i nowszy podręcznik stworzony 
w myśl zasady kształcenia zintegrowanego5, podzielony na cztery cieńsze zeszyty, 
co fizycznie ułatwić miało korzystanie z elementarza. Niezależnie jednak od typu 
książki (elementarz czy podręcznik do nauczania zintegrowanego) zaobserwować 
można podobny schemat w budowie polskich materiałów edukacyjnych, przynajmniej 
jeśli chodzi o wprowadzanie liter. Wprowadzana litera przedstawiana jest w wersji 
drukowanej i pisanej, w postaci zarówno małej, jak i wielkiej litery, umieszczona 
jest u góry strony, na wyróżnionym miejscu. Każdej nowej literze towarzyszą 
wypisane obok lub pod spodem słowa, często z ilustracjami, które bądź zaczynają się 

2 W Japonii używany jest system er kalendarzowych (gengō), których nazwa współcześnie zmienia się 
wraz z wstąpieniem na tron nowego cesarza.
3 Japoński system zapisu posługuje się trzema rodzajami znaków. Dwa z nich stanowią sylabariusze: hira-
gana, katakana, każdy składający się z 46 znaków. Trzeci rodzaj to znaki kanji, które przybyły do Japonii 
z Chin w I w. n.e. [29], a których pierwsze samodzielne użycie przez osoby zamieszkałe na wyspach 
japońskich datuje się na początek V w. n.e., o czym świadczyć ma wyryty na mieczu napis, uznawany za 
najstarszy zabytek piśmiennictwa japońskiego [30]. W 2010 r. japoński rząd ustalił oficjalną listę znaków 
powszechnego użytku (Jōyō kanji-hyō), na której widnieje 2136 kanji. Spośród nich wybrano 1006 tzw. 
„znaków edukacyjnych” (kyōiku kanji) nauczanych w szkole podstawowej. Lista ta została zmodyfikowa-
na w 2017 r. i wzbogaciła się o kolejne 20 znaków. Według obecnie obowiązującego programu nauczania 
dzieci w pierwszej klasie powinny poznać hiraganę, katakanę oraz 80 kanji [31].
4 Zastosowana w niniejszej pracy nomenklatura wynika z nawiązania do tradycji badań nad metodyką 
nauczania czytania i pisania. Terminu tego nie należy rozumieć zatem jako „jęz. «wyraz będący podstawą 
słowotwórczą wyrazów od niego utworzonych»”[32].
5 Reforma systemu oświaty z 1999 r. wprowadziła do polskich szkół obligatoryjne kształcenie zinte-
growane na poziomie wczesnej edukacji, co miało być kluczowym elementem reformy dla etapy wcze-
snoszkolnego [34]. Zlikwidowano podział na przedmioty szkolne na rzecz „całościowo pojmowanych 
doświadczeń” [35]. W związku z tym w latach następnych z rynku wydawniczego zniknęły podręczniki 
przedmiotowe, zastąpione przez te dostosowane do nowego systemu. 
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od niej, bądź ją zawierają. Następnie źródła zawierają wierszyki lub czytanki oraz, 
w przypadku NE14 oraz sporadycznie EPK93, ćwiczenia w formie poleceń bądź pytań, 
które wraz z omówionymi elementami stanowią odrębną jednostkę w formie krótkiego 
rozdziału. Przykładowe strony z każdego analizowanego podręcznika przedstawiono 
na rysunkach: 1, 2.

Rysunek 1. Przykładowe strony z podręczników japońskich: 1 – MT89, 2 – KS89, 3 – MT17, 4 – KS17. 
Źródło: [opracowanie własne]
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Rysunek 2. Przykładowe strony z podręczników polskich: 1 – L89, 2 – EPK93, 3 – NE1.  
Źródło:  [opracowanie własne]

Jako materiał badawczy postanowiono wybrać wyrazy zaprezentowane jako 
przykłady użycia liter, gdyż to właśnie one, ze względu na zastosowanie przez autorów 
i autorki podręczników metody wyrazowej [28], stanowią punkt wyjścia podczas nauki 
pisania i czytania w analizowanych książkach. Jest to zatem jeden z najważniejszych 
elementów elementarzy i jako taki wydaje się stanowić adekwatny materiał do badania 
przedstawionego w podręcznikach pochodzących z różnych krajów świata.
3. Metoda badawcza

W niniejszym artykule starano się odpowiedzieć na pytania: jak zaprezentowany 
jest świat przedstawiony w elementarzach polskich i japońskich, czy i jak duże są 
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różnice oraz podobieństwa w tym zakresie pomiędzy podręcznikami pochodzącymi 
z tych dwóch krajów oraz czy ukazywany obraz świata uległ przeobrażeniom na 
przestrzeni prawie trzydziestu lat, a zatem czy można odnaleźć różnice w książkach 
używanych w latach dziewięćdziesiątych oraz pod koniec drugiego dziesięciolecia 
XXI wieku. Zastosowana metoda badawcza opiera się na metodzie Heleny Borowiec, 
stosowanej przez tę badaczkę w książce Słownictwo elementarzy a możliwości 
umysłowe dziecka [27]. Ze wszystkich analizowanych podręczników wybrano tak 
zwane wyrazy podstawowe, służące jako przykład zastosowania nauczanych liter bądź 
znaków oraz podzielono je na grupy semantyczno-leksykalne. Pojęcie to przyjęte jest 
za wcześniej wspomnianą badaczką i rozumiane jako „zbiór wyrazów połączonych 
wspólnym znaczeniem w odniesieniu do wyrazu-centrum. Centrum grupy jest wyraz 
o najszerszym znaczeniu, neutralny stylistycznie” [27]. Z racji różnic w omawianym 
materiale badawczym do stosowanych przez Borowiec nazw grup i podgrup 
dodano kolejne, odpowiednio dostosowane do analizowanego słownictwa i celów 
badawczych. Wspierano się przy tym kwalifikacją tematyczną zamieszczoną w wersji 
online Wielkiego słownika języka polskiego [36]. Szczegółowy podział na nazwy grup 
przyjęte za Borowiec (B) oraz odautorskie (A) znajduje się w tabeli 1.

Tabela 1. Podział nazw grup 

Źródło: Opracowanie własne
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Grupy podzielone zostały na podgrupy pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu. 
Analizowane wyrazy, podobnie jak u Borowiec, rozpatrywane są jako „jednostki 
leksykalne”, czyli pojedyncze słowa bądź połączenia wyrazowe, jeśli w taki sposób 
zostały zaprezentowane w podręcznikach. Przy zliczaniu jednostek leksykalnych 
pod uwagę brano odmienne formy tego samego leksemu (np. tata: tato, stanowią 
dwie odrębne jednostki), jednak nie wliczano ich kolejnego wystąpienia w danym 
podręczniku, o ile nie miało to miejsca w kontekście nauczania innej litery bądź znaku.

W artykule, z uwagi na nieistotność dla postawionego problemu badawczego, 
postanowiono nie przedstawiać słów japońskich w ich oryginalnym zapisie w źródle: 
sylabicznym (fonetycznym) lub ideograficznym. Wzmiankowane niżej jednostki 
japońskie podano jedynie w ich tłumaczeniu i transkrypcji, bez rozróżnienia na 
poszczególne rodzaje pisma. W ich zapisie zastosowano transkrypcję alfabetyczną 
(romanizację) pisma japońskiego według systemu Hepburna. 
4. Analiza wyników 

W analizowanym materiale badawczym wykryto 606 jednostek leksykalnych. 
W polskich elementarzach autorki i autorzy umieścili 307 jednostek leksykalnych 
w formie wyrazów podstawowych, z czego 41 w L89, 64 w EPK93 i aż 201 w NE14. 
W podręcznikach japońskich nie została zaobserwowana tak duża różnica między 
książkami z poszczególnych lat. W starszych materiałach zamieszczonych było 158 
jednostek (podręcznik MT89: 79, KS89: 79), a w nowszych 141 (odpowiednio: 39, 
102), co łącznie stanowiło 299 jednostek. Wyrazy podstawowe następnie pogrupowano, 
tworząc tym samym siedem grup leksykalno-semantycznych: CZŁOWIEK, 
ZWIERZĘTA, ROŚLINY, GEOGRAFIA6, ZJAWISKA NATURALNE7, FIZYKA8, 
INNE. Reprezentantów każdej z grup znaleźć można zarówno w podręcznikach 
polskich, jak i japońskich, choć nie we wszystkich książkach oraz, co oczywiste, 
nie w takiej samej liczbie. Zaobserwowano brak jednostek leksykalnych z grupy 
ZJAWISKA NATURALNE w starszych wydawnictwach polskich, w L89 nie występują 
też żadne przykłady należące do grupy FIZYKA, z kolei w materiałach japońskich 
w MT17 autorzy i autorki nie umieścili wyrazów, które należałoby zaklasyfikować do 
grupy INNE. 

W kolejnych podrozdziałach zamieszczono dokładne omówienie każdej z grup, 
wraz z ich podgrupami oraz podziałem na książki japońskie i polskie, a także publikacje 
starsze i nowsze.
4.1. Grupa CZŁOWIEK

Najobszerniejszą grupę pod względem liczby jednostek leksykalnych stanowiła 
grupa CZŁOWIEK (352 przykłady, czyli 58,09% całości wyrazów podstawowych). 
Była to też grupa, która liczyła najwięcej, bo aż siedem, podgrup: CIAŁO (1179), 
ZABAWA (72), DOM (63), SZKOŁA (41), TRANSPORT (25), MIEJSCA ZWIĄZANE 
Z DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA (14), TRADYCJA (7), INNE (13). Grupa ta jest 
podobna pod względem objętościowym w podręcznikach polskich (178) i japońskich 

6 Do grupy zaklasyfikowano jednostki leksykalne o kwalifikacji tematycznej: pojęcia i nazwy geogra-
ficzne.
7 Wyrazy podstawowe przypisane do tej grupy to zjawiska atmosferyczne i astronomiczne.
8 W grupie tej umieszczono jednostki leksykalne należące do kategorii fizycznych.
9 W nawiasach podano liczbę jednostek leksykalnych podgrupy.
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(174). Na przestrzeni lat zauważyć można lekki wzrost całkowitej liczby przykładów 
(z 163 do 189), jednak miał on miejsce jedynie w przypadku materiału polskiego 
(73:10510), podczas gdy w japońskich książkach odnotowano niewielki spadek liczby 
należących do grupy wyrazów podstawowych (90:84). 
4.1.1. Podgrupa CIAŁO

Jak już wspomniano, najliczniejszą w przykłady podgrupą była podgrupa CIAŁO, 
dzieląca się z kolei na cztery podgrupy drugiego rzędu: IMIONA WŁASNE (47), 
ŻYWNOŚĆ (31), ODZIEŻ (21), BIOLOGIA CZŁOWIEKA (18). Na przykładzie 
tej podgrupy zaobserwować można interesujące różnice pomiędzy podręcznikami 
polskimi i japońskimi. Podczas gdy w materiałach polskich podgrupa drugiego rzędu 
IMIONA WŁASNE była najbogatszą w przykłady (43) podgrupą, nie tylko zresztą 
w obrębie swojej grupy nadrzędnej, w książkach japońskich znaleziono jedynie cztery 
wyrazy podstawowe kwalifikujące się do tej podgrupy11. Należy jednak dodać, że 
różnica ta wynikała z ogromnej ich reprezentacji w podręczniku NE14 (35). Analizując 
powyższe dane, wysnuć można wniosek o większym stopniu indywidualizmu świata 
przedstawionego w polskich elementarzach, a zwłaszcza w książce wydanej na 
zlecenie rządu polskiego. 

Kolejna ciekawa obserwacja nasuwa się podczas interpretacji podgrupy ŻYWNOŚĆ: 
wyniki (starsze podręczniki japońskie: 8, nowsze: 14, starsze i nowsze elementarze 
polskie: po 6) zdają się potwierdzać coraz większe zainteresowanie kulinariami 
w Japonii [9-12]. Podczas gdy w materiałach polskich żywność przedstawiona 
jest w sposób zdecydowanie mniej szczegółowy12, wśród japońskich wyrazów 
podstawowych znaleźć można m.in. nazwy potraw i słodyczy, jakie przynajmniej ze 
względu na ich pochodzenie można by uznać za egzotyczne, mimo ich współczesnego 
rozpowszechnienia w Japonii (pirafu ‘pilaw’, hanbāgu ‘stek’ Hamburg, purin 
‘pudding’, kyarameru ‘karmelek’, kukkī ‘ciastko’, kēki ‘ciasto’, kokoa ‘kakao’).
4.1.2. Podgrupa ZABAWA

Podział liczbowy przykładów w tej podgrupie rozkładał się w miarę równomiernie 
(polskie elementarze: 38, japońskie: 33). Choć głębsza analiza pozwala zauważyć 
pewne różnice: w polskim materiale większą uwagę przypisuje się wyrazom związanym 
z dziecięcymi zabawami [13:4] i różnorodnym hobby (17:11), a w japońskim ze 
sportem (11:4) i muzyką (7:5)13.
10 W przypadku gdy w nawiasie występują dwie liczby oddzielone od siebie dwukropkiem, pierwsza licz-
ba odzwierciedla wyniki z materiałów, o których aktualnie mowa lub starszych materiałów. W tym więc 
przypadku pierwsza liczba to liczba jednostek w starszych polskich podręcznikach, a druga – w now-
szych.
11 Wśród czterech jednostek leksykalnych zakwalifikowanych do tej podgrupy jedynie dwie rzeczywiście 
były imionami własnymi (Ikeda Akiko, Yano Satoshi). Pozostałe dwa przykłady to powtórzenie wyrazu 
namae ‘imię’ (KS89, KS17). Z kolei w elementarzach polskich mamy do czynienia z całym wachlarzem 
imion, np. Lola, Celina, Witek, Hoan. 
12 Jednostki leksykalne zaklasyfikowane do podgrupy drugiego rzędu ŻYWNOŚĆ obecne są wprawdzie 
w każdym z analizowanych polskich podręczników, jednak wymienione produkty pozbawione są róż-
norodności (jajko – leksem obecny w dwóch podręcznikach (L89, NE14), jajka, dżem – leksem obecny 
w dwóch podręcznikach (L89, NE14), ser, mleko, mąka, olej, olejek, rogal, smak), która mogłaby zachę-
cać dzieci do zwiększenia zainteresowania m.in. tematem zdrowego odżywiania. 
13 Do jednostek leksykalnych należących do tej podgrupy w materiale japońskim zaliczyć można np.: 
nawatobi ‘skakanie na skakance’, tsuri ‘łowienie ryb’, nyūsu ‘wiadomości’, marason ‘maraton’, fue ‘flet’; 
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4.1.3. Podgrupa DOM
Jednostki leksykalne zakwalifikowane do tej podgrupy są dwa razy liczniejsze 

w podręcznikach polskich (42) niż japońskich (21). Co więcej, w każdym polskim 
elementarzu znalazły się przykłady należące do ponad połowy podgrupy drugiego 
i trzeciego rzędu14. Jednak najbardziej wyróżniający się przykład stanowi podgrupa 
drugiego rzędu CZŁONKOWIE RODZINY, której reprezentantów znaleziono jedynie 
w podręcznikach polskich15.
4.1.4. Podgrupa SZKOŁA

Wyrazy podstawowe związane ze szkołą były znacznie częstsze w materiałach 
japońskich, w których odnotowano 29 jednostek leksykalnych nalężących do tej 
podgrupy, w polskich wystąpiło ich jedynie 12. Istotny zdaje się być zwłaszcza brak 
przykładów z podgrupy drugiego rzędu OSOBY UCZESTNICZĄCE W ŻYCIU 
SZKOLNYM, która w podręcznikach japońskich reprezentowana była przez siedem 
jednostek leksykalnych16. Może to mieć związek z wyższym stopniem kolektywizmu 
społecznego w Japonii [8].
4.1.5. Podgrupa TRANSPORT

Podgrupa ta liczyła o wiele więcej jednostek leksykalnych w podręcznikach 
japońskich (18) niż polskich (7). Jednostki te zostały pogrupowane w sześć podgrup 
drugiego rzędu: NAZWY OGÓLNE (2), TRANSPORT LĄDOWY (9), TRANSPORT 
POWIETRZNY (6), TRANSPORT WODNY (1), CZĘŚCI POJAZDÓW17 (6), 
CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z POJAZDAMI (1). W materiałach japońskich znaleźć 
można reprezentację każdej z wymienionych podgrup, podczas gdy w polskich jedynie 
połowy z nich18.
4.1.6. Podgrupa MIEJSCA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ 
CZŁOWIEKA

Ponownie podgrupa ta okazała być się liczniejsza w przypadku książek japońskich 
(10:4)19. W obydwu jednak przypadkach jednostki leksykalne, które można 

w materiale polskim natomiast: pajacyk, farby, film, narty, nuty. 
14 Podgrupy drugiego i trzeciego rzędu należące do podgrupy DOM to: NAZWY OGÓLNE, CZŁON-
KOWIE RODZINY, POMIESZCZENIA z podgrupą trzeciego rzędu CZĘŚCI POMIESZCZEŃ, CZYN-
NOŚCI WYKONYWANE W DOMU, WYPOSAŻENIE DOMU z podgrupami MEBLE, NACZYNIA, 
INNE. 
15 Wykryto osiem wyrazów podstawowych należących do tej podgrupy drugiego rzędu: mama, tata (L89), 
mama, tata, wujek (EPK93), mama, tata, tato (NE14).
16 Wyrazy należące do tej grupy wystąpiły w trzech z czterech podręczników japońskich. Odnotowano 
jedno użycie wyrazu sensei ‘nauczyciel(ka)’ oraz po trzy użycia ichinensei ‘pierwszoklasistki/pierwszo-
klasiści/pierwszoklastka/pierwszoklasita’ i tomodachi ‘koledzy/koleżanki/kolega/koleżanka’. Ostatni 
z wyrazów został zaklasyfikowany właśnie do tej podgrupy na wzór klasyfikacji przeprowadzonej przez 
Helenę Borowiec [27]. 
17 Do podgrupy drugiego rzędu CZĘŚCI POJAZDÓW zaliczono również akcesoria używane podczas 
obsługi pojazdów.
18 Należały one do podgrup drugiego rzędu: TRANSPORT LĄDOWY (dźwig (L89, NE14), rower 
(EPK93, NE14), hulajnoga), TRANSPORT POWIETRZNY(samolot), CZĘŚCI POJAZDÓW (kask). 
19 Jednostki leksykalne należące do tej podgrupy w materiałach polskich to: cyrk, park, wieś, zamek; zaś 
w japońskich: ōkina machi ‘duże miasto’, yūbin ‘poczta’, tanbo ‘pole ryżowe” (MT89, KS89), suisha 
‘koło wodne’, tekkyō ‘most żelazny’, posuto ‘skrzynka na listy’, biyōin ‘fryzjer damski’, byōin ‘szpital’, 
pūru ‘basen’.
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zaklasyfikować do tej podgrupy, nie znalazły się w każdej z analizowanych książek: 
brak takich wyrazów w MT17 oraz w L89. 
4.1.7. Podgrupa TRADYCJA

Jednostki leksykalne należące do tej podgrupy znaleziono jedynie w podręcznikach 
japońskich (7). Były to jednostki: hoshimatsuri ‘Święto Gwiazd’, tanabata ‘święto 
Tanabata’20, hatsuyume ‘pierwszy sen w nowym roku’21, koinobori ‘proporce w kształ-
cie karpi’22, mura matsuri ‘święto wsi’, oshōgatsu ‘Nowy Rok’23, hanabi ‘fajerwerki’24. 
Mimo że z pozoru wyniki te świadczyć mogłyby o silniejszym nacechowaniu 
religijnym materiałów japońskich, należy pamiętać, że wielu Japończyków podchodzi 
do religii dość swobodnie, kultywując niektóre rytuały i uczestnicząc w świętach 
raczej na zasadzie podtrzymywania tradycji, co znajduje swoje odzwierciedlenie 
m.in. w statystykach dotyczących wyznania deklarowanego przez mieszkanki 
i mieszkańców Japonii25.
4.1.8. Podgrupa INNE

W podgrupie tej znalazło się jedynie 12 jednostek leksykalnych, z których 
dziewięć pochodziło z podręczników japońskich: ōkina hito ‘duży człowiek’, ōsama 
‘król’, shichinin ‘siedem osób’, hachinin ‘osiem osób’, ōzei no hito ‘wiele osób’26, 
chikaramochi ‘siłacz(ka)’, akushu ‘uścisk dłoni’, przy czym dwa ostatnie pojawiły 
się w materiale dwukrotnie27. W polskich elementarzach podgrupa ta reprezentowana 
jest przez trzy określenia osób: góral, bohater, rybak, pochodzące z dwóch różnych 
podręczników (L89, NE14).
4.2. Grupa ZWIERZĘTA

Drugą pod względem liczebności grupą, zarówno w zestawieniu ogólnym (111 
przykładów), jak i przy podziale na podręczniki z różnych krajów (materiały polskie: 67, 
japońskie: 44) czy lat (starsze podręczniki: 43, nowsze: 68), była grupa ZWIERZĘTA. 
Podzielona została na pięć podgrup: NAZWY OGÓLNE (5), ZWIERZĘTA DOMOWE 
(20), ZWIERZĘTA HODOWLANE (20), ZWIERZĘTA DZIKIE (56), INNE (10). 
Nazwy zwierząt domowych częściej pojawiały się w podręcznikach japońskich (14:6), 
a hodowlane w polskich (12:8). Najbardziej drastyczna różnica widoczna jest jednak 
w podgrupie ZWIERZĘTA DZIKIE, która to liczyła aż 40 jednostek leksykalnych 

20 Tanabata – nazwa własna święta odbywającego się w zależności od regionu Japonii w lipcu bądź 
sierpniu.
21 Dosł. ‘pierwszy sen’; istotny element tradycji związanych z obchodzeniem Nowego Roku.
22 Proporce wywieszane tradycyjnie przed domem na Dzień Dziecka.
23 Formalnie w Japonii oshōgatsu, podobnie jak w Polsce, oznacza pierwszy dzień nowego roku, jednak 
zwyczajowo nazwa ta odnosi się do pierwszych trzech dni.
24 Częsty element letnich festiwali.
25 Według statystyk amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej [37] 70,4% osób narodowości ja-
pońskiej deklaruje wyznawanie shintoizmu, 69,8% buddyzmu, 1,5% chrześcijaństwa, 6,9% innych reli-
gii. Suma wszystkich odpowiedzi przekracza 100%, gdyż wiele ankietowanych wyrażało przynależność 
zarówno do shintoizmu, a więc natywnej religii Japonii, jak i do napływowego buddyzmu.
26 Mimo że materiał badawczy uprawniałby do tego, nie tworzono osobnej podgrupy jednostek leksy-
kalnych składających się z rzeczownika o tłumaczeniu na polski ‘osoba’ oraz przydawki liczebnej, gdyż 
uznano, że grupa ta byłaby niezbyt liczna.
27 Jednostka leksykalna akushu ‘uścisk dłoni’ pojawiła się w nowszych podręcznikach (KS17, MT17), 
a chikaramochi ‘siłacz(ka)’ w KS89 i MT17.
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w materiałach polskich, a 16 w japońskich. Co ciekawe, wyrazów należących do tej 
grupy nie zawiera jeden z podręczników polskich (L89), są one natomiast obecne 
w każdej z analizowanych japońskich książek. 

Mimo tych różnic, przedstawiane w podręcznikach polskich i japońskich zwierzęta 
są podobne, zwłaszcza pod względem swej różnorodności: od zwierząt „typowych” jak 
pies czy kot, przez mniej oczywiste zwierzęta hodowlane (np. japońskie roba ‘osioł’ 
czy polski indyk), aż po owady (japoński hotaru ‘robaczek świętojański’, polska ćma) 
i ryby (np. koi ‘karp’ w materiałach z Japonii, leszcz w tych z Polski).
4.3. Grupa ROŚLINY

Grupa ta była trzecią pod względem liczebności przykładów (55), z których znacznie 
więcej pochodzi z materiałów japońskich (33:22). Może to wynikać z dość często 
opisywanego [13-16] założenia, jakoby Japończycy darzyli naturę, w tym roślinność, 
szczególnym szacunkiem, którego trudno doszukać się u innych narodowość, a która 
to objawiać by się miała przez umieszczanie odniesień do przyrody we wszelkich 
kontekstach: od poezji [17] do polityki [18]. Grupa ta również podzielona została 
na pięć podgrup: NAZWY OGÓLNE (5), ROŚLINY JADALNE (28), ROŚLINY 
OZDOBNE (6), ROŚLINY DZIKIE (10), INNE (6), w każdej z których występują 
ciekawe różnice. NAZWY OGÓLNE występowały jedynie w materiałach japońskich 
(ki ‘drzewo’, midori no ki ‘zielone drzewo’, futoi ki ‘grube drzewo’, akai hana 
‘czerwony/e kwiat/y’, shiroi hana ‘biały/e kwiat/y’). Z kolei jednostki leksykalne 
z podgrupy INNE są zdecydowanie liczebniejsze w przypadku podręczników polskich 
(5:1) i, co ważniejsze, mają zupełnie inny charakter (polskie: gałąź, ziarno, bazie, 
liść, liście, wobec japońskiego hanataba ‘bukiet kwiatów’). Ponadto przykładów 
ozdobnych roślin jest więcej w materiałach polskich (4:2), a dzikich w japońskich 
(8:2), które to liczą także więcej jednostek leksykalnych z podgrupy ROŚLIN 
JADALNYCH (17:11). Wyniki te świadczą, że świat roślin jest istotny w materiałach 
z obydwu krajów, jednak podejście do niego jest zdecydowanie odmienne. 
4.4. Grupy GEOGRAFIA, ZJAWISKA NATURALNE, FIZYKA, INNE

Grupy GEOGRAFIA, ZJAWISKA NATURALNE, FIZYKA oraz INNE nie 
odznaczały się szczególną liczebnością jednostek leksykalnych. Przykłady związane 
z geografią i fizyką występowały w materiałach z obydwu krajów w podobnej liczbie28. 
Na tle pozostałych grup wyróżnia się jednak grupa ZJAWISKA NATURALNE. Wyrazy 
podstawowe z tej grupy obecne są w każdej z książek japońskich, jednak z polskich 
jedynie w NE14, a co za tym idzie zauważyć można sporą dysproporcję liczebną 
między materiałami z obu krajów (18 przykładów w japońskich i 6 w polskich29).

28 Do grupy GEOGRAFIA w materiałach polskich należały: rzeka (L89, EPK93, NE14), staw, góra, górski, 
kamień, morze, Śląsk; w materiałach japońskich: nohara ‘pole, równina’, takai yama ‘wysoka góra’, ōkina 
ishi ‘duży kamień’, kireina kawa ‘czysta rzeka’, kuroi tsuchi ‘czarna ziemia’, fujisan ‘góra Fuji’, ike ‘staw’, 
umi ‘morze’, sekai ‘świat’, nami oto ‘odgłosy fal’, tsuchi no naka ‘w ziemi’, kawa no mizu ‘woda z rzeki’. 
W elementarzach polskich do podgrupy CZAS w obrębie grupy FIZYKA zaliczyć można: pięć minut, ty-
dzień, marzec, dzień, noc (EPK93, NE14), a do podgrupy INNE: czerń, cień, woda, echo, wybuch, dymek. 
Zaś w podręcznikach japońskich odpowiednio: getsuyōbi ‘poniedziałek’, kayōbi ‘wtorek’, mokuyōbi 
‘czwartek’, kugatsu ‘wrzesień’, jūnigatsu ‘grudzień’, asa ‘poranek’, yoru ‘wieczór’; ue to shita ‘góra 
i dół’, senchi ‘centymetr(y)’.
29 W materiale japońskim znaleziono następujące jednostki leksykalne należące do tej grupy: yūyake 
‘zachód słońca’ (M89, K17), ame ‘deszcz’ (M89, M17), aoi sora ‘niebieskie niebo’, yoi tenki ‘dobra 
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5. Podsumowanie 
Na podstawie analizy wyników stwierdzić można przede wszystkim ogólne 

podobieństwo świata przedstawionego w podręcznikach polskich i japońskich. 
Szczegółowe dane liczbowe zamieszczono w tabeli 2. 

Tabela 2. Zestawienie liczby jednostek leksykalnych z podziałem na grupy i podgrupy pierwszego rzędu

Źródło: opracowanie własne

W materiale z obydwu krajów odnaleziono jednostki leksykalne reprezentujące 
wszystkie siedem grup semantyczno-leksykalnych, a więc należące do grup: 
CZŁOWIEK, ZWIERZĘTA, ROŚLINY, GEOGRAFIA, ZJAWISKA NATURALNE, 
FIZYKA, INNE. W całym materiale badawczy bardzo widoczne jest antropocentryczne 
nacechowanie wyrazów podstawowych wybranych przez autorów podręczników 
do egzemplifikowania nauczanych liter i znaków. Wniosek ten jest dość oczywisty, 
jeśli spojrzeć na głównego odbiorcę analizowanych książek, a więc sześcio- lub 
siedmioletnie dziecko. Oprócz ogólnego podobieństwa zaobserwować można 
także sporo różnic, z których najbardziej dostrzegalną jest indywidualizm świata 
przedstawionego w polskich elementarzach. Zgadzałoby się to z wynikami, jakie oba 

pogoda’, marui tsuki ‘okrągły księżyc’, amefuri ‘ulewa’, kūki ‘powietrze’, sora ‘niebo’ (K89, K17), asahi 
‘wschód słońca’, ame no hi ‘deszczowy dzień’, niji ‘tęcza’, hoshi ‘gwiazda’, hare ‘rozpogodzenie’, hina-
ta ‘nasłonecznione miejsce, mikazuki ‘półksiężyc’; w polskim natomiast: Słońce, niebo, chmura, kałuża, 
rosa, krople. 
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kraje uzyskały na skali wymiaru indywidualizmu w modelu kulturowym Hofstedego30 
[8]. Kolektywizm obecny w japońskich podręcznikach sygnalizuje także Imada [38]. 
Jednakże część badań sugeruje, że poziom indywidualizmu w Japonii podnosi się [39] 
i równy jest temu w Stanach Zjednoczonych [40]. Odmienne jest również podejście 
do instytucji rodziny, więzi społecznych, tradycji, a także świata roślin. Wymienione 
różnice mają zapewne wieloaspektowe przyczyny i konsekwencje. Opisanie ich 
wykracza poza ramy treści artykułu. Są one jednak wyraźnie zauważalne w badanym 
materiale, co stwierdza się w roli konkluzji niniejszego tekstu. 
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Świat przedstawiony w japońskich i polskich elementarzach na przykładzie 
wyrazów podstawowych
Streszczenie 
Artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie: jak wygląda świat przedstawiony w elementarzach polskich 
i japońskich. Analizy dokonano na podstawie wyrazów wybranych przez twórców podręczników do 
reprezentowania poszczególnych znaków pisma: polskiego alfabetu oraz trzech japońskich systemów 
pisma – hiragana, katakana, kanji. Za materiał badawczy posłużyło siedem pozycji: cztery japońskie 
książeczki przeznaczone do nauki pisma używane w szkołach w latach 1989-1991, 2015-2018 oraz 
trzy podręczniki polskie z lat 1989-99, 2014-2017. Wybór pozycji oparty został na częstotliwości ich 
użycia. Zastosowana metoda analizy bazuje na metodzie wyodrębniania grup leksykalno-semantycznych 
w słownictwie elementarzy opracowanej przez Helenę Borowiec.
Wyniki analizy pokazują, że świat zawarty w elementarzach japońskich i polskich opisywany jest 
w podobny sposób. Wyrazy podzielić można na siedem głównych grup: CZŁOWIEK, ZWIERZĘTA, 
ROŚLINY, GEOGRAFIA, ZJAWISKA NATURALNE, FIZYKA, INNE, z których pierwsza jest 
najobszerniejsza. W obrębie większości grup wydzielić można kolejne podgrupy pierwszego, drugiego, 
a nawet trzeciego rzędu, które jednak nie występują obligatoryjnie we wszystkich analizowanych 
książkach. Zauważalne jest podobieństwo językowego obrazu świata wyłaniającego się z podręczników 
japońskich i polskich, który jest nacechowany bardzo antropocentrycznie. W materiałach z obydwu 
krajów największą różnorodnością i liczebnością przykładów charakteryzowała się grupa CZŁOWIEK, 
na co zapewne w dużym stopniu wpływa domyślny odbiorca analizowanego materiału, a więc sześcio- lub 
siedmioletnie dziecko. Zaobserwowano jednak również różnice: podręcznikom polskim przypisać można 
większy nacisk na przedstawienie indywidualizmu, a zarazem ukazanie więzi rodzinnych. Materiały 
japońskie zaś zdają się bardziej podkreślać więzi grupowe z większą społecznością, np. w obrębie szkoły 
czy całego społeczeństwa.
Słowa kluczowe: elementarz, grupy leksykalno-semantyczne, świat przedstawiony, Japonia, Polska 

The world presented in Japanese and Polish primers on the example of basic 
words
Abstract 
The article tries to answer the question: what does the world look like in Polish and Japanese primers. The 
analysis was based on the words selected by the creators of textbooks to represent individual characters of 
the writing: the Polish alphabet and three Japanese writing systems – hiragana, katakana, and kanji. Seven 
items were used as research material: four Japanese books used in schools in 1989-1991, 2015-2018 and 
three Polish textbooks from 1989-99, 2014-2017. The choice was based on the frequency of their use. The 
method of analysis used is based on the method of isolating lexical-semantic groups in the vocabulary of 
primers developed by Helena Borowiec.
The results of the analysis show that the world presented in Japanese and Polish primers is described 
in a similar way. Words can be divided into seven main groups: HUMAN, ANIMALS, PLANTS, 
GEOGRAPHY, NATURAL PHENOMENONS, PHYSICS, OTHER, of which the first is the most 
extensive. Within most groups, further subgroups of the first, second and even third order can be 
distinguished, which, however, are not obligatory in all the analyzed books. The similarity of the linguistic 
picture of the world emerging from Japanese and Polish textbooks is very anthropocentric. In the 
materials from both countries, the HUMAN group was characterized by the greatest diversity and number 
of examples, which is probably largely influenced by the default recipient of the analyzed material: a six- 
or seven-year-old child. However, differences were also observed: Polish textbooks seem to put greater 
emphasis on individualism, and at the same time to show family ties. Japanese materials, on the other 
hand, seem to emphasize group ties with a larger community, e.g. within school or society as a whole.
Keywords: primer, lexical and semantic groups, depicted world, Japan, Poland
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Magdalena Gorgol1 

Kodowanie wizualne struktur gramatycznych 
1. Wstęp

Niniejsza praca opiera się na dotychczasowych badaniach nad skutecznością 
kodowania wizualnego w terapii logopedycznej. Wizualizacja zdania ułatwia dzieciom 
zrozumienie i zapamiętanie struktur gramatycznych, opisujących sytuację lub obrazek. 
Inspiracją do podjęcia tematu kodowania wizualnego stała się metoda Shape Coding, 
autorstwa Susan Ebbels [1] oraz Colourful Semantic, A. Bryan [2]. 

 Artykuł dotyczy planu wprowadzenia narzędzia do diagnozy i terapii trudności 
w budowaniu zdań, występujących u dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Narzędzie opiera 
się na przypisaniu elementom zdania wybranych kształtów i kolorów.

Celem autora jest zaproponowanie procedury kwalifikującej dzieci z trudnościami 
gramatycznymi, przedstawienie schematu postępowania terapeutycznego i planu 
weryfikacji potencjalnych korzyści. Zostaną przedstawione zdjęcia z opisem 
stworzonych wybranych plansz do badania umiejętności językowych oraz przykładowy 
materiał obrazkowy do terapii i diagnozy wraz z proponowanymi procedurami. 

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne opiera się na bazie słów najczęściej 
występujących wśród dzieci w wieku przedszkolnym a procedura postępowania ma 
ścisłe ramy czasowe. 

Zaproponowane materiały i procedury diagnostyczno-terapeutyczne zostały 
wykorzystane w badaniach pilotażowych, a badania nad ich skutecznością trwają.
Kodowanie wizualne języka w dotychczasowych badaniach.
Metoda Colourful semantic

W 1997 roku Alison Bryan opisała terapię z 5-letnim chłopcem, Gordonem, u którego 
zdiagnozowano trudności w planowaniu zdań. Działania terapeutyczne opierały się na 
przedstawieniu części zdania za pomocą kolorów [2]. Autorka wprowadziła podział 
zdania zadając pytania: Kto? Co robi? Co? Gdzie? Zaproponowała rozkład zdania 
pojedynczego rozwiniętego na oddzielne elementy, którym przypisała kolory: kto? 
(podmiot) – pomarańczowy, co robi? (orzeczenie) – żółty, co? (dopełnienie) – zielony, 
gdzie? (okolicznik) – niebieski.

1 mgorgol@wp.pl, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Logopedii.
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Rysunek 1. Zdanie przedstawione za pomocą metody Colourful Semantic z użyciem kolorów.  
Źródło: http://hikopics.pw/We-have-been-continuing-to-use-Colourful-Semantics-to-help-us-with.html 

Rysunek 1 przedstawia użycie metody w budowaniu zdania. Każda część zdania ma 
odpowiadający jej kolor. Autor pomocy dołączył obrazki, które ułatwiają zapamiętanie 
treści zdania dzieciom nieczytającym.

Celem wprowadzenia podziału zdania i użycia kolorów była nauka zasad gramatyki 
bez użycia funkcji metajęzykowej. Kategoryzacja poprzez kolor służyła utrwaleniu 
części zdania, ich kolejności i znaczenia. Opisane wyniki terapii z chłopcem 
wykazały, że osiągnął on lepsze efekty niż inne dzieci z podobnym deficytem, nie 
objęte zajęciami. A. Bryan opisała metodę i jej skuteczność, opierając się o studium 
przypadku jednego chłopca. Brak badań nad liczniejszą grupą spowodował ciekawość 
naukowców i w następnych latach podejmowano kolejne próby weryfikacji działania 
kodowania kolorem. 

W 2002 roku L. Spooner przedstawiła skuteczność terapii o podobnych założeniach, 
na przykładzie dwójki dzieci [3]. Dzieci miały dodatkowe trudności w rozumieniu 
i czytaniu. Po 5 miesiącach odnotowała niewiele większy postęp niż w przypadku 
braku działań terapeutycznych. Podobne badania przeprowadziła J. Guendouzi 
również na przykładzie dwójki dzieci, z których jedno poczyniło znaczne postępy 
w programowaniu języka, natomiast drugie miało trudności w dobieraniu słów i terapia 
nie przyniosła pożądanych efektów [4].

Mimo nielicznych badań udowadniających skuteczność metody Colourful Semantic 
ten prosty schemat działania szybko został rozpowszechniony w Wielkiej Brytanii, 
gdzie zaczęto stosować go na szeroką skalę, również z dziećmi ze specyficznymi 
zaburzeniami języka czy autyzmem.
2. Metoda Shape Coding

S. Ebbels w 2007 roku opisała naukę reguł gramatycznych z dziećmi w wieku 
szkolnym ze specyficznymi zaburzeniami języka (SLI – ang. specific language 
impairment) [1]. Metoda użyta w terapii również opierała się na kodowaniu wizualnym. 
Autorka połączyła użycie kolorów i kształtów. Kolorom przypisała znaczenie części 
zdania: rzeczownik – czerwony, zaimek – różowy, czasownik – żółty, przymiotnik – 
zielony, przyimek – niebieski, spójnik – pomarańczowy/purpurowy (w zależności od 
funkcji). Oprócz kolorów, do kodowania, włączyła również kształty: fraza 
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rzeczownikowa – owal, fraza czasownikowa – heksagon, fraza przyimkowa – półkole, 
fraza przymiotnikowa – chmura. Kształty symbolizują strukturę, a kolor na jakie 
pytanie odpowiada dana fraza.

Rysunek 2. Zdanie przedstawione za pomocą metody Shape Coding z użyciem kolorów i kształtów. 
Źródło: https://www.moorhouse.surrey.sch.uk/shape-coding

Rysunek 2 jest przykładem użycia metody Shape Coding w rozpisaniu zdania na 
części i zaznaczeniu funkcji każdego z wyrazów. Pomoc została opracowana dla dzieci 
w wieku szkolnym, więc kształty i kolory są dodatkiem do tekstu pisanego. Autorka 
rozwinęła metodę, wprowadzając również oznaczenia m.in. czasów i odmian.

Badania S. Ebbels nad skutecznością metody wykazały, że postępy dzieci z SLI 
były uzależnione od ich deficytów pamięciowych, stopnia trudności i wieku. Niektóre 
dzieci, korzystając z metody, opanowały reguły gramatyczne i poszerzyły słownictwo, 
inne wykazały się opornością w nabywaniu nowych umiejętności językowych. Autorka 
zwróciła uwagę na konieczność podejmowania działań terapeutycznych możliwie jak 
najszybciej. Zaznaczyła, że dzieci z SLI są zbyt późno diagnozowane i poddawane 
terapii, przez co skuteczność terapii nie jest zadowalająca. 
3. Kodowanie wizualne jako narzędzie do diagnozy i terapii – autorska 
propozycja
3.1. Grupa docelowa

Aby przeprowadzić badania pilotażowe i zweryfikować skuteczność autorskiej 
pomocy do kształtowania umiejętności gramatycznych, wybrano grupę dzieci 
spełniających odpowiednie kryteria. Pierwsze kryterium dotyczy wieku. Dzieci, 
które zostaną poddane próbom diagnostyczno-terapeutycznym mają być między 4. 
a 6. rokiem życia. Wybrano taki zakres wiekowy z racji kolejno pojawiających się 
umiejętności językowych i komunikacyjnych.

Dzieci rozbudowują umiejętność tworzenia zdań od momentu opanowania ok. 200 
słów. Wcześniej formę zdań pełnią holofrazy. Tak więc w 2 roku życia, dzieci zaczynają 
łączyć dwa słowa, używając tzw. mowy telegraficznej. Początki gramatykalizacji 
wypowiedzi dziecięcej obserwuje się od połowy 3. roku życia a pierwsze zdania 
tworzone przez dzieci zawierają zwykle podmiot, orzeczenie i dopełnienie. Przełomowy 
moment w procesie rozwoju składni przypisuje się na 4 rok życia, kiedy pojawiają 
się zdania złożone współrzędnie i podrzędnie, przeciwstawne, łączne, wynikowe, 
warunkowe czy celowe. Dziecko w 4. roku życia zaczyna tworzyć również zdania 
wielokrotnie złożone, zawierające związki nadrzędno-podrzędne. W 5. roku życia 
większość dzieci mówi płynnie, jednak proces pełnego opanowania języka wydłuża 
się do pierwszych lat w szkole podstawowej [5]. Stąd wybrane kryterium wiekowe  
4-6 r.ż – kiedy możemy stwierdzić, że brak występowania konkretnej struktury 



Magdalena Gorgol

206

zdaniowej jest opóźnieniem w nabywaniu języka. Dlatego brak produkcji zdań 
złożonych u 4-latka możemy uznać już jako opóźnienie. W 6. roku życia dzieci mogą 
uczyć się w pierwszej klasie szkoły podstawowej lub zostać w zerówce, jest to ostatni 
moment, kiedy dziecko może dokształcać swoje sprawności komunikacyjne, tak aby 
prawidłowo funkcjonować w systemie edukacyjnym.

Drugim kryterium doboru grupy docelowej jest charakterystyka zdrowotna 
i poznawcza. Dzieci wybrane do przeprowadzenia badań nie mogą mieć zdiagnozo-
wanych deficytów intelektualnych, nie mogą mieć niedosłuchów przewodzeniowych 
lub odbiorczych. Czynnikiem wykluczającym są również: zaburzenia psychologiczne 
i choroby psychiczne (dzieci w trakcie terapii psychologicznej lub psychiatrycznej), 
choroby genetyczne, autyzm, choroby związane z zaburzeniem funkcjonowania 
narządów artykulacyjnych (porażenia, niedowłady), udokumentowane uszkodzenia 
ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego i inne zaburzenia rozwojowe, 
determinujące trudności w odbiorze i nadawaniu mowy. 

Dziecka nie dyskwalifikuje diagnoza SLI, samoistny opóźniony rozwój mowy 
(SORM), trudności w tworzeniu spontanicznych wypowiedzi, budowaniu zdań, 
zaburzenia integracji sensorycznej lub inne zaburzenia w rozwoju, nie mające 
udokumentowanego wpływu na nadawanie czy rozumienie mowy. 

Ilość dzieci włączonych do działań diagnostycznych nie jest z góry określona. 
Celem przeprowadzanej diagnozy jest zakwalifikowanie 20 dzieci z trudnościami 
w budowaniu zdań, które zdiagnozowano wcześniej lub w trakcie badania oraz 10 
dzieci w normie językowej. Dzieci w normie językowej i 10 dzieci z zaburzeniami 
mają stanowić grupę kontrolną. Pozostała 10 dzieci ma zostać włączona w terapię. 
Dzieci będą badane do momentu uzyskania grupy badawczej i kontrolnej. Do badań 
pilotażowych wybrano chłopca z diagnozą SLI, w wieku 5 lat.
4. Narzędzia
4.1. Narzędzia diagnostyczne

Przeprowadzona diagnoza ma umożliwić rozpoznanie trudności w budowaniu zdań 
wśród dzieci w wieku 4-6 lat. Składa się z dwóch części. Pierwszą część diagnozy 
stanowi Test Rozwoju Językowego – TRJ autorstwa M. Smoczyńskiej, E. Haman, 
A. Maryniak, E. Czaplewskiej, G. Krajewskiego, N. Banasik, M. Kochańskiej oraz 
M. Łuniewskiej. TRJ służy do oceny mowy biernej i czynnej u dzieci w wieku 4-8 
lat. Zawiera 7 podskal do pomiaru wiedzy leksykalnej, gramatycznej (składniowej 
i fleksyjnej) oraz dyskursywnej. Umożliwia diagnozę różnicową dzieci z SLI 
i dzieci z innymi zaburzeniami językowymi. Jest narzędziem standaryzowanym 
i normalizowanym więc w proponowanym badaniu służy stworzeniu pełnego opisu 
funkcjonowania językowego dziecka. Ponadto, jeżeli diagnoza nie została postawiona 
przed badaniem, TRJ może służyć do zdiagnozowania specyficznych zaburzeń 
językowych lub określenia ryzyka zaburzeń komunikacyjnych w przyszłości.

Drugą część diagnozy stanowią 4 autorskie plansze o tematyce: dom, przedszkole, 
miasto, pory roku. Plansze są obrazkami zawierającymi wiele sytuacji z życia 
codziennego dziecka. Słownictwo zwizualizowane za pomocą rysunków na planszach 
opiera się na liście rangowej wyrazów najczęściej używanych przez dzieci w wieku 
przedszkolnym [6]. Każda sytuacja na planszy jest oznaczona numerem tak, aby 
osoba diagnozująca wiedziała jakiej odpowiedzi spodziewać się od dziecka lub na 
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jaką odpowiedź naprowadzać. Na planszy znajduje się obrazek z numerami przy 
sytuacjach a zdania opisujące sytuacje zostały spisane na oddzielnej karcie. Zdania, 
oprócz dobranego słownictwa, zawierają również wszystkie możliwe konstrukcje, są 
to zdania pojedyncze nierozwinięte, pojedyncze rozwinięte, złożone i wielokrotnie 
złożone podrzędnie i współrzędnie (łączne, rozłączne, przeciwstawne, wynikowe). 

Plansze umożliwiają określenie umiejętności dziecka w zakresie użycia i łączenia 
rzeczownika z czasownikiem (tworzenia związków głównych). Narzędzie umożliwia 
również sprawdzenie umiejętności rozbudowywania zdania o przydawkę, dopełnienie, 
okolicznik oraz użycia spójników i przyimków. 

Rysunek 3. Plansza „dom”, źródło: opracowanie własne

Zdania opisujące planszę „dom”:
Dziewczynka je obiad przy dużym stole, a jej brat przy małym stoliku.
Chłopiec idzie do domu i słucha muzyki.
Mama bierze jajka albo cukierki.
Tata gotuje zupę warzywną.
Pies pije wodę z miski.
Dziadek ma chleb i mleko.
Babcia daje wnuczce prezent urodzinowy.
Chłopiec myje się, bo/dlatego że jest brudny.
Chłopiec myje rękę, nogę, buzię, głowę. Po kąpieli chłopiec jest czysty.
Tata nie wie czy dzwoni telefon, czy budzik?
Dziewczynka gra na komputerze i głośno się śmieje.
Dziecko płacze bo/dlatego, że nie chce ani smoczka ani butelki, chce królika / 

zabawkę.
Dziewczynka ogląda bajkę w telewizji, pije gorącą herbatę i je zimne lody.
Chłopiec śpi na łóżku i śni o wyścigach samochodowych.
Na stole stoi tort czekoladowy z bitą śmietaną.
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Rodzina śpiewa sto lat dziewczynce.
Dziewczynka maluje na kartce pędzlem a chłopiec rysuje kredką.
Na półce stoją takie zabawki, jak: miś, piłka, auto, lego i książki.
Na obrazie jest jeden duży dinozaur. Na obrazie obok jest dużo małych dinozaurów.
Ponieważ plansze są bogate wizualnie diagnosta może używać celownika tj. 

kartki z dziurą o średnicy ok 3-4 cm, odsłaniającej miejsce na obrazku, o którym ma 
opowiedzieć badane dziecko.
4.2. Narzędzia terapeutyczne

Terapia ma na celu kształtowanie umiejętności budowania zdań. Stopień 
trudności prowadzonej terapii zależy od poziomu umiejętności dziecka z zakresu 
gramatyki, opisanego po diagnozie. Do terapii przygotowano 16 zestawów obrazków, 
zawierających słownictwo z plansz do diagnozy, ale użyte w innych kontekstach. 
W skład zestawu wchodzi kilka obrazków rozbudowanych o kolejne szczegóły. Każdy 
kolejny obrazek przedstawia coraz dłuższe zdanie, opierające się o ten sam związek 
główny, np: Pan idzie. Pan idzie po trawie. Zły Pan idzie po trawie. Zły Pan idzie po 
trawie do domu.

Oprócz obrazków do terapii stworzono kolorowe kształty, które symbolizują 
części zdania: podmiot – duży, biały trójkąt z czarnym konturem, orzeczenie – duże, 
czarne koło, przydawka – tęczowy trójkąt, dopełnienie – czerwone serce, okolicznik 
– niebieska chmura, spójnik i przyimek – mały, zielony plus. Kształty symbolizujące 
podmiot i orzeczenie są większe niż pozostałe. Przydawka i podmiot mają ten sam 
kształt ponieważ wspólnie tworzą grupę podmiotu. Trójkąt symbolizujący przydawkę 
jest tęczowy, aby nie sugerować dziecku użycia konkretnej nazwy koloru. Spójnik 
i przyimek są zwizualizowane jako zielony plus, mniejszy od pozostałych kształtów. 

Rysunek 4. Przykładowy zestaw obrazków i użycie kształtów do zakodowania treści zdania, 
Przedstawia, w jaki sposób zdanie jest rozbudowane o kolejne szczegóły, mające odzwierciedlenie 

na obrazku i w ilości prezentowanych kształtów. Źródło: [opracowanie własne]
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Ponadto, do kolorowych kształtów i 16 zestawów obrazków, stworzono spis zabaw 
ruchowych i z użyciem rekwizytów. Zabawy mają utrwalać rozumienie kolejnych 
części zdania, zarówno tych posiadających desygnaty, jak i abstrakcyjnych. Do każdej 
kolejnej części zdania wprowadza się zabawę do jej zapamiętania i zrozumienia. W ten 
sposób spotkanie terapeutyczne, trwające godzinę, wypełnia nauka jednego zestawu 
obrazków, wzbogacona o zabawy. W przypadku obrazków z rysunku 4, wprowadzone 
aktywności dotyczą przydawki „zły”, dopełnienia „po trawie” i okolicznika „do 
domu”. Przed wprowadzeniem obrazka, w którym pojawia się trawa, terapeuta wycina 
z dzieckiem trawę z bibuły, przykleja ją do brystolu i bawi się przechodząc zabawkami 
po trawie. Przed wprowadzeniem obrazka z przymiotnikiem „zły”, terapeuta ćwiczy 
z dzieckiem rozpoznawanie i nazywanie emocji na obrazkach. Zanim prowadzący 
wprowadzi obrazek z domem – bawi się z dzieckiem w wędrówkę zwierząt do domku, 
do pudełka, do jeziorka itp. Dzięki aktywnościom dziecko lepiej zapamiętuje znaczenie 
przyimków, rozbudowuje słownik i uczy się poprzez zabawę.
5. Procedury
5.1. Procedury diagnostyczne

Przewidywany czas diagnozy to 2 godzinne spotkania z dzieckiem. Na pierwszym 
spotkaniu diagnosta korzysta z Testu Rozwoju Językowego, na drugim z plansz. 
Posługując się testem, postępuje według procedur opisanych w teście i oblicza wynik 
w centylach. Korzystanie z plansz jest bardziej elastyczne. Celem terapeuty jest 
zweryfikowane, jakie zdania potrafi tworzyć dziecko, czy ma trudności z użyciem 
odpowiedniego słownictwa, struktur gramatycznych lub rozumieniem zwrotów. 
Pierwszym pytaniem, jakie zadaje diagnosta, pokazując sytuacje z planszy jest pytanie 
ogólne: „Co tu się dzieje?” lub „Co jest na obrazku?”. Osoba diagnozująca zapisuje 
pierwszą odpowiedź dziecka. Badania pilotażowe wykazały, że zwykle dziecko nie 
odpowiada pełnym zdaniem, dlatego diagnosta może zadawać pytania pomocnicze, 
sugerujące rozbudowanie zdania: „Kto to? Co robi? Jaki? Gdzie? Dlaczego? Po co? 
I co się stało?” itp. Do zapisywania odpowiedzi dziecka służą karty z opisem zdań 
do poszczególnych plansz, można na nich zaznaczać słowa i konstrukcje, których 
użyło dziecko lub dopisywać inne zwroty, którymi się posłużyło. Po przeprowadzonej 
diagnozie badający decyduje o zakwalifikowaniu dziecka do terapii, na podstawie 
wyników TRJ i umiejętności programowania języka przez dziecko podczas opisywania 
plansz. 
5.2. Procedury terapeutyczne

Terapia opiera się na 16 zestawach obrazków i spisu aktywności do wprowadzania 
kolejnych fragmentów zdania. Pomoce są rozplanowane na 16 godzinnych spotkań 
terapeutycznych, przeprowadzanych 2 razy w tygodniu, co daje 2 miesiące terapii. 
Terapeuta ma za zadanie w ciągu każdego spotkania wprowadzić 1 zestaw obrazków, 
przeprowadzić zabawy utrwalające znaczenie fragmentów zdania i przekazać 
rodzicowi materiał do utrwalania w domu. Na każdym kolejnym spotkaniu z dzieckiem, 
terapeuta na początek wraca do poprzedniego zdania, sprawdzając jak dziecko radzi 
sobie z wcześniejszą strukturą. Nie należy za każdym razem wymagać, aby dziecko 
powtórzyło całość długiego zdania. W trakcie zajęć taerapeuta spisuje pojawiające się 
trudności występujące u danego dziecka.
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6. Opis badania pilotażowego
Celem badania pilotażowego było sprawdzenie poprawności założonej procedury 

badawczej orz przetestowanie użyteczności narzędzi (plansz, zabaw, obrazków). 
Badanie miało dostarczyć informacji na temat konstrukcji planu badawczego 
i wprowadzeniu ewentualnych poprawek. Badanie nie służyło weryfikacji 
dotychczasowo postwionych hipotez.

Do badania wybrano Piotra, chłopca w wieku 5 lat i 2 miesięcy. Piotr uczestniczył 
w różnych terapiach logopedycznych z powodu swoich trudności komunikacyjnych. 
Postawiono diagnozę SLI za pomocą testu TRJ. Osiowym zaburzeniem komunika-
cyjnym okazała się trudność w spontanicznym tworzeniu zdań. Ponadto chłopiec miał 
ubogie słownictwo oraz trudności w słownym opisywaniu rzeczywistości i odmianie 
wyrazów przez przypadki.

Piotr podczas pierwszego, godzinnego spotkania odpowiadał na pytania z 4 plansz. 
Terapeuta używał celownika, ponieważ chłopiec interesował się innymi elementami 
z obrazka. Za każdym razem wymagał pytań naprowadzających, a terapeuta 
zapisywał pierwszą odpowiedź, i kolejne, bardziej rozbudowane. Dzięki kartce 
z ponumerowanymi zdaniami, terapeuta nie musiał spisywać całych wypowiedzi 
chłopca, jedynie zaznaczał co udało się powiedzieć Piotrowi i jakiej konstrukcji 
zdaniowej użył.

Przez kolejne 8 tygodni Piotr uczestniczył w zajęciach terapeutycznych, które 
odbywały się 2 razy w tygodniu i trwały godzinę. Budował zdania złożone z obrazków 
i chętnie brał udział w zabawach ruchowych. Początkowo miał trudności z nazywaniem 
kolejnych części zdania i zamiast opisywać obrazek, wymieniał nazwy kształtów, 
które miały symbolizować części zdania. Podczas trzeciego spotkania terapeutycznego 
przestał wymieniać nazwy kształtów i skupił się na budowaniu zdania. Pod koniec 
spotkań terapeutycznych Piotr pomagał sobie układaniem kształtów, zwracał uwagę 
na to gdzie brakuje „plusa” lub „serca”.

Podczas rediagnozy z użyciem tych samych 4 plansz chłopiec budował dłuższe 
zdania. Zwiększyła się liczba używanych przez niego przyimków. Nadal potrzebował 
pytań naprowadzających, ale rzadziej. 

Badanie potwierdziło konieczność użycia celownika do skupienia uwagi dziecka na 
konkretnym elemencie planszy. Należało także zwiększyć format obrazków, ponieważ 
Piotr, mimo dobrego wzroku, zbyt mocno nachylał się nad mniejszymi rysunkami. 
Zwiększono ilość zabaw z rozumieniem przyimków, ponieważ z tym chłopiec miał 
trudności. Na liście z opisem zdań do plansz pozostawiono miejsca na uwagi terapeuty, 
aby maksymalnie skrócić czas zapisu wypowiedzi dziecka. 
7. Schemat proponowanego badania

Aby sprawdzić skuteczność terapii za pomocą kodowania wizualnego, proponuje 
się wprowadzenie schematu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, przedsta-
wionego w tabeli poniżej.
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Tabela 1. Schemat postępowania terapeutyczno-diagnostycznego

ETAP NARZĘDZIA GRUPA CZAS 
TRWANIA

OCZEKIWANE 
REZULTATY

badanie 
przesiewowe 
/ diagnoza

TRJ, 4 plansze Dzieci w wieku 4-6 lat, 
(opis grupy patrz pkt. 3.1. 
Grupa docelowa )

2 godz,
60 min – 
TRJ
60 min – 
plansze

Zakwalifikowanie 20 
dzieci z trudnościami 
w budowani zdań i 10 
dzieci bez zaburzeń

terapia Zestaw 16 
obrazków 
z zabawami

10 zakwalifikowanych 
dzieci z trudnościami 
w budowaniu zdań

16 godzin, 
2 razy 
w tygodniu 
po 60 min

Postęp w tworzeniu 
zdań u dzieci 
poddanych działanion 
terapeutycznym

rediagnoza 4 plansze 10 dzieci objetych 
terapią, 10 dzieci ze 
zdiagnozowanymi 
zaburzenaimi nie objętych 
terapią, 10 dzieci w normie 
językowej

60 min Porównanie 
różnic w postępie 
językowym między 
grupami kontrolnymi 
a badawczą

 
Źródło: Opracowanie własne

Tabela przedstawia trzy etapy badania, podczas których ma zostać zakwalifikowana 
grupa badawcza i kontrolna. Grupa badawcza ma być poddana terapii wg opisanych 
wcześniej zasad przez 2 miesiące. Następnie wszystkie grupy mają zostać 
ponownie przebadane zestawem plansz. Celem badania jest porównanie postępów 
w rozbudowywaniu struktur gramatycznych u dzieci z zaburzeniami objętych 
i nieobjętych terapią oraz u dzieci w normie. 
8. Podsumowanie 

Dotychczasowe badania nad skutecznością metod opierających się na kodowaniu 
wizualnym zachęcają do dalszych prób. Badania S. Ebbels (2007) nad skutecznością 
metody Shape Coding zostały przeprowadzone na dzieciach w wieku szkolnym, 
czytających, których trudności językowe niewątpliwie rozpoczęły się o wiele wcześniej. 
Jak udowodniły badania – wśród innych czynników, również wiek dzieci miał 
niekorzystny wpływ na przyswajanie nowych informacji. Stąd próba wprowadzenia 
mniej skomplikowanego systemu kodowania dla młodszych dzieci, u których proces 
gramatykalizacji wypowiedzi dopiero się rozpoczyna.

 W pracy logopedycznej wykorzystuje się kodowanie wizualne intuicyjnie, jako 
pomoc doraźną. Powyższa propozycja jest odpowiedzią na brak sprawdzonych 
narzędzi do diagnozy i terapii dzieci z trudnościami gramatycznymi. Plansze, zestawy 
obrazków i zabaw są próbą wprowadzenia narzędzia o udokumentowanej skuteczności 
i konkretnych procedurach postępowania. 

Badania pilotażowe, opisane w podrozdziale 3.3.3 pokazały że dzieci chętnie 
nazywają sytuacje z plansz, interesują się obrazkami i przyswajają symbolikę 
kształtów. Elastyczny schemat przeprowadzania terapii pozwala na indywidualne 
podejście do dziecka, dzięki czemu terapeuta może sam zadecydować o wprowadzeniu 
np. dodatkowych zabaw z rozumieniem przyimka czy danej struktury zdaniowej. 

Niemniej przedstawione narzędzie wymaga przeprowadzenia badań na większej 
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grupie dzieci, co pozwoli na wprowadzenie kolejnych modyfikacji oraz weryfikacji 
postawionej hipotezy o pozytywnym wpływie kodowania wizualnego na naukę 
konstrukcji zdaniowych.
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Kodowanie wizualne struktur gramatycznych. Propozycja autorskiej procedury 
diagnostyczno-terapeutycznej
Streszczenie
Opracowanie jest propozycją narzędzia do diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w budowaniu 
zdań. Materiały i procedury przeprowadzania diagnozy, terapii i badania są autorskie z wyjatkiem 
zaproponowanego testu TRJ w badanaich przesiewowych. Tematyka rozdziału dotyczy również 
dotychczasowych badań nad skutecznością kodowania wizualnego, metod Colourful Semantic i Shape 
Coding, które stały się inspiracją do stworzenia podobnego narzędzia dla młodszych dzieci. Rozdział jest 
przedstawieniem narzędzi diagnostyczno-terapeutycznych oraz zarysem proponowanego badania nad ich 
skutecznością. Dotychczasowe badania pilotażowe nie wykazały ewentualnych trudności w rozumieniu 
czy używaniu przez dzieci plansz, czy obrazków do terapii. Użyteczność opisanego narzędzia zostanie 
przebadana według procedur opisanych w ostatnim podrozdziale. 
Słowa kluczowe: kodowanie wizualne, gramatyka, budowanie zdań, Shape Coding, Colourful Semantic

Visual coding of grammatical structures. Proposition of an original diagnostic 
and therapeutic procedure
Summary
The study is a tool for diagnosing and treating children with difficulties in building sentences. Materials 
and procedures for diagnosis, therapy and testing are authorship, with the exception of the proposed TRJ 
test for screening. The subject matter of the chapter also applies to previous studies on the effectiveness of 
visual coding, the Colourful Semantic and Shape Coding methods, which became an inspiration to create 
a similar tool for younger children. The chapter is a presentation of diagnostic and therapeutic tools as 
well as an outline of the proposed research on their effectiveness. Previous pilot studies have not shown 
any difficulties in understanding or using children’s boards or images for therapy. The usefulness of the 
described tool will be tested according to the procedures described in the last sub-chapter.
Keywords: visual coding, grammar, building sentences, Shape Coding, Colourful Semantic
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Sonia Czaplewska1

Charakterystyka japońskich modlitw norito 
1. Wstęp

Najstarsza religia Japonii zwana jest shintō2, czyli droga bóstw. Termin ten po raz 
pierwszy został użyty w kronice „Nihon shoki”3 dla odróżnienia kultów rodzimych 
od napływowego buddyzmu. Shintō nie stanowi jednolitej religii – nie ma wspólnego 
kanonu, jednolitej organizacji, ogólnie uznanych świętych pism. Jednocześnie przenika 
ono dogłębnie do życia Japończyków w aspekcie czysto sakralnym, jak i codziennym. 
Jolanta Tubielewicz odnotowuje: „shinto jest substratem, na który nakładały się inne 
prądy religijno-filozoficzne i społeczne; jego podstawowe wartości trwają mimo 
synkretyzmu czy wyznawania innej religii; tworzą swego rodzaju klimat psychiczny 
w indywidualnym i społecznym życiu Japończyków” [1]. Droga bóstw koncentruje 
się głównie na świecie doczesnym i na samym życiu4. Z tego powodu shintō zwykle 
towarzyszy większości Japończyków od momentu narodzin przez cały okres młodości 
oraz dorosłości, ustępując pola buddyzmowi pod koniec życia wyznawcy. 

Różnorodność bóstw oraz obrzędów sprawia, że niełatwo jest podjąć się klasyfikacji 
odmian kultu. Najczęściej stosowany jest podział na: shintō domu cesarskiego, shintō 
świątynne, shintō sekciarskie, shintō ludowe oraz nowe shintō sekciarskie [1].

Mitologia japońska zwykle dzielona jest na oficjalną oraz popularną. Mity oficjalne 
zostały zatwierdzone w okresie Meiji (1868-1912) na podstawie „Nihon shoki” oraz 
„Kojiki”5 i miały na celu umocnienie władzy cesarskiej. Opisują one powstanie 
świata, narodziny bogów6 oraz ich poczynania, których kulminacyjnym punktem jest 

1 soniaczaplewska33@gmail.com, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański, http://ug.edu.pl.
2 W artykule do zapisywania wyrazów japońskich w alfabecie łacińskim zastosowano transkrypcję 
Hepburna.
3 „Nihon shoki/Nihongi” (tytuł polski: „Kroniki Japońskie”) – składające się z 30 zwojów dzieło historio-
graficzne, skompilowane w 720 r. W pierwszych dwóch zwojach opisana jest japońska mitologia (od po-
wstania bogów po opis zejścia bóstw na ziemię). Następne zwoje ukazują historię czterdziestu władców 
Japonii, począwszy od panowania cesarza Jimmu aż do władania Jitō (686-697).
4 W shintō brak jest pojęć takich jak: reinkarnacja, raj. Natomiast pojęcie Świata Podziemnego/Krainy 
Ciemności (Yomi no kuni), opisane w dworskich kronikach, lecz nieobecne w wierzeniach ludowych, 
wciąż wywołuje dyskusje. Badacze spierają się o jego istotę: czy jest to miejsce w rodzaju chrześcijań-
skiego czyśćca, do którego udają się dusze wszystkich zmarłych (pogląd Motoori Norinagi), czy wędrują 
tam dusze wraz z powłoką cielesną zmarłego skalanego nieczystością, jak to miało miejsce z boginią 
Izanami (Hirata Atsutane). Według innej ciekawej tezy Świat Podziemny to nic innego jak tylko wyol-
brzymienie komory grobowej, w której dochodzi do rozkładu ciała zmarłego (Wiesław Kotański).
5 „Kojiki” (tytuł polski: „Kojiki czyli Księga dawnych wydarzeń”) jest najstarszym zachowanym japoń-
skim dziełem historiograficznym. Spisane w 712 r. przez Ō no Yasumaro, składa się z trzech zwojów. 
Zwój pierwszy zawiera opis rozdzielenia nieba i ziemi, powstania japońskich bóstw (kami), jak i sa-
mej Japonii, a także działania kami do momentu zesłania na ziemię wnuka bogini Amaterasu ōmikami. 
W zwoju drugim znajdziemy opis panowania pierwszych piętnastu cesarzy (począwszy od legendarnego 
Jimmu). Zwój trzeci natomiast przedstawia kolejnych osiemnastu władców, kończąc opis na krótkiej 
wzmiance o panowaniu cesarzowej Suiko (593-628).
6 Najpierw powstała trójca: Amenominakanushi, Takamimusubi, Kamimusubi, następnie siedem par, 
z których ostatnia i najważniejsza – Izanagi i Izanami – pełniła rolę boskich demiurgów, stwórców Wysp 
Japońskich oraz niezliczonej ilości bóstw (w tym bogini słońca – Amaterasu ōmikami).
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zstąpienie na ziemię wnuka bogini Amaterasu ōmikami7 – Ninigiego, późniejszego 
cesarza Jimmu. Według oficjalnej mitologii linia cesarska trwa nieprzerwanie, 
a obecnie panujący 126. cesarz (Naruhito) jest potomkiem legendarnego władcy. 

Modlitwy norito są jednym z najistotniejszych elementów drogi bóstw. To właśnie 
dzięki nim wierni, za pośrednictwem kapłana, mogą porozumiewać się z bóstwami. 
Sformalizowana ceremonia, której norito jest częścią, przynosić ma bowiem znacznie 
lepsze efekty niż modlitwa indywidualna.

Nawiązywanie kontaktu z bóstwami poprzez ten specjalny rodzaj modlitw ma 
swoje podstawy w silnie zakorzenionej w kulturze japońskiej koncepcji kotodama. 
Zakłada ona, że odpowiednio wyrecytowane słowa o pozytywnym znaczeniu 
przyniosą pożądany skutek. Z drugiej jednak strony, wszelkie negatywne wyznania 
także posiadają moc sprawczą. Duchowa moc manifestuje się nie tylko w samych 
słowach (jak to bywa także i w innych religiach), ale jest wyrażana również poprzez 
właściwą intonację. Wywodząca się z kotodama wiara w sprawczą moc słów była 
dawniej tak silna, że wiązała się z przekonaniem, iż poznanie czyjegoś imienia jest 
równoznaczne ze zdobyciem władzy nad osobą, która je nosi8. 

Od drugiej połowy VIII wieku, gdy ukończony został zbiór wierszy „Man’yōshū”9, 
koncepcja kotodama charakterystyczna początkowo jedynie dla obszaru czysto 
sakralnego, rozprzestrzeniła się także na inne sfery. Stąd też również poezji10 zaczęto 
przypisywać moc poruszania niebios oraz ziemi [2]. 

Czymże jednak są omawiane tu modlitwy norito? W opracowaniu „Kultura 
Japonii Słownik” [1] pod tym hasłem można znaleźć następująca definicję: 
„inwokacje towarzyszące uroczystościom shintoistycznym od starożytności do 
czasów współczesnych. Zawierają określenie celu uroczystości, wezwanie bóstw, 
dziękczynienia, prośby. Najstarsze norito pochodzą z okresu przedpiśmiennego 
i są przekazywane z pokolenia na pokolenie w rodach kapłańskich; spisane zostały 
w dziele „Engishiki”11 (927). Charakteryzują się wzniosłym językiem bliskim prozie 
poetyckiej, pozbawionym naleciałości z języka chińskiego”. W innym opracowaniu 
Tubielewicz [3] dodaje: „(…) ze względu na ich zakładaną świętość i siłę magiczną 
nie mogły być przeinaczane, nie wolno było zmieniać nawet słowa, bo wtedy, według 
wierzeń, mogły nawet utracić swoją moc”. Mowa oczywiście o opisanej wyżej 
koncepcji kotodama. Z kolei słownik „Nihon rekishi daijiten” [4] podaje: „słowa 
kierowane do bóstw w czasie święta religijnego. Główną treść modlitwy stanowi opis 
celu święta oraz składanych darów, wyliczenie przymiotów bóstwa, jak i prośby do 

7 Amaterasu ōmikami – bogini słońca – uważana jest za główne bóstwo panteonu shintoistycznego. Naj-
prawdopodobniej była bóstwem opiekuńczym rodu, który stopniowo przejmował władzę, ostatecznie 
osiągając status rodu cesarskiego.
8 Dlatego też, podobnie zresztą jak w przypadku kultury żydowskiej oraz islamskiej, w odniesieniu do 
bóstw czy władcy często używano określeń metaforycznych (na przykład Boski Władca).
9 „Man’yōshū” – najstarsza japońska antologia wierszy. Powstała w latach 759-790, pod redakcją Ōto-
mo no Yakamochi. Na zbiór składa się ponad 4500 poematów ponad 700 autorów, pogrupowanych pod 
względem tematycznym w 20 zwojów. Forma, w jakiej „Man’yōshū” zostało spisane (fonetyczne użycie 
chińskich znaków, oddające brzmienie języka japońskiego), tzw. man’yōgana, przyczyniła się istotnie do 
rozwoju pisma japońskiego – powstania sylabariuszy hiragana oraz katakana.
10 Szczególnie czysto japońskim pięciowersowym poematom waka, zbudowanym z trzydziestu jeden 
sylab w porządku 5-7-5-7-7.
11 „Kodeks Engishiki” – 50-zwojowy kodeks zawierający opis prawa i zwyczajów, ukończony w 927 r.



Charakterystyka japońskich modlitw norito

215

niego kierowane. Najstarsze zachowane norito to 28 modlitw, pochodzących z ósmego 
zwoju kodeksu „Engishiki” spisanego w 927 r. (5 rok ery Enchō), których wzniosły 
styl przez długi czas stanowił podstawę norito. Nawet w dzisiejszych czasach badania 
nad norito dotyczą głównie modlitw z kodeksu ery Engi.

Jednakże od średniowiecza poprzez wpływy innych wierzeń i prądów myślowych, 
takich jak buddyzm, taoizm czy konfucjanizm, nastąpiło większe zróżnicowanie 
norito. Przykłady modlitw z tamtego okresu zachowały się w postaci manuskryptów 
w lokalnych chramach. Dawne nazwy norito to także notto, noto”.

Analiza powyższych przykładów prowadzi do wniosku, że badacze nie są do końca 
pewni, na ile „czysto japońskie” są owe modlitwy, a na ile przypisywać można ich 
treściom wpływ innych religii (buddyzmu, taoizmu) oraz kultur (głównie kultury 
chińskiej). 

Niniejszy artykuł stanowi próbę uchwycenia charakterystyki norito. Dokonano tego 
na podstawie wybranych modlitw, zdaniem autorki najbardziej reprezentatywnych. 
Jako materiał badawczy wykorzystane zostały teksty z opracowań: „Yoku wakaru 
norito” autorstwa Sugaty Masaakiego [5], „Norito Hikkei” napisanego przez Kaneko 
Yoshimitsu oraz Ono Michio [6], „Shinto Norito – A Book of Prayers” Ann Llewellyn 
Evans [7] oraz „Shinto – Meditation for Revering The Earth” Stuarta D.B. Picken [8].

Ze względu na przynależność tekstów do piśmiennictwa tradycyjnego o charakterze 
liturgicznym użyty w norito język japoński okazał się szczególnie skomplikowany. 
Wszelkich tłumaczeń z języków obcych autorka dokonała samodzielnie, opierając się 
na terminologii opracowanej wcześniej przez takich polskich uczonych jak Wiesław 
Kotański, Jolanta Tubielewicz czy Agnieszka Kozyra. Niestety polska terminologia 
dotycząca mitologii japońskiej nie jest spójna. Nie obejmuje również wszystkich 
niezbędnych terminów, na co zapewne ma wpływ niewielka liczba publikacji 
dotyczących tematu. W związku z tym w niektórych przypadkach autorka zdecydowała 
się na zaprezentowanie własnych propozycji translacyjnych. 

Artykuł podzielony jest na pięć rozdziałów. W pierwszych czterech omówione 
zostały: etymologia, aspekt stylistyczny, poetyka norito, wyrażenia typowe dla 
najstarszych modlitw spisanych w kodeksie „Engishiki”. Ostatni rozdział zawiera 
tłumaczenie przykładowej modlitwy ze wspomnianego kodeksu – norito odczytywanej 
podczas ceremonii z okazji Święta Pierwszych Zbiorów12.
2. Etymologia norito

Pierwszą trudnością, jaką napotyka badacz zajmujący się norito, jest etymologia 
samej nazwy. Japoński system pisma znakowego został zapożyczony z Chin, 
a pierwsze próby użycia datowane są na IV wiek. Z początku nie był on przystosowany 
do języka wyspiarzy, dlatego też wszelkie zapiski powstawały w języku chińskim. 
Z czasem jednak w celu uzgodnienia dwóch niekompatybilnych elementów – mowy 
oraz pisma, zaczęto wprowadzać różne udogodnienia, takie jak na przykład znaki 
diakrytyczne wskazujące poprawny odczyt zgodny z regułami gramatyki japońskiej. 
Poza tym niektóre znaki zaczęto stosować jako fonogramy, pominąwszy ich wartości 
semantyczne. Drugi ze wskazanych sposobów nie rozwiązywał jednak problemu, 
a wręcz przysporzył nowych trudności – na jedną sylabę przypadały setki możliwych 

12 Uroczystość ta ma miejsce jesienią, po pierwszych żniwach po wstąpieniu na tron nowego cesarza. 
Oznacza to, że święto odbywa się jednokrotnie podczas panowania każdego władcy.



Sonia Czaplewska

216

sposobów zapisu. Co więcej, w tym samym tekście niektóre znaki mogły nieść tylko 
treści semantyczne, inne foniczne, a inne pełnić obie funkcje. Tak więc odczytanie 
danego tekstu wymagało ogromnej wiedzy. Owe niejednoznaczności utrudniają 
życie także współczesnym badaczom, którzy do dziś spierają się, jaki jest źródłosłów 
terminu norito. 

Najbardziej przekonująca wydaje się teoria przedstawiona przez Masaakiego Sugatę 
[5], z którą zgadza się większość naukowców: pierwsza część rzeczownika norito, 
obecnie zapisywana jako 祝 (między innymi o znaczeniu celebrować, świętować), 
pochodzi od czasownika noru (宣る):

宣る→ノル→ノリ→祝詞
noru → nori → norito
Czasownik ten przetłumaczyć można jako mówić, rzec, powiedzieć. Przy czym 

używa się go tylko w przypadku, gdy osoba o wyższej randze zwraca się do osoby 
stojącej niżej w hierarchii społecznej. Zwykle stosowany jest w odniesieniu do 
cesarza bądź bóstwa. I właśnie w tym ostatnim kontekście używany jest w rytualnych 
tekstach, jakimi są norito. Oczywiście kami13, które należą do świata niematerialnego, 
nie mogą bezpośrednio komunikować się z ludźmi14. Dlatego też słowa bóstw musiały 
być przekazywane przez usta istoty ludzkiej, która to w starożytnej Japonii nazywana 
była miko. Współcześnie termin ten zapisywany jest poprzez znaki: 巫女, które 
dosłownie oznaczają kobietę służącą bogom. Wspomnieć należy, że zapis zgodny jest 
także z pierwotną warstwą semantyczną – przez wiele wieków to głównie kobiety 
obwieszczały słowo boskie. Jednakże początkowo słowo to najprawdopodobniej 
transkrybowano przy użyciu znaków: 御子/神子, które można odczytać jako szanowne 
dziecko/boskie dziecko, co również w dużej mierze odpowiada roli, jaką pełniły miko. 
Co więcej, według jednej z powszechnie znanych teorii, imię pierwszej, historycznie 
udokumentowanej w chińskich kronikach, władczyni Japonii15 – Himiko – nie było 
w rzeczywistości imieniem własnym, lecz skrótem od hi no kami ni tsukaeru miko, 
czyli miko, która służy bóstwu słońca.

Istotnym dla dalszych rozważań na temat etymologii słowa norito, może być 
jednak fakt, że pierwszy znak terminu miko odczytuje się jako kannagi. Ten wyraz 
z kolei posiada również alternatywną wersję zapisu (覡), która w połączeniu z wersją 
podstawową odczytywana jest jako fugeki (巫覡). Wyraz ten oznacza wyrocznię płci 
żeńskiej oraz męskiej. Wnioskować można więc, że zdarzały się przypadki, kiedy 
to mężczyzna pełnił zaszczytną funkcję pośrednika między bóstwami a ludźmi. 
Potwierdza to Sugata [5], który podaje, że mężczyzn pełniących funkcję miko zwano 
noriwara lub yorimashi. Człon nori w słowie noriwara pochodzić ma od czasownika 
noru (乗る・載る) o znaczeniu wsiadać, siadać na, być umiejscowionym. Zasadniczo 
odwołuje się to do wierzenia, że miko podczas wypowiadania boskich słów jest 
niejako opętana/y przez dane bóstwo. I właśnie na podstawie tego twierdzenia, gdy 
zapisywane były słowa wymawiane przez miko używano czasownika noru – w końcu 
słów nie wypowiadała istota ludzka tylko bóstwo, które nią władało.

13 Kami – termin japoński oznaczający bóstwo.
14 Oprócz cesarza, tradycyjnie uznawanego za arahitogami, czyli żywe wcielenie boskie.
15 Prawdopodobnie Himiko była władczynią obszaru do którego trafili posłańcy z Chin, opisanego przez 
nich jako kraj Wa, a nie całej Japonii.
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Jeśli chodzi natomiast o drugą części złożenia norito, obecnie zapisuje się ją znakiem 
詞 o znaczeniu słowo, odczytywanym jako shi lub kotoba. Jednakże w omawianym 
tu terminie przypisywaną mu wartością fonetyczną jest to, które z kolei pochodzić 
ma od słowa tokoro: miejsce. W tym kontekście norito miałoby oznaczać „miejsce 
w Yuniwa16, gdzie opętana przez bóstwo miko wypowiada »boskie słowa«” [5].

Sporo zamieszania może jednak wprowadzić wielość form stosowanych 
w starożytności do zapisu terminu norito (zwłaszcza w odniesieniu do poruszanych 
na początku niniejszego podrozdziału kwestii problematyki semantyczno-fonicznej). 
Niektóre z nich to: 祝詞: słowa celebracji, 詔戸言: dekret-drzwi-mówić (zapis użyty 
w pierwszej księdze Kojiki), 詔刀言: dekret-miecz-mówić, 諄辞: nauczać-słowa 
(w Nihon shoki), 告刀: obwieszczać-miecz (w Kōtai jingū gishikichō), 法刀言: prawo-
miecz-mówić (w Ryō no shūge). W czasach późniejszych, gdy termin norito pojawiał się 
w oficjalnych kodeksach, zapis ustandaryzowano do 祝詞. Najprawdopodobniej znaki 
te naśladowały chińskie wyrażenie 祝文, oznaczające magiczne słowa wypowiadane 
przez szamana do bóstwa [9]. 
3. Struktura norito

Ogólną strukturę norito można przedstawić w pięciu punktach:
• inwokacja;
• przedstawienie okoliczności/opis mocy bóstwa;
• opis składania ofiar;
• przedkładanie prośby;
• słowa kończące.
Jest to bardzo pobieżny schemat, dzięki któremu jednak łatwo można zaobserwować, 

że modlitwy mają sformalizowany charakter. Dzięki tej pozornej prostocie możliwe 
jest tworzenie nowych tekstów, zachowując przy tym tradycyjne wzorce. Jest to 
bardzo ważne również ze względu na omówioną we wstępie koncepcja kotodama. 
Należy jednak zaznaczyć, że schemat modlitw z „Engishiki” różni się nieco od 
przedstawionego powyżej, gdyż zwykle składa się z dużo większej liczby składowych 
(często są one najzwyczajniej namnażane). Aby w pełni docenić charakter norito warto 
przyjrzeć się bliżej poszczególnym elementom schematu.

Inwokacja – na początku każdej modlitwy wymienione jest imię bóstwa, bądź 
nazwa miejsca jego czci, wkomponowane w zwrot Ja, (nazwisko i imię kapłana), 
uniżenie zwracam się do bóstw z chramu (nazwa świątyni), które ledwie pojawią się 
w mych myślach, budzą mą bojaźń [6]. 

Przedstawienie okoliczności/opis mocy bóstwa – fragment mówiący o czasie 
oraz okolicznościach, jakie spowodowały, że zwrócono się do bóstwa. W „Engishiki” 
najczęściej przy tej okazji wymienia się także pole działania bóstwa, jak również 
nawiązuje do mitów o powstaniu Japonii oraz objęciu władzy przez ród cesarski.

Opis składania ofiar – wygłaszający modlitwę wymienia dary, jakie ofiarowywane 
są bóstwu w celu podziękowania za dotychczasową opiekę oraz przekonania go do 
przychylnego rozpatrzenia prośby. Przedmioty ofiarne to zwykle rytualnie uświęcony 
alkohol (miki) oraz żywność (mike/kusagusanomono), jak również wiele różnych 
darów, na przykład broń czy sukna, które w „Engishiki” obejmuje wspólny termin 
heihaku [5].

16 Yuniwa – miejsce, w którym odbywają się rytuały oczyszczające oraz rytuały oddawania czci bogom.
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Przedkładanie prośby – pod koniec modlitwy następuje ciąg próśb, w których 
skład wchodzi zarówno ta odpowiadająca konkretnemu pragnieniu wyznawcy (na 
przykład prośba o uleczenie czy bezpieczeństwo w podróży), jak i szereg próśb 
o zrytualizowanej, jednakowej treści, poprzez które tekst płynnie przechodzi do części 
zamykającej. Na końcu wszystkich zdań, oznaczających prośby, pojawia się czasownik 
tamau, pełniący rolę sufiksu honoryfikatywnego. W połączeniu z poprzedzającym go 
tekstem najodpowiedniejszym tłumaczeniem zdaje się być: raczyć sprawiać.

Słowa kończące – jak wspominano wyżej, częścią składową zakończenia jest szereg 
próśb o błogosławieństwo dla cesarza, mieszkańców kraju, a także przyszłych pokoleń. 
Ostatecznym zakończeniem jest użycie jednego z wyrażeń: kashikomikashikomi 
mo mōsaku/to mōsu/to noru, przy czym dwa pierwsze używane są, gdy osoba 
o niższym statusie zwraca się do ważnej osobistości, a ostatnie (omówione dokładnie 
w poprzednim podrozdziale) posiada całkowicie odmienny zakres pragmatyczny. 
4. Poetyka modlitw norito

Wszystkie norito pisane są w swoisty sposób. Zawierają wyrażenia oraz figury 
retoryczne (głównie metafory), które od razu sugerują typ tekstu. Niewątpliwie duży 
wpływ na taki stan rzeczy miała omówiona wcześniej koncepcja kotodama. 

Jako że warto przyjrzeć się bliżej oryginalnemu stylowi norito, w tym podrozdziale 
zaprezentowane zostaną najczęściej pojawiające środki stylistyczne wraz z wybranymi 
przykładami. Przedstawiony podział bazuje na tym zaproponowanym przez Ono oraz 
Kaneko [6]. 

Typowe środki stylistyczne występujące w norito wraz z przykładami:
a) porównania: 
• yokoyama no gotoku uchitsumioki/yokoyama no gotoku okitakanashi/yokoyama 

no gotoku okitarahashi/yokoyama no gotoku tsumioki: ułożyć jak zbocze góry;
b) synekdochy:
• miyabashira sadamematsurite: dosł. uniżenie decydować o świątynnych palach; 

znaczenie metaforyczne: wybudować świątynię; 
c) metonimie:
• ni no oyuikatame: dosł. ładunek ściśle związany linami; znaczenie metaforyczne: 

ofiarowywać bogini Amaterasu ōmikami wota umieszczone na grzbietach końskich;
d) antytezy:
• hau mushi no wazawai naku, kiwami ame no tobu tori no wazawainaku: dosł. bez 

nieszczęść wywoływanych przez pełzające robactwo, bez nieszczęść wywoływanych 
przez ptactwo latające po przestworzach niebios; antyteza oparta na przeciwstawności 
robactwo-ptaki, która jest metaforycznym przedstawieniem opozycji ziemia-niebiosa

e) wyrażenia oparte na peryfrazach:
• ne no kuni, soko no kuni yori arabiutonikomu mono: rzeczy odrażające i wstrętne 

nadchodzące z kraju podziemnego, kraju dna, znaczenie omówienia: demony z krainy 
zmarłych;

f) wyrażenia oparte na makurakotoba17:
• kashi hoko no nakadorimochi: dosł. uchwycić wspaniałą włócznię; znaczenie 

metaforyczne: pośredniczyć w dobrych stosunkach;

17 Figura stylistyczna używana w japońskiej poezji waka, polegająca na przypisywaniu pewnym słowom 
tradycyjnie ustalonych epitetów (por. Meikyo kokugo jiten, 2002-2006).
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g) wyrażenia oparte na reduplikacji:
• kashikomi kashikomi: uniżenie i z szacunkiem;
• kamuhakari hakari: naradzić się w boskiej naradzie;
• kamuharai harai: wygnać poprzez boskie wygnanie/oczyścić poprzez boskie 

oczyszczenie. 
5. Związki frazeologiczne i inne wyrażenia charakterystyczne dla 
modlitw norito z kodeksu „Engishiki”

Norito zawarte w kodeksie „Engishiki” pozostają w użyciu do czasów współ-
czesnych. Stanowią inspirację i podstawę dla wszelkich modlitw tworzonych w czasach 
późniejszych. Związki frazeologiczne i inne wyrażenia zawarte w pierwszych 
spisanych modlitwach składają się na oryginalny i niepowtarzalny styl omawianych tu 
tekstów. Istotne jest zatem dokładniejsze ich omówienie.

Boski Wnuk (sumemima no mikoto) – pierwszy znak (皇) zastosowany w zapisie 
tego słowa bywa kojarzony z czasownikiem suberu: panować, rządzić. Miało to 
bezpośredni wpływ na tłumaczenie tego zwrotu na język angielski – Sovereign 
Grandchild [10]. Jednak, jeśli przyjrzeć się bliżej znaczeniu samego znaku 皇, 
zauważyć można, że jest on przedrostkiem honoryfikatywnym, znaczącym tyle co 
szanowny, a odnoszącym się do bóstw lub władcy. W słowniku „Nihon daijiten gensen” 
[11] znaleźć można następującą definicję: „czytanie sume zastępuje sube, które ma 
znaczenie suberu: panować, rządzić. Słowo wyrażające szacunek, używane do bóstw 
i cesarza oraz wszelkich rzeczy z nimi związanych […]”. Kolejny znak 御 pełni tę samą 
rolę. W słownik „Nihon kokugo daijiten” [12] można znaleźć takie wyjaśnienie tego 
terminu: „prefiks honoryfikatywny stosowany wobec rzeczy przynależnych istotom 
wymagającym szacunku, takim jak bóstwa i buddowie, cesarz czy arystokracja”. 
Następny znak 孫 oznacza po prostu wnuka. Natomiast ostatnia część złożenia (命) 
według słownika „Nihon Daijiten Gensen” [11] posiada znaczenie bardzo podobne 
do zaprezentowanych wcześniej 皇 oraz 御: „określenie honoryfikatywne stosowane 
wobec imion ludzi lub bogów”.　Zatem przy tłumaczeniu dosłownym wyrażenie to 
powinno brzmieć po polsku Boski Czcigodny Szanowny Wnuk. Jednakże tłumaczenie 
Boski Wnuk występowało już w innych polskich tłumaczeniach [3] i nie wydaje się 
być semantycznie bardzo odmienne od japońskiego odpowiednika, będąc przy tym 
znacznie zgrabniejszym językowo.

Chramy Niebiańskie i Chramy Ziemskie (amatsuyashiro, kunitsuyashiro) 
– jest to wyrażenie odnoszące się do wszystkich chramów shintoistycznych, które 
otrzymywały dworskie dofinansowanie, czyli wszystkich przybytków religijnych 
wypisanych w „Engishiki”. Najczęściej wyrażenie to tłumaczy się na współczesny 
japoński jako chramy, w których czczone są bóstwa niebiańskie oraz chramy, 
w których czczone są bóstwa ziemskie. Określenia amatsu oraz kunitsu używane są 
jeszcze w innych miejscach, czego najlepszym przykładem są słowa amatsutsumi 
oraz kunitsutsumi, co oznacza odpowiednio: grzechy niebiańskie, grzechy ziemskie18. 
Kaneko [13] twierdzi, że w przypadku, gdy określenia te odnoszą się do chramów, 

18 Terminy te oznaczają zbiór przewinień oraz nieczystości, które człowiek mógł popełnić lub których 
mógł doświadczyć. Japońskie słowo tsumi semantycznie nie jest odpowiednikiem polskiego grzechu. 
Jednak z racji anglojęzycznej tradycji tłumaczenia tego pojęcia jako sin oraz z braku jednoznacznego 
odpowiednika w języku polskim, często używa się właśnie takiego tłumaczenia.
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nie posiadają semantycznie istotnego znaczenia – pełnią jedynie rolę formalnych 
modyfikatorów.

Oddaję Wam cześć (tataegoto e matsuru) – wyrażenie swoiste dla norito. Używane 
jest w tekstach powszechnie, co widoczne jest zwłaszcza w pierwszym tekście 
z ósmego zwoju kodeksu „Engishiki” – „Modlitwie odmawianej podczas Święta 
Obfitych Plonów” („Toshigoi no matsuri”). Dosłowne znaczenie to ukończenie słów 
chwalebnych, lecz forma ta stosowana jest w różnym kontekście w znaczeniach takich 
jak: bezgranicznie oddać chwałę; przeprowadzić wszystkie wymagane czynności/
formy ofiary chwalebnej; ofiarować. 

Kraj Ośmiu Wspaniałych Wysp (Ōyashimaguni); Kraina Młodych Kłosów 
Ryżu oraz Równin Bujnie Porosłych Trzciną (Toyoashihara no mizuho no kuni); 
Kraj Ośmiu Wspaniałych Wysp Młodych Kłosów Ryżu oraz Równin Bujnie 
Porosłych Trzciną (Ōyashimatoyoashihara no mizuho no kuni) – wszystkie 
określenia są wyrażeniami omownymi odnoszącymi się do Japonii, nawiązującymi do 
mitów o stworzeniu wysp i zasiedleniu ich przez rodzinę cesarską. 

Pierwsze z nich (Kraj Ośmiu Wspaniałych Wysp) odnosi się do ośmiu głównych 
wysp japońskich19, które według „Kojiki” i „Nihon shoki” stworzone zostały przez 
pierwszą boską parę demiurgów – bóstwa Izanagi oraz Izanami. Należy zaznaczyć 
jednak, iż w starożytnej Japonii samo słowo shima nie było tak jednoznaczne jak 
dzisiaj (wyspa) i mogło określać również obszar administracyjny, synonimiczne do 
wyrazu kuni, który to z kolei uległ procesowi generalizacji i we współczesnym języku 
japońskim posiada znaczenie kraj [10].

Drugi termin (Kraina Młodych Kłosów Ryżu oraz Równin Bujnie Porosłych Trzciną) 
jest związany z kolejnym mitem: przygotowaniach bóstw do objęcia rządów na ziemi 
przez wnuka bogini Amaterasu ōmikami, przyszłego cesarz Ninigi. Zanim drużyna 
Boskiego Wnuka wyruszyła, na ziemię wysłano bóstwa, by uspokoiły (w domyśle: 
spacyfikowały) ziemskie bóstwa w krainie, która znajdowała się pomiędzy Niebiosami 
a Krajem Podziemnym, i gdzie miał panować Boski Wnuk. Kraina ta w „Kojiki” 
określana jest jako Toyoashihara no nakatsukuni. 

Następny człon tego terminu (mizuho no kuni) związany jest z dalszym ciągiem 
mitu – po uspokojeniu Krainy Bogatej w Trzcinę, z Niebios zstąpił przyszły cesarz, 
który miał ze sobą ziarna ryżu, podarowane mu przez Boginię Słońca. Od tego czasu 
ziemia ta zaczęła być nazywana Toyoashihara no mizuho no kuni.

Trzeci termin stanowi kompilację dwóch poprzednich, co jest tylko jednym 
z wariantów tej nazwy spotykanych w literaturze20.

Niebiański Władca (sumera) – ponieważ odczyt złożenia znaków (天皇), które 
zarówno dawniej jak i obecnie semantycznie oznacza cesarza, różni się od stosowanego 
dzisiaj, tłumaczone bywa w sposób bardziej dosłowny. Pierwszy znak (天) według 
słownika „Nihon kokugo daijiten” [12] posiada między innymi takie dwa znaczenia: 

„1. miejsce przebywania bóstw niebiańskich; Wysoka Równina Niebios; Świat 
Górny uważany za siedzibę bogów. 2. Prefiks wychwalający stosowany do imion 

19 Wyrażenie to może również dotyczyć wszystkich wysp japońskich ze względu na specyfikę cyfry 
osiem, która zostanie omówiona w dalszej części artykułu.
20 W dziełach japońskich napotkać można skróconą wersję: mizuho no kuni. W literaturze polskiej stoso-
wana jest także nazwa Kraina Porośnięta Trzcinami (np. Tubielewicz Jolanta, „Od mitu […]”).
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bogów zamieszkujących Wysoką Równinę Niebios oraz rzeczy z nimi związanych”.
Wyrażenie to może być zatem tłumaczone jako niebiański, gdyż termin ten 

według „Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny” [14] oznacza: właściwy niebu 
rozumianemu jako miejsce przebywania Boga, bogów. Druga część złożenia, omówiona 
wcześniej (patrz: Boski Wnuk), może pełnić funkcję przyrostka wyrażającego 
szacunek, lecz z racji związku z czasownikiem suberu (panować, rządzić) może zostać 
przetłumaczona jako rzeczownik o znaczeniu władca. Tłumaczenie Niebiański Władca 
funkcjonuje w polskiej tradycji przekładu (podane jest na przykład w tłumaczeniu 
dzieła J.W. Halla Japonia [15]), chociaż Kotański [16] używa samego władca.

Osiem (ya) – określenie swoiste dla religii shinto, a więc nagminnie występujące 
nie tylko w norito, lecz także w innych tekstach związanych z mitologią japońską (np. 
w „Kojiki”, „Nihon shoki”). Kiedy cyfra osiem pojawia się w kontekście religijnym21 
przybiera znaczenie mnogości, wielości, niezliczonej liczby. W omawianych w tej 
pracy tekstach pojawia się między innymi w następujących wyrażeniach: kłosy 
długie na osiem pięści (yatsukaho); kłosy w ilości tysiąc i osiem setek (chikai yaokai); 
osiem milionów bóstw (yaoyorozu no kamitachi); osiem warstw chmur niebiańskich 
(yaegumo).

Schronienie Niebiańskie, Schronienie Słoneczne (ame no mikage, hi no mikage) 
– określenie, które dosłownie można przetłumaczyć jako wspaniały cień niebiański, 
wspaniały cień słoneczny. Jak podaje Philippi [10] istniało wiele teorii dotyczących 
znaczenia tego wyrażenia i tłumaczono je jako:

a) budynek zakrywający niebiosa, budynek zakrywający słońce;
b) schronienie przed deszczem, schronienie przed słońcem;
c) miejsce otrzymujące promienie niebiańskie, promienie słoneczne.
Obecnie większość autorów zgadza się, że wyrażenie to odnosi się do pałacu lub 

świątyni. Potwierdza to fakt, że zwykle przedrostek ame odnosi się do spraw boskich, 
niebiańskich, natomiast hi posiada ścisłe konotacje z Amaterasu ōmikami, która jest 
boginią słońca oraz od której według przekazów bezpośrednio wywodzi się linia 
cesarska.

Szanowni Bogowie i Boginie Protoplaści Rodu Cesarskiego (sumemutsu 
kamuroki, kamuromi) – pierwszy znak (皇) pierwszego słowa został omówiony 
powyżej (patrz: Boski Wnuk), a drugi znak (睦) słownik „Nihon kokugo daijiten” 
[12] definiuje jako: przywiązany, pokrewny, bliski. Odnosi się to do związku cesarza 
z danymi bóstwami, które według przekazów mitycznych są jego przodkami w linii 
prostej. Natomiast znaki użyte w wyrażeniu kamuroki, kamurogi (神漏岐・神漏美) 
można tłumaczyć następująco: 神 (kamu) odpowiada dzisiejszemu znaczeniu słowa 
kami: bóstwo; 漏 (ro) najprawdopodobniej jest partykułą łączącą dwa wyrażenia, 
pustą semantycznie [10]; natomiast końcówki 岐 (ki) oraz 美 (mi) są sufiksami 
rozróżniającymi płciowo bóstwa, zastosowanymi na przykład w imionach stwórców 
Wysp Japońskich: Izanagi (bóstwo męskie), Izanami (bóstwo żeńskie). 

Zwykle termin ten tłumaczony jest jako odnoszący się do dwóch głównych bóstw 
cesarskich – Takamimusubi no mikoto (bóstwo księżyca) oraz Amaterasu ōmikami 

21 Specyficzne znacznie liczby osiem występuje nie tylko w kontekście religijnym: podobną wartość se-
mantyczną niesie na przykład w wyrazie yaoya, który oznacza warzywniak lub osobę o chaotycznym 
usposobieniu.
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(bogini słońca). Jednakże dopuszcza się także możliwość, że wyrażenie to może 
oznaczać więcej bóstw22. 

Szanowne Bóstwa (sumegamitachi) – pierwszy znak występujący w tym złożeniu 
został dokładnie omówiony już wcześniej23. Jego funkcja to wyrażenie szacunku, 
a co za tym idzie, może być tłumaczony jako szanowny. Drugi znak oznacza bóstwo, 
natomiast trzeci stanowi sufiks wyrażający liczbę mnogą.

Taka jest wola Szlachetnego Bóstwa (to noru); Tak uniżenie powiadam (to 
mōsu) – dwa zwroty stosowane w tekstach norito zamykające każdy akapit. Pierwszy 
z nich został omówiony w podrozdziale Etymologia norito. Drugie wyrażenie, o ile 
semantycznie jest zwrotem równoznacznym, to pod względem pragmatycznym, z racji 
diametralnej różnicy w stopniu honoryfikatywności, jest całkowicie przeciwstawne. 
Słownik „Nihon kokugo daijiten” [12] jako główne znaczenie podaje: „jest to synonim 
czasownika »mówić«, używany dla podwyższenia statusu rozmówcy poprzez 
obniżenie własnego. Pierwotnie, często wykorzystywany był w sytuacjach oficjalnych 
i uroczystych, podkreślając chęci wywyższenia drugiej osoby”.

Wysoka Równina Niebios (Takamagahara) – tłumaczenie przyjęte za Tubielewicz 
[3]. Jest to tak zwany Świat Górny, zamieszkiwany przez niebiańskie bóstwa24. Wysoka 
Równina Niebios jest miejscem świętym oraz wiecznym. 

Jak podaje Sugata [5], mimo tradycyjnego odczytu złożenia 高天原　jako 
Takamagahara　lub Takama no hara, wiele grup religijnych związanych z shinto 
stosuje odczyt Takaamahara. Wynika to z tego, że część tradycyjnego odczytu 
(maga) nasuwa fonetyczne skojarzenia ze zwrotem ma ga hairu, który posiada bardzo 
negatywne konotacje. Ogólne znaczenie ma to siły nieczyste. Jak podaje słownik 
„Nihon kokugo daijiten” [12]: „1. Termin buddyjski. Złe bóstwa przeszkadzające 
w wypełnianiu dobrych uczynków. W szczególności sześciu królów-demonów 
ziemskich rządz. Z drugiej jednak strony, terminem tym nazywane są również rzeczy, 
które powstrzymują ludzi od osiągnięcia oświecenia. 2. Złe duchy mordujące ludzi, 
sprowadzające zmartwienia, etc., diabły lub demony. 3. Istoty, których należy się 
obawiać, czyhające na ludzkie życie. Przedziwne istoty. Istoty tajemnicze”. 
6. Przekład wybranego norito

Ceremonia z okazji Święta Pierwszych Zbiorów25

Zwracam się do zgromadzonych kannushi26 i hafuri27. Taka jest wola Szlachetnego 
Bóstwa.

Uniżenie zwracam się do Was, Szanowne Bóstwa, które utrzymują rządy 
w Chramach Niebiańskich i Chramach Ziemskich, z rozkazu Bogów i Bogiń 
Protoplastów Rodu Cesarskiego, którzy raczą przebywać na Wysokiej Równinie 
Niebios: Jako że jedenastego miesiąca tego roku w środkowy dzień królika28 z okazji 

 22 Najczęściej włączanym bóstwem jest Susanoo no mikoto (bóstwo wiatru i burzy).
23皇 – patrz: Boski Wnuk.
24 W przeciwieństwie do Świata Środkowego (jap. Nakatsukuni), zamieszkiwanego przez bóstwa ziem-
skie oraz Świata Podziemnego (jap. Ne no kuni), do którego najprawdopodobniej trafiają dusze zmarłych.
25 Przekład oparty jest o tekst zamieszony w publikacji autorstwa Sugaty [5], s. 87.
26 Kannushi – osoba odpowiedzialna za odprawienie konkretnej ceremonii religijnej. Dosłownie: główny 
kapłan, kapłan przewodniczący.
27 Hafuri – jedna z klas profesjonalnych kapłanów.
28 Dzień królika – w tradycyjnym kalendarzu japońskim dniom miesiąca przypisane były poszczególne 
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ceremonii na cześć pierwszych zbiorów Boski Wnuk raczy spożyć niebiański, 
pradawny, wieczny posiłek, i ponieważ Wy, Szanowne Bóstwa, uradziwszy wspólnie, 
raczycie błogosławić jego panowanie, by było długie, wiecznie trwałe, a także obfite 
w szczęście; dlatego też płótna jasne, płótna błyszczące, płótna gładkie i płótna 
szorstkie przygotowane są jako wspaniałe ofiary od Boskiego Wnuka, który raczyć 
będzie uczestniczyć w ceremonii i ucztować z obliczem rumianym, wyglądającym tak, 
jakby odbijało promienie słoneczne przez pięć setek po tysiąc jesieni, [i ofiarowane 
będą] tak jak wschodzi cudownie poranne słońce, przez co oddana zostanie Wam 
cześć. Słuchajcie mnie wszyscy. Taka jest wola Szlachetnego Bóstwa.

Zwracam się specjalnymi słowy: niech kannushi i hafuri otrzymają ofiary, które 
zostały oczyszczone i zaprezentowane przez Imibe29, noszących grube przepaski na 
wątłych ramionach, i niech, bez żadnych zakłóceń rytuału, przyniosą je i złożą [przed 
bóstwami]. Taka jest wola Szlachetnego Bóstwa.
7. Podsumowanie 

Omawiane w niniejszym artykule shintoistyczne modlitwy norito stanowią 
szczególnie ważny element kultury Japonii, tak ze względu religijnego, jak 
i literackiego. Najstarsze z nich, pochodzące z kodeksu „Engishiki”, spisane zostały 
w X wieku naszej ery. Mimo że znane są wcześniejsze teksty o tematyce religijnej, jak 
na przykład pochodzące z VIII wieku „Kojiki”, badacze uznają, że norito, ze względu 
na pojęcie kotodama, czyli wiarę w świętą moc słów, mogą stanowić wiarygodniejsze 
źródło dotyczące mitologii japońskiej. Co więcej, to właśnie na ich przykładzie 
zaobserwować można zmiany w samym shintoizmie. 

Norito stanowią bardzo interesujący materiał badawczy z wielu powodów. 
W artykule postanowiono skupić się na formalnej charakterystyce modlitw, poddając 
analizie ich etymologię, strukturę i poetykę. 

Źródłosłów norito jest niejasny, choć wielu uczonych zgadza się z tezą 
o pochodzeniu słowa od czasownika noru, który oznacza raczyć powiedzieć i który 
jest bardzo mocno nacechowany honoryfikatywnie. Zwolenników ma również 
przypuszczenie wywodzące norito od czasownika o znaczeniu wsiadać, siadać na, 
być umiejscowionym, co związane jest z wiarą w „opętanie” przez bóstwo kapłanki 
wypowiadającej tekst modlitwy.

Norito są tekstami silnie sformalizowanymi strukturalnie. W każdej modlitwie 
wydzielić można następujące części: inwokację, przedstawienie okoliczności i/lub opis 
mocy bóstwa, opis składania ofiar, przedkładanie prośby, słowa kończące. Części te 
mogą być namnażane, co może znacznie wydłużyć tekst, jednak żadna ze składowych 
nie może zostać pominięta. 

Język norito jest bardzo charakterystyczny, z wieloma stałymi metaforami 
i powtarzającymi się związkami frazeologicznymi. Na szczególną uwagę zasługują 
dwa zwroty oparte o czasowniki: to noru, to mōsu. Są do dwa wyrażenia zamykające 
każdy akapit norito. W starożytnych tekstach najczęściej spotkać można to noru, które 
w jednoznaczny sposób wskazuje, że do zgromadzonych przemawia bóstwo. Z kolei 
to mōsu używany jest podczas zwracania się do instancji wyższej, takiej jak kami 

znaki zodiaku chińskiego.
29 Imibe – ród kapłański odpowiedzialny za przygotowywanie ofiar.
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czy cesarz. Po dokładniejszej analizie wnioskować można, że część dawnych norito 
pełniła rolę nakazów oraz uwag udzielanych przez święte duchy, a część stanowiła 
formę pozdrowień i sprawozdań składanych władcy oraz bóstwom. Natomiast 
w modlitwach z czasów późniejszych odnotować można tylko drugi z przedstawionych 
czasowników. Oznacza to, że teksty straciły swój dialogowy charakter, stając się tylko 
słowami kierowanymi ku duchom, co zresztą zgadza się z dzisiejszą definicją norito 
(zamieszczoną we wstępie). 

Przedstawione powyżej zagadnienia wskazują jak ważnym jest naukowe badanie 
tekstów liturgicznych, tak pod względem językowym, jak i kulturoznawczym. Dzięki 
takiej analizie zbadać można podejście człowieka do sfery sacrum, a przy tym 
zaobserwować jego postrzeganie świata oraz zmiany, jakie w nim zachodzą.
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Charakterystyka japońskich modlitw norito 
Streszczenie 
Shintoistyczne modlitwy norito stanowią szczególnie ważny element kultury Japonii. Ze względu na 
pojęcie kotodama, czyli wiarę w świętą moc słów, badacze uznają, że modlitwy te mogą stanowić jedno 
z najbardziej wiarygodnych źródeł dotyczących mitologii japońskiej. W artykule postanowiono skupić się 
na formalnej charakterystyce modlitw, poddając analizie ich etymologię, strukturę i poetykę. Za materiał 
badawczy posłużyły nie tylko najstarsze norito z kodeksu „Engishiki”, lecz także modlitwy tworzone 
współcześnie, tak w Japonii, jak i zagranicą. Otrzymane wyniki świadczą o przynależności norito to 
kategorii bardzo sformalizowanych tekstów religijnych. 
Słowa kluczowe: shinto, norito, modlitwy, Japonia, religia
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Characteristics of Japanese norito prayers
Abstract 
Shinto norito prayers are a particularly important element of Japanese culture. Because of the concept 
of kotodama (belief in the sacred power of words) researchers recognize that these prayers can be one 
of the most reliable sources of information about Japanese mythology. This article focuses on the formal 
characteristics of prayers, by analyzing their etymology, structure and poetics. Both the oldest norito from 
the Engishiki and modern prayers created nowadays in Japan and abroad were used as a research material. 
The results show that norito belongs to the category of very formalized religious texts.
Keywords: shinto, norito, prayers, Japan, religion
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Kontynuanty psł. *gordъ  
w języku polskim, czeskim i rosyjskim 

1. Wstęp
W niniejszej pracy pragniemy przyjrzeć się bliżej kontynuantom psł. *gordъ 

w języku polskim, czeskim oraz rosyjskim. Od samego początku zdawaliśmy sobie 
sprawę, a praca nad tą rozprawką tylko nasze przypuszczenia potwierdziła, że 
zagadnienie to wymaga bardzo obszernych studiów, a przez to opisanie ich wyników 
winno chyba zaowocować pokaźnych rozmiarów monografią. Niemniej jednak 
postanowiliśmy zająć się nimi – traktując tę pracę jako, mówiąc słowami genialnego 
Immanuela Kanta, prolegomenę – a w przyszłości, jeśli będzie ku temu okazja, 
poświęcić się bardziej szczegółowemu ich zbadaniu. 

Słusznie zauważa Stanisław Rospond: 
Języki słowiańskie przeszły znacznie mniej burzliwy rozwój aniżeli np. germańskie. Przedstawiciele 

różnych języków słowiańskich mogą się porozumiewać, a nawet – w wypadku pokrewieństwa 
zachodniosłowiańskiego (Polak, Słowak, Czech, Łużyczanin) – z łatwością ze sobą porozmawiać [1].

Zgadzając się z sądem Rosponda, postaramy się w tym artykule pokazać – na 
przykładzie kontynuantów psł. *gordъ – silne związki, jakie zachodzą między 
językami słowiańskimi. Tym bardziej interesujące staje się to, jaką funkcję pełnią dziś 
one we wspomnianych powyżej językach. 

Dla porządku wykładu przytoczmy teraz ich postać graficzną we wszystkich 
językach słowiańskich:

1  pevf@op.pl, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, www.us.edu.pl.
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Tabela 1. Kontynuanty psł. *gordъ w językach słowiańskich 

Język Kontynuant psł. *gordъ
polski gród
dolnołużycki grod
górnołużycki hród
czeski hrad
słowacki hrad
słoweński grád
serbski грȃд
chorwacki grȃd
macedoński град
bułgarski град
ukraiński г’ород
białoruski г’орад
rosyjski г’орад

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [2] 

Podobieństwo między nimi jest tak uderzające, że nawet osoba niemająca nic 
wspólnego z lingwistyką zauważy je bez najmniejszego problemu. Nas szczególnie 
interesować będą, co zasygnalizowano już wyżej, formy: gród, hrad i г’ород.

Na początku poświęćmy jednak chwilę psł. *gordъ. Wywodzi się on z pie. 
*ǵhordhos, od *gʰerdʰ- ǁ *ǵʰerdʰ-2 ‘obejmować, włączać coś do środka; zagradzać’ 
i stanowi filologiczną niespodziankę, gdyż języki bałto-słowiańskie, tracko-ormiańskie 
oraz indo-irańskie należą do grupy języków satemowych3, tymczasem mamy tu do 
czynienia z formacją kentumową. W językach słowiańskich pie. *ḱ, *ǵ (głoski welarne 
palatalizowane) przekształciły się w wyniku procesu spirantyzacji w s, z (frykaty), 
natomiast w językach peryferyjnych stwardniały, stąd psł. *znati, ale łac. cognōscō 
z pie. ǵnō-, stąd psł. *sŕ̥dьce, ale łac. cor, cordis z pie. *ḱr̥d. Należałoby się zatem 
spodziewać w prasłowiańszczyźnie formacji *zordъ, tym bardziej że w języku 
litewskim zaszła spirantyzacja, dając žárdas (brak metatezy). Leszek Moszyński 
przypuszcza, iż przyczyna takiego stanu rzeczy leżeć może w tym, że praojczyznę 
Słowian zamieszkiwać mieli kentumowi Weneci [3]. Ponadto, jak w większości 
języków indoeuropejskich, psł. g oraz d utraciły aspirację.

W staro-cerkiewno-słowiańskim doszło do przestawki grupy samogłoskowo-
spółgłoskowej -or-, w wyniku czego powstała formacja gradъ4. Metateza zaszła zatem 
w scs. formie tak samo jak w innych językach południowosłowiańskich.: *tort ≥ trat 

2  Dodajmy, że para wyrazów *ǵhordhos : *gʰerdʰ- ǁ *ǵʰerdʰ- stanowi przykład pie. apofonii jakościowej: 
wiele rdzeni w praindoeuropejskim w formacjach rzeczownikowych ma samogłoskę o, natomiast w cza-
sownikowych e.
3  Wypada w tym miejscu wspomnieć o języku albańskim – jedynym przedstawicielu grupy iliryjsko-
-weneckiej – który, choć genetyczne kentumowy, jest dziś, na skutek przemieszania dialektów, językiem 
satemowym.
4  Por. lit. gar̃das ‘ogrodzenie’, niem. Garten, ang. garden, fr.. jardin ‘ogród’.
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(a zatem ze wzdłużeniem) — por. schorw., buł. i mac. град/grad5. Dla kompletności 
rozważań zilustrujemy teraz użycie tego rzeczownika tekstem biblijnym (Mt 28,11): 
po lewej tekst z Kodeksu zografskiego (w transliteracji na cyrylicę) [4], w środku jego 
transliteracja na łacinkę6, po prawej zaś ten sam tekst z Biblii jerozolimskiej [6]:

Tabela 2. Tekst Mt 28,11 z Kodeks zografskiego w cyrylicy i łacince oraz z Biblii jerozolimskiej
Kodeks zografski (cyrylica) Kodeks zografski (łacinka) Biblia jerozolimska
ɩдѫштєма жє ɩма сь єтєры 
отъ кѹстодиѩ пришьдъшє 
въ градъ възвѣстишѧ 
архиєрєомъ всѣ вывъшаа

idąsztema że ima sь etery 
otъ kustodiję priszьdъsze 
wъ gradъ wъzwěstiszą 
archiereomъ wsě wywъszaa

Gdy one były w drodze, 
niektórzy ze straży przyszli 
do miasta i powiadomili 
arcykapłanów o wszystkim, 
co zaszło.

Źródło: Opracowanie własne

2. Kontynuant psł. *gordъ w języku polskim
Język staropolski odziedziczył ów wyraz po epoce przedpiśmiennej w formie: 

grōd7 (metatezą *tort ≥ trot). Wzdłużenie zastępcze samogłoski o spowodowane 
zostało wypadnięciem wygłosowego, a zatem znajdującego się w pozycji słabej,  
. Dodajmy, że pierwotnie ilościowa opozycja o : ō u progu epoki średniopolskiej 

przekształciła się w opozycję jakościową o : ȯ (doszło zatem do zmiany w barwie 
fonetyczno-artykulacyjnej w wyniku zwężenia ō). Ostatecznie w końcu XVII w. ȯ 
zwęziło się do u [7], w wyniku czego współcześnie wyr. gród realizujemy jako [grut]8.

Sstp notuje rzecz. gród (w formie grod) w dwóch znaczeniach: 1. ‘zamek, twierdza, 
miejsce warowne’, 2. ‘ciężar ludności wieśniaczej, obowiązek budowy i naprawy 
grodów’, SPXVI w trzech (także forma grod): 1. ‘zamek, pałac, dwór; miasto powstałe 
wokół zamku; warownia, twierdza’, 2. ‘jeden z sądów ziemskiego prawa polskiego, 
powołany w zasadzie do sądzenia szlachty nieosiadłej’, 3. ‘archiwum’, ponadto 
w leksykonie tym znajdziemy jeszcze zestawienia o wtórnej funkcji onomastycznej: 
dwadzieścia dwie nazwy miejscowe, np. Czarny Grod, Stary Grod czy Swaty Grad9 
oraz jedną nazwę osobową. SL notuje wyr. grod w dwóch znaczeniach: 1. ‘twierdza, 
forteca, zamek; miasto’, 2. ‘w szczególności w Polſk. ięzyku: zamek królewſki, 
ktorego Staroſta ma powierzoną sobie moc sądzenia pewnych artykułów, caʃtrenses 
zwanych; sądowe miéysce szlacheckie’, SWil zaś w czterech (w formie gród): 1. 
‘miasto, wielkie miasto’, 2. ‘zamek, twierdza’, 3. prze. ‘sądowe miejsce szlacheckie’, 
4. ‘niegdyś sąd kryminalny piérwszej instancji na Litwie’, podobnie SW: 1. ‘zamek, 
kasztel, warownia, twierdza, mury obronne’, 2. daw. ‘sądowa instytucja szlachecka, 
sąd grodzki, starościński’, 3. daw. ‘sąd kryminalny pierwszej instancji na Litwie, sąd 
grodzki’, 4. ‘miasto, szczeg. okazałe, wielkie’. W SDor znajdziemy trzy znaczenia 
5  Słoweń. mesto – także pol. miasto, czes. mӗsto, słowac. mesto, dłuż. i głuż. mӗsto oraz ukr. м’істо –  
wywodzi się z psł. *mӗsto ‘miejsce’.
6  Transliteracja nasza wg zasad z [5]. 
7  Zgodnie z ortografią Jakuba Parkoszowica wyraz ten zapisalibyśmy grood.
8  Zauważyć należy, że w staropolszczyźnie opozycja iloczasowa obejmowała wszystkie samogłoski, na-
tomiast opozycja jakościowa jedynie samogłoski niewysokie. 
9  Zestawienie to nie stanowi przykładu odstępstwa w polszczyźnie od metatezy typu *tort ≥ trot. Pocho-
dzi ono z dzieła O Skanderbegu Macedonie albańskim książęciu Marcina Bielskiego – bliższa analiza 
tekstu wskazuje, że chodzi o miejscowość Kodžadžik w dzisiejszej Macedonii, a nazwa, którą posługuje 
się Bielski, zapożyczona została przez niego z języków południowosłowiańskich.
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interesującego nas słowa: 1. ‘miejsce obronne otoczone (zależnie od epoki) ostrokołem, 
rowem, wałem lub murami, zwykle z zamkiem warownym; twierdza, warownia’, 2. 
przestarz., dziś książk. lub podn. ‘miasto’, 3. daw. ‘szlachecka instancja sądowa’, 
a w WSJP dwa: 1. ‘dawna osada obronna położona w trudno dostępnym miejscu 
i chroniona wałami i fosą’, 2. książk. ‘miasto’.

Wszystkie słowniki notują wyr. gród w znaczeniu ‘osada obronna, 
zamek’ – odnosimy wrażenie, że uzasadnione jest twierdzenie, iż w tym znaczeniu 
rzeczownik ten to historyzm, gdyż grody, jakkolwiek można je podziwiać i dziś, należą 
już do przeszłości: są współcześnie jedynie obiektami o charakterze archeologiczno-
historycznym, utraciły zatem swą prymarną funkcję. Poza tym wyraz ten jest w pewnym 
sensie terminem specjalistycznym, gdy mówi się o drużynie książęcej, organizacji 
grodowej, urzędach lokalnych czy kształtowaniu się miast. Gród w zn. 2, jakie podaje 
Sstp, również kwalifikować należy jako historyzm – wpisuje się on w cały szereg 
służebności, które świadczyć musiała ludność: powóz, podwoda, przewód (zwykły 
i rycerski), stan czy służebności łowieckie [8].

Jako historyzm kwalifikować należy także wyr. gród w znaczeniu ‘sąd’ (SPXVI, 
SL, SWil, SW, SDor):

Sąd grodzki ukształtował się u schyłku XIV w. w Małopolsce [dlatego dziwi niezanotowanie tego 
znaczenia przez Sstp – P.B.], gdzie sądownictwo starostów grodzkich objęło zasięg spraw pozostawionych 
poza kompetencjami sądu ziemskiego, właściwego dla spraw szlachty osiadłej. […] W odniesieniu do 
szlachty osiadłej sąd grodzki był uprawniony do sądzenia spraw karnych z tzw. czterech artykułów 
grodzkich (podpalenie, napad na dom szlachcica, rabunek na drodze publicznej, zgwałcenie) [te artykuły 
ma na myśli Linde, mówiąc o caʃtrenses – P.B.] [9].

Zupełnie wyjątkowe jest użycie rzecz. gród w zn. ‘archiwum’ – potwierdza to 
nie tylko fakt, że notuje je jedynie SPXVI, lecz również to, iż notuje on tylko jeden 
przykład takiego użycia.

We wszystkich leksykonach, prócz Sstp, odnajdziemy także gród w zn. ‘miasto’, 
z tym że: w SPXVI oraz SL użycie takie nie zostało wydzielone jako osobne 
znaczenie, lecz znalazło się w definiensie razem ze zn. ‘osada obronna, zamek’, 
w SWil i SW zaznaczono, iż interesującego nas wyrazu używa się na określenie 
miasta, które wyróżnia się okazałością lub rozmiarami, zaś w SDor oraz WSJP gród 
(w jednym ze znaczeń) jest po prostu synonimem rzecz. miasto, choć nacechowanym 
stylistycznie (w SDor kwalifikatory: przestarzały, książkowy, podniosły, w WSJP 
kwalifikator: książkowe). Zatem we współczesnej polszczyźnie gród, jeżeli używany 
jest jako równoznacznik wyr. miasto, uznać należy za archaizm leksykalny, 
używany w sytuacjach oficjalnych, kiedy istnieje potrzeba kwiecistości formy (np. 
w przemówieniach), ponadto funkcjonuje on w formach peryfrastycznych typu: gród 
Kraka = Kraków, gród Kopernika = Toruń, gród Neptuna = Gdańsk. 

Jak zauważa Czesław Bartula:
[…] formy nie przestawione w śródgłosie w postaci dawnej dialektycznej grupy tart (tårt) trafiają 

się w języku polskim, por. gard jako część wyrazu złożonego w nazwach miejscowych, jak Starogard, 
Stargard, Nowogard, Białogard; poza tym istnieje nazwa nie złożona Gardno. Przestawkę mają: gród, 
Grodziec, Gródek, Grodno, Nowogródek itp. Z innych starych form można wymienić nazwy Karwia, 
Karwina, Karwodrza obok regularnych: Krowodrza i pospolitego wyrazu podstawowego krowa z ps. 
*korva ǁ *kărva [10].
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Z powyższej cytowanego fragmentu wynika, że na terytorium Polski możemy 
spotkać także formę bez przestawki; są to jednak nieliczne przykłady, gdyż metateza 
*tort ≥ trot miała w polszczyźnie charakter niemal bezwyjątkowy, a na Łużycach 
bezwyjątkowy [11]. 

Wyr. gród stał się w języku polskim podstawą słowotwórczą dla licznych derywatów 
(za SDor): gródek (formacja deminutywna), grodek (formacja deminutywna), 
grododzierżca ‘w dawnej Polsce: ten, kto sprawuje, dzierży władzę nad grodem, 
starosta grodowy, kasztelan’, grodowy (przymiotnik), grodzianin ‘mieszkaniec grodu 
(zamku)’, grodzki (przymiotnik) itd. 

Choć sam wyr. gród jako synonim rzecz. miasto, o czym wspomniano wyżej, jest 
archaizmem, a przez to nie pozostaje stylistycznie neutralny, to np. przym. grodzki 
już nie – do 31 grudnia 2009 r. funkcjonowały w polskim systemie sądownictwa sądy 
grodzkie, których kompetencje zostały następnie przejęte przez wydziały cywilne oraz 
karne sądów rejonowych, a miasta na prawach powiatu nadal określa się potocznie, 
choć nieprawidłowo, powiatami grodzkimi.
3. Kontynuant psł. *gordъ w języku czeskim

Przyjrzyjmy się teraz bliżej czes. formie hrad. Widzimy wyraźnie, iż jest ona 
niemal identyczna ze scs. formą gradъ. Jest to o tyle ciekawe, że język czeski 
zaliczamy – obok słowackiego, polskiego, dolnołużyckiego, górnołużyckiego 
oraz dialektów zachodniolechickich i zachodnioserbskich (wymarłych) – do grupy 
zachodniosłowiańskiej, tymczasem przestawka zaszła w sposób właściwy grupie 
południowosłowiańskiej: *tort ≥ trat. Podkreślmy jednak z całą mocą, iż owa 
identyczność metatezy w czeszczyźnie oraz językach południowosłowiańskich dotyczy 
wyłącznie grup śródgłosowych, przestawka w grupach nagłosowych zaszła w języku 
naszych południowych sąsiadów tak samo jak w językach północnosłowiańskich: *órt, 
*ólt > rat, lat (intonacja akutowa), *õrt, *õlt > rot, lot (intonacja cyrkumfleksowa), zaś 
w południowosłowiańskich: *ort, *olt > rat, lat (niezależnie od intonacji), stąd pol. 
radło, ros. р’ало, czes. rádlo i serb. рало, lecz pol. łokieć, ros. л’окоть, czes. loket 
i serb. лакат. Tłumaczyć można to historią czeszczyzny:

Że przed przyjściem Węgrów istniał bardzo silny kontakt między całą południową Słowiańszczyzną 
i zachodnimi Słowianami, o tym świadczy metateza grup tărt tălt těrt tělt, przeprowadzona w ten sam 
sposób w językach południowosłowiańskich i w grupie czesko-słowackiej oraz w dawnych dialektach 
Panonii i Alp. Świadczą też o tym pewne (z dzisiejszego punktu widzenia) cechy południowosłowiańskie 
w języku słowackim, a zwłaszcza w jego dialekcie centralnym, którym mówią potomkowie ludności 
przybyłej w średniowieczu z południa Słowacji. […]

Grupa czesko-słowacka obejmowała w przybliżeniu dzisiejszy obszar zamieszkały przez Czechów 
i Słowaków z tym, że sięgała dalej na południe, gdzie zapewne przed przyjściem Węgrów istniały dialekty 
przejściowe do grupy południowosłowiańskiej [12]. 

Powszechnie przyjęło się sądzić, że to właśnie najazd Madziarów na Nizinę 
Panońską w IX w. (węg. honfoglalás) przerwał intensywne kontakty między 
zachodnimi a południowymi Słowianami. „Proces ten [metateza – P.B.] działał jeszcze 
w IX w., ponieważ staro-wysoko-niemieckie imię Karola Wielkiego Karl Słowianie 
przejęli odpowiednio jako scs. kral’ь, pol. król, ros. король” [13].

W czeszczyźnie, co oczywiste, zanikły także jery:
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W języku czeskim już w XI w. nie było jerów słabych, a mocne brzmiały jak e (por. zapisy 
w dokumentach, jak Tynec, Zatec, Gradec). W pierwszym zdaniu czeskim również nie widzimy już jerów 
słabych, a na miejscu mocnego mamy e w se < sъ [14].

Aby w pełni objaśnić czes. kontynuant psł. *gordъ, należy odpowiedzieć na jeszcze 
jedno pytanie: skąd wzięło się nagłosowe h? Oto odpowiedź:

Bardzo ciekawą zmianą tego typu [zmianą spółgłoskową – P.B.] jest zmiana g na h, która objęła 
obszar ukraiński, białoruski i południoworosyjski, poza tym zaś cały obszar czesko-słowacki, język 
górnołużycki, a na południu Słowiańszczyzny połowę gwar słoweńskich (północny zachód), a nawet 
część gwar czakawskich. Najłatwiej określić wiek tej zmiany dla terytorium czeskiego, gdzie pisownia 
zabytków i zapożyczenia czeskich nazw miejscowych do języka niemieckiego pozwalają przyjąć, że 
zmiana ta zaczęła się najwcześniej w XII w., a w pełni dokonana była w XIII w. […]

W dialektach, w których zaszła zmiana g na h, dawne χ, które przedtem było samogłoską fonetycznie 
bezdźwięczną bez odpowiednika dźwięcznego, stało się spółgłoską „parzystą” pod względem 
dźwięczności. Ponieważ fonologicznej opozycji dźwięczność – bezdźwięczność towarzyszy w językach 
słowiańskich różnica fonetyczna między słabymi (dźwięcznymi) a silnymi (bezdźwięcznymi), powstanie 
opozycji χ – h przyczyniało się do utrzymania siły artykulacji χ. W dialektach, w których nie powstało 
dźwięczne i słabe h, bezdźwięczne i mocne χ, nie mając odpowiednika dźwięcznego i słabego, od którego 
musiało się odróżniać, samo zaczęło tracić siłę. Doprowadziło to do zaniku χ, jak w znacznej części 
dialektów południowosłowiańskich, lub do zastępowania χ przez inną spółgłoskę (k lub f, a nawet v  
lub j) [15]. 

Zmiana g w h, choć nie bezwyjątkowa, była niebywale istotna dla systemu 
fonologicznego czeszczyzny:

Na przełomie XII i XIII wieku g zmieniło się w γ (dźwięczne ch). Dopiero w ciągu dalszego rozwoju 
powstało h (do końca XVI w.).

Ta zmiana bez reszty zmieniła staroczeski system fonologiczny, w wyniku czego g przestało 
być czeskim fonemem. Pozycja /g/ znowu wzmocniła się w XIV w., gdy stało się ono dźwięcznym 
odpowiednikiem /k/. […]

Ta zmiana najwyraźniej nie zaszła w grupie zg, jak pokazuje rozwój rzeczownika *mozg > mozk > 
mozek (z wstawnym e).

Początku zmiany g > h szukać należy przypuszczalnie w procesach dysymilacyjnych: jeśli g 
znajdowało się w pozycji przed d, zmieniało się w γd […] [16]. 

Rekapitulując i nieco poszerzając powyższe rozważania dotyczące przejścia g w h, 
należy zauważyć, że we wszystkich językach słowiańskich istnieją co najmniej trzy 
fonemy tylnojęzykowe: |k|, |g| (zwarte) oraz |χ| (szczelinowe). W językach: polskim, 
rosyjskim, obu łużyckich oraz południowosłowiańskich głoska [χ] znajduje się poza 
fonologiczną opozycją dźwięczności, w czeszczyźnie natomiast samogłoska ta 
posiada fonologiczny odpowiednik dźwięczny, mianowicie: [h] (laryngalne), które 
wykształciło się z dźwięcznego tylnojęzykowego [γ] [17]. 

Wracając do wyr. hrad, ESSČ notuje trzy jego znaczenia: 1. ‘opevněné sídlo, zvl. 
panovnické n. šlechtické, hrad, tvrz; osádka hradu (fig.)’, 2. ‘opevněný vojenský 
tábor’, 3. ojed. ‘ohrada (?)’, zaś GbSlov jedno: ‘Burg, stsl. gradъ, murus, stabulum, 
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hortus, psl. gardъ’, ale w haśle tym znajdziemy także synonimiczne użycie wyrażeń: 
v hradӗ = v Praze, bowiem apelatyw hrad po zapisaniu go dużą literą (Hrad) staje się 
nazwą własną i oznacza zamek praski. Zachodzi zatem między nimi taki sam związek, 
jaki zachodzi między rzecz. Sukiennice a sukiennice: w pierwszym wypadku chodzi 
o zabytkowy budynek w Krakowie, w drugim o ‘sklep, kram, skład z suknem; także: 
budynek mieszczący w sobie sklepy lub składy z suknem’ (SDor; kwalifikator: dawniej). 
Sukiennice tak silnie zrosły się z wizerunkiem Krakowa, że zupełnie zapominamy 
o nieistniejących już dziś sukiennicach wrocławskich czy poznańskich, a tym samym 
wyraz ten funkcjonuje w powszechnej świadomości jako nomen proprium. W SSJČ 
znajdziemy trzy znaczenia rzecz. hrad: 1. ‘(v starověku a středověku) opevněné sídlo 
panovníků n. šlechticů’, 2. mysl. ‘doupě bobra a ondatry pižmové nad hladinou vodní’, 
3. hrady, m. pomn. ob. ‘bouřkový oblak’, podobnie w PSJČ: 1. ‘starověké a středověké 
opevněné sídlo, obyč. panovnické n. šlechtické’, 2. mysl. ‘Na zimu [ondatra] si v 
mělkých rybnících na okraji staví hrady z rákosí a hrubých travin. A. DYK.’, 3. hrady, 
pl. ‘bouřkový oblak’. Porównawszy powyższe definicje z przytaczanymi wcześniej 
definicjami pol. gród, zauważymy, że:

• ESSČ, SSJČ i PSJČ jako pierwsze notują znaczenie, które pokrywa się ze 
znaczeniem pol. gród ‘osada obronna, zamek’;

• ESSČ (jako jedyny z leksykonów) notuje jeszcze trzy znaczenia hrad: 
‘umocniony obóz wojskowy’, ‘ogrodzenie; zagroda (?)’ (kwalifikator: ojedinělý) oraz 
‘załoga zamku’ (kwalifikator: figura; nienotowane jak osobne znaczenie, ale włączone 
w pierwszy definiens) – żadne z nich nie pokrywa się z którymkolwiek ze znaczeń pol. 
gród;

• w SSJČ i PSJČ znajdziemy dwa znaczenia, których nie notują ESSČ oraz 
GbSlov, i które nie pokrywają się z żadnym ze znaczeń pol. gród: ‘legowisko bobra 
oraz piżmaka amerykańskiego nad poziomem wody’ (w PSJČ w roli definiensa cytat 
z Antonína Dyka; w obydwóch leksykonach kwalifikator: myslivost10), ‘chmura 
burzowa’ (plurale tantum);

• GbSlov, wyjaśniając znaczenie rzecz. hrad, podaje, oprócz niem. Burg (= 
zamek), także łac. murus (= mur, ściana), stabulum (= stajnia), hortus (= ogród), 
choć w dzisiejszej czeszczyźnie ich równoznacznikami są: hradba (por. czes. Bazilika 
svatého Pavla  za hradbami, łac. Basilica Sancti Pauli  extra muros, pol. Bazylika 
św. Pawła za Murami), chlév (por. czes. Augiášův chlév, łac. Augeae stabulum, pol. 
stajnia Augiasza), zahrada (por. czes. zahrada Hesperidek, łac. hortus Hesperidum, 
pol. ogród Hesperyd).

Podsumowując, należy zauważyć, że denotacja nazwy hrad różni się nieco od 
denotacji nazwy gród, ponadto w języku czeskim wyraz ten nie jest archaizmem 
i nie ma (z drobnymi wyjątkami) nacechowania stylistycznego, a znaczy tyle co pol. 
zamek11.

 10  Niestety nie udało nam się, mimo usilnych starań, znaleźć objaśnienia skrótów zastosowanych w SSJČ, 
zatem wszystkie ich rozwinięcia pochodzą od nas. 
11  Właściwie trudno tu o w pełni satysfakcjonujące tłumaczenie, ponieważ w poszczególnych językach 
podobne na pozór słowa różnią się intensją, np. odpowiednikiem czes. hrad jest ang. castle, niem. Burg, 
fr. château fort (château-fort), ros. з’амок, pol. zamek, jednakże w języku czeskim funkcjonuje także 
rzecz. zámek, któremu znaczeniowo bliżej jednak do fr. château niż do pol. zamek, a fr. château nie jest 
tym samym co ang. château, choć oba słowa odpowiadają niem. Schloss. Dodatkowo sprawę komplikuje 
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Czes. hrad (oraz Hrad), podobnie jak pol. gród, stał się podstawą słowotwórczą dla 
licznych wyrazów pochodnych – chcielibyśmy skupić się na dwóch z nich: hradský 
(od hrad) oraz hradský ǁ hrazský (od Hrad). Formę hrazský notują jedynie ESSČ 
oraz GbSlov – pierwszy z nich (z oboczną formą hradský) w czterech znaczeniach: 
1. ‘(o osobě) jsoucí ve službě nebo v úřadě na Pražském hradě’, 2. ‘(o „popravě“) 
spadající pod pravomoc soudu Pražského hradu’, 3. ‘(o zábraně) vytvořený přívrženci 
vojenského uskupení s centrem na Pražském hradě’, 4. hradščí pl.  m. ‘přívrženci 
vojenského uskupení s centrem na Pražském hradě’, zaś drugi w jednym: ‘z hradu 
(pražského), (Prager) Burg-’. Znaczenie pomieszczone w GbSlov jest bardzo szerokie 
i właściwie nie tylko obejmuje znaczenia z ESSČ, ale nawet wykracza poza nie, gdyż 
definicje z ESSČ są definicjami zakresowymi (z wyjątkiem czwartej o charakterze 
realnoznaczeniowym), a ta z GbSlov to w istocie definicja strukturalno-znaczeniowa. 
Przym. hradský natomiast leksykon ten nie notuje, lecz znajdziemy go w trzech 
pozostałych słownikach. W ESSČ albo jako wyraz pochodny od rzecz. Hrad, a zatem 
znaczący tyle co hrazský, albo jako derywat od rzecz. hrad – wtedy ma on sześć 
znaczeń: 1. ‘(ve funkci gen.) hradu’, 2. ‘(o člověku) hradský, bydlící n. sloužící na 
hradě’, 3. ‘(o hodnostáři) mající působiště na hradě’, 4. ‘(o stavbě) nacházející se 
na hradě, jsoucí součástí hradu’, 5. ‘(o věci) pocházející z hradu’ 6. hradščí pl. m. 
‘obyvatelé hradu’ (we wszystkich przytoczonych wyżej definicjach chodzi o hrad 
w zn. 1 wg ESSČ). Definicje od drugiej do piątej to znów definicje zakresowe, szósta 
jest definicją realnoznaczeniową, pierwsza natomiast gramatyczną. Warto zwrócić 
uwagę na podobieństwo zachodzące między przym. hrazský w zn. 1 i hradský w zn. 2: 
pierwszy stanowi szczególny przypadek drugiego. Co ciekawe jednak przym. hrazský 
nie może pełnić funkcji dopełniacza liczby pojedynczej rzecz. Hrad. SSJČ notuje 
dwa hasła HRADSKÝ – hradský w dwóch znaczeniach: příd. 1. ‘k hrad; hradní: h-á 
brána, věž, síň; h-é zřízení župní’, 2. ‘(sloven.) nář. h-á cesta (hlavní)’ oraz hradský 
w znaczeniach: 1. ‘hist. správce hradu; hradní, hradník’, †2. hradští, -ských m. mn. 
‘obyvatelé hradu’; podobnie PSJČ (przy różnicach w hasłowaniu) – hradský: adj. 1. 
‘k hrad; arch. hradní. Subst. hradští obyvatelé hradu’. 2. ‘Dial. hradská cesta n. také jen 
hradská hlavní silnice’ i hradský ‘správce hradu’.

Choć na pierwszy rzut oka wydawać się to może trudne do zrobienia, w gruncie 
rzeczy łatwo uporządkować te znaczenia, które przedstawiają się następująco 
(w pewnym, choć niewielkim, uproszeniu): 

• ‘zamkowy’ (w SSJČ synonim przym. hradní, podobnie w PSJČ, choć tu 
z kwalifikatorem: archaismus);

• ‘główna droga’ (w SSJČ kwalifikatory: slovenský, nářeční; w PSJČ kwalifikator: 
dialektické);

• ‘zarządca zamku’ (w SSJČ kwalifikator: historický oraz dwa synonimy);
• hradští ‘mieszkańcy zamku’ (w tym znaczeniu w ESSČ forma hradščí).
Z punktu widzenia onomastyki interesujący może być fakt, że rzecz. hrad oraz formy 

fakt, że pol. pałac to odpowiednik zarówno fr. château, jak i fr. palais, zarówno ang. château, jak i ang. 
palace, odpowiada też niem. Palast, ale już nie zawsze niem Schloss. Zasadniczo ros. odpowiednikiem 
pol. pałac jest двор’ец, lecz może nim być również пал’аты, черт’ог lub xор’омы. Można by dalej kom-
plikować to zagadnienie, jednakże uznajemy za słuszne przerwać w tym miejscu te, poboczne skądinąd, 
rozważania.
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od niego pochodne znajdziemy w wielu toponimach (prymarnych, sekundarnych oraz 
złożonych), np. Hrad, Hradec, Hradec Králové, Hradec nad Moravicí, Hradec nad 
Svitavou, Hradec-Nová Ves, Jindřichův Hradec, Hradešín, Hradčovice, Hradištko, 
Hradiště, Hradčany, Hradsko, Staré Hrady, Staré Hradisko, Velehrad, Malé Hradisko, 
Hradišťanská louka, Hradové Střimelice, Hradubice, Hrádky; ponadto niektóre 
nazwy – m.in. Hrad, Hradec, Hradský – funkcjonują jako antroponimy. 
4. Kontynuant psł. *gordъ w języku rosyjskim

Na koniec pozostaje nam pochylić się nad ros. kontynuantem г›ород. Jest on 
rezultatem metatezy charakterystycznej dla języków wschodniosłowiańskich: *tort ≥ 
torot; doszło w nich zatem do rozwoju pełnogłosu:

W przedpiśmiennej epoce samodzielnego rozwoju języka staroruskiego w wiekach VI-X postępował 
rozwój systemu fonetycznego, w którym stale pojawiały się nowe właściwości, odróżniające go zarówno 
od południowosłowiańskiego, jak i zachodniosłowiańskiego.

Tak więc na terytorium wschodniosłowiańskim ostatecznie uformował się pełnogłos […] [18]. 

W językach wschodniosłowiańskich jery zanikły najpóźniej, choć w różnym czasie 
w zależności od szerokości geograficznej:

Zanik jerów słabych zaszedł najpóźniej na północnym wschodzie. W EwOstr. [Ewangeliarzu 
Ostromira – P.B.] (1056/57) jery są zachowane doskonale, dużo lepiej niż w zabytkach kanonu scs. W tych 
ostatnich, pochodzących z XI w., jery pisane są już tylko przez tradycję, ale jest oczywiste, że w wymowie 
pisarzy już nie istniały. Natomiast całkiem dobrze zachowane są w FrKij [Fragmentach kijowskich – P.B.], 
które, moim zadaniem, są zabytkiem dialektu Słowian panońskich z X w. Fakt, że w greckich zapisach 
nazw porohów Dnieprowych u KonPorf. [w Księdze Konstantego Porfirogenety12 – P.B.] jery końcowe 
nie mają żadnego odpowiednika, natomiast jery wewnętrzne są oddawane znakami samogłoskowymi, 
świadczy zapewne, że jery zanikły w wygłosie wcześniej niż jery słabe wewnątrz wyrazów. […]

W językach wschodniosłowiańskich w końcu XII w. jery mocne przeszły w e (jer przedni) i w o (jer 
tylny); stąd dziś formy, jak ros. день, меч, сон, мох itd. [19]. 

Wyraz ten jest również niezwykle interesujący ze względu na przesunięcie akcentu, 
jakie w nim zaszło, zgodnie z tzw. prawem Fortunatowa-de Saussure’a:

Być może jeszcze w epoce bałto-słowiańskiej, a może u zarania dziejów języka prasłowiańskiego, 
zaszły ciekawe przesunięcia miejsca akcentu w niektórych formach fleksyjnych tych wyrazów, których 
temat znajdował się pod intonacją cyrkumfleksową. Do tych form należał m.in. mianownik lp. rodzaju 
żeńskiego zakończony na *-ā […]. To samo dotyczy żeńskich form przymiotników i imiesłowów […]. 

Końcowe -a dualu ściągało akcent, końcówka -a w gen. sg. nie, np. gen. sg. *g’õrda, ros. г›орода, 
serb. i chorw. grâda, nom. du. *g’õrda > *gõrd’a, strus. город›а [20]. 

Nie dość jednak na tym – okazało się bowiem, „że akcent może się przesuwać 
także na przyimek, np. […] *za g’õrdъ > z’a gõrdъ (ros. з›а город) […]” [21], a zatem 
wyraz ten stanowi znakomitą ilustrację nie tylko prawa Fortunatowa-de Saussure’a, 
lecz również prawa Szachmatowa, jednak dodajmy od razu, iż, co prawda, гóрод, зá 
город, lecz за гóрод Киев, за гóродом Киевом.

12  Pisząc o Księdze Konstantego Porfirogenety, ma autor zapewne na myśli dzieło De administrando 
imperio.
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Musimy jednak pamiętać, że:
W języku rosyjskim obok form zgodnych z ogólna regułą przestawek w językach wschodniosłowiańskich 

występują formy takie jak w języku scs. Należą tu między innymi: przedrostek raz- (ras-) z ps. roz-, np. 
razum, razdelit’, raspad itp.; formy bez pełnogłosu, np. -grad jako część wyrazu złożonego – nazwy 
miejscowej typu Leningrad, Vołgograd itp., por. gorod, ale graždanin, a poza tym głava obok gołova 
różniące się semantycznie; w języku literackim uogólnione zostały takie wyrazy jak vrag, vremja, plen 
zam. vorog, veremja, połon itp. Wszystkie wymienione wyrazy to pożyczki leksykalne z języka scs., stąd 
zwane są cerkiewizmami [10]. 

Przypatrzmy się zatem relacjom, w jakich pozostawały i pozostają rzecz. г’ород 
oraz град. СЦРЯ notuje wyr. г’ородъ13 w trzech znaczeniach: 1. стар. ‘ограда’, 
2. ‘селеніе, огороженное стѣною или валомъ, состоящее изъ жителей разныхъ 
сословій, управляемыхъ гражданскимъ начальствомъ’, 3. *‘жители города’, САР 
odsyła do hasła ГРАДЪ, a w БТС znajdziemy następujące znaczenia rzeczownika 
będącego przedmiotem naszych zainteresowań: 1. ‘крупный населенный 
пункт, административный, промышленный, торговый и культурный центр 
района, области, округа и т.п.’, 2. ист. ‘древнее поселение, огороженное 
укрепленной стеной; крепость. // Ограда, стена, окружающая такое поселение’, 
3. ‘в различных подвижных играх (в лапте, в городках и т.п.): очерченное на 
земле место, являющееся лагерем каждой из играющих партий, площадкой, 
из которой выбивают городки и т.п.’. Natomiast wyr. градъ14 notuje СЦРЯ 
w trzech znaczeniach, przy czym nas interesuje tylko pierwsze z nich: церк. 
‘городъ во 2 и 3 значеніяхъ’, w САР odnajdziemy dwa hasła ГРАДЪ, lecz dla 
nas istotne jest drugie: 1. ‘селенїе15, состоящее изъ многихъ домовъ, улицами 
расположенныхъ, и окруженное рвомъ или стѣною’, 2. ‘означaетъ иногда 
самыхъ жнтелей, городъ населяющихъ’, 3. ‘берется иногда вмѣсто: крѣпость’, 
4. ‘называется такъ же, всякой валъ окружающїй какой либо дородъ, или 
часть дорода’, w БТС podobnie dwa (też interesuje nas tylko drugie): трад.- 
-поэт. ‘город’. Jakiż obraz wyłania nam się z powyższych definicji?

Dla CAP г›ородъ oraz градъ są synonimami i mają cztery znaczenia: 1. ‘osada, 
składająca się z licznych domostw, położonych przy ulicach, i otoczona fosą lub 
murem’, 2. ‘oznacza czasami samych mieszkańców, osadę zaludniających’, 3. ‘bierze 
się czasem w miejsce: twierdza’, 4. ‘nazywa się tak każdy wał otaczający jakąkolwiek 
osadę lub część osady’. Dla СЦРЯ градъ (kwalifikator: реченіе церковное) to synonim 
rzecz. г›ородъ w dwóch jego znaczeniach: ‘osada’ oraz ‘mieszkańcy osady’, lecz już 
nie w znaczeniu ‘ogrodzenie, częstokół’ (to z kwalifikatorem: реченіе старинное), 
a zatem градъ jest semantycznie uboższy, ponadto leksykon ten nie notuje wyr. 
г›ородъ w znaczeniu ‘twierdza’. Natomiast dla БТС, słownika współczesnego języka 
rosyjskiego, г›ород to: 1. ‘duża osada, administracyjne, przemysłowe, handlowe 

13  Pisownia taka obowiązywała do reformy rosyjskiej ortografii z lat 1917-1918, która m.in. usunęła 
twardy znak na końcu wyrazów. Warto dodać, że твёрдый знак to nazwa nadana tej literze w czasie 
wspomnianej reformy, wcześniej nazywała się ona еръ (analogicznie: м’ягкий знак – ерь).
14  Por. przyp. 13.
15  W definicji wyrazu г›ород z СЦРЯ rzecz. селенїе zapisano w postaci селеніе – ї oraz і to warianty gra-
ficzne и десятеричного, które usunięte została z ros. alfabetu w wyniku reformy, o której mowa w przyp. 
13, i zastąpione przez и. Współczesna pisownia: селение.
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i kulturalne centrum rejonu, obwodu, okręgu itp.’, 2. hist. ‘dawna osada, ogrodzona 
warownym murem; twierdza // Ogrodzenie, częstokół, mur, okrążające taka osadę’, 
3. ‘w licznych grach zręcznościowych (w palancie, w gorodkach itp.): zakreślone na 
ziemi miejsce, będące obozem każdej z grających stron, placykiem, z którego wybijają 
gorodki itp.’, a zatem wyr. г›ород w zn. 1 i 2 (to z kwalifikatorem: историзм16) 
znajdziemy też w СЦРЯ oraz CAP, lecz już nie w zn. 3 (w nim г›ород to tyle co 
pol. baza), ale za to w БТС brak znaczenia ‘mieszkańcy osady’. Natomiast град dla 
БТС to równoznacznik rzecz. г›ород, choć nacechowany stylistycznie (kwalifikator: 
традиционно-поэтическое).

Należy więc teraz zapytać: dlaczego Bartula, mówiąc o formach bez pełnogłosu 
w języku rosyjskim, wspomina o wyr. град tylko jako o części wyrazu złożonego? 
Pytanie to jest tym istotniejsze, że również Rospond, omawiając formanty pochodzące 
z samoistnych wyrazów (np. -dziej), informuje, iż град funkcjonuje jedynie jako 
formant nazewniczy [22]. Okazuje się przecież, że wyraz ten – choć archaiczny, 
a przez to silnie nacechowany stylistycznie – może zostać użyty nie tylko jako część 
compositorum. 

Dodać należy, co częściowo zasygnalizowane zostało wyżej, iż we współczesnym 
języku rosyjskim istnieją dublety składające się z formy z pełnogłosem i bez niego, 
a ich wzajemny stosunek jest trojakiego rodzaju: 

• współistnienie obu form przy różnicy semantycznej, np. глав’а – голов’а;
• współistnienie obu form przy stylistycznym nacechowaniu formy bez pełnogłosu, 

np. страж – ст’орож (też град – г’ород);
• współistnienie obu form, przy czym forma bez pełnogłosu stała się terminem, np. 

мол’очный – мл’ечный [путь].
Poza tym dojść może do całkowitego wyparcie formy z pełnogłosem przez formę 

bez niego (jej obce pochodzenie przestało być odczuwane), np. вр›емя – вер›емя [23].
Powyższe uwagi nie zmieniają jednak faktu, że rzeczywiście (jak sugerują Bartula 

i Rospond) град (oraz jego derywaty) funkcjonuje w języku rosyjskim głównie 
jako formant toponomastyczny, por.: Ленингр’ад, Петрогр’ад, Сталингр’ад, 
Волгогр’ад, Калинингр’ад, Павлогр’адка, lecz musimy pamiętać, iż г’ород (oraz 
jego derywaty) także może wystąpić w nazwach własnych, np. Вел’икий Н’овгород, 
Н’ижний Н’овгород, Город’ец, Ст’арый Город’ок, Б’елгород.

Kończąc powyższe rozważania, powróćmy do znanego nam już fragmentu Biblii (Mt 
28,11) i porównajmy jego brzmienie w Biblii elżbietańskiej (Елизаветинская Библия) 
[24] – niezwykle ważnym tłumaczeniu na język cerkiewnosłowiański, wydanym po 
raz pierwszy w 1751 r., które do dziś służy jako oficjalne Pismo Święte Rosyjskiego 
Kościoła Prawosławnego – oraz w Przekładzie synodalnym (Синодальный перевод) 
[25] – pierwszym kompletnym przekładzie Biblii na język rosyjski, wydanym 
w całości w 1876 r., przeznaczonym wszak jedynie do użytku domowego (ze względu 
na fakt, że oficjalnym językiem Cerkwi jest cerkiewnosłowiański):

16  Niestety nie udało się nam, mimo usilnych starań, znaleźć objaśnienia skrótów zastosowanych w БТС, 
zatem wszystkie ich rozwinięcia pochodzą od nas. 
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Tabela 3. Tekst Mt 28,11 z Biblii elżbietańskiej oraz Przekładu synodalnego
Biblia elżbietańska Przekład synodalny
Идущема же има, се, нецыи от кустодии 
пришедше во град, возвестиша архиереом 
вся бывшая.

Когда же они шли, то некоторые из 
стражи, войдя в город, объявили 
первосвященникам о всем бывшем.

Źródło: Opracowanie własne

Widzimy zatem, że Biblia elżbietańska posługuje się rzecz. град, natomiast 
Przekład synodalny rzecz. г’ород, co też nie powinno dziwić. II część CAP, z której 
korzystaliśmy, młodsza od Biblii elżbietańskiej o 39 lat traktowała bowiem te wyrazy 
jako synonimy, nie przypisując żadnemu z nich stylistycznego nacechowania. 
Pamiętać również należy, że jest to przekład na język cerkiewnosłowiański, a nie 
rosyjski. Z analizy materiału zgromadzonego w CAP, zwłaszcza olbrzymiej liczby 
derywatów od wyr. град, należy jednak wnosić, iż rzeczownik ten nie był traktowany 
jako przestrzały czy zarezerwowany wyłącznie dla języka kościelnego. 

Sprawa wygląda inaczej w wypadku Przekładu synodalnego – to jednak tekst 
młodszy od Biblii elżbietańskiej o ponad 120 lat. Przypomnijmy, że już w СЦРЯ град 
opatrzono kwalifikatorem реченіе церковное, a zatem słowo to zaczęto odczuwać jako 
cerkiewizm, toteż w Przekładzie synodalnym zastąpiono je słowem г’ород. Na tym 
przykładzie wyraźnie widać bardzo długi proces emancypacji języka rosyjskiego spod 
wpływów języka cerkiewnosłowiańskiego, który nie zakończył się chyba do dziś17.

Można odnotować jako ciekawostkę fakt, że Przekład synodalny posługuje się rzecz. 
страж, czyli formą bez pełnogłosu, we współczesnym języku rosyjskim nacechowaną 
stylistycznie, której jednak СЦРЯ nie opatruje żadnym kwalifikatorem – pokazuje to, 
jak złożonym oraz długotrwałym mechanizmem jest formowanie się zasobu elementów 
pasywnych języka.
5. Zakończenie

Mieliśmy sposobność przekonać się, że kontynuanty psł. *gordъ w języku polskim, 
czeskim oraz rosyjskim mają się całkiem dobrze. Spośród form: gród, hrad i г’ород 
zdecydowanie najsilniej nacechowana stylistycznie jest forma gród, którą (w zależności 
od znaczenia) sklasyfikowaliśmy jako historyzm albo archaizm leksykalny. Wyr. hrad 
oraz г’ород funkcjonują zaś jako całkowicie neutralne stylistycznie równoznaczniki: 
pierwszy – pol. zamek, drugi – pol. miasto. Widzieliśmy również, iż te trzy rzeczowniki 
nie są dziś w pełni synonimiczne, choć w przeszłości ich sensy niejednokrotnie się 
nakładały. Przekonaliśmy się także, że zarówno w języku polskim, jak i czeskim oraz 
rosyjskim owe kontynuanty były podstawą dla licznych wyrazów pochodnych, stały 
się również (w różnych formach) nazwami własnymi. 

Na zakończenie chcielibyśmy podkreślić, iż gród, hrad oraz г’ород stanowią 
wspaniały przykład ilustrujący dawną jedność Słowian, nasze wspólne pochodzenie, 
które m.in. dzięki nim jest niemal namacalne, fizycznie obecne. Warto o tym pamiętać, 
aby uniknąć choćby rażących nieporadności typu: Tolstoy czy Dostoyevsky. W świecie, 
w którym przyszło nam dziś żyć, w którym nawet Hegel ma na imię [dʒɔː(ɹ)dʒ], a nie 

17 Wspomnijmy w tym miejscu Nikołaja Michajłowicza Karamzina, którego zasługi na tym polu są trudne 
do przecenienia.
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[ˈɡeːɔʁk], trudno obronić się przed uniformizacją – nadzwyczaj często poddajemy się 
jej zupełnie nieświadomie, tracąc coś cennego: ten unikatowy rys nadany nam dłutem 
języka, historii i kultury. Jerzy Bralczyk, poruszając kwestię swojej tożsamości, mówił:

Dla mnie taka wspólnota gdzieś tam tkwiąca we mnie, przepraszam, że to powiem, to są trzy 
wyznaczniki, które mnie określają, choć nie czuję identyfikacji z żadną z nich do końca. To jest: 
katolicyzm, słowiańskość i komuna. Czyli jestem „słowiański katolik komunista” [26].

Wzniosła dewiza Unii Europejskiej brzmi In varietate concordia — mając ją 
głęboko w sercu, zawołajmy: „Hej, Słowianie, jeszcze nasza Słowian mowa żyje”!
Wykaz skrótów: 

ang. – angielski
buł. – bułgarski
czes. – czeski
dłuż. – dolnołużycki
fr. – francuski
głuż. – górnołużycki
lit. – litewski
łac. – łacina
mac. – macedoński
niem. – niemiecki
pie. – praindoeuropejski
pol. – polski
psł. – prasłowiański
przym. – przymiotnik
przyp. – przypis
ros. – rosyjski
rzecz. – rzeczownik
schorw. – serbochorwacki
scs. – staro-cerkiewno-słowiański
słowac. – słowacki
słoweń. – słoweński
ukr. – ukraiński
węg. – węgierski
wyr. – wyraz
zn. – znaczenie

Wykaz słowników:  
БТС – Большой толковый словарь русского языка, гл. ред. С.А. Кузнецов, СПб 1998 
[online], [dostęp: 30 stycznia 2019 r.]. Dostępny w World Wide Web: <http://gramota.ru/
slovari/info/bts/>. 
ESSČ – Elektronický slovník staré češtiny, pod ved. M. Vajdlové [online], 15 listopada 2006 r. 
[dostęp: 29 stycznia 2019 r.]. Dostępny w World Wide Web: <https://vokabular.ujc.cas.cz/
informace.aspx?t=ESSC&o=slovniky>. 
GbSlov – J. Gebauer, Slovník staročeský, d. I–II, Praha 1970 [online], 15 listopada 2006 r. 
[dostęp: 29 stycznia 2019 r.]. Dostępny w World Wide Web: <https://vokabular.ujc.cas.cz/
informace.aspx?t=GbSlov&o=slovniky>. 
PSJČ – Příruční slovník jazyka českého, d. I–VII, Praha 1935–1957 [online], [dostęp: 29 
stycznia 2019 r.]. Dostępny w World Wide Web: <https://psjc.ujc.cas.cz/>. 
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САР – Словарь Академии Российской, ч. I–VI, СПб 1789–1794 [online], [dostęp: 30 
stycznia 2019 r.]. Dostępny w World Wide Web: <https://runivers.r 
u/lib/book3173/>. 
СЦРЯ – Словарь церковно-славянского и русского языка, т. I–IV, СПб 1847 [online], 
[dostęp: 30 stycznia 2019 r.]. Dostępny w World Wide Web: <https:// 
books.google.pl/books?id=fsgGAAAAQAAJ&pg=PP11&redir_
esc=y#v=onepage&q&f=false>, <https://books.google.pl/
books?id=lMgGAAAAQAAJ&pg=PP13&r 
edir_esc=y#v=onepage&q&f=false>, <https://books.google.pl/books?id=msgGA 
AAAQAAJ&pg=PP9&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false>, <https://books.googl 
e.pl/books?id=AN5EAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=related: LCCN47044 
274&hl=ru&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false>. 
SDor – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. I–XI, Warszawa 1958-1969. 
SL – S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. I–VI, Warszawa 1807-1814. 
SPXVI – Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M. R. Mayenowa, F. Pepłowski (t. I–XXXIV), 
K. Mrowcewicz, P. Potoniec (t. XXXV–XXXVI), Wrocław–Warszawa–Kraków, 1966–2012. 
SSJČ – Slovník spisovného jazyka českého, za ved. B. Havránka, sv. I–VIII, Praha 1989 
[online], [dostęp: 29 stycznia 2019 r.]. Dostępny w World Wide Web: <htt 
ps://ssjc.ujc.cas.cz/>. 
Sstp – Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1–11, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk–Łódź, 1953-2002. 
SW – Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I–VIII, 
Warszawa 1900-1927. 
SWil – Aleksander Zdanowicz i in., Słownik języka polskiego, t. I–II, Wilno 1861. 
WSJP – Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki, Kraków 2007.
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Kontynuanty psł. *gordъ w języku polskim, czeskim i rosyjskim
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie – na przykładzie kontynuantów prasłowiańskiego rzeczownika 
*gordъ w języku polskim, czeskim i rosyjskim – silnych związków między językami słowiańskimi. Służy 
temu analiza porównawcza wyrazów gród, hrad oraz город, dlatego też omówiono procesy fonetyczne, 
których efektem jest ich dzisiejsze brzmienie, i scharakteryzowano sposób ich funkcjonowania we 
wspomnianych wyżej językach narodowych, co wymagało m.in. ustalenia tego, czy są one nacechowane 
stylistycznie, czy były wykorzystywane jako podstawy słowotwórcze w procesie derywacji, oraz czy 
pełniły rolę formantów nazewniczych. 
Za punkt wyjścia posłużyła analiza zmian znaczeniowych wyrazów gród, hrad i город na przestrzeni 
wieków, zaś materiał ekscerpowano ze słowników języka polskiego, czeskiego oraz rosyjskiego, a także 
słownika cerkiewnosłowiańsko-rosyjskiego. 
Słowa kluczowe: kontynuant, język polski, język czeski, język rosyjski, gramatyka porównawcza
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Wiesław Szałaj1

Problem Synoptyczny jako interdyscyplinarny 
przedmiot badań w perspektywie 

interdyscyplinarności Ricka Szostaka                   
1. Wstęp

W 1989 roku teolog ks. Bartnicki, w opracowaniu pt. Problem synoptyczny dawniej 
i dzisiaj, napisał: „[T]zw. kwestią synoptyczną określa się sposoby wyjaśnienia faktu, że 
pierwsze trzy Ewangelie mają wiele wspólnego, ale zachodzą też między nimi znaczne 
różnice. Trudność wytłumaczenia tego faktu nosi miano problemu synoptycznego. 
Wzajemny stosunek między trzema pierwszymi Ewangeliami widać jasno wówczas, 
gdy ich tekst zestawi się obok siebie w kolumnach; takie zestawienie (= synopsa) 
umożliwia wówczas dokładne ich porównanie” [1]. W obszernym artykule autor 
wymienia kilkadziesiąt modeli wzajemnej (bezpośredniej i pośredniej) zależności 
ewangelii synoptycznych (Mateusza, Marka, Łukasza) (oraz kolejności ich powstania), 
lecz podsumowuje go mało optymistycznym zakończeniem: „Niniejsze opracowanie 
nie rości sobie pretensji do rozwiązania tak trudnego problemu. Ukazuje jedynie 
w zarysie historię dyskusji nad tym skomplikowanym zagadnieniem, dołączając także 
własny pogląd w tej sprawie” [2].

W niniejszym artykule autor stawia hipotezę (i przedstawia argumenty na jej 
prawdziwość), że przyczyną dotychczasowych niepowodzeń w rozwiązaniu problemu 
synoptycznego (PS) jest to, że jest on badany i rozwiązywany monodyscyplinarnie, 
w ramach biblistyki2. Choć biblistyka jest „grupą dyscyplin naukowych zajmujących 
się badaniem Biblii, w ich skład wchodzi introdukcja biblijna, egzegeza biblijna oraz 
teologia biblijna, [a do] nauk pomocniczych biblistyki zalicza się takie dziedziny 
jak: historia starożytna, historia religii, archeologia biblijna, filologia hebrajska, 
aramejska i grecka” [3], to dominującą dyscypliną jest teologia, która według 
Słownika PWN jest „nauką o Bogu, jego naturze i relacji do świata i ludzi, odrębna dla 
każdej religii” [4]. Skoro teologia może mieć istotny wpływa na badania PS, a według 
Katechizmu Kościoła Katolickiego, „Pismo święte jest mową Bożą, utrwaloną 
pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie” [5], zatem badający PS bibliści-
teolodzy mogą czuć się związani (ograniczeni) w swych badaniach tą doktrynalną 
zasadą Kościoła. Wobec tego uzasadnionym może być wniosek, że w tak zawężonej 
perspektywie badawczej biblistów-teologów możliwości właściwego zbadania 
problemu synoptycznego będą ograniczone. Stąd w celu nieskrępowanego zbadania 
i rozwiązania PS autor proponuje podejście interdyscyplinarne, z udziałem także 
innych niż biblistyka dyscyplin naukowych, takich jak językoznawstwo, historia, 
psychologia, socjologia i inne.

1 wszalaj@o2.pl, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Wydział Neofilologii.
2 Analiza dostępniej literatury przekonuje, że dotychczas głównie bibliści, a wśród nich teolodzy, zajmo-
wali się problemem synoptycznym. 
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W zaproponowanym podejściu interdyscyplinarnym, według Ricka Szostaka [6], 
autor artykułu przyjmuje, że problem synoptyczny jest zbyt złożony, by go rozwiązać 
w ramach jednej dyscypliny nauki, więc poszukuje rozwiązania w różnych domenach 
badawczych. W tym celu tworzy interdyscyplinarny zespół, w którym elementami 
organizującymi są: facylitator, metapoznanie, oraz wspólna interdyscyplinarna 
płaszczyzna badań wymagająca (od badaczy) modyfikacji założeń i pojęć w obrębie 
uczestniczących dyscyplin (w szczególności redefinicji tych pojęć), rozszerzenia 
teorii, transformacji przeciwieństw od najmniejszych do największych, użycia map 
powiązań różnych wniosków (by wiedzieć kiedy badacze (dyscypliny) mówią o tych 
samych lub różnych rzeczach), oraz umiejętności rozpoznania, które dyscypliny 
ignorują jakie zmienne [7].

Ową wspólną płaszczyzną badań może być, zdaniem autora artykułu, adaptacyjna 
hipoteza języka i kultury (AHJK), w której język i kultura są adaptacyjnym 
i przetrwaniowym produktem i narzędziem mózgu, służącym do przetrwania 
organizmu, którym mózg zarządza. Podstawą AHJK jest stwierdzenie Newberga, 
d’Aquili i Rause’a, przedstawicieli neuronauki, że celem każdego żywego mózgu 
jest działanie na rzecz przetrwania organizmu, którym mózg zarządza.3 Jeśli ich 
stwierdzenie jest prawdziwe, to prawdziwy musi być wniosek, że język i kultura jako 
produkty mózgu również takiemu (przetrwaniowemu) celowi służą.

W konsekwencji, adaptacyjna hipoteza języka i kultury (AHJK) może być 
teoretycznym fundamentem zarówno dla językoznawstwa adaptacyjnego, neuronauki, 
psychologii, socjologii, historii, religioznawstwa, jak i dla innych dziedzin nauki 
rozwijanych przez mózg (umysł). W zdefiniowanej w ten sposób perspektywie 
badawczej (AHJK) wspólnym przedmiotem badań będą językowe wypowiedzenia, 
w formie strumieni aktów mowy, jako adaptacyjne i przetrwaniowe produkty 
mózgu autorów owych wypowiedzeń, stworzone w celu adaptacji (za ich pomocą) 
do środowiska (naturalnego oraz społecznego) i przetrwania w nim. W niniejszym 
artykule badanymi wypowiedzeniami będą ewangelie synoptyczne (Mateusz, Marek, 
Łukasz), jako adaptacyjne i przetrwaniowe produkty mózgów autorów owych 
ewangelii, poddane interdyscyplinarnemu (w podejściu Ricka Szostaka) badaniu, by 
rozwiązać dotyczący ich problem synoptyczny (PS).
2. Interdyscyplinarność Ricka Szostaka

Według Ricka Szostaka, interdyscyplinarni badacze powinni umieć koncentrować 
się na problemie w taki sposób, by dostrzec, że jest on zbyt złożony aby mieć dobre 
rozwiązanie w ramach jednej dyscypliny nauki, i poszukiwać rozwiązania w różnych 
domenach badawczych. W tym celu winni tworzyć wspólną płaszczyznę badań, 
wymagającą (minimalnej lecz jednoczącej) modyfikacji ich własnych założeń lub 
pojęć, w szczególności winni redefiniować pojęcia, rozszerzać teorie, transformować 
przeciwieństwa (uszeregowane od najmniejszych do największych) oraz używać 
map powiązań różnych wniosków, by wiedzieć kiedy autorzy mówią o tych samych 
lub różnych rzeczach, oraz które dyscypliny ignorują jakie zmienne. Według 
Szostaka, takie podejście odróżnia interdyscyplinarność od monodyscyplinarności, 
multidyscyplinarności oraz transdyscyplinarności.

3 „The goal of every living brain [...] has been to enhance the organism’s chances of survival by reacting 
to raw sensory data and translating it into a negotiable rendition of a world” [8].
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Monodyscyplinarność, to podejście badawcze, w którym badanie obiektu 
prowadzone jest w ramach jednej dyscypliny naukowej, posiadającej własny aparat 
teoretyczny, badawczy, analityczny i językowy. Multidyscyplinarność jest podejściem, 
w którym kilka dyscyplin naukowych bada ten sam problem, każda we własnym 
monodyscyplinarnym środowisku i zakresie, a potem wyniki z poszczególnych 
monodyscyplinarnych badań są łączone, by wypracować końcowe rozwiązanie 
problemu. Transdyscyplinarność wychodzi od zdefiniowanego problemu i rozwiązuje 
go korzystając z użytecznej wiedzy; dyscyplinarne źródło owej wiedzy nie jest istotne, 
lecz to, że wiedza (nawet o pozadyscyplinarnym źródle pochodzenia) skutecznie 
rozwiązuje problem. Kiedy więc dyscyplinarność i multidyscyplinarność koncentrują 
się na poszczególnych dyscyplinach naukowych, a transdyscyplinarność świadomie 
je ignoruje, interdyscyplinarność tworzy z dyscyplin system, w którym poszczególne 
dyscypliny się dopasowują, wzajemnie uzupełniają i tworzą celowo działającą całość.

Warto jednak zauważyć, że każde z wymienionych podejść ma swoją istotnie ważną 
specyfikę. Podejście monodyscyplinarne wnika w najgłębsze dyscyplinarne tajemnice 
badanego problemu, głębiej niż jakiekolwiek inne podejście. Z tego powodu może ono 
dostarczyć wiedzy o problemie, jaką w nie-dyscyplinarny sposób trudno jest osiągnąć. 
Podejście multidyscyplinarne, to zwielokrotnione (przez wielość dyscyplin) podejście 
monodyscyplinarne, które posiada dodatkowy etap w postaci łącznej analizy wyników 
monodyscyplinarnych badań i stworzenie efektywnej konkluzji jako rozwiązania 
problemu. Efektywne rozwiązanie problemu oznacza, że gdy poszczególne dyscypliny 
dostarczyły rozwiązań najlepszych (w danej dziedzinie), lecz różnych (co do zakresu), 
to etap końcowy (istniejący poza nimi) musi stworzyć z nich jedno satysfakcjonujące 
rozwiązanie. Podejście transdyscyplinarne wprawdzie korzysta z wiedzy naukowej 
(racjonalnej), ale nie wiąże jej z jakąkolwiek dyscypliną, lecz wartość użytej 
wiedzy ocenia poprzez skuteczność rozwiązania problemu. W rezultacie utylitarne 
(nieplanowane i w zasadzie przypadkowe) wzajemne oddziaływanie poszczególnych 
dyscyplin może wytwarzać nowe obszary badań w nowych perspektywach badawczych. 
Podejście interdyscyplinarne wymaga porozumienia i współpracy zainteresowanych  
(rozwiązaniem problemu) dyscyplin, zarówno na poziomie (dyscyplinarnych) teorii, 
metod badawczych, jak i sposobów opracowania wyników, co umożliwia dogłębne 
zbadanie problemu w jednym badawczym układzie odniesienia, umożliwiającym 
wielokierunkową i wieloaspektową optymalizację wyników.

Lecz nawet pobieżne porównanie wyżej przedstawionych podejść badawczych 
prowadzi do wniosku, że w rozwiązaniu konkretnego problemu nie każde podejście 
będzie w równym stopniu skuteczne. Na przykład, podejście monodyscyplinarne 
najbardziej nadaje się do problemów dla rozwiązania których dana dyscyplina 
została stworzona. Podejście multidyscyplinarne nadaje się do problemów, 
które częściowo znajdują się w obszarze zainteresowań każdej z dyscyplin 
tworzących multidyscyplinarny zespół. Problemy transdyscyplinarne nie wskazują 
na konkretną dyscyplinę i sprawiają kłopot (w postaci nieudanych rozwiązań) 
monodyscyplinarnym badaczom. Natomiast problemy interdyscyplinarne są to te 
problemy multidyscyplinarne, dla których multidyscyplinarny zespół (rozwiązujący 
problem) stworzył interdyscyplinarny system.

Wydaje się, że we współczesnej nauce najwięcej (zdefiniowanych) problemów 
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badawczych ma charakter dyscyplinarny. Ich przykładami są problemy fizyczne 
(w fizyce jako nauce o ciałach fizycznych), biologiczne (w biologii jako nauce 
o organizmach żywych), matematyczne (w matematyce jako nauce o relacjach wśród 
obiektów fizycznych i wyobrażonych), psychologiczne (w psychologii jako nauce 
o umyśle), socjologiczne (w socjologii jako nauce o społeczeństwie), filozoficzne 
(w filozofii jako nauce o bycie, poznaniu bytu i o wartości bytu i poznania) oraz 
teologiczne (w teologii jako nauce o Bogu)4. Jeśli pewne problemy monodyscyplinarne 
odpowiednio ze sobą połączymy, wówczas utworzymy problemy złożone, które 
powinny być badane multidyscyplinarnie (przez dyscypliny z których owe problemy 
składowe pochodzą) lub interdyscyplinarnie, gdy zespół multidyscyplinarny 
przekształcimy w interdyscyplinarny system. 

Przykładem złożonego problemu badawczego, który powstał z problemów 
monodyscyplinarnych jest wymieniony w tytule publikacji problem synoptyczny 
(PS), dotyczący trzech pierwszych ewangelii z Nowego Testamentu. Jest on 
problemem złożonym z co najmniej trzech problemów monodyscyplinarnych: 
z problemu podobieństw i różnic w opisie tych samych zdarzeń w tekstach ewangelii 
synoptycznych (ES) (problem z dziedziny językoznawstwa), z problemu podobieństw 
i różnic w tekstach ES traktowanych jako Słowo Boga (problem z dziedziny teologii) 
oraz z problemu historyczności różnych wersji zdarzeń synoptycznych w ES (problem 
z dziedziny historii). Natomiast problem adaptacyjnych (przetrwaniowych) motywacji 
autorów (i zleceniodawców) tekstów ES, choć istotny w analizie PS, nie będzie 
omawiany jako problem z dziedziny psychologii, lecz z dziedziny językoznawstwa 
adaptacyjnego5.
3. Problem Synoptyczny w podejściu monodyscyplinarnym 

W Językoznawstwie problem synoptyczny (PS) widoczny jest niemal natychmiast, 
gdy teksty trzech pierwszych ewangelii NT zestawi się obok siebie w kolumnach 
w formie synopsy, która umożliwia porównywanie języka (formy i treści) 
poszczególnych ewangelii ze sobą. PS tkwi w językowych zależnościach i różnicach 
między poszczególnymi ewangeliami oraz w trudnościach w wytłumaczeniu tego faktu. 
W świetle językoznawstwa adaptacyjnego (oraz AHJK) owe zależności i różnice mają 
przyczyny w adaptacyjnej i przetrwaniowej funkcji owych tekstów. Bowiem zarówno 
dla autorów, jak i użytkowników (ich mózgów) teksty te są narzędziem adaptacji 
i przetrwania w środowisku, jako źródło adaptacyjnej i przetrwaniowej wiedzy o nim 
oraz jako narzędzie mownego działania przy użyciu słów, które stają się aktami 
(sprawczym działaniem) mowy [9]. Searle wyróżnia pięć podstawowych rodzajów 
aktów mowy (AM), są to: oświadczenia, rozkazy, obietnice, ekspresje (emocjonalne) 
oraz deklaracje [10]. 

Wszystkie wymienione rodzaje AM znajdują się w ewangeliach synoptycznych 
(ES). Kiedy czytamy teksty ES widzimy, że ktoś w nich coś oświadcza, rozkazuje, 
4 Wszystkie przedstawione definicje dyscyplin naukowych, choć uproszczone, wydają się dość wyraźnie 
ukazywać charakterystyczne problemy badawcze w nich występujące.
5 Językoznawstwo adaptacyjne jest subdyscypliną językoznawstwa antropologicznego, rozwijaną przez 
autora artykułu; jej przedmiotem badań jest język jako produkt i narzędzie mózgu służące mózgowi do 
adaptacji i przetrwania organizmu którym mózg zarządza; a perspektywą badawczą jest Adaptacyjna Hi-
poteza Języka i Kultury (AHJK), głosząca (jak wspomniano powyżej), że język i kultura, jako produkty 
mózgu, służą mózgowi do adaptacji w środowisku w celu przetrwania (porównaj Newberg et al., przypis 3).
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obiecuje, wyraża emocje oraz składa deklaracje; czyni to jednak w bardzo podobnej 
(mimo różnych autorów) i niepodobnej (dla tych samych zdarzeń) formie i treści. 
Wówczas, jako badacze (w perspektywie AHJK), zadajemy pytanie: z jakich 
adaptacyjnych i przetrwaniowych powodów owi autorzy właśnie te (a nie inne) akty 
mowy (AM) przyjęli, a także, z jakich adaptacyjnych i przetrwaniowych powodów 
czytelnicy, mimo różnych „defektów” (formy i treści czytanego tekstu), w prawdziwość 
owych aktów mowy wierzą. By odpowiedzieć na te pytania przydatna jest (jako 
narzędzie badawcze) Hierarchia (Piramida) Potrzeb Masłowa (HPM) [11] i jej sześć 
poziomów potrzeb motywujących ludzi do działania. Owe poziomy, znajdujące się 
(według Masłowa) w każdym żywym mózgu człowieka6, pozwalają zidentyfikować 
odpowiednie potrzeby autora lub czytelnika ukryte w poszczególnych AM tekstów 
synoptycznych, także tych AM, które są odpowiedzialne za problemem synoptyczny 
(PS).

W tak zdefiniowanej perspektywie językoznawstwa adaptacyjnego kolejne wersje 
ewangelii powstawały, by zaspokoić potrzeby szybko rozwijającego się Kościoła, co 
widać w treści tych kolejnych wersji [13]: pierwsza wersja (Marka) jest najmniejsza, 
a kolejne wersje synoptyczne (najpierw Łukasza potem Mateusza) obejmują 
coraz więcej tematów, problemów oraz ich rozwiązań. Właśnie taką kolejność ich 
powstawania (Mk-Łk-Mt) widać na przykładzie takich tematów, jak: Modlitwa 
Pańska (brak jej u Marka, wstępna wersja jest u Łukasza, najdłuższa wersja jest 
u Mateusza) oraz Rodowód Jezusa (brak go u Marka, u Łukasza Jezus jest synem 
Bożym, u Mateusza Jezus jest potomkiem Abrahama i króla Dawida, więc może być 
królem żydowskim). Ale tę kolejność (Mk-Łk-Mt) widać już na początku ewangelii, 
na  przykładzie Kuszenia Jezusa: u Marka (Mk 1:12-13) Duch wyprowadza Jezusa na 
pustynię, gdzie jest kuszony przez szatana, ale żyje wśród zwierząt i aniołowie Mu 
usługują. U Łukasza (Łk 4:1-13) Jezus napełniony Duchem Świętym sam idzie na 
pustynię; zjawia się diabeł i przedstawia Mu trzy pokusy. Lecz Mateusz łączy dwie 
wcześniejsze opowieści w jedną logiczną całość i mówi: „Wtedy Duch wyprowadził 
Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni 
i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: 
«Jeśli jesteś Synem Bożym…” (Mt 4:1-11). Właśnie dążenie do logicznego ulepszenia 
wersji wcześniejszych świadczy, że ewangelia Mateusza jest ostatnią z ES. 

W Teologii PS wygląda inaczej. Jego sprawcą nie jest człowiek – autor tekstu 
ewangelii lecz Bóg, dla którego autor tekstu jest jedynie notariuszem, który spisał 
Jego słowa tak, że spisany tekst nosi nazwę „Słowo Boże”7 (zgodnie z cytowanym 
Katechizmem Kościoła Katolickiego [5]). Lecz wydaje się, że taki pogląd na źródło 

6 Według Masłowa, jak opisuje Koltko-Rivera, motywacją do działania są potrzeby człowieka tworzące 
sześć hierarchicznie ułożonych (coraz subtelniejszych) poziomów: 1. Potrzeby fizjologiczne, podstawo-
we konieczności życiowe. 2. Potrzeby bezpieczeństwa przez porządek i prawo. 3. Potrzeby przynależno-
ści i miłości, silne więzy z grupą. 4. Potrzeby szacunku przez osiągnięcia, bycie zauważonym. 5. Potrzeby 
samospełnienia na szczycie osobistych dążeń. 6. Potrzeby transcendencji, wyjścia poza siebie [12]. Każda 
motywacja do działania bierze się z chęci zaspokojenia jednej lub wielu potrzeb znajdujących się na ww. 
poziomach. Powstanie PS jest również efektem realizacji pewnych potrzeb przez starożytnych autorów 
ES.
7 Można się o tym przekonać w czasie Mszy Św., gdy po odczytaniu fragmentu ewangelii kapłan uroczy-
ście ogłasza: „Oto Słowo Boże”.
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powstania ES uniemożliwia racjonalne wyjaśnienie przyczyn PS.
Istnieje jednak mniej radykalne teologiczne stanowisko w Kościele na temat 

autorstwa Pisma Świętego. Np. kardynał Józef Glemp, prymas Polski, w „Słowie 
wstępnym” do Synopsy Czterech Ewangelii napisał: „Napawa radością fakt, że 
wierzący coraz częściej i chętniej sięgają po Pismo Święte. Zawiera ono bowiem to, 
co Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu zechciał objawić o sobie, i odkrywa 
najważniejsze potrzeby i tęsknoty człowieka. […] Kościół okazuje pomoc w trudnym 
zadaniu poznawania i rozumienia Biblii także przez promowanie rezultatów badań 
uczonych. Studiują oni Pismo Święte, objawiając je jako słowo Boże i ludzkie” [14]. 
Widać tu, że najwyższy przedstawiciel Kościoła katolickiego w Polsce uważa, iż 
Pismo Święte to nie tylko słowo Boże ale i ludzkie, które odkrywa nie tylko „to, co 
Bóg zechciał objawić o sobie”, ale także „odkrywa najważniejsze potrzeby i tęsknoty 
człowieka”.

Dzięki takiemu (mniej radykalnemu) stanowisku Kościoła, że Pismo Święte jest 
dziełem bosko-ludzkim, możliwe stało się podjęcie PS przez teologów, którzy jednak 
najpierw postawili pytanie: czy kwestia synoptyczna jest rzeczywistym problemem 
(kłopotem) synoptycznym (PS), czy tylko faktem synoptycznym (FS) bez znaczenia 
dla Kościoła. Teolog ks. Kowalczyk przedstawia tę kwestię następująco: „Św. Ireneusz 
[140-202 r. n.e.] biskup Lyonu, który jako pierwszy wymienia cztery Ewangelie 
i ich autorów, na drugim miejscu stawia Ewangelię Marka a na trzecim Ewangelię 
Łukasza, natomiast Klemens Aleksandryjski [150-212 r. n.e.] z przełomu drugiego 
i trzeciego wieku, uważał, że pierwszymi Ewangeliami były te, które miały genealogie 
Jezusa, a więc Mateusza i Łukasza. Jak pamiętamy, opinii tej nie potwierdza następca 
Klemensa Aleksandryjskiego w szkole chrześcijańskiej w Aleksandrii – Orygenes 
[185-254 r. n.e.], według niego Ewangelie powstawały w kolejności: Mt-Mk-Łk. Za tą 
kolejnością opowiadają się także: św. Hieronim [347–420 r. n.e.] i św. Augustyn [354-
430 r. n.e.]. Ponadto św. Augustyn jest zdania, że Marek skrócił Ewangelię Mateusza, 
a Łukasz korzystał z obu poprzednich Ewangelii. Sądzimy, że św. Augustyn miał 
rację. Podobieństwa, jakie zachodzą w Ewangelii Łukasza z pozostałymi Ewangeliami 
synoptycznymi, wskazują na jej zależność literacką od dwóch poprzednich, i nie są 
potrzebne dla wyjaśnienia tych podobieństw ani nieznane w historii źródło Q, ani 
redakcje pośrednie” [15].

Przedstawiony cytat sugeruje, że choć biblistom związanym z Kościołem wolno 
oficjalnie badać PS, to wynik ich badań jest jedynie retorycznym popisem na rzecz 
z góry założonej tezy, która nie może być inna niż oficjalna doktryna, którą przyjął 
Kościół już 200 lat przed Augustynem przez najważniejszych Ojców Kościoła. 
Główną jej tezą jest stwierdzenie, że wzajemna zależność i różnica ewangelii 
synoptycznych nie jest problemem (kłopotem), lecz ich zaletą, dzięki której ewangelie 
lepiej mogą objaśnić Słowo Boga skierowane do człowieka, co potwierdza niniejszy 
cytat: „Powodem dla którego ewangelie synoptyczne są tak do siebie podobne jest 
fakt, że wszystkie zostały spisane pod natchnieniem Ducha Świętego przez naocznych 
świadków opisywanych wydarzeń, lub przez tych, którym o tych wydarzeniach 
opowiedzieli naoczni świadkowie. Ewangelia Mateusza została spisana przez 
ewangelistę Mateusza, jednego z dwunastu powołanych przez Jezusa. Ewangelię 
Marka spisał Jan Marek, bliski współpracownik apostoła Piotra, który także należał 
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do grona dwunastu, a ewangelię Łukasza spisał Łukasz, bliski współpracownik 
apostoła Pawła. Z jakiego powodu nie mielibyśmy przypuszczać, że ich relacje będą 
do siebie podobne? Każda z ewangelii powstała pod natchnieniem Ducha Świętego 
(2 Tymoteusza 3:16-17, 2 Piotra 1:20-21). Zatem, powinniśmy oczekiwać, że teksty 
będą spójne i zbliżone” [16]. Nic więc dziwnego, że ci teolodzy tworzą coraz to nowe, 
czasem bardzo rozbudowane teorie synoptyczne, które nie wyjaśniają PS, lecz jeszcze 
bardziej go komplikują (co przedstawiono powyżej [2]). 

W Historii PS wygląda jeszcze inaczej. Jeśli ewangelie, oprócz swej wartości 
religijnej mają posiadać również wartość historyczną, to zawarte w nich fakty, dla swej 
prawdziwości, winny mieć potwierdzenie w pozabiblijnych źródłach historycznych 
(stworzonych przez starożytnych historyków). Szczególnie, że wstępne porównanie 
(całkiem sporej ilości) zdarzeń opisanych w ewangeliach z wynikami badań 
historycznych sugeruje, że te zdarzenia zostały przez ewangelistów wymyślone, 
tendencyjnie zinterpretowane lub przepisane z nierzetelnych źródeł.

Trudno nie zgodzić się z takim wnioskiem, gdy przykłady zdarzeń w ewangeliach 
synoptycznych porównane ze zdarzeniami opisanymi np. w dziełach historycznych 
Józefa Flawiusza (37- po 94 r. n.e.) wykazują poważne rozbieżności. Z porównania 
wynika np., że Jezus mógł urodzić się za panowania Cezara Augusta (ŁK 2:1) (rządził 
w latach 27 p.n.e.-14 n.e.), ale nie w czasie spisu Kwiryniusza (Łk 2:2) (ani tym 
bardziej w czasie następnego spisu), bo jego spis miał miejsce w 6 r. n.e. [17], i nie 
za panowania króla Heroda Wielkiego (Mt 2:1), który zmarł w 4 r. p.n.e., lecz za 
panowania jego syna Heroda Archelausa (panował od 4 r. p.n.e. do 6 r. n.e.), który nie 
był królem, lecz etnarchą (władcą części kraju). Ewangelista Mateusz o tym wiedział 
(jeśli badał ówczesne źródła historyczne), ale wymyślił własne opowieści: o Jezusie 
pochodzącym z Betlejem (urodzonym w domu, nie w stajni), o odwiedzinach 
Mędrców, o ucieczce Jezusa do Egiptu i o „rzezi niewiniątek”. Zataił on fakt, że Józef 
i Maryja pochodzili (według Łukasza) z Nazaretu, aby w opowieść o Jezusie wpleść 
jego królewskie pochodzenie (Mt 2:5-6) i poprzeć to teologicznymi fragmentami ze 
Starego Testamentu [13] (Oz 11:1, Jr 31:15, a przy Mt 2:23 nawet brak odniesienia 
w ST choć Mateusz twierdzi, że takie jest). Tych opowieści nie ma w ewangelii 
Łukasza (choć opisuje to samo narodzenie Jezusa). Według Łukasza, po narodzeniu 
Jezusa w stajni w żłobie, Józef z rodziną wrócił do domu w Nazarecie (gdzie wcześniej 
mieszkali). Na ósmy dzień „obrzezano Dziecię”, a gdy „upłynęły dni oczyszczenia” 
rodzice zanieśli dziecko do Świątyni w Jerozolimie (Łk 2:22), a po tej uroczystości 
wrócili do Nazaretu (Łk 2:39).

Skoro wydarzenia z ewangelii nie potwierdzają, że rodzice Jezusa pochodzili 
z Betlejem, a historyczne fakty również tego nie potwierdzają, to wymienione wyżej 
opowieści Mateusza zostały wymyślone. Ten argument jest pierwszą (historycznie 
sprawdzalną) wskazówką, że Ewangelia Mateusza jest trzecią, najdalej odległą w czasie 
(od fizycznego Jezusa) ewangelią synoptyczną. Wówczas wcześniejszą wersją jest 
Ewangelia Łukasza mówiąca, że rodzice Jezusa mieszkali w Nazaret, tam mieli swe 
rodziny i krewnych, oraz tam (a nie w Betlejem, gdzie Józef nie miał ani krewnych 
ani nawet znajomych, by przenocować) urodził się Jezus, który ósmego dnia został 
obrzezany, a potem zaniesiony do Świątyni w Jerozolimie. Pierwszą więc ewangelią 
synoptyczną staje się Ewangelia Marka, bowiem w ogóle nie porusza kwestii narodzin 
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fizycznego Jezusa ani innych wcześniej wymienionych elementów z jego życiorysu. 
I nawet jeśli przyjmiemy, że Ewangelia Marka była ogólnym szkicem dla ustnego 
nauczania (stąd tytuł „Początek Ewangelii…”), to stworzył ją ktoś początkujący 
w nauczaniu, jak Marek, gdyż doświadczeni nauczyciele, jak Paweł, Piotr, Barnaba 
i Sylas, znali życiorys Jezusa na pamięć, szczególnie, że kluczowe elementy życiorysu 
znajdowały się w Starym Testamencie: zapowiedź Mesjasza przez Eliasza (wg Jezusa 
był nim Jan Chrzciciel)8, Dziewica Matka, narodziny w Betlejem, zamieszkanie 
w Kafarnaum, nauczanie i uzdrawianie, okrutne męczeństwo i śmierć na krzyżu 
(wywyższenie), między łotrami, przebicie boku, rzucanie losów o suknię, niełamanie 
kości, zmartwychwstanie, oraz wiele innych9). Z przytoczonych przykładów widać, 
że podejście historyczne daje szansę na rozwiązanie problemu synoptycznego (PS), 
więc może służyć jako konstruktywny argument w dyskusji dotyczącej wiarygodności 
rozwiązania PS w ramach biblistyki oraz językoznawstwa.
4. Problem Synoptyczny w podejściu multidyscyplinarnym 

Kiedy jakiegoś problemu, mimo największego wysiłku badawczego, nie można 
rozwiązać monodyscyplinarnie, tj. w ramach jednej dyscypliny naukowej, to należy 
sprawdzić, jakie inne dyscypliny naukowe mogą pomóc w jego rozwiązaniu. Jeśli uda się 
takie dyscypliny znaleźć, wówczas dyscypliny te włączamy do badań nad problemem; 
w połączeniu z pierwszą dyscypliną utworzą razem multidyscyplinarny zespół 
dyscyplin, a podejście badawcze nazwiemy podejściem multidyscyplinarnym. Taką 
decyzję musi podjąć samodzielnie badacz, który uznał, że dalsze monodyscyplinarne 
podejście do problemu badawczego jest bezowocne. Poszukuje on więc odpowiednich 
dyscyplin, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu i merytorycznie zagłębia 
się w nie lub prosi ekspertów z tych dziedzin o badania problemu w ramach ich 
monodyscyplinarnych kompetencji.

Takie podejście zastosował autor niniejszego artykułu, jako badacz problemu 
synoptycznego (PS). Na podstawie niepowodzeń w rozwiązaniu problemu 
synoptycznego (PS) przez biblistów, potwierdzonych rozbieżnymi ich opiniami 
(wnioskami z badań) w tej sprawie, autor podjął decyzję, by w dalszych badaniach 
PS zastosować podejście multidyscyplinarne. Obok biblistyki, która traktuje Biblię 
jako „Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu”, należy również podjąć badania 
w ramach językoznawstwa adaptacyjnego, które traktuje Biblię jako tekst napisany 
w określonym języku naturalnym w celu adaptacji (i przetrwania) w środowisku zarówno 
autora (lub zleceniodawcy) tego tekstu jak i czytelników; a także w ramach historii 
(jako dyscypliny naukowej), która „zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu 
ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych 
pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii 
naturalnej” [18]. Zdefiniowane w ten sposób dyscypliny naukowe nadają się do 
badania PS, czyli syn-optycznego podobieństwa i różnic trzech pierwszych ewangelii 
8 Oto wypowiedź Jezusa w Ewangelii Mateusza: „«Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie po-
znali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał». Wtedy uczniowie 
zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu” (Mt 17: 12-13).
9 Np. Kuszenie Jezusa – popis cytatów ze ST (Mt 4:1-11); „zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida [2 Sm 
7:14], ulituj się nade mną!»”; przeciw Żydom: „Mają oczy a nie widzą, mają uszy a nie słyszą”(Ps 115:1-
8), „Ten lud czci Mnie wargami” (Iz 29:13) oraz „Ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy 
Wszechmocnego” (Dn 7:13-14); „Eloi, Eloi, lema sabachthani” (Ps 22:2); i inne.
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w Nowym Testamencie (Mt, Mk, Łk), ponieważ mogą zarówno uznawać je jako Słowo 
Boże (biblistyka), jako teksty różnych autorów (choć posiadające wiele fragmentów 
niemal identycznych) i gdzie te same zdarzenia mają zdecydowanie różny opis 
(językoznawstwo), a także jako pisemne dokumenty historyczne, choć wielokrotnie 
brakuje im potwierdzenia w historycznych faktach (historia). O ile dwie pierwsze 
dyscypliny badają w ewangeliach ich język – pierwsza jako Słowo Boga, a druga 
jako teksty napisane przez człowieka dla własnych celów nadawcy (piszącego) lub 
dla celów odbiorcy (czytelników) – to trzecia dyscyplina (historia) traktuje ewangelie 
jako „pisemne poświadczenia ludzkich działań i wytworów z przeszłości”, o czym 
mówi definicja historii.

Lecz język, według de Saussure’a [19] i Peirce’a [20], jest strumieniem mentalnych 
(pochodzących z mózgu) znaków semiotycznych składających się z dźwiękowych 
(lub graficznych) kodów połączonych odpowiednio z konceptami reprezentującymi 
obiekty fizyczne na zewnątrz lub wyobrażone obiekty w umyśle. Stworzone w ten 
sposób znaki semiotyczne (językowe) niosą określone znaczenia, zależne od potrzeb 
(intencji) nadawcy i odbiorcy. Zatem, z wypowiedzi językowych (dźwiękowych lub 
pisanych) nie można wywnioskować, czy odnoszą się do obiektów zewnętrznych 
fizycznych, czy do obiektów wyobrażonych wytworzonych w mózgu. Dlatego PS, 
który dotyczy języka tekstów ewangelii synoptycznych nie można rozwiązać ani 
w ramach biblistyki (teologii), ani w ramach językoznawstwa, jeśli badane teksty 
nie są wzajemnie (wewnętrznie) sprzeczne logicznie (jeśli są niesprzeczne). Stąd 
dla pełniejszego rozwiązania PS potrzebna jest naukowa dyscyplina historii, która 
pozwoli skonfrontować wypowiedzenia językowe ewangelii z zewnętrzną fizyczną 
rzeczywistością, którą one opisują, w celu weryfikacji ich prawdziwości. Przyjrzyjmy 
się więc, na czym polega wartość historycznej metody badania PS.

Z badań historyków wiemy, że historia Jezusa, oprócz ewangelii synoptycznych 
oraz ewangelii Jana, jest przedstawiona w kilku innych dokumentach napisanych 
w czasach, kiedy ES powstawały. Należą do nich listy św. Pawła (połowa I w. n.e.) 
i Dzieje Apostolskie napisane przez Łukasza (druga połowa I w. n.e.), włączone do 
kanonu Nowego Testamentu; Dawne Dzieje Izraela napisane przez żydowskiego 
historyka Józefa Flawiusza w końcu I w. n.e.; listy Ignacego Antiocheńskiego napisane 
na przełomie I i II w. n.e.; oraz wzmianki o Chrystusie i chrześcijanach u historyków 
rzymskich. Ich wspólną cechą jest to, że żaden dokument nie jest Słowem Boga, lecz 
tekstem o charakterze historycznym, więc może być poddany krytycznej analizie 
historycznej. 

Dzieje Apostolskie prawdopodobnie powstały po roku 62 n.e., ponieważ zawarta 
w nich opowieść o kamienowaniu Szczepana (Dz 6: 8 in.) wyraźne nawiązuje do 
autentycznego wydarzenia (przedstawionego przez Flawiusza) – męczeńskiej śmierci 
Jakuba, „brata Jezusa zwanego Chrystusem”, postawionego przez arcykapłana 
Annasza przed sanhedrynem i skazanego na śmierć przez ukamienowanie w 62 
roku n.e. [21]. Prawdopodobny wydaje się więc pogląd, że Dzieje Apostolskie 
powstały po roku 62 n.e., ale także po roku śmierci Pawła (64-67 n.e.), ponieważ 
kończący je fragment brzmi: „Przez całe dwa lata pozostawał w wynajętym przez 
siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc 
Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez 
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przeszkód” (Dz 28:30-31) . Z cytatu wynika, że Dzieje Apostolskie zostały ukończone 
w czasie, gdy Pawła już nie było. Interesujące jest to, że nie ma w nich wzmianki, by 
w ciągu ostatnich dwóch lat Paweł spotkał się z Piotrem ani wcześniej po przybyciu 
do Rzymu, choć autor zanotował, że po trzech dniach od przybycia, Paweł „zwołał 
przywódców Żydów [i] powiedział: „Mężowie bracia, nie uczyniłem nic przeciwko 
ludowi ani zwyczajom ojczystym, a jednak wydano mnie w Jerozolimie jako więźnia 
w ręce Rzymian” (Dz 28:17). Ze wstępu do Dziejów Apostolskich z kolei wynika, 
że ich autor napisał wcześniej inne dzieło, synoptyczną Ewangelię wg św. Łukasza. 
Być może pisał ją w ciągu tych dwóch ostatnich lat życia Pawła, a po jej napisaniu 
rozpoczął Dzieje Apostolskie, które ukończył już po śmierci Pawła. Podstawą tego 
przypuszczenia jest fakt, że Paweł już nie podróżował, mieszkał spokojnie w Rzymie, 
„śmiało i bez przeszkód”, nauczając. Mógł więc służyć piszącemu Łukaszowi radą 
(mógł nawet zlecić napisanie obu dzieł) oraz służyć własnym zbiorem dokumentów, 
w tym napisanymi przez siebie listami oraz skryptem ewangelii Marka. Przy takiej 
sekwencji faktów historycznych (jeśli są prawdziwe) oczywistym wydaje się wniosek, 
że ewangelii Mateusza jeszcze wtedy (gdy żył Paweł) nie było. By potwierdzić 
przedstawioną hipotezę należy udowodnić wpływ Pawła na obydwa dzieła Łukasza 
(Ewangelię oraz Dzieje Apostolskie), oraz znaleźć historyczne fakty potwierdzające, 
że ewangelię Mateusza napisano po ewangelii Marka i Łukasza.
5. Problem synoptyczny w podejściu interdyscyplinarnym   

Jak powiedzieliśmy wcześniej, podejście interdyscyplinarne traktuje dyscypliny 
z multidyscyplinarnego zestawu jako jeden celowo działający system. Szczególnie, 
kiedy wnioski z poszczególnych dyscyplin nie pozwalają osiągnąć wspólnego celu, 
dla którego zostały do tego zespołu włączone. Taki przypadek mamy powyżej, gdy 
w multidyscyplinarnym podejściu (biblistyka, językoznawstwo, historia) badamy PS.  

Dla biblistów PS jest filologicznym rozważaniem o charakterze estetycznym 
(historia form tekstowych), na marginesie rozważań o teologicznej funkcji 
ewangelii synoptycznych (ES) (w rezultacie PS zamiast być rozwiązany, jest coraz 
bardziej komplikowany). Dla językoznawstwa adaptacyjnego PS sprowadza się do 
semantycznego i pragmatycznego (adaptacyjnego) badania sensu tekstów ES, by 
wykryć w nich ewentualne niespójności w formie i treści oraz ich (adaptacyjne) 
przyczyny. Owe niespójności można wykryć, i na tej podstawie określić kolejność 
powstania ES (ze wstępnych badań wynika, że jest nią: Marek-Łukasz-Mateusz). 

Podstawowa sprzeczność między ww. podejściami polega na tym, że według 
biblistów treść ES jest (objawionym) dziełem Boga, a według językoznawców są 
one (adaptacyjnym) dziełem człowieka. Natomiast dla dyscypliny zwanej historią 
PS sprowadza się do odszukania faktów ze starożytnej przeszłości potwierdzających 
określoną (taką lub inną) kolejność powstania poszczególnych ES, oraz odszukania 
wiarygodnych przyczyn zaistnienia tej kolejności. Zadanie to, zdaniem autora 
publikacji, zostało niemal całkowicie przez historyków zaniedbane (być może z braku 
odpowiedniej perspektywy badawczej), co pozwoliło teologom (biblistom) religijne 
metafory w ES przedstawiać jako wydarzenia (fakty) historyczne, a z drugiej strony, 
wypowiedziom językowym w ES, bez odniesień do faktów historycznych, nadało 
pozory (obiektywnej) prawdy. W tej sytuacji stworzenie jednego multidyscyplinarnego 
systemu (badającego PS) z tak niedopasowanych dyscyplin jest, zdaniem autora, 
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prawdziwym wyzwaniem, któremu jednak postara się stawić czoła stosując 
interdyscyplinarne podejście Ricka Szostaka.

W tym celu autor publikacji wciela się w rolę facylitatora koordynującego 
interdyscyplinarną współpracę zespołu ekspertów, składającego się z biblisty 
(teologa), językoznawcy (adaptacyjnego) oraz historyka. Facylitator prosi ekspertów 
o przedstawienie propozycji rozwiązania PS w ramach ich dyscyplin, a następnie prosi 
o wzbogacenie swych propozycji o akceptowalne elementy rozwiązań dostarczonych 
przez pozostałych członków zespołu. Wzbogacone wersje są następujące: biblista 
(teolog) uznaje (zgodnie z nowym stanowiskiem Kościoła), że treści w ES są zarówno 
dziełem Boga (Ducha Świętego) jak i człowieka (autora tekstu). Językoznawcy 
nie przeszkadza, że niektóre formuły językowe w ES służą jako metafory różnym 
celom religijnym. Natomiast historyk robi wszystko, co w ramach nauki możliwe 
(z wyjątkiem zaniedbania), aby treści z ES miały potwierdzenie w historycznych 
faktach. W tak pozytywnym (wzajemnym) nastawieniu członków zespołu badawczego 
dalsze badania PS wyglądają następująco.

 – Skoro kolejność ksiąg w kanonie NT nie jest koniecznym elementem doktryny 
Kościoła – mówi biblista (teolog) – wobec tego można ten problem swobodnie badać. 
Z kolei językoznawca mówi, że istnieją koncepcje w ES, które rozwijają się stopniowo 
w kolejnych ewangeliach, i to wskazuje na kolejność powstawania ES (argument 
językoznawczy). Oto przykład 1: Pierwszeństwo ewangelii Marka widać w braku 
u niego odrębnej Modlitwy Pańskiej, ponieważ w tradycji Żydów modlitwa była 
osobistą rozmową z Bogiem. Mówi o tym Jezus: „Wszystko, o co w modlitwie prosicie, 
stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie” (Mk 11: 24). Lecz po odłączeniu się 
chrześcijan od Żydów (argument historyczny) własne modlitwy stały się znakiem 
odrębności nowej religii. Więc w następnej wersji ewangelii, u Łukasza, pojawia 
się prośba: „Panie, naucz nas się modlić […]. I rzekł: Kiedy się modlicie, mówcie: 
Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba 
powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my 
przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie” (Łk 11: 
1-4).

Ale Modlitwa Pańska u Łukasza jest jedynie sugestią Jezusa, co do treści 
chrześcijańskich modlitw, więc nie zadowoliła religijnych przywódców, którzy chcieli 
posiadać pełną, wzorcową modlitwę, bezpośrednio od Jezusa. Cel ten osiągnęli 
w następnej (trzeciej) Ewangelii Mateusza: „A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który 
jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech 
Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj 
nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw 
nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!” (Mt 6: 
9-13). W nowej wersji jest to, czego nie było u Łukasza: „niech Twoja wola spełnia się 
na ziemi, tak jak w niebie”. Ten fragment dowodzi, że Mateusz jest trzeci.

Przykład 2:  Ewangelia Marka jest niewielka, bo napisana dla Żydów, którzy znali 
Stary Testament, więc nie trzeba było im tłumaczyć, kto to jest Mesjasz, Syn Boży, skąd 
przyszedł i w jakim celu (argument historyczny i teologiczny). Ale Poganom trzeba 
było to tłumaczyć w ich greckim języku. Uczynił to Łukasz, lecz pojawił się problem. 
Skoro Jezus jest Synem Bożym, mówili Grecy i Żydzi, niech to udowodni odpowiednim 
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rodowodem (argument teologiczny). Dlatego ewangelia Łukasza otrzymuje Rodowód 
Jezusa: od Józefa aż do Adama, „syna Bożego” (Łk 3: 23-38), tj. Adama będącego 
synem Boga. Lecz ten rodowód okazał się bez wartości, bowiem wszyscy ludzie, 
także Poganie, jako dzieci Adama są dziećmi Boga (argument teologiczny). Dlatego 
w kolejnej – ewangelii Mateusza – błąd usunięto, stworzono rodowód dla Żydów 
doskonały, w którym Jezus jest zarówno potomkiem Abrahama, jak i króla Dawida 
(argument teologiczny),  a dla podkreślenia ważności Rodowodu zapisano go na 
początku ewangelii (u Łukasza Rodowód Jezusa jest dopiero w rozdziale trzecim).

Przykład 3: Przesadne dążenie do logicznej perfekcji ewangelii Mateusza i do jej 
kompatybilności ze Starym Testamentem (co być może było konieczne, by przekonać 
dociekliwych Pogan oraz Żydów) jest także dowodem, że została napisana jako trzecia. 
Widać to w opisie tryumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Gdy u Marka (Mk 11: 
7) i Łukasza (Łk 19: 35), zgodnie z proroctwem Zachariasza (Za 9: 9), Jezus wjeżdża 
na jednym osiołku, to u Mateusza Jezus wjeżdża na dwóch osłach: na matce i na jej 
źrebięciu (Mt 21:7). Wydaje się, że Mateusz został przekonany, iż osiołek dorosłego 
mężczyzny nie udźwignie. Mamy tu potwierdzenie wyższości adaptacyjnego zdrowego 
rozsądku nad nielogiczną (choć natchnioną) mentalną produkcją (wyrażoną w języku) 
starożytnego proroka: „Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do 
Ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy” (Za 9: 9).

Innym przykładem dążenia do logicznej i teologicznej perfekcji w ewangelii 
Mateusza jest problem Lewiego, celnika z Kafarnaum, który choć powołany przez 
Jezusa, nie znalazł się w gronie Dwunastu ani u Marka ani u Łukasza. Twórcy nowej 
ewangelii mieli więc problem: czy wykształcony Żyd odrzucił Jezusa, czy Jezus 
odrzucił wykształconego Żyda. W pierwszych dwóch ewangeliach problemu tego nie 
dostrzeżono (być może pod wpływem liberalnego Pawła); zarówno u Marka (Mk 2: 
14-17), jak i u Łukasza (Łk 5: 27-32) istnieje niemal identyczna opowieść, w której 
powołanym przez Jezusa celnikiem jest Lewi, którego potem nie ma wśród Dwunastu: 
(Mk 3: 13-19), (Łk 6: 12-16). Przy okazji uważni żydowscy twórcy ewangelii Mateusza 
dostrzegli jeszcze jeden problem. By go rozwiązać musieli w nowej ewangelii imię 
Lewi zamienić na Mateusz (Mt 9: 9-13), choć opowieść u Mateusza jest skopiowana 
(odpisana) z ewangelii Marka i Łukasza. 

Przyczyną zamiany imion był fakt, że dwie pierwsze ewangelie są opowieściami 
„z drugiej ręki”, gdyż ani Marek ani Łukasz nie należeli do grona Dwunastu. Zatem 
trzecia ewangelia musiała zostać napisana przez wykształconego Apostoła. Nie mógł 
nim być „oryginalny” Mateusz, jeden z Dwunastu, bo był zupełnie (w ewangeliach) 
anonimowy. Najlepszym rozwiązaniem okazał się Lewi: wykształcony (nawrócony) 
i bogaty celnik, mieszkający w Kafarnaum, gdzie mieszkał Piotr i Jezus (w tym 
celu Mateusz „przeprowadził” Jezusa z Nazaretu do Kafarnaum (Mt 4: 12-17), choć 
przyczyną „przeprowadzki” była też chęć włączenia nowych teologicznych cytatów 
(Iz 8: 23b) i (Iz 9: 1) ze Starego Testamentu), przyjaciel Jezusa, zapraszający go na 
uczty z dużą ilością celników i grzeszników (dających okazję do nawracania), teraz 
z nowym imieniem, Mateusz.

Przedstawiona wyżej analiza treści ewangelii synoptycznych jest analizą 
językoznawczą zawartych w nich opowieści (oraz  teologicznych elementów zawartych 
w języku cytatów ze Starego Testamentu). Dzięki wewnętrznej logice (interpretowanych) 
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tekstów można wykazać, że pierwszą z ewangelii synoptycznych jest Marek, drugą 
Łukasz, a trzecią Mateusz. Warto zauważyć, że bez krytycznej adaptacyjnej analizy 
języka tekstów ewangelii, wyłącznie teologiczna analiza biblistów nie pozwoliłaby tej 
kolejności wykryć. Godne zauważenia jest i to, że zasadnicze teologiczne przesłanie 
nauczania Jezusa nie zostało przez tę językoznawczą analizę podważone, ponieważ 
język tekstów ewangelicznych został „przefiltrowany” przez różne badawcze punkty 
widzenia – adaptacyjny oraz teologiczny. Ale również historyczna analiza ewangelii 
synoptycznych nie zakłóca autonomii teologicznej perspektywy tych ewangelii, lecz 
pozwala zweryfikować językoznawczą (adaptacyjną) hipotezę kolejności ewangelii 
synoptycznych. 
6. Problem synoptyczny w perspektywie badań historycznych   

Dotychczasowa interdyscyplinarna analiza tekstów ES pokazuje, że teologiczne 
podejście biblistów służy religijnemu wykorzystaniu ES, a wówczas PS sprowadza się 
do filologicznej analizy tekstów. Takie (teologiczne) podejście nie stoi w sprzeczności 
z podejściem językoznawstwa adaptacyjnego do tekstów ES (jeśli wiara nie 
wchodzi na teren nauki), bowiem językoznawstwo bada zewnętrzną i wewnętrzną 
logikę tekstów, ich (adaptacyjną) funkcję, kohezję (gramatyczną) i koherencję (tj. 
wewnętrzną spójność). Także podejście historyczne do ES nie szkodzi teologii, która 
potrafi zaadaptować się do nowych faktów historycznych; lecz dopóki tych faktów nie 
ma, teologia przedstawia swe poglądy jako historyczne fakty. Widać więc specyficzną 
zależność poszczególnych dyscyplin badających PS, w której dyscyplina historii 
zdaje się odgrywać kluczową rolę. Jej odkrycia historycznych faktów wpływają na 
wiarygodność tekstów ES opisujących te fakty, a wiarygodne opisy faktów w ES 
wpływają na wiarygodność interpretacji prawd wiary zaproponowanych przez teologię. 
W rezultacie, stopniowo, same prawdy wiary stają się coraz bardziej racjonalne.

By wykazać znaczenie historycznej wartości tekstów ES poddamy je badaniu 
metodą porównawczą, w kolejności, w jakiej zostały umieszczone w kanonie Nowego 
Testamentu, tj. Mateusz-Marek-Łukasz. Do badania porównawczego wybierzemy 
opisany w ES fakt (traktowany jako) historyczny, jakim było spotkanie uczniów Jana 
Chrzciciela z Jezusem: 

„Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich 
uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy 
oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie 
i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają 
oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. 
A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi»” (Mt 11:2-6). 

Po tym cytacie czytelnik Mateusza jest zdziwiony, ponieważ w rozdziale trzecim 
dowiedział się, że Jan Chrzciciel wiedział, kim jest Jezus: „Wtedy przyszedł Jezus 
z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał 
Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus 
mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co 
sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł 
z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak 
gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodobanie»” (Mt 3:13-17). Zdziwienie czytelnika jest 
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tym większe, że Jan miał wizualne i dźwiękowe potwierdzenie od Boga, że Jezus jest 
Jego „Synem umiłowanym, w którym ma upodobanie”.

Czytelnik doznaje zdziwienia również dlatego, że choć w czasie spotkania Jezus 
mówi, że „umarli zmartwychwstają”, to w całej Ewangelii Mateusza nie ma ani 
jednego przykładu, który by to potwierdzał. Rodzi się więc przypuszczenie, że autor 
Mateusza pisał swoją ewangelię po Ewangelii Łukasza, w której Młodzieniec z Nain 
(dzięki Jezusowi) został wskrzeszony i założył milcząco, że ten przykład wystarczy, 
by skopiować wypowiedź Jezusa z ewangelii Łukasza. Owo skopiowanie dowodzi, że 
dzieło Łukasza powstało przed dziełem Mateusza. 

Kiedy zbadamy ewangelię Marka zobaczymy, że nie ma tam opowieści o spotkaniu 
uczniów Jana Chrzciciela z Jezusem, co oznacza, że wymyślił ją Łukasz. A to oznacza, 
że ewangelia Marka powstała przed ewangelią Łukasza albo po ewangelii Mateusza 
(a Marek świadomie ją pominął). Ale ten drugi wariat nie jest możliwy, bowiem 
w ewangelii Marka jest opowieść kompromitująca Jezusa, którą Łukasz pominął 
(a Mateusz pozytywnie skorygował): „Nazajutrz, gdy wyszli oni z Betanii, uczuł 
głód. A widząc z daleka drzewo figowe, okryte liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, 
czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, 
gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: «Niech nikt nigdy nie je owocu 
z ciebie!» Słyszeli to Jego uczniowie” (Mk 11:12-14). Jeśli „nie był to czas na figi”, 
to przeklinanie niewinnego drzewa nie miało sensu i źle świadczyło o Jezusie. Lecz, 
być może, Marek widział w tym jakiś sens, gdy pisał tę opowieść jako pierwszy. Nie 
mógł jednak jej celowo zmieniać (szczególnie w taki sposób) gdyby u wcześniejszego 
Mateusza widział ją w wersji logiczniejszej: „Wracając rano do miasta, uczuł 
głód. A widząc drzewo figowe przy drodze, podszedł ku niemu, lecz nic na nim nie 
znalazł oprócz liści. I rzekł do niego: «Niechże już nigdy nie rodzi się z ciebie owoc!» 
I drzewo figowe natychmiast uschło” (Mt 21:18-19). Wniosek końcowy jest taki, że 
ewangelia Marka powstała jako pierwsza, po niej napisano ewangelię Łukasza (brak 
tej opowieści), a trzecią ES okazała się ewangelia Mateusza.
7. Problem synoptyczny – podsumowanie

W przedstawionym tu artykule pt. „Problem synoptyczny (PS) jako 
interdyscyplinarny przedmiot badań w perspektywie interdyscyplinarności Ricka 
Szostaka” autor prezentuje trzy istotne zagadnienia: ukazuje problem synoptyczny 
(PS) jako taki, proponuje interdyscyplinarny sposób jego rozwiązania, oraz testuje 
(interdyscyplinarną) metodę badań zdefiniowaną przez Ricka Szostaka. 

Choć ks. Bartnicki (w ogólnym zarysie) przedstawia PS jako „wzajemny stosunek 
między trzema pierwszymi Ewangeliami (Mt-Mk-Łk), który widać gdy ich teksty 
zestawi się obok siebie w kolumnach (takie zestawienie = synopsa), co umożliwia 
dokładne ich porównanie”, to wyniki porównania są na tyle niezwykłe, że ich 
sensowny opis, jak i logiczne wyjaśnienie opisywanego stanu rzeczy jest prawdziwym 
problemem, któremu nadano nazwę Problem Synoptyczny (PS).  

Po pierwsze, ewangelie synoptyczne (ES) są „Słowem Bożym”, wypowiedzianym 
przez kogoś, kto „jest duchem” (J 4:24), i kogo „nikt nigdy nie widział” (J 1;18). 
Po drugie, są napisane przez trzech różnych autorów (Mateusz-Marek-Łukasz), 
lecz nie wiadomo, kiedy zostały napisane i w jakiej kolejności. Po trzecie, liczne 
fragmenty w tekstach ES są (niemal) identyczne, jakby odpisane, lecz nie wiadomo 
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od kogo odpisane i dlaczego. Jest jeszcze jeden element PS polegający na tym, że 
Kościół używając ES jako świętych ksiąg, już 1800 lat temu określił, przez swych 
Ojców Kościoła, kolejność powstania ES w sposób, jaki obowiązuje w Kościele do 
dzisiaj: Mateusz pierwszy, Marek drugi, Łukasz trzeci, Jan (który nie jest ES) czwarty. 
W rezultacie wielu oddanych Kościołowi badaczy PS nie dążyło, by PS rozwiązać, lecz 
by go jeszcze bardziej skomplikować, ponieważ rozwiązywało go (i nadal rozwiązuje) 
w ramach biblistyki, w której dominującą nauką jest teologia – „nauka o Bogu, jego 
naturze i relacji do świata i ludzi” [4].

Dzięki zastosowaniu w badaniach PS interdyscyplinarnej metody Ricka Szostaka, 
w której facylitator stworzył interdyscyplinarny system badawczy składający się 
z przedstawiciela biblistyki, językoznawstwa adaptacyjnego oraz historii, zdołano 
zawęzić PS do elementu drugiego i trzeciego; jego węższa definicja brzmi: PS tworzą 
trzy pierwsze ewangelie w NT napisane przez trzech różnych autorów (Mateusz, 
Marek, Łukasz), lecz nie wiadomo, kiedy zostały napisane i w jakiej kolejności; 
ponadto liczne fragmenty w tekstach ES są (niemal) identyczne, jakby odpisane, lecz 
nie wiadomo od kogo odpisane, z jakiego powodu i w jakim celu.

W tak zdefiniowanym PS teksty ES tworzą system metafor służących czytelnikom 
jako przedmiot wiary w to, że owe metafory są Słowem Bożym interpretowanym 
(adaptacyjnie) przez teologów Kościoła. Owe interpretacje mają charakter adaptacyjny 
i przetrwaniwy zarówno dla wierzących w interpretacje wyznawców, jak i dla samego 
Kościoła, który te interpretacje tworzy. Z drugiej strony ES są tekstami posiadającymi 
określoną formę (literacką, graficzną) i treść, która zawiera określoną informację 
semantyczną (o problemach rzeczywistych lub wymyślonych) oraz pragmatyczną 
(nt. intencji autorów, którzy owe teksty stworzyli). Lecz informacje z ES mają 
również określoną (większą lub mniejszą) wartość jako opis wydarzeń historycznych 
z przeszłości sięgającej czasów powstawania ES oraz tych czasów, o których one 
mówią.

W powyższej perspektywie rozwiązaniem PS zajął się interdyscyplinarny zespół 
złożony z biblisty, językoznawcy i historyka (stymulowany przez facylitatora). Po 
stwierdzeniu przez biblistę, że jego praca „nie rości sobie pretensji do rozwiązania 
tak trudnego problemu i [u]kazuje jedynie w zarysie historię dyskusji nad tym 
skomplikowanym zagadnieniem, dołączając także własny pogląd w tej sprawie” 
[2], językoznawca adaptacyjny, stosując metodę analizy porównawczej, przedstawił 
wyniki swoich badań PS. Wynika z nich, że pierwszą ES była ewangelia Marka, drugą 
ewangelia Łukasza a trzecią była ewangelia Mateusza. Podstawowym argumentem 
były specyficzne zmiany treści tych samych (istotnych) faktów zapisanych 
w poszczególnych ewangeliach. Najważniejszym faktem jest Modlitwa Pańska 
ułożona przez Jezusa Chrystusa: u Marka nie ma jej wcale, u Łukasza jest niepełna, 
u Mateusza jest pełna oraz doskonała w formie i treści, w takiej, jaką odmawia się 
dzisiaj. Zdaniem językoznawcy, nie jest możliwe, by Marek, widząc Modlitwę Pańską 
u Łukasza lub Mateusza, mógł w swojej wersji tę modlitwę świadomie pominąć. 
Także Łukasz, widząc pełną wersję Modlitwy Pańskiej u Mateusza zechciał, pisząc 
swoją wersję, usunąć z niej jedno zdanie. Podobnie rzecz się ma z Kuszeniem Jezusa 
na pustyni oraz z Rodowodem Jezusa,  (co przedstawiono powyżej). 

Także historyk, na podstawie własnych badań stwierdził, że pierwszą ewangelią 
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synoptyczną był Marek, drugą Łukasz a trzecią Mateusz, co wykazał porównując te 
trzy ewangelie ze sobą i analizując w nich zdarzenie (traktowane jako fakt historyczny), 
w którym uczniowie Jana Chrzciciela spotkali się z Jezusem. W ewangelii Marka tego 
zdarzenie nie ma wcale; u Łukasza Jezus odpowiada uczniom Jana, mówiąc: „Idźcie 
i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi 
chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, 
ubogim głosi się Ewangelię” (Łk 7: 22), z tym, że argument „umarli zmartwychwstają” 
jest zilustrowany (siedem wersetów wcześniej) zmartwychwstaniem Młodzieńca 
z Nain dokonanym przez Jezusa (Łk 7 11-15). Natomiast w ewangelii Mateusza 
odpowiedź Jezusa jest niemal identyczna: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie 
i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają 
oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” (Mt 
11:2-6), lecz argument „umarli zmartwychwstają” nie jest poparty żadnym przykładem, 
bowiem nawet Córka Jaira, według słów Jezusa, „nie umarła tylko śpi” (Mt 9:24).

Z powyższego przykładu wynika, że pomysł opowieści o spotkaniu uczniów 
Jana Chrzciciela z Jezusem powstał u Łukasza; w tym celu stworzył on opowieść 
o Młodzieńcu z Nain wskrzeszonym przez Jezusa i wstawił ją do swej ewangelii 
bezpośrednio przed spotkaniem uczniów Jana z Jezusem. Natomiast udoskonalona 
Ewangelia Mateusza pamiętała, że Jezus powinien zmartwychwstać jako pierwszy, 
dlatego nikogo wcześniej nie może wskrzesić (stąd brak zmartwychwstań u Mateusza). 
A ponieważ wypowiedzianych u Łukasza słów Syna Bożego i Mesjasza nie mogła 
zmienić, więc wypowiedź Jezusa do uczniów Jana przeniosła z Łukasza do Mateusza 
bez zmian.

Skoro przedstawiony wyżej przykład jednoznacznie ustawia ewangelię Łukasza 
przed ewangelią Mateusza, to sprawdźmy teraz, czy ewangelia Marka nie mogła 
powstać po Łukaszu albo po Mateuszu gdyby pominęła opowieść o spotkaniu uczniów 
Jana z Jezusem. Odpowiedź jest przecząca dlatego, że Marek posiada opowieść 
o przeklęciu przez Jezusa drzewa figowego za brak owoców, „gdyż nie był to czas 
na figi” (Mk 11:13-14). Marek nie mógł napisać tej opowieści po ewangelii Łukasza, 
gdyż u Łukasza opowieść o nieurodzajnym drzewie figowym jest pełna miłości do 
drzewa, któremu dano jeszcze jedną szansę (Łk 13:6-9). Nie mógł też jej napisać po 
ewangelii Mateusza, bowiem tu opowieść jest identyczna jak u Marka, lecz bez zwrotu 
„gdyż nie był to czas na figi” (Marek nie mógł tego wiedzieć skoro go tam z Jezusem 
nie było, a Mateusz był). Wobec powyższego, kompromitująca opowieść o Jezusie 
przeklinającym drzewo gdyż „nie był to czas na figi” mogła powstać tylko w pierwszej 
wersji ewangelii, którą napisał Marek. Zatem, na podstawie historycznej analizy 
tekstów synoptycznych kolejność poszczególnych ewangelii, to: Marek, Łukasz, 
Mateusz, co jest zgodne również z językoznawczą analizą ewangelii synoptycznych 
(ES).

Na pytanie, kiedy powstały ES ważnych informacji dostarcza 2 List św. Pawła do 
Tymoteusza: „Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. […]. Łukasz sam jest ze mną. 
Weź Marka i przyprowadź ze sobą; jest mi bowiem przydatny do posługiwania. […]. 
Opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa, przynieś idąc po drodze, a także 
księgi, zwłaszcza pergaminy” (2Tm 4:9-13). Przedstawiony cytat wskazuje, że Paweł 
gromadził zasoby do napisania Ewangelii: ewangelistę Marka, Łukasza oraz „księgi, 
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zwłaszcza pergaminy”. Księgami z pewnością był Stary Testament, natomiast do 
pergaminów mogły należeć listy Pawła oraz, być może, pierwsza wersja ewangelii, 
nazwana ewangelią Marka. Na jej podstawie, być może, Paweł planował napisać, 
przy pomocy Łukasza, jej rozszerzoną (bardziej szczegółową) wersję, która zostanie 
nazwana Ewangelią wg św. Łukasza. Ważnym zasobem byli także (współpracujący 
z Pawłem) znawcy Starego Testamentu: Zenas, którego (w liście do Tytusa) Paweł 
nazywa „uczonym w Prawie” (Tt 3:13) oraz Apollos, którego Paweł w swym pierwszym 
liście do Koryntian wymienia wśród największych nauczycieli nowej wiary10.

Gdy zastanawiamy się nad przyczyną tych zabiegów Pawła, odpowiedzi udziela 
sam Paweł w omawianym liście (drugim do Tymoteusza): „[K]rew moja już ma 
być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach 
wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie 
wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia 
[…]. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili 
[…]. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło 
głoszenie [Ewangelii] i żeby wszystkie narody [je] posłyszały; wyrwany też zostałem 
z paszczy lwa” (2Tm 4:6-8, 16-17). Przedstawiony cytat sugeruje, że Paweł zdał sobie 
sprawę, iż jego nauczanie dobiega kresu oraz, że „wyrwanie z paszczy lwa” powinien 
wykorzystać, aby owo głoszenie dopełnić tak, by „wszystkie narody je usłyszały”. 
Wydaje się, że ów cel chciał zrealizować w postaci napisania dzieła swego życia: 
„Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym”. Być może zarys takiej ewangelii 
został napisany już wcześniej, a Tymoteusz idąc do Pawła (do Rzymu), po drodze miał 
go zabrać z Troady w postaci jednego z pergaminów (albo też Marek miał go ze sobą).

Ostatecznie ewangelia Marka stała się jedynie „podkładem” dla pełnego dzieła 
Pawła, dlatego nosi ona tytuł „Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie Synu Bożym”. 
Właściwym dziełem Pawła jest prawdopodobnie Ewangelia wg św. Łukasza, którą 
fizycznie pisał nie Paweł, lecz Łukasz, ponieważ z racji podeszłego wieku, słabego 
wzroku oraz natłoku spraw bieżących Paweł nie mógł jej pisać – sprawdzając 
i dobierając źródła przy jej tworzeniu. Przy tych założeniach ewangelia Marka, 
jako pierwsza powstała wcześniej, natomiast druga w kolejności ewangelia Łukasza 
powstała pod koniec życia Pawła, gdy znajdował się w Rzymie (po zwolnieniu go 
z więzienia), co według badaczy miało miejsce pomiędzy rokiem 64 a 67 n.e. [22].

Jeśli chodzi o adaptacyjny (i przetrwaniowy) cel, dla którego Paweł postanowił 
utrwalić swoje nauczanie na piśmie w formie Ewangelii była jego troska 
o Tymoteusza – młodego przywódcę Kościoła w Efezie [23], o czym także pisze 
Paweł w omawianym liście: „Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest 
w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, 
przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych. 
[…] Unikaj zaś światowej gadaniny; albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się 
zbliżać ku bezbożności, a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło. Do nich 
należą Hymenajos i Filetos, którzy odpadli od prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie 
już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych. […] Ty natomiast trwaj w tym, czego 

10 Mówiąc o rozdźwiękach wśród wiernych w Koryncie, Paweł pisze: „Myślę o tym, co każdy z was 
mówi: «Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielony? 
Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?” (1Kor 1:12-13).
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się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem 
niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku 
zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga natchnione 
[jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia 
w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego 
dobrego czynu” (2Tm 2:1-2, 16-18, 3:14-17). Lecz przyczyną użycia ewangelii 
Marka jako podstawy dla nowej ewangelii (Łukasza) była także chęć wykorzystania 
wszystkich istotnych fragmentów ze Starego Testamentu zapowiadających Mesjasza 
Syna Bożego, które nie znalazły się w Ewangelii Marka oraz szersze wyjaśnienie 
tych fragmentów, które takich wyjaśnień u Marka nie miały, a także napisanie 
nowych opowieści wyjaśniających istotne wątpliwości dociekliwych zwolenników 
i przeciwników nauki Pawła ze strony Żydów i Pogan. 

Wszystkie te zabiegi Pawła spowodowały, że Ewangelia Marka, licząca szesnaście 
rozdziałów rozwinęła się (u Łukasza) do dwudziestu czterech rozdziałów, wzbogacając 
się m.in. o takie teksty, jak:  Zapowiedź i narodzenie Jana Chrzciciela oraz Benedictus 
Zachariasza, Zwiastowanie Maryi i jej Magnificat u Elżbiety, Narodzenie Jezusa 
i ofiarowanie go w świątyni, Proroctwo Symeona i Anny, Młody Jezus w świątyni, 
Rodowód Jezusa, Rozwinięcie kuszenia Jezusa, Błogosławieństwa i przekleństwa 
Jezusa, Ożywienie młodzieńca z Nain, Wizyta uczniów Jana Chrzciciela u Jezusa i jego 
świadectwo o Janie, Niegościnni Samarytanie i Trzej naśladowcy Jezusa, Wysłanie 
przez Jezusa siedemdziesięciu dwóch i ich powrót, Marta i Maria oraz Miłosierny 
Samarytanin, Modlitwa Pańska, Znak Jonasza, Połowa rozdziału dwunastego, 
trzynastego i czternastego, Rozdział piętnasty i szesnasty (Przypowieści), Jezus 
u Zacheusza i Przypowieść o minach, Dobry łotr na krzyżu, Ukazanie się Jezusa 
uczniom z Emaus (rozwinięcie Mk 16:12-13). Wymienione elementy miały wzmocnić 
przekonanie do nauk Pawłowych w nauczaniu Tymoteusza oraz odpowiedzieć na 
zarzuty przeciwnych tym naukom Żydów oraz Pogan.

Sugestii na temat ewangelii Mateusza nie ma w listach Pawłowych, a jej 
odmienność od ewangelii Łukasza nie jest tak wielka jak ewangelii Łukasza od Marka. 
To, co najbardziej zauważalne przy porównaniu tekstów Mateusza z tekstami Łukasza 
jest precyzja wypowiedzi i elegancja z jaką ulepszono Łukasza tworząc ewangelię 
Mateusza. Ale fakt, że u Mateusza przywrócono niemal wszystkie elementy, które 
Łukasz pominął (pisząc swą ewangelię) z ewangelii Marka świadczy, że ewangelia 
Mateusza powstała po śmierci Pawła, kiedy w rzymskim Kościele przejęli władzę 
(przybyli z Jerozolimy) judeochrześcijanie pod przywództwem Piotra (gdyż Jakub 
„brat Pański” wg Flawiusza został ukamienowany w 62 r. n.e.). O tym, że Piotr przeżył 
Pawła świadczy fragment z jego listu: „Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie 
się, aby [On] was zastał bez plamy i skazy – w pokoju, a cierpliwość Pana naszego 
uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu 
mądrości napisał do was, jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. 
Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało 
utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę” (2P 
3:14-16). List Piotra został więc napisany w czasie, gdy działalność pisarska Pawła 
została zakończona, a jego (wszystkie) listy zostały włączone do Pism. Nieobecność 
Pawła niewątpliwie ułatwiła proces przekształcania (drugiej w kolejności) ewangelii 
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Łukasza do ulepszonej (z punktu widzenia młodego Kościoła) Ewangelii Mateusza. 
Niektóre jej ulepszenia omówiono powyżej, inne (napisane w duchu adaptacyjnym 
i przetrwaniowym) można odszukać (dokładnie) studiując jej treść.
8. Dyskusja 

1. Celem artykułu jest z jednej strony próba rozwiązania Problemu Synoptycznego, 
a z drugiej strony prezentacja podejścia interdyscyplinarnego jako metody rozwiązania 
tego problemu (i innych problemów podobnych). Wydaje się, że obydwa cele zostały 
zrealizowane, choć w sposób nie do końca satysfakcjonujący. Z jednej bowiem strony, 
PS (nie w ramach biblistyki lecz dzięki językoznawstwu adaptacyjnemu i badaniom 
historycznym) został rozwiązany, ale z drugiej strony w interdyscyplinarnym 
zespole potrzebny był również psycholog i socjolog, co pozwoliłoby lepiej ocenić 
psychologiczny i socjologiczny aspekt adaptacyjnych (dla przetrwania) zachowań 
autorów ES i zleceniodawców (Kościoła) w obszarze omawianego tu PS. 

2. Zastosowana w badaniu PS metoda interdyscyplinarna Ricka Szostaka 
potwierdziła zarówno swoją aplikowalność do analizy złożonych problemów 
wyrażonych w języku (tekstów), jak i kompatybilność z innymi dyscyplinami nauki, 
perspektywami badawczymi oraz metodami badań.

3. Językoznawstwo adaptacyjne udowadnia, że wypowiedzi językowe oprócz 
znaczeń wewnątrztekstowych (semantycznych), posiadają również silne zewnętrzne 
znaczenia adaptacyjne i przetrwaniowe dla autorów owych wypowiedzi (i dla 
czytelników) – jako treść zaspokojeń ich potrzeb (z Hierarchii Potrzeb Masłowa 
w mózgu człowieka), jak i forma tych zaspokojeń (z Hierarchii Zaspokojeń Potrzeb 
Masłowa w mózgu) [24].

4. Adaptacyjna i przetrwaniowa interpretacja Ewangelii wiąże sposób i etapy 
powstawania Ewangelii z egzystencjalnymi potrzebami Kościoła. Na początku 
potrzeby te zaspokajano przy pomocy bezpośredniego czytania i objaśniania Starego 
Testamentu. Lecz gdy Kościół się rozwijał, nową doktrynę wsparły listy apostolskie 
(Pawła i innych) interpretujące ST i tworzące nowe niezbędne elementy doktryny. 
Następnym (choć nie ostatnim) etapem adaptacyjnym stało się stworzenie Ewangelii 
(o historii Jezusa), Dziejów Apostolskich (o historii początków Kościoła) oraz 
Apokalipsy (o przyszłości Kościoła i świata).  

5. Ustanowiona przez Kościół kolejność ES w kanonie NT (Mateusz-Marek-
Łukasz) wynika z tego, że Mateusz jest wersją najpełniejszą i najdoskonalszą, a Marek 
wersją najstarszą, więc najbardziej wiarygodną; Łukasz na miejscu trzecim jest 
wersją przejściową. Skoro (historycznie) najstarszą ES jest Marek, może on służyć 
jako materiał źródłowy dla studiów nad osobowością Jezusa, a odkrycie kolejności 
powstania ES (Mk-Łk-Mt) może pomóc w studiach nad adaptacyjną historią Kościoła. 

6. Metoda badawcza PS w ewangeliach synoptycznych może być także 
uniwersalnym modelem studiów porównawczych (zależności i różnic) świętych ksiąg 
różnych religii świata (zestawionych w synopsę), badających ich wzajemny problem 
synoptyczny oraz adaptacyjny i przetrwaniowy.
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Problem Synoptyczny jako interdyscyplinarny przedmiot badań w perspektywie 
interdyscyplinarności Ricka Szostaka
Streszczenie
Artykuł pt. „Problem synoptyczny, jako interdyscyplinarny przedmiot badań w perspektywie 
interdyscyplinarności Ricka Szostaka” prezentuje trzy istotne zagadnienia: ukazuje problem synoptyczny 
(PS) jako taki, proponuje interdyscyplinarny sposób jego rozwiązania, oraz testuje (interdyscyplinarną) 
metodę badań zdefiniowaną przez Ricka Szostaka. Choć ks. Bartnicki przedstawia PS jako „wzajemny 
stosunek między trzema pierwszymi Ewangeliami (Mt-Mk-Łk), który widać gdy ich teksty zestawimy 
obok siebie w kolumnach (takie zestawienie = synopsa), co umożliwia dokładne ich porównanie”, to jego 
sensowny opis, jak i logiczne wyjaśnienie, jest prawdziwym problemem, któremu nadano nazwę Problem 
Synoptyczny (PS).
Kiedy jakiegoś problemu nie można rozwiązać monodyscyplinarnie, tj. w ramach jednej dyscypliny 
naukowej, to należy sprawdzić, jakie inne dyscypliny naukowe mogą pomóc w jego rozwiązaniu. Z taką 
sytuacją mamy do czynienia w odniesieniu do PS, który od początku swego istnienia (zdefiniowania) 
był rozwiązywany monodyscyplinarnie, w ramach biblistyki. Mimo, że biblistyka jest grupą dyscyplin 
naukowych zajmujących się badaniem Biblii, to badanie przez nią PS można podsumować w sposób, 
jaki uczynił to ks. Bartnicki w jednej ze swych prac na ten temat: „Niniejsze opracowanie nie rości sobie 
pretensji do rozwiązania tak trudnego problemu. Ukazuje jedynie w zarysie historię dyskusji nad tym 
skomplikowanym zagadnieniem, dołączając także własny pogląd w tej sprawie” [2].
W celu rozwiązania PS autor artykułu tworzy interdyscyplinarny zespół (wg zasad Ricka Szostaka), 
w którym elementami organizującymi są: facylitator, metapoznanie, oraz zespół naukowców (biblista, 
językoznawca adaptacyjny oraz historyk); zespół posiada wspólną interdyscyplinarną płaszczyznę 
badań wymagającą modyfikacji założeń i pojęć w obrębie uczestniczących dyscyplin (w szczególności 
wymagającą redefinicji tych pojęć), rozszerzenia teorii, transformacji przeciwieństw od najmniejszych 
do największych, użycia map powiązań różnych wniosków (by wiedzieć kiedy badacze (dyscypliny) 
mówią o tych samych lub różnych rzeczach), oraz umiejętności rozpoznania, które dyscypliny ignorują 
jakie zmienne [7]. Ową wspólną płaszczyzną badań może być, zdaniem autora artykułu, adaptacyjna 
hipoteza języka i kultury (AHJK), w której język i kultura są adaptacyjnym i przetrwaniowym produktem 
i narzędziem mózgu, służącym do przetrwania organizmu, którym mózg zarządza. Podstawą AHJK 
jest stwierdzenie Newberga, d’Aquili i Rause’a, przedstawicieli neuronauki, że celem każdego żywego 
mózgu jest działanie na rzecz przetrwania organizmu, którym mózg zarządza. Jeśli ich stwierdzenie jest 
prawdziwe, to prawdziwy musi być wniosek, że język i kultura jako produkty mózgu również takiemu 
(przetrwaniowemu) celowi służą.
Przeprowadzona przez interdyscyplinarny zespół analiza tekstów ES pokazuje, że teologiczne podejście 
biblistów służy religijnemu wykorzystaniu ES, a wówczas PS sprowadza się do filologicznej analizy 
tekstów. Takie (teologiczne) podejście nie stoi w sprzeczności z podejściem językoznawstwa adaptacyjnego 
(jeśli wiara nie wchodzi na teren nauki), gdyż językoznawstwo bada zewnętrzną i wewnętrzną logikę 
tekstów, ich (adaptacyjną) funkcję, kohezję (gramatyczną) i koherencję (tj. wewnętrzną spójność). 
Także podejście historyczne do ES nie szkodzi teologii, która potrafi zaadaptować się do nowych faktów 
historycznych; lecz dopóki tych faktów nie ma, teologia przedstawia swe poglądy jako historyczne fakty. 
Widać więc specyficzną zależność poszczególnych dyscyplin badających PS, w której dyscyplina historii 
zdaje się odgrywać kluczową rolę. Jej odkrycia historycznych faktów wpływają na wiarygodność tekstów 
ES opisujących te fakty, a wiarygodne opisy faktów w ES wpływają na wiarygodność interpretacji prawd 
wiary zaproponowanych przez teologię. W rezultacie, stopniowo, same prawdy wiary stają się coraz 
bardziej racjonalne. 



Wiesław Szałaj

262

Analiza treści ewangelii synoptycznych jest analizą językoznawczą zawartych w nich opowieści (oraz  
teologicznych elementów zawartych w języku cytatów ze Starego Testamentu). Dzięki wewnętrznej 
logice (interpretowanych) tekstów można wykazać, że pierwszą z ewangelii synoptycznych jest Marek, 
drugą Łukasz a trzecią Mateusz. Warto zauważyć, że bez krytycznej adaptacyjnej analizy języka 
tekstów ewangelii, wyłącznie teologiczna analiza biblistów nie pozwoliłaby tej kolejności wykryć. 
Godne zauważenia jest i to, że zasadnicze teologiczne przesłanie nauczania Jezusa nie zostało przez 
tę językoznawczą analizę podważone, ponieważ język tekstów ewangelicznych został „przefiltrowany” 
przez różne badawcze punkty widzenia – adaptacyjny oraz teologiczny. Ale również historyczna analiza 
ewangelii synoptycznych, choć także skutecznie rozwiązuje PS, nie zakłóca autonomii teologicznej 
perspektywy tych ewangelii, lecz pozwala zweryfikować językoznawczą (adaptacyjną i przetrwaniową) 
hipotezę na temat kolejności ewangelii synoptycznych. 
Słowa kluczowe: problem synoptyczny, interdyscyplinarność, adaptacyjna hipoteza języka i kultury, 
językoznawstwo adaptacyjne.

The synoptic problem as an interdisciplinary research subject in the perspective 
of Rick Szostak’s interdisciplinarity
Abstract
The article presents three issues: the synoptic problem as such, an interdisciplinary way of solving it, 
and testing the interdisciplinary research method defined by Rick Szostak. The first three Gospels (in 
the New Testament) of Matthew, Mark, and Luke are being called the synoptic Gospels, because (for 
the purposes of study) they have been written in three parallel columns (= synopsis) on a page. Now, if 
compared (within the synopsis), they cause the “Synoptic Problem”: Although describe the same story of 
Jesus life, and written by different authors in different places and time, the Gospels in some places contain 
similar or identical wording, but in other places the same events have been described too much differently. 
To solve this problem, biblists (monodisciplinary approach) suggest the same sources used by different 
Gospel authors. Yet, such an approach does not solve the problem, it only endlessly multiplies more 
and more sophisticated proposals. Therefore, the article presents a multidisciplinary approach defined 
by Rick Szostak. By using experts from biblistics, adaptive linguistics and history, as a research system 
(where the author is a facilitator), the synoptic problem has been solved not within biblistics, but within 
adaptive linguistics and confirmed by history, showing that the first (written) synoptic Gospel was Mark, 
the second was Luke and the third was Matthew.
Keywords: synoptic problem, interdisciplinarity, adaptive language and culture hypothesis, adaptive 
linguistics.
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