
Perspektywy i wyzwania 
współczesnej edukacji





Perspektywy i wyzwania 
współczesnej edukacji

Redakcja:
Ewelina Chodźko
Magdalena Śliwa

Lublin 2019



Wydawnictwo Naukowe TYGIEL składa serdecznie podziękowania dla 
zespołu Recenzentów za zaangażowanie w dokonane recenzje oraz merytoryczne 

wskazówki dla Autorów.

Recenzentami niniejszej monografii byli:

prof. dr hab. Roman Ossowski
dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
dr Małgorzata Chojak
dr Wojciech Czerski
dr Werona Król-Gierat
dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
dr Agnieszka Olczak

Wszystkie opublikowane rozdziały otrzymały pozytywne recenzje.

Skład i łamanie:
Magdalena Śliwa

Projekt okładki:
Marcin Szklarczyk

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

ISBN 978-83-65932-66-2

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. ul. Głowackiego 35/341, 20-060 Lublin 
www.wydawnictwo-tygiel.pl
 



Spis treści

Artur Baranowski
Skuteczność nauki słownictwa na platformie on-line 
– instaling.pl w klasach dwujęzycznych gimnazjum ................................................... 7

Agnieszka Piechowicz
Edukacja przedszkolna – prosta czy złożona? 
Problem poleceń złożonych w edukacji przedszkolnej .............................................. 21

Maria Kossakowska-Maras
Konstruktywizm i konektywizm w nauczaniu języka obcego 
– możliwości, trudności, wyzwania ........................................................................... 29

Elżbieta M. Mach
Kształtowanie europejskiej tożsamości polskich uczniów klas I-III 
szkoły podstawowej, z wykorzystaniem elementów edukacji regionalnej 
i wielokulturowej oraz wizerunek innych państw i narodów 
przedstawianych w podręcznikach szkolnych ........................................................... 38

Marcin Jurzysta
Małe szkoły w przestrzeni edukacyjnej. Obciążenie 
czy wartość dla społeczności lokalnych? .................................................................. 56

Elżbieta Frołowicz
Między kulturą lokalną a globalną – dylematy 
i wyzwania wczesnoszkolnej edukacji muzycznej ..................................................... 63

Aleksander Wandtke
Myślenie krytyczne jako kompetencja kluczowa w edukacji 
na przykładzie narzędzia TOC – gałęzi logicznej ..................................................... 73

Ireneusz Kowalewski
Obraz zespołu Aspergera w opiniach studentów studiów 
nauczycielskich w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie ............................... 87

Renata Socha
Pedagog mentorem ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej ............................................................. 110

Aleksandra M. Drążkiewicz
Sukces pedagogiczny w biegu życia ludzkiego Orłów Targówka ............................ 124

Artur Żyto, Małgorzata Cichoń
Wykorzystanie TIK na lekcjach geografii w kontekście nowej 
podstawy programowej do szkoły ponadpodstawowej ........................................... 133





7

Artur Baranowski1

Skuteczność nauki słownictwa na platformie on-line 
– instaling.pl w klasach dwujęzycznych gimnazjum

1. Wstęp

Trudno dziś przecenić rolę internetu, jaką odgrywa w życiu społecznym, również 
w edukacji. Nauczanie poprzez media takie jak telefon czy tablet stają się coraz częstszym 
środkiem do osiągania celu edukacji, czyli do wzrostu wiedzy i umiejętności uczniów. 
Takie media pozwalają na dostęp do edukacji bez konieczności bycia w klasie czy też nie 
wymagają bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. Mogą stanowić więc doskonałe uzu-
pełnienie toku lekcyjnego. Jak zwracają uwagę autorzy wielu prac pełna integracja TIK 
(Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej) i jej wdrożenie w proces nauczania może 
okazać się sukcesem jedynie w przypadku spełnienia wielu równoległych warunków. 
Do zewnętrznych czynników należą: krajowe i lokalne programy wsparcia wyposażenia 
szkół w sprzęt TIK, narodowe ramy nauczania i inne przepisy prawne, ale ważną rolę 
pełnią również czynniki wewnętrzne jak wizja edukacji dyrektorów oraz zainteresowań 
i rozwoju osobistego nauczycieli w poszczególnych szkołach, umiejętności nauczycieli, 
dostęp szkół do zasobów programowych czy sprzętowych [1, 2].

Wiele badań wydaje się potwierdzać pozytywny wpływ wykorzystania TIK w eduka-
cji, jak na przykład przeprowadzone metaanalizy porównujące jej wyniki z dużymi ba-
daniami PISA (Programme for International Student Assessment – Program międzynaro-
dowej oceny umiejętności uczniów) przeprowadzanymi w krajach OECD (Organisation 
for Economic Co-operation and Development – Organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju) [3]. Liczba badań nad efektywnością uczenia się na odległość poprzez różne 
platformy wzrasta w ostatnich latach i ta tendencja wydaje się być stabilną [3]. Trady-
cyjny model i metody nauczania w wielu aspektach nie spełniają wymagań i oczekiwań, 
jakie dostarczają platformy edukacyjne [4], które będąc otwartymi interaktywnymi zaso-
bami lepiej odpowiadają na potrzeby uczniów dostarczając bezpośrednie doświadczenie, 
natychmiastową informację zwrotną i dużą elastyczność w uczeniu się [4, 5].

Jednak do pełnego zrozumienia zależności i samego wdrożenia takiej struktury na-
uczania, droga wydaje się jeszcze dość odległa i wymaga dużych nakładów inwestycyj-
nych [6]. Wdrożenie takiego systemu do szkolnej rzeczywistości to również, jak wska-
zuje wiele opracowań, jeszcze daleka droga, nie tylko w Polsce, ale i Europie [1, 7, 8]. 
Dostępność nowych technologii nie jest jednak najważniejszym kryterium wdrożenia 
i wykorzystania ich w szkolnictwie. Wielu autorów zwraca uwagę na inne trudności ta-
kie jak niewystarczające umiejętności nauczycieli, negatywne nastawienie nauczycieli na 
nowe technologie, brak szkoleń dla kadry nauczycielskiej czy brak infrastruktury na po-
ziomie szkoły, ale i poza nią [3, 4, 5]. Inny autorzy podkreślają, iż uzyskiwanie wyższych 
wyników w edukacji wcale nie musi wynikać z rosnących nakładów finansowych i znacz-

1 art.baranowski@gmail.com, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Biologii i Nauk o Śro-
dowisku  Katedra Biologii, Zakład Fizjologii i Ekologii Zwierząt, Uniwersytet w Warszawie.
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nie łatwiej osiągnąć wzrost jakości edukacji poprzez udoskonalenie procesu nauczania 
i uczenia się [7, 11]. Nauczyciel nadal jest w centrum procesu edukacyjnego, a sukces 
klasy zależy właśnie od jego wszechstronnego przygotowania, również w zakresie wy-
korzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej [9], mającej szansę podniesienia 
efektów nauczania [10, 11].

Poza tym w literaturze przedmiotu wciąż można znaleźć tezy i popierające je wyniki 
obserwacji czy doświadczeń, wskazujące na pozytywne efekty nauczania zarówno z tech-
nologią, jak i bez niej. Autorzy tych prac wskazują więc na potrzebę badań różnicujących 
efektywność tradycyjnego nauczania w kontekście możliwości nauczania i uczenia się 
z włączeniem nowych technologii, czy nawet sugerują łączenie tych dwóch stylów dla 
podniesienia efektywności procesu nauczania [12].

Głównym celem niniejszej pracy jest ocena efektywności uczenia się słownictwa spe-
cjalistycznego przez uczniów klas gimnazjalnych z pomocą platformy instaling oraz po-
miar liczby słów, które uczniowie mogą przyswoić w cyklu zajęć przedmiotu biologia 
po angielsku w oddziałach dwujęzycznych w szkole gimnazjalnej. Kolejnym celem było 
określenie związku między systematycznością indywidualnej nauki na platformie a liczbą 
opanowanych słów, na podstawie danych zaczerpniętych z platformy. 

2. Metodyka

2.1. Platforma Instaling.pl

Platforma Insta.Ling to produkt działający w oparciu o algorytm tworzony zarówno 
od strony lingwistycznej, jak i od strony programistycznej, przez ekspertów w swojej 
dziedzinie. Oprócz badań własnych autorzy wykorzystują również liczne istniejące już 
rzetelne badania naukowe [13, 14, 15]. Narzędzie to jest w pełni darmowe i dostępne 
z każdego urządzenia mobilnego z dostępem do internetu. Autorzy platformy sugerują 
wysoki stopień efektywności tej formy nauki, co szczegółowo zostało opisane na stronie 
platformy [16] oraz we wcześniejszej pracy autora [17]. Dodatkowo w pracy przedsta-
wiono mechanizm działania platformy oraz wyjaśniono, w jaki sposób zapewnia on indy-
widualne tempo uczenia się każdemu uczniowi. Dzięki pracy na platformie nauczyciel ma 
przede wszystkim obiektywną ocenę systematyczności pracy ucznia, obserwuje poprawę 
poziomu przyswojenia słów przez uczniów, nie ma konieczności koncentracji nauczania 
nowego słownictwa czy też jego sprawdzania w toku lekcyjnym, gdyż główny tok nauki 
słownictwa ma miejsce na platformie. Dzięki temu nauczyciel może skoncentrować się 
na zagadnieniach dotyczących gramatyki czy konwersacji. Dodatkowo nauczyciel może 
dowolnie zarządzać słownictwem czy też śledzić postępy uczniów. Należy wspomnieć, 
iż w XI edycji programu, czyli semestrze zimowym roku szkolnego 2017/2018 prawie 
140 000 uczniów wykonało ponad 300 mln powtórek słów [16].

2.2. Grupa badana

Grupą badaną byli uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych, w których prowadzone 
było nauczanie dwujęzyczne zgodnie z metodą CLIL – Content Language Integrated Le-
arning (Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe) na przedmiocie „Biologia 
w języku angielskim”. W sumie badanie dotyczyło 119 uczniów Publicznego Gimna-
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zjum nr 2 w Łukowie. Liczba uczniów w klasie I wynosiła 29, w dwóch klasach II – 58, 
a w klasie III – 32. Pomiar przeprowadzono podczas pierwszego semestru roku szkol-
nego 2016/2017. Zajęcia w każdej klasie prowadzone były w dwóch grupach kilkuna-
stoosobowych. Podczas nauki uczniowie wykonywali 2-3 powtórzenia dziennie 5 razy 
w tygodniu. Zadania koncentrowały się na uzupełnianiu luk w maksymalnie 20 zdaniach 
podczas jednej sesji. Uczniowie wykonywali sesje głównie za pomocą smartfonów, ale 
również na komputerze. Średni czas jednej sesji dochodził do 5 minut, ale często był jesz-
cze krótszy, gdyż w powtórzeniach pojawiała się znacznie mniejsza liczba słów i tylko te, 
które wymagały powtórzenia.

3. Baza danych platformy

Wszystkie aktywności uczniów jak wykonywane sesje, powtarzane słownictwo, czas 
wykonywania sesji, liczba popełnianych błędów, liczba słów w kategorii dobrze i bardzo 
dobrze zapamiętanych czy systematyczność są zbierane i przetwarzane przez platformę. 
Taka baza zebranych informacji pozwala na przygotowanie wielu podsumowań. Poniższe 
rysunki 1-6 prezentują stopień poznania słownictwa na poziomie bardzo dobrze pozna-
nym w poszczególnych klasach gimnazjalnych 1-3, ale także zaangażowanie uczniów 
w prace na platformie zaprezentowane jako średnia liczba wszystkich sesji, czy też śred-
nia liczba dni pracy. 

Rysunek 1. Średnia liczba wykonanych sesji oraz dni nauki w klasie I [opracowanie własne] 

Rysunek 2. Liczba uczniów a stopień opanowania słownictwa w klasie I [opracowanie własne]

średnia liczba dni pracy średnia liczba wszystkich sesji 

64 83 

S Y S T E M A T Y C Z N O Ś Ć P R A C Y N A P L A T F O R M I E 

 

> 150 < 150 

11 
18 

S T O P I E Ń O P A N O W A N I A S Ł O W N I C T W A 
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Rysunek 3. Średnia liczba wykonanych sesji oraz dni nauki w klasie II [opracowanie własne] 

Rysunek 4. Liczba uczniów a stopień opanowania słownictwa w klasie II [opracowanie własne]

Rysunek 5. Średnia liczba wykonanych sesji oraz dni nauki w klasie III [opracowanie własne] 

Rysunek 6. Liczba uczniów a stopień opanowania słownictwa w klasie III [opracowanie własne]

 
S Y S T E M A T Y C Z N O Ś Ć P R A C Y N A P L A T F O R M I E 

56 
51 

średnia liczba wszystkich sesji średnia liczba dni pracy 
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S Y S T E M A T Y C Z N O Ś Ć P R A C Y N A P L A T F O R M I E 
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23 9 
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Przedstawione rysunki (1, 3, 5) ujawniają systematyczność pracy uczniów na platfor-
mie liczonej jako średnią liczbę wszystkich wykonanych sesji oraz średnią liczbę dni pra-
cy. Przy czym należy zaznaczyć, iż całkowita  liczba dni pracy w pierwszym semestrze, 
po odliczeniu dni wolnych od nauki, wynosiła 78. Ponadto kolejne rysunki (2, 4, 6) wska-
zują, na liczbę uczniów z podziałem na tych, którzy opanowali ponad 150 słów w ciągu 
semestru oraz na tych, którzy tej liczby nie osiągnęli. Liczba słów jaką można było mak-
symalnie opanować wynosiła 200, ale ze względu na różnice w systematyczności pracy 
indywidualnej, jak i całej klasy, liczba ta różniła się między klasami. I tak maksymalna 
liczba słów, jaką opanowali uczniowie klasy I wyniosła 191, klasy II 165 a klasy III 177. 

Na kolejnych rysunkach (7, 8, 9) przedstawiono stopień opanowania słownictwa przez 
poszczególnych uczniów w uszeregowaniu zgodnym z osiągniętym wynikiem w kolej-
nych klasach od najwyższego do najniższego. Wykresy wskazują na różnorodność za-
angażowania poszczególnych uczniów w klasach, ale jednocześnie na istniejące różnice 
pomiędzy klasami 1, 2 i 3.

Rysunek 7. Liczba słów opanowanych przez poszczególnych uczniów w klasie I [opracowanie własne]

Rysunek 8. Liczba słów opanowanych przez poszczególnych uczniów w klasie II  [opracowanie własne]
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Rysunek 9. Liczba słów opanowanych przez poszczególnych uczniów w klasie III  [opracowanie własne]

Poniższe rysunki (10, 11, 12) przedstawiają rozkłady zaangażowania uczniów do sys-
tematycznej i równomiernej pracy w ciągu semestru. Pod uwagę wzięto liczbę wszystkich 
wykonanych sesji, jednak bez względu na systematyczność. Dane przyporządkowano do 
poszczególnych uczniów we wszystkich klasach gimnazjalnych.

Rysunek 10. Relacje systematyczności do liczby wszystkich sesji osiąganych przez poszczególnych 
uczniów w klasie I [opracowanie własne]

Rysunek 11. Relacje systematyczności do liczby wszystkich sesji osiąganych  przez poszczególnych 
uczniów w klasie II [opracowanie własne]
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Rysunek 12. Relacje systematyczności do liczby wszystkich sesji osiąganych przez poszczególnych 
uczniów w klasie III [opracowanie własne]

4. Wyniki i analiza

4.1. Efektywność platformy

W poprzednim rozdziale przedstawiono liczne ryciny, w których można zobaczyć pew-
ne prawidłowości. Poniżej została przedstawiona analiza efektywności platformy wspoma-
gającej proces uczenia się nowego słownictwa specjalistycznego przez uczniów klas gim-
nazjalnych. Dyskusji poddano również aspekt systematyczności indywidualnej nauki i jej 
wpływu na liczbę zapamiętanych słów. Wszystkie dane przedstawiono jako względne, dla 
przejrzystości prezentowanych zakresów. Choć poziom opanowania słownictwa u poszcze-
gólnych uczniów waha się znacznie, głównie ze względu na różny stopień zaangażowania, 
to wykonane korelacje Pearsona dla całych klas wskazują na wysoką zależność.

I tak kolejne rysunki (7, 8, 9) przedstawiające stopień opanowania słownictwa przez 
poszczególnych uczniów klas I-III w konfrontacji z rysunkami 1-6 uwidaczniają spadek 
procentowy liczby uczniów, którzy opanowali słownictwo na poziomie 150 słów i więcej 
w ciągu jednego semestru. W kolejnych klasach wynosi on 62% dla klas I liczących 29 
uczniów, 32% dla klas II liczących 58 uczniów i 28% dla klas III liczących 32 uczniów. 
Jest on wynikiem przede wszystkim spadku zaangażowania w wykonywanie sesji, za-
równo na poziomie systematyczności, jak i zmniejszonej ogólnej liczby wszystkich sesji. 
I tak średnia liczba wszystkich sesji kształtuje się następująco kl. I – 83, kl. II – 56, kl. III 
– 59. Przy czym spadek średniej liczby dni pracy na platformie wygląda następująco kl. 
I – 64, kl. II – 51, kl. III – 41. Pamiętać należy, iż wymagana liczba dni pracy wynosiła 78, 
a więc nie wszyscy uczniowie, mimo istniejącej konieczności uczyli się systematycznie. 
Liczba ta jest liczbą dni szkolnych w pierwszym semestrze, podczas których uczniowie 
byli zobowiązani wykonać poszczególne sesje.

Wizualizacja systematyczności względem liczby wszystkich wykonanych sesji w po-
szczególnych klasach pokazana została na rys. 10-12. Wyniki obliczeń współczynnika 
korelacji Pearsona wynoszące kolejno dla klas I – 0.76, klas II – 0.78 i klas III – 0.79 
można interpretować jako dodatnie i dość silne. Pamiętać jednak należy, iż zależność ta 
nie jest wprost przyczynowo-skutkowa.

Kolejne rysunki (13, 14, 15) przedstawiają rozkłady korelacji systematyczności (licz-
by dni powtórzeń) do poziomu bardzo dobrego opanowania słownictwa wśród poszcze-
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gólnych uczniów w klasach gimnazjalnych I-III. Wyniki obliczeń współczynnika korela-
cji Pearsona dla klas I – 0.86, klas II – 84 i klas III – 0.77 wskazują na bardzo dużą siłę 
tej zależności. Podobną silną zależność obserwujemy porównując liczbę wszystkich sesji 
do liczby opanowanego słownictwa, co zostało pokazane na rysunkach 16-18. Wyniki 
obliczeń współczynnika korelacji Pearsona dla kolejnych klas wynoszą klasa I – 0.84, 
klasa II – 0.61, klasa III – 0.62.

Rysunek 13. Stopień opanowania słownictwa przez poszczególnych uczniów w klasie I względem 
systematyczności [opracowanie własne]

Rysunek 14. Stopień opanowania słownictwa przez poszczególnych uczniów w klasie II względem 
systematyczności [opracowanie własne]

Rysunek 15. Stopień opanowania słownictwa przez poszczególnych uczniów w klasie III względem 
systematyczności [opracowanie własne]



15

Artur Baranowski

Następne rysunki (16, 17, 18) przedstawiają rozkłady korelacji całkowitej liczby wy-
konanych sesji, również względem poziomu opanowania słownictwa do bardzo dobrego 
wśród poszczególnych uczniów w klasach gimnazjalnych I-III. W tym przypadku liczba 
wykonanych sesji, jak i ich czas nie wynikają z systematyczności, ale z faktu wykonania 
nawet wielu sesji w ciągu jednego dnia.

Rysunek 16. Stopień opanowania słownictwa przez poszczególnych uczniów w klasie I względem liczby 
wykonanych sesji [opracowanie własne]

Rysunek 17. Stopień opanowania słownictwa przez poszczególnych uczniów w klasie II względem liczby 
wykonanych sesji [opracowanie własne]

Rysunek 18. Stopień opanowania słownictwa przez poszczególnych uczniów w klasie III względem liczby 
wykonanych sesji [opracowanie własne]
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Jeszcze wyższy stopień korelacji Pearsona wynoszący 0.97 wskazuje analiza pomię-
dzy poszczególnymi kategoriami pokazanymi jako średnie liczby zapamiętanych słów 
w czterech kategoriach pogrupowanych w odstępach co 50 słów, przy czym kategoria 1 to 
uczniowie z liczbą ponad 150 opanowanych słów, kategoria 2 to uczniowie z zakresem 
100-149 słów. Pozostałe kategorie są mniej liczne (kategoria 3: 50-99 słów; kategoria 
4: 0-49 słów), jeśli chodzi o reprezentacje uczniów. Poniższy rysunek 19 przedstawia taką 
zależność dla wszystkich klas gimnazjalnych, w kategoriach 1-4 dla każdej z nich.

Rysunek 19. Korelacja opanowania słownictwa przez uczniów w stosunku do liczby wykonanych sesji dla 
wszystkich klas [opracowanie własne]

Powyższe średnie liczby są zaniżone z powodu faktu, iż 4 uczniów nie wykonywało 
sesji w ogóle w tym semestrze, a 5 kolejnych osób wykonało jedynie 10 lub mniej sesji 
w ciągu całego semestru. Można powiedzieć, iż ta grupa osób licząca 8% całej grupy nie 
podjęła nauki na tej platformie w ogóle, mimo wyznaczenia zadania jako obowiązkowe, 
z którego uczniowie otrzymywali jedną ocenę w miesiącu. W związku z tym wartości 
powyższych korelacji byłyby wyższe, gdyby w analizie wykluczyć tę grupę. Dane te jed-
nak są istotne, gdyż pokazują jaki odsetek osób nie chce uczestniczyć w tej formie pracy, 
co może być kolejnym zagadnieniem badawczym, poszukującym przyczyn takiego sta-
nu. Z doświadczeń autora wynika, iż uczniowie mają dostęp do internetu i medium np. 
telefonu, ale ze względu na np. na niską wartość zagrożenia wynikającą z braku wyko-
nania zadania i ogólną niechęć do systematycznej nauki, uczniowie nie podejmują rów-
nież tej formy pracy, co nasila się w klasach starszych. Prawdopodobnymi przyczynami 
mogą być przemęczenie wynikające z przeładowanego programu nauczania lub też ni-
ska motywacja wewnętrzna.  Wcześniejsze badania autora [17] jak również wieloletnie 
doświadczenie wskazują na wysoką efektywność platformy. Studenci pierwszego roku 
nauki potrafią osiągnąć średnio pułap 450 słów bardzo dobrze nauczonych. Takie tempo 
pracy jest możliwe, gdyż zakres merytoryczny jest w zasadzie podstawowy dla studen-
tów biologii, a ponadto liczba godzin zajęć jest dwukrotnie wyższa. Potwierdzają to też 
testy końcowe skupiające się na  pomiarze efektywności platformy. Wykonany w tych 
badaniach eksperyment (wykonanie testu na początku nauczania z użyciem platformy 
instaling i po jego zakończeniu) potwierdza, iż systematyczność wpływa na liczbę za-
pamiętanych słów. Wyniki testów t-Studenta p=1.13 E-29 oraz p=2.36E-14 dla dwóch 
różnych typów zadań wskazują na wysoki poziom istotności. W niektórych zadaniach 
skuteczność wykonania zadań z użyciem ćwiczonego słownictwa wynosi nawet ponad 
90% [17]. W przedmiotowej analizie widać, iż uczniowie wykonujący większą liczbę se-
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sji wykonują również średnio większą liczbę powtórzeń tj. są bardziej systematyczni, ale 
co najważniejsze osiągają najwyższy stopień opanowania słownictwa (wynik korelacji 
jest bardzo silny i wynosi 0.97). Można więc przyjąć, iż jest liniowa zależność między 
liczbą powtórzeń a lepszym stopieniem opanowania słownictwa mierzony liczbą słów. 
Powstaje w tym miejscu pytanie, czy wyniki osiągane na platformie przekładają się na re-
alne praktyczne umiejętności? Oraz czy istnieje ścisła zależność przyczynowo-skutkowa 
tej zależności? Ze względu jednak na niewielką liczbę badań w tym zakresie na pytania te 
należałoby odpowiedzieć przeprowadzając dodatkowe badania i eksperymenty.

5. Podsumowanie i wnioski 

Platformy elearningowe stają się coraz częstszym medium kontaktu nauczycieli oraz 
uczniów. Niektóre kraje europejskie (np. Dania, Norwegia) umożliwiły w zasadzie do-
stęp do treści nauczania poprzez takie platformy (VLE – virtual learning environment) 
dla wszystkich uczniów. W Polsce według ostatnich badań procent uczniów mających 
dostęp do takich platform wynosi poniżej 50%, a średnia dla krajów UE wynosi 61% [7]. 
Sytuacja ta jest między innymi wynikiem bardzo słabego wyposażenia Polskich szkół 
w urządzenia cyfrowe, gdyż na wszystkie kraje europejskie zajmujemy trzecie miejsce od 
końca pozostawiając w tyle jedynie Rumunię i Turcję [18].

W Polsce platforma instaling odnotowuje dynamiczny rozwój, a każdego roku powięk-
sza się liczba jej użytkowników [16, 17]. Efektywność tej  platformy jest jednak rzadkim 
przedmiotem pomiaru czy też badań, a potrzeba argumentowania wśród uczniów, rodzi-
ców czy nawet wśród osób zarządzających edukacją bywa niezbędną, będąc rękojmią dla 
wprowadzania i utrzymania takich innowacji. 

Postawione cele na początku pracy pozwalają przyjąć i ocenić platformę jako efektyw-
ne medium do nauki słownictwa specjalistycznego w oddziałach dwujęzycznych. Jedno-
cześnie, zwraca uwagę fakt, wyraźnego spadku zaangażowania uczniów w systematyczną 
pracę wraz z wiekiem w klasach gimnazjalnych. 

Wcześniejsze badania [17] wskazują również, iż pracę na platformie można prowadzić 
nawet w grupie dość różnorodnej, jeśli chodzi o stopień zaawansowania językowego. 
Można też uznać, iż każdy stopień zaangażowania, czyli różny stopień systematyczności 
przynosi pozytywne efekty. Jest on jednak uzależniony od systematyczności.

Istnienie bardzo silnej liniowej korelacji między systematycznością pracy na platformie 
a liczbą nauczonych słów (współczynnik korelacji Pearsona 0.97) oraz wcześniejszych eks-
perymentów w tym zakresie [17] pozwala przyjąć stanowisko lub też postawić tezę o ist-
niejącym związku przyczynowo-skutkowym w tym zakresie. Autor wskazuje jednak, iż ba-
dania te należy traktować jako wstępne, a w tym obszarze potrzebne są dodatkowe badania 
i eksperymenty będące podstawą empirycznego wyjaśnienia takiego założenia.

6. Podziękowania

Podziękowania kieruję dla twórców platformy Insta.Ling firmy Atinea Sp. z o.o. oraz 
Druid Multimedia Sp. z o.o.  za stworzenie i umożliwienie bezpłatnego dostępu do platfor-
my e-learningowej umożliwiającej naukę języków obcych oraz jej ciągłe udoskonalanie.
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Skuteczność nauki słownictwa na platformie on-line – instaling.pl w klasach 
dwujęzycznych gimnazjum

Streszczenie 
Uczenie i nauczanie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym platform e-learningo-

wych jest coraz częstszą szkolną praktyką. Przedstawiona w pracy platforma instaling wspomagająca naukę 
języków obcych w aspekcie nauki słownictwa specjalistycznego w klasach dwujęzycznych. W ramach po-
miaru efektywności tego rozwiązania postawiono dwa cele. Pierwszy dotyczy oceny, w jakim stopniu i jaką 
liczbę słów mogą opanować w normalnym cyklu kształcenia uczniowie klas gimnazjalnych na przedmiocie 
biologia nauczanym w języku angielskim. Drugim celem jest próba określenia związku między systema-
tycznością a liczbę przyswojonych słów. W trakcie pierwszego semestru nauki w roku szkolnym 2016/2017 
119 uczniów dokonywało codziennych kilkuminutowych sesji polegających na uzupełnieniu luki w zdaniu 
odpowiednim słowem w języku angielskim pasującym do kontekstu zdania, posiadając jego odpowiednik 
w formie podstawowej w języku polskim. Podsumowanie pierwszego semestru pozwoliło stwierdzić, iż plat-
forma e-learningowa jest skutecznym sposobem wspomagającym  naukę nowego specjalistycznego słownic-
twa. W badaniach 70% uczniów zapamiętuje ponad 100 słów, a ponad 50% uczniów zapamiętuje ponad 150 
słów. Należy jednak podkreślić, iż maksymalna liczba słów zależy od tempa pracy klasy, jej możliwości oraz 
uwarunkowań indywidualnych. W tych badaniach maksymalną liczbę słów do nauki wyznaczono na pozio-
mie 200 słów, ale liczba ta nie została osiągnięta ze względu na tempo pracy poszczególnych klas. W klasach 
I maksymalna, osiągnięta liczba słów wynosiła 191, w klasach II 165 a w klasach III 177.  Dalsze analizy 
i wcześniejsze badania pozwoliły przyjąć założenie, iż systematyczność wykonywanych sesji wpływa na 
liczbę zapamiętanego słownictwa (współczynnik korelacji Pearsona wyniósł 0.97). Badania te jednak należy 
traktować jako wstępne, a w obszarze tym potrzebne są dodatkowe badania i eksperymenty, aby przyjąć takie 
założenie z dużym prawdopodobieństwem. Jednocześnie, zwraca uwagę fakt wyraźnego spadku zaangażo-
wania uczniów w systematyczną pracę wraz z wiekiem w klasach gimnazjalnych. Należy również zauważyć, 
iż przedstawione w tej pracy narzędzie wspomagające proces uczenia się i nauczania ma wiele zalet dla na-
uczyciela i ucznia w codziennej praktyce szkolnej. 

Słowa kluczowe: e-learning, platformy learningowe, nauka słownictwa, instaling, język angielski, CLIL – 
Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe, nauczanie dwujęzyczne, TIK – Technologia Informa-
cyjno-Komunikacyjna
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The effectiveness of vocabulary learning on e-learning instaling.pl  platform in 
Lower Secondary School’s bilingual classes

Abstract 

Teaching and learning using ICT (Information Computer Technology), including e-learning platforms or 
VLE (Virtual Learning Environment), is more and more often practice in schools. Presented in this paper the 
platform installing supports foreign language learning in the aspect of bilingual teaching. As part of measure-
ment of effectiveness, two aims have been set. The first one concerns with the assessment to what extent the 
number of words can be learned by Lower Secondary School students. The second aim is to try to determine 
the relationship between systematic students learning on the platform and the number of remembered words. 
During the first term of the school year 2016/2017, 119 students have been learning by filling the gaps in the 
sentences with an appropriate English word. It had its translation in Polish. The summary of the first term 
let to conclude that the e-learning platform is an effective way supporting learning vocabulary. The research 
shows up that 70% of students remember over 100 words, and over 50% of them remember over 150 words. 

It should be pointed out that the maximum number of words depends on the class, its capabilities and in-
dividual issues. In these anlasys, the maximum number of words set to learn by the teacher was 200 words, 
but this number was not exceeded. In grade I the maximum number of words reached by students was 191, 
in grade II 165 and in grade III 177. Further analyses and earlier research allow assuming that the systematic 
work on the platform affects the number of vocabulary learnt by students (Pearson’s correlation coefficient is 
0.97). However, these studies should be seen as preliminary, and in this area additional research is needed and 
experiments provided, such assumption possesses high probability. At the same time, pupils’ engagement in 
systematic work decreases along the age. It should also be noted that this tool supports learning and teaching 
and from teachers perspective it has many advantages in everyday school practice.

Keywords: e-learning, VLE – Virtual Learning Environments, vocabulary teaching and learning, instaling, 
English language, CLIL – Content and Language Integrated Learning, bilingual teaching, ICT – Information 
Computer Technology
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Edukacja przedszkolna – prosta czy złożona? 
Problem poleceń złożonych w edukacji przedszkolnej

1. Wstęp

Podjęte w artykule rozważania koncentrują się wokół problemu wykonywania poleceń 
złożonych przez dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego. Jest to ostateczny 
moment, w którym można przygotować dzieci do nauki szkolnej, uwzględniając wyko-
nywanie wieloetapowych zadań. Dziecko zaczynające naukę w pierwszej klasie szkoły 
podstawowej traktowane jest jak mały uczeń, który dużo już umie i wiele potrafi. Nie ma 
tam czasu i miejsca na kształtowanie umiejętności wykonywania takich zadań. Poruszany 
problem jest o tyle istotny, że cała nauka szkolna już od pierwszych dni jej trwania, aż po 
klasę maturalną w dużej mierze oparta jest właśnie na wykonywaniu ciągów poleceń. 
Tymczasem przeprowadzone wstępne obserwacje oraz rozmowy z nauczycielami i rodzi-
cami pozwalają dostrzec, że takie sytuacje nastręczają dzieciom nie lada trudności.

Z poczynionych dotychczas analiz wynika również, że w przedszkolach pomija się 
problem przygotowania dzieci do wykonywania poleceń złożonych. Podobnie jest także 
w publikacjach pedagogicznych i psychologicznych dotyczących wychowania i kształ-
cenia dzieci przedszkolnych. Jakie ma to konsekwencje i czemu tak się dzieje? Artykuł 
stanowi próbę odpowiedzi na te pytania.

2. Istota podjęcia tematyki poleceń złożonych 

Z analizy wymagań stawianych młodszym uczniom od pierwszych dni ich pobytu 
w szkole wynika, że muszą oni zatrzymać w pamięci ważne informacje, zrozumieć je,  
a potem odtworzyć. Częstokroć nie są to proste, łatwe polecenia, a całe układy treści, któ-
re mały uczeń musi odpowiednio zorganizować w swojej główce. Obserwacje, rozmowy 
z nauczycielami i rodzicami potwierdzają, że takie sytuacje nastręczają dzieciom nie lada 
trudności. Dorośli zakładają bowiem, że dzieci realizują zadania pamięciowe w podobny 
sposób jak oni sami. Niezrozumienie dziecięcego funkcjonowania w sytuacji wykonywa-
nia poleceń złożonych prowadzi jednak do nieporozumień i nieporadności pedagogicznej 
dorosłych, a także do frustracji dzieci.

Aby zobrazować poruszony problem przytoczę kilka przykładów ze szkolnej rzeczy-
wistości. Nauczycielka rozpoczynając zajęcia, wita się z dziećmi. Bierze do ręki elemen-
tarz i wydaje polecenie: – Otwórzcie plecaki i wyjmijcie zielony zeszyt ćwiczeń, otwórzcie 
na stronie siedemnastej, znajdźcie zadanie drugie, tam, gdzie jest duży rysunek misia. 
Nim nauczycielka skończyła mówić, sporo dzieci zaczęło manipulować przy plecakach 

1 Katedra Pedagogiki Małego Dziecka, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Wydział Nauk 
Pedagogicznych, AkademiaPedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, www.aps.edu.pl, 
agnieszkapiechowicz3@gmail.com.
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i szukać książeczki, a w klasie zrobił się harmider, który skutecznie zagłuszył jej słowa. 
Mali uczniowie skupieni na tym, by znaleźć odpowiedni zeszyt zapomnieli dalszej in-
strukcji i gdy po chwili podręczniki lądują na ławce pada pytanie: – Na której stronie? 
Pani powtarza polecenie. Za chwilę Jaś, który dopiero uporał się z pierwszą częścią za-
dania, powtarza pytanie kolegi. W tym samym czasie Ania, która znalazła już odpowied-
nią stronę w zeszycie dopytuje: – A które zdanie? To z misiem? W sali panuje chaos. 
Ponieważ nauczycielka nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, zaczyna się 
denerwować i podniesionym tonem mówi: – Nie uważacie! Powtarzam już trzeci raz! 
Gdybyście słuchali wiedzielibyście wszystko! Strona siedemnasta, zadanie numer dwa, 
z misiem. Robi się nieprzyjemnie, nauczycielka ma poczucie pedagogicznej bezradności. 
Dzieci czując dezaprobatę Pani milkną, nie bardzo jednak rozumiejąc czym zawiniły. 
Chciały przecież wykonać zadanie jak najlepiej i zadowolić Panią.

Innym przykładem może być zachowanie dzieci podczas przygotowań do wycieczki 
szkolnej. Nauczycielka zwraca się do uczniów: 

 – Dziś wybieramy się na wycieczkę do ZOO. Przed wyjściem proszę skorzystać z toa-
lety, bo w autokarze nie będzie takiej możliwości! Kto skorzysta ustawia się parami przed 
drzwiami. Każdy pilnuje swojej pary przez całą wycieczkę, nikt się nie rozdziela. Jak 
wszyscy będą gotowi wychodzimy do szatni. Pamiętajcie, żeby zmienić obuwie, zabrać 
plecaki i czapki z daszkiem, bo słońce mocno dziś świeci. W plecakach macie wodę, ale 
nie wolno jej pić w autokarze, bo można się zakrztusić! Rozumiecie? 

Dzieci kiwają główkami, bo wiedzą, że takiego zachowania oczekuje od nich Pani. Poru-
szone perspektywą wycieczki wstają i zaczynają działać. Jak niewiele zapamiętały z jej słów 
pokazuje realizacja zadania. Niektóre dzieci od razu ustawiają się przed wyjściem do sali, chcąc 
być w pierwszej parze, o toalecie przypominają sobie w butach i z czapką na główce; inne sku-
piwszy się na informacji o wodzie biegną do swoich plecaków, żeby sprawdzić, czy na pewno 
rodzice spakowali im napój, znajdując butelkę wykrzykują radośnie: – Mam wodę! Jeszcze 
inne, zainteresowane celem wycieczki dopytują Panią czy w ZOO można zobaczyć prawdzi-
wego słonia i żyrafę. Nauczycielka ignoruje dziecięce pytania, kręci głową i próbując zapano-
wać nad chaosem podnosi głos, znów zwracając się do dzieci ciągiem poleceń:

 – Proszę zostawić teraz plecaki! Najpierw toaleta! Później weźmiecie torby i wyjdziemy do 
szatni, ubierzecie się i wyjdziemy do autokaru! Powoli, każdy zdąży, stójcie grzecznie! Stasiu, 
stoimy w parach, szukaj pary! Niestety ostatnie słowa nauczycielki giną we wrzawie dziecięcej 
krzątaniny i ekscytacji...

 Jeszcze innym przykładem obrazującym zasygnalizowany problem jest zadawanie dzie-
ciom prac domowych. Najczęściej zadania te nauczycielka objaśnia pod koniec lekcji (bywa, że 
czasem również po dzwonku oznajmiającym przerwę). Mówi, na której stronie i jakie ćwicze-
nia dzieci mają wykonać w domu, prosząc jednocześnie, aby zaznaczyły je w zeszytach ćwi-
czeń. Pod koniec zajęć mali uczniowie są zazwyczaj mało uważni, kręcą się, chcąc już wyjść 
na przerwę. Część z nich ma już także zamknięte zeszyty ćwiczeń i tęsknie patrzy za okno lub 
na drzwi, dzielące klasę i korytarz. Później, w domowym zaciszu dzieci te mają problem z od-
robieniem pracy domowej. Pamiętają, że nauczyciel mówił o zadanych do domu ćwiczeniach, 
nie są jednak w stanie przypomnieć sobie, o które zadania chodziło.

Podobnych sytuacji można przytoczyć krocie. Są one męczące i nieprzyjemne, zarówno 
dla dorosłych, jak i dla dzieci, a ich źródeł można upatrywać w tym, że dorośli nie zdają sobie 
sprawy z dziecięcych ograniczeń.
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Pomimo wielu reform polski system oświatowy nadal preferuje „szkołę pamięci” [6], 
dlatego powodzenie szkolne dzieci w dużym stopniu zależy od tego, czy potrafią odpo-
wiednio skupić się, zapamiętać i odtworzyć treści zarówno z podręczników, jak i te po-
dawane bezpośrednio przez nauczyciela. Opanowanie wyżej opisanych umiejętności jest 
więc nieodzownym elementem na drodze edukacyjnego sukcesu każdego ucznia. 

3. Polecenia złożone – próba definicji 

Słownik języka polskiego definiuje polecenie jako „wypowiedź nakazującą komuś wy-
konanie jakiejś czynności, zlecenie, rozporządzenie, rozkaz” [1].

Zadanie złożone najczęściej rozpatrywane jest w kontekście edukacji matematycznej, 
jako taki rodzaj ćwiczenia matematycznego, który wymaga wielu obliczeń i przekształ-
ceń. Termin polecenia (ang. command) funkcjonuje również w języku programistycznym 
i stanowi żądanie wykonania danej czynności, a wiele następujących po sobie poleceń 
określane jest mianem skryptu [2].

Wśród definicji opisujących termin polecenia nie znalazłam takiej, która uwzględnia-
łaby ich podział na polecenia proste i złożone. Poniżej przedstawiam więc autorski szkic 
rozróżnienia tych dwóch typów zadań. 

Rysunek 1. Polecenie proste i polecenie złożone

Źródło: Opracowanie własne

Próba takiego ujęcia definicji poleceń prostych i złożonych pozwala w łatwy sposób 
dostrzec czym różnią się obydwa typy zadań. 

Na rozróżnieniu nie można jednak poprzestać, ponieważ zadania złożone mogą przy-
bierać różne formy: 

• zadanie złożone jako łańcuszek uporządkowanych, wynikających z siebie poszcze-
gólnych poleceń (Stasiu, otwórz książkę na siódmej stronie, znajdź zadanie drugie i do-
kładnie przeczytaj polecenie);
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• zadanie złożone, składające się niejako z bloków zadań (dwa polecenia powiązane 
ze sobą, i kolejne dwa, również powiązane niemające jednak żadnego związku z poprzed-
nimi poleceniami ‹Aniu, wstaw wodę i zaparz herbatę, później przynieś mi proszę gazetę 
i okulary, żebym mogła ją przeczytać›);

• zadanie złożone składające się z ciągu nieuporządkowanych, niepowiązanych ze sobą 
ciągów poleceń (Basiu, idź do mamy i powiedz, że jutro przyjedzie ciocia Krysia. Wraca-
jąc przynieś mi gazetę i wypuść kota na dwór, bo słyszę, że drapie drzwi).

Cała nauka szkolna już od pierwszych dni jej trwania, aż po klasę maturalną w dużej 
mierze oparta jest właśnie na wykonywaniu ciągów poleceń. Takimi zadaniami wypełnio-
ne są dziecięce zeszyty ćwiczeń. W taki sposób nauczyciele zwracają się do młodszych 
uczniów. Tymczasem trudności, jakie przejawiają w tym zakresie dzieci zdają się być 
coraz powszechniejsze.

4. Błędne przekonania na temat dziecięcych możliwości 

Używanie poleceń złożonych w komunikacji z dziećmi w wieku przedszkolnym jest 
często spotykanym zjawiskiem. Nie wynika ono jednak ze złej woli dorosłych, a jedynie 
z błędnych przekonań, które żywią wobec dzieci w tym przedziale wiekowym. 

Po pierwsze rodzice i nauczyciele zakładają, że dzieci funkcjonują podobnie do nich 
samych i bez problemu potrafią wykonywać polecenia złożone. Formułują dwa, trzy po-
lecenia, nie bacząc na to, czy dziecko obdarza ich uwagą; czy patrzy na nich, starając się 
pojąć sens kierowanych do niego słów. Nie zadają sobie także trudu sprawdzenia, czy 
maluch zrozumiał, przyjął do świadomości i zapamiętał usłyszane polecenie. 

Po drugie dorośli zapominają, że dzieci nie potrafią obdarzyć uwagą mówiącego do-
rosłego tak długo, aby wysłuchać całe złożone polecenie i przyjąć je do świadomości. 
Kilkulatki nie rozumieją złożonych zadań, nie są w stanie przechować ich w pamięci na 
tyle długo, aby wykonać całość zadania złożonego z pomniejszych instrukcji. 

Kolejny problem to pomijanie przez dorosłych faktu, że w czasie gdy kierują oni do 
swoich podopiecznych długie polecenia, na dzieci oddziałują różnego rodzaju dystrak-
tory, które skutecznie odciągają ich uwagę od mówiącego dorosłego (przykładem może 
być, chociażby przejeżdżająca za oknem śmieciarka). 

Rodzicom i nauczycielom umyka także fakt, że obdarzania uwagą trzeba dzieci na-
uczyć. Zdają się oni traktować skupienie uwagi jako rzecz naturalną, właściwą każdemu 
człowiekowi, także temu małemu. Zapominają, że zdolność tą należy wspólne z dziec-
kiem wypracować i utrwalić. 

Nałożenie się tych grup czynników sprawia, że sytuacje wykonywania zadań złożo-
nych stają się dla dziecka niebywale trudne. Dorośli przyjmując, że dziecko ich lekcewa-
ży okazują niezadowolenie, karcą je. Denerwują się i zarzucają dziecku lenistwo i nie-
uważność. Dziecko nie rozumiejąc czym zawiniło, nie zgadza się z karą i reaguje buntem. 

5. Obecny stan wiedzy dotyczący umiejętności wykonywania poleceń 
złożonych przez dzieci 

 Próbując zrozumieć opisane problemy szukałam wyjaśnień takiego stanu rzeczy w li-
teraturze psychologicznej i pedagogicznej; znalazłam ustalenia dotyczące osobno:
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 – dziecięcej pamięci [3] 
 – skupienia uwagi [4] 
 – wydobywania informacji pamięciowych [5]
 – wspomagania dzieci w zapamiętywaniu wierszy [6].
Nie ulega wątpliwości, że warunkiem wykonywania złożonych poleceń jest ich zapa-

miętanie. Wiadomości na temat pamięci są bardzo obszerne, jednak w większości skupia-
ją się na osobach dorosłych. Ogólną charakterystykę dziecięcej pamięci podaje w swojej 
książce M. Jagodzińska [3]. Autorka w swej monografii sygnalizuje różnice pomiędzy 
funkcjonowaniem pamięci u dzieci i u osób dorosłych oraz problem dziecięcej nieporad-
ności w szkolnych sytuacjach zadaniowych typu: zapamiętaj i powtórz.

Rozwijaniem dziecięcej pamięci w połączeniu ze wdrażaniem do skupiania uwagi 
w ramach wychowania przedszkolnego zajmują się E. Gruszczyk i E. Zielińska [6]. Z mo-
jego rozeznania wynika, że z publikacji tej korzysta się w przedszkolach. Problem w tym, 
że nawet w tej pozycji nie rozpatruje się sposobów, w jakie dzieci zapamiętują i wykonują 
złożone polecenia. 

Ustalenia dotyczące skupienia uwagi, stanowiącej warunek zapamiętania wszelkich 
informacji także w większości dotyczą ludzi dorosłych [7] [8]. Kwestia uwagi jest po-
ruszana najczęściej w podręcznikach z psychologii rozwojowej [9] [10], jednak opisy 
są krótkie i omawiane w powiązaniu z procesami pamięci i spostrzegawczości [4] [11]. 
Dość obszerne studium samej uwagi wraz z przeglądem jej różnych teoretycznych modeli 
odnalazłam w książce pod redakcją Z. Romana [12], jednakowoż ustalenia tam zawarte 
także dotyczą dorosłych. Być może dlatego w publikacjach dla nauczycieli i rodziców 
podkreśla się konieczność rozwijania uwagi u dzieci, natomiast nie podaje się metod we-
dle których należałoby to zalecenie realizować [13].

Realizowanie złożonych poleceń oprócz ich zapamiętania wymaga wydobywania in-
formacji z pamięci w odpowiedniej kolejności. Wydobywanie informacji z pamięci jest 
procesem złożonym, angażującym wiele poznawczych zasobów. Najwięcej wiadomości 
na temat tego zjawiska znalazłam w monografii A. Hankały [5]. Kwestia zasygnalizowa-
na jest także w podręcznikach z zakresu psychologii. Znowu ustalenia te dotyczą głównie 
ludzi dorosłych.

W dostępnej mi literaturze pedagogicznej [14] [15] [16] z zakresu wychowania przed-
szkolnego pomija się problemy dzieci w sytuacji wykonywania wieloetapowych poleceń. 
Nie odszukałam odpowiedzi na pytanie, jak funkcjonują dzieci, gdy mają wykonać pole-
cenie złożone ani jak uczyć przedszkolaki radzenia sobie w realizacji takich poleceń. Nie 
udało mi się także odnaleźć informacji o różnicach, powodujących, że jedne dzieci radzą 
sobie w sytuacjach złożonych, a inne nie. 

Mimo rozległej wiedzy na temat pamięci i rozwoju dzieci kwestią otwartą pozostają 
sposoby, wedle których przedszkolaki i pierwszoklasiści realizują powierzone im zadania 
złożone. Wiemy, jak dzieci rozumują, niewiele jest natomiast informacji o tym, jakie czyn-
niki ułatwiają, a jakie utrudniają im realizację zadań złożonych. Niedostatki tej wiedzy 
powodują, że dorośli kierują do dzieci złożone polecenia, mając przekonanie, że dzieci 
wykonają je z taką samą łatwością jak dorośli. Nie wspomagają dzieci w zapamiętywaniu, 
w skupianiu uwagi natomiast stosują represje, gdy ich wymagania nie zostają spełnione.
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5. Wyzwania badawcze – określenie możliwości i ograniczeń dzieci 
w sytuacjach wykonywania poleceń złożonych 

Wniknięcie w możliwości i ograniczenia dzieci w sytuacji wykonywania poleceń 
złożonych w naturalnych sytuacjach przedszkolnych jest utrudnione. Dzieje się tak ze 
względu na obecność rówieśników, dynamikę prowadzenia zajęć oraz inne dystraktory. 
Edukacja przedszkolna jest specyficzną formą kształcenia najmłodszych dzieci. Nieod-
łącznym jej elementem jest wspomniana grupa rówieśnicza, która pełni bardzo istotną 
rolę w całym procesie wychowania przedszkolnego. Niestety, ciągłe współtowarzyszenie 
rówieśników i jego konsekwencje (w postaci, chociażby hałasu oraz ogólnego „rozgar-
diaszu”) bywa również elementem zakłócającym wyniki prowadzonych w takiej grupie 
badań. Dlatego, aby lepiej uchwycić sposoby realizacji zadań złożonych planuję przepro-
wadzenie serii indywidualnych eksperymentów diagnostycznych.

Wszystkie eksperymenty zostaną przeprowadzone w naturalnych warunkach, na znanym 
dziecku terenie przedszkola – w salach zabaw, w sali gimnastycznej, w ogrodzie przedszkolnym. 
Zakładam, że taki teren badań zapewni dzieciom poczucie bezpieczeństwa, zredukuje dziecięcy 
stres towarzyszący wykonywaniu postawionych im zadań i pozwoli maksymalnie skupić się na 
ich realizacji. Każde dziecko, jak sygnalizowałam, będzie realizowało zadania indywidualnie.

Scenariusze eksperymentów zostały skonstruowane w taki sposób, aby ukazywać 
funkcjonowanie dzieci podczas wykonywania zadań złożonych, w zakresie wszystkich 
obszarów objętych podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Aby dopełnić całokształtu badań i lepiej zrozumieć zachowania dzieci podczas wyko-
nywania zadań złożonych serię eksperymentów uzupełnię zebraniem informacji na temat 
każdego dziecka pochodzących od ich rodziców i nauczycieli.

Uzyskane w wyniku eksperymentów dane pozwolą mi wskazać różnice indywidual-
ne występujące pomiędzy dziećmi w zakresie wykonywania poleceń złożonych. Dzięki 
wyodrębnieniu różnic będę mogła zakwalifikować przedszkolaki do jednej z trzech grup: 
bardzo dobrze wykonujących polecenia złożone, realizujących wieloelementowe zadania 
przeciętnie oraz mających duże trudności z wykonaniem tego typu zadań. Informacje 
otrzymane od rodziców i nauczycieli pozwolą nakreślić ogólną charakterystykę dziecka, 
a także określić, czy i jakie metody stosowane przez dorosłych wspomagają przedszkola-
ki w wykonywaniu poleceń złożonych. Przeprowadzone analizy staną się punktem wyj-
ścia do opracowania sposobów wspomagania dzieci w sytuacjach wykonywania zadań 
złożonych, a co za tym idzie, do polepszenia działalności pedagogicznej w przedszkolu. 

Podstawą opracowania takich strategii będą ustalenia E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, 
dotyczące wspomagania dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamięty-
wania [6]. Koncepcja ta składa się z reguł wspierania rozwoju realizowanego poprzez 
autorskie programy edukacyjne i metod sprzyjających ich realizacji. Są one dostosowane 
do warunków edukacji realizowanych w przedszkolach i szkołach

6. Podsumowanie 

Z przedstawionych dotychczas argumentów jasno wynika, że umiejętność realizowa-
nia poleceń złożonych warunkuje sukcesy edukacyjne dzieci. Mimo pozornej oczywisto-
ści takiego założenia, dotychczas nie prowadzono badań na ten temat. 
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Należy podkreślić, iż umiejętność wykonywania poleceń złożonych musi zostać 
ukształtowana w ostatnim roku wychowania przedszkolnego. Dziecko zaczynające naukę 
w szkole traktowane jest jak mały uczeń, który dużo już umie i dużo potrafi. Nie ma tam 
czasu i miejsca na kształtowanie umiejętności wykonywania takich zadań.

Zdolność wykonania poleceń złożonych nie jest dzieciom naturalnie dana, jest efek-
tem wdrażania ich i przygotowywania do tego typu zadań. Przygotowanie to bierze się 
z sytuacji domowych i przedszkolnych. Na sposób przygotowywania dzieci w edukacji 
domowej mamy ograniczony wpływ, za to można zdobyć argumenty, za tym aby był 
to jeden z celów edukacji przedszkolnej.
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Edukacja przedszkolna – prosta czy złożona? Problem poleceń złożonych 
w edukacji przedszkolnej 

Streszczenie 

W dzisiejszych czasach wychowanie przedszkolne coraz częściej postrzegane jest jako pierwszy, istotny 
etap edukacyjny. Dostrzega się ważność i wartość wczesnych doświadczeń edukacyjnych dzieci. Wiedza ta 
nie przekłada się jednak na doskonalenie wszystkich obszarów dziecięcych aktywności. Jedną z pomijanych 
kwesti jest umiejętność wykonywania poleceń złożonych, kluczowa dla dalszych sukcesów edukacyjnych 
dzieci. Głównym celem artykułu jest ukazanie ważności podejmowanej problematyki badawczej, przegląd 
literatury związanej z tematyką wykonywania poleceń złożonych przez dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
autorska próba definicji i klasyfikacji zadań wieloetapowych. Rozdział zawiera także szkic eksperymentów 
diagnostycznych, których celem jest sprawdzenie umiejętności wykonywania zadań złożonych przez dzieci 
w wieku przedszkolnym. 

Słowa kluczowe: polecenia złożone, edukacja przedszkolna, dziecko w wieku przedszkolnym, sukces edu-
kacyjny

Pre-school education – simple or complex? The problem of complex commands in 
preschool education 

Abstract

Nowadays, pre-school education is more and more often perceived as the first and important educational 
stage. We recognize the importance and value of early childhood learning experiences. However, this knowl-
edge does not translate into improving all areas of children’s activities. One of the overlooked issues is the 
ability to carry out complex commands, crucial for further educational successes of children. The main goal of 
the article is to show the importance of the research issues being undertaken, a review of the literature related 
to the subject matter of the orders given by pre-school children and the author’s attempt to define and classify 
multistage tasks. The chapter also contains a sketch of diagnostic experiments, the aim of which is to test the 
ability to perform tasks submitted by pre-school children.

Keywords: complex tasks, preschool education, pre-school child, educational success
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Konstruktywizm i konektywizm w nauczaniu języka 
obcego – możliwości, trudności, wyzwania

1. Wprowadzenie 

Świat współczesny precyzyjnie scharakteryzował Zygmunt Bauman już kilka lat temu: 
„wczorajsze wypróbowane trasy zmieniają się z dnia na dzień w ślepe zaułki, a tradycyjne, 
kiedyś niezawodne wzory postępowania, zamiast zapewniać sukces, prowadzą do klęski” [1]. 

Zmieniająca się nieustannie i jednocześnie nielinearnie rzeczywistość powoduje, że 
w edukacji wciąż pojawiają się pytania dotyczące dostosowania kształcenia do nowych 
warunków życia w świecie pełnym różnorodnych gadżetów technicznych i możliwości 
poznawania świata. 

Rozwój technologiczny, w tym przede wszystkim wprowadzenie na rynek iPodów 
przez firmę Microsoft w 1998 roku, pierwszych smartfonów pod koniec lat 90. oraz table-
tów iPad korporacji Apple w 2010 roku, zaprezentowanych przez Steve’a Jobsa, spowo-
dował, że coraz częściej korzystamy z mediów podczas uczenia się i nauczania. 

Rozpowszechnienie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych zmienia sposób, 
w jaki ludzie komunikują się ze sobą, pozyskują informacje, spędzają wolny czas, jak 
również zdobywają wiedzę. Edukacja musi zatem przystosować się do zmieniających 
się warunków – nie może funkcjonować w oderwaniu od rzeczywistości, nie może więc 
również istnieć bez współczesnej technologii. 

Należy zauważyć, że znajomość wiedzy z zakresu wspomaganej komputerowo nauki 
języka obcego (ang. Computer Assisted Language Learning – CALL) oraz technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technology – ICT) 
jest dziś wręcz koniecznością. 

Ważnym problemem w dydaktyce szkoły wyższej jest wciąż narastająca ilość infor-
macji z różnych źródeł oraz stopniowo zmniejszająca się liczba godzin zajęć z nauczycie-
lem akademickim (tzw. godzin kontaktowych). 

Na wyzwania współczesności wydają się odpowiadać dwie współczesne teorie peda-
gogiczne – konstruktywizm i konektywizm. Celem pracy jest przedstawienie możliwości 
wykorzystania idei konstruktywistycznych i konektywistycznych w praktyce edukacyjnej 
w nauczaniu – uczeniu się języka obcego na studiach filologicznych oraz zwrócenie uwa-
gi na trudności i wyzwania, jakie wiążą się z ich zastosowaniem. 

2. Teoria konstruktywizmu w dydaktyce języka obcego

Konstruktywizm jako teoria wiedzy zakłada, iż ludzie uczą się w interakcji z otocze-
niem i aktywnie konstruują własną wiedzę, wykorzystując wiedzę już posiadaną. Nie 
rejestrują informacji, ale budują struktury wiedzy w oparciu o własne doświadczenie. 

1 marineczka@mail.ru, Instytut Filologii Rosyjskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski, www.
uniw.rzeszow.pl. 
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Konstruktywizm wyrósł na kanwie psychologii i neurobiologii w latach 60. XX wie-
ku jako opozycja do koncepcji behawiorystycznej [2]. Podwaliny konstruktywistycznych 
idei mają swe źródło już w myśli pedagogicznej Johna Deweya [3], który sprzeciwiał się 
nauczaniu zamkniętemu, biernemu, odległemu od bezpośrednich doświadczeń i bazują-
cemu na przekazaniu uczniowi gotowych do przyswojenia wiadomości. Za fundament 
koncepcji Johna Deweya [4] uznać można zasadę uczenia się przez działanie – szkoła 
powinna sprzyjać aktywności, bezpośredniemu doświadczaniu, eksplorowaniu otacza-
jącego świata i rozwiązywaniu rzeczywistych problemów społecznych i poznawczych. 
Do wybitnych przedstawicieli konstruktywistycznej teorii uczenia się i nauczania należy 
również Jean Piaget, który odrzucił tradycyjne przeświadczenie, że wiedza jest zbiorem 
faktów i informacji, a uznał, że jest to proces ciągłych konstrukcji i rekonstrukcji. Za 
twórcę konstruktywizmu społecznego uważa się Lwa Wygotskiego [5], który podkreślał 
ogromną rolę czynników społecznych i kulturowych w rozwoju intelektualnym. Zwolen-
nikiem Wygotskiego jest Jerome S. Bruner [6], który propaguje uczenie się poprzez od-
krywanie, ponieważ uważa, że nabywanie wiedzy jest procesem aktywnym, przyczynia-
jącym się do powstania nowych poglądów, pojęć i hipotez, które opierają się na obecnej 
lub posiadanej już wiedzy uczącego się. 

Na gruncie polskiej dydaktyki prekursorką konstruktywizmu pedagogicznego (przede 
wszystkim na gruncie dydaktyki matematyki) jest m.in. Dorota Klus-Stańska [7, 8]. Ba-
daczka postuluje odejście od nauczania tradycyjnego, zwanego monologowym, i postę-
powanie zgodne z modelem edukacji dialogowej, bazującym na samodzielnym konstru-
owaniu wiedzy przez uczniów. 

Problematykę konstruktywistycznej dydaktyki języków obcych przedstawia m.in. 
Marzena Żylińska [9].

Podstawowe zasady dydaktyki konstruktywistycznej według D. Klus-Stańskiej są na-
stępujące:

• punktem wyjścia uczenia się jest zawsze aktywność ucznia;
• kluczowe w nauczaniu jest stawianie ucznia w sytuacjach problemowych;
• dla wsparcia uczenia się znacząca jest znajomość przed-wiedzy ucznia;
• nauczanie polega bardziej na rozpoznawaniu przez nauczyciela, co ma na myśli uczeń;
• uczenie się nie polega na przyswajaniu cudzych pojęć, ale na społecznym negocjowa-

niu znaczeń i nadawaniu ich rzeczywistości;
• w pamięci ucznia pozostają bardziej poznawcze procedury dojścia do wyniku niż 

same wyniki jego aktywności umysłowej;
• znaczna część uczenia się zachodzi na poziomie nieświadomym;
• błędy uczniowskie są naturalnym elementem uczenia się;
• planowanie nauczania jest projektowaniem okazji dydaktycznych bez możliwości 

precyzyjnego określania cząstkowych efektów [8].
• Ujęcie procesu glottodydaktycznego w świetle konstruktywizmu pozwala na znaczną 

indywidualizację uczenia się, w tym także nabywania kompetencji językowo-komunika-
cyjno-kulturowych. Aktywność i kreatywność osoby uczącej się wraz z jej predyspozycja-
mi, zdolnościami i osobowością reguluje dynamikę całego układu glottodydaktycznego. 
Nauczyciel/wykładowca nie jest centralnym punktem odniesienia – on jedynie wspiera 
i optymalizuje proces nabywania sprawności językowych przez osoby uczące się.
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3. Konektywizm – teoria uczenia się w i dla epoki cyfrowej

Konektywizm jest teorią uczenia się w epoce cyfrowej. Za prekursorów konektywi-
zmu uważa się dwóch kanadyjskich badaczy George’a Siemensa i Stephena Downesa, 
którzy zaproponowali nową koncepcję uczenia się, analizując ograniczenia innych współ-
czesnych teorii pedagogicznych, takich jak behawioryzm, kognitywizm czy konstrukty-
wizm, szczególnie w kontekście edukacji online.

W opublikowanym w 2005 r. dokumencie pt. Konektywizm. Teoria uczenia się dla 
epoki cyfrowej (Connectivism. A Learning Theory for the Digital Age) [10] G. Siemens 
przedstawił główne tezy konektywizmu2: 

• uczenie się i wiedza opierają się na różnorodności opinii;
• uczenie się jest procesem łączenia się z określonymi węzłami lub zasobami informacji;
• wiedza może być gromadzona poza człowiekiem – uczenie się może odbywać się za 

pomocą urządzeń, w których rezyduje wiedza; 
• zdolność, by wiedzieć więcej, jest ważniejsza niż to, co aktualnie wiemy;
• tworzenie i utrzymywanie połączeń/powiązań jest niezbędnym elementem ułatwiają-

cym proces ustawicznego uczenia się;
• kluczową umiejętnością jest umiejętność dostrzegania powiązań między polami, po-

mysłami i koncepcjami;
• wiedza, która potrzebna jest w danym momencie (rzetelna i aktualna), leży u podstaw 

konektywistycznego uczenia się; 
• podejmowanie decyzji samo w sobie jest procesem uczenia się. Wybór tego, czego 

się uczyć jest postrzegany przez pryzmat zmieniającej się rzeczywistości. To, co dziś jest 
wartościową informacją, jutro może się zdezaktualizować.

Pojęcia kluczowe dla konektywizmu to „sieć” jako centralna metafora procesu uczenia 
się oraz „węzeł”, którym może być wszelki obiekt, mający połączenie z innymi węzłami 
(oczywiście w sieci): informacja, obrazy, dane itp. Uczenie się jest zatem procesem two-
rzenia połączeń między różnymi węzłami i rozwijania sieci. 

Kluczem do przyswajania wiedzy jest know-where (wiedzieć gdzie), które zastępuje 
know-how (wiedzieć jak) i know-what (wiedzieć co). 

Funkcjonowanie w społeczeństwie wiedzy jest możliwe dzięki zdolności do spostrze-
gania połączeń pomiędzy obszarami, ideami i konceptami oraz do rozpoznawania kluczo-
wych informacji i rozumienia ich znaczenia w szerszym kontekście.

Teoria konektywizmu, podobnie jak konstruktywizm, zakłada aktywne, i twórcze 
uczestnictwo w poszerzaniu wiedzy przez uczących się. Istotne jest, by potrafili oni funk-
cjonować w sytuacji rozproszonej i niepełnej informacji, działać w zespołach, wchodzić 
w interakcję z różnymi kulturami, przekonaniami i światopoglądami. Konektywizm bar-
dzo dobrze odzwierciedla współczesną szkołę, w której uczniowie korzystają z zasobów 
wiedzy za pomocą telefonu komórkowego i połączenia sieciowego [12].
2 Na dwie wersje tłumaczenia tytułu angielskiego Connectivism. A Learning Theory for the Digital Age zwra-
ca uwagę M. Fankanowski [11] pisząc, że: „O ile pierwsza wersja tłumaczenia tytułu (dominująca w publi-
cystyce) – Konektywizm. Teoria uczenia się w epoce cyfrowej – może kierować uwagę na warunki, w jakich 
przebiega proces uczenia się, to wersja druga – Konektywizm. Teoria uczenia się dla epoki cyfrowej – można 
rozumieć jako kładącą nacisk na dopasowanie danej teorii do swoistego kontekstu kulturowo-ideowo-ideolo-
gicznego naszych czasów i w tym właśnie sensie szczególną adekwatność owej teorii do tego, co charaktery-
styczne dla tej epoki i wyróżniające ją od innych”. 
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4. Możliwości wykorzystania idei konstruktywistycznych 
i konektywistycznych w praktyce edukacyjnej – wybrane przykłady

Teorie konstruktywizmu i konektywizmu można z powodzeniem zastosować w na-
uczaniu języków obcych, włączając technologie informacyjne i komunikacyjne do proce-
su dydaktycznego – szczególnie korzystając z takich metod, jak blended-learning, e-lear-
ning, m-learning czy metoda projektów. 

4.1. E-learning czy blended learning? 

Pojęcie e-learningu, które jest obecne w teorii konektywizmu, funkcjonuje w języku 
polskim już od lat 90. XX wieku i zostało przyjęte do polskiego systemu leksykalnego, 
uległo m.in. polskiej deklinacji e-learning, e-learningu, e-learningiem etc. 

Nie istnieje jedna, uniwersalna definicja określenia e-learning. Pojawiające się w lite-
raturze przedmiotu definicje e-learningu są wieloaspektowe i przekrojowe, mają podłoże 
ekonomiczne, społeczne czy metodologiczne. 

Najogólniej e-learning określić można jako proces nauczania – uczenia się oparty na 
mediach elektronicznych (najczęściej na odległość) bez konieczności kontaktu face to 
face z wykładowcą. 

W procesie e-learningu zmienia się funkcja i rola nauczyciela. Tradycyjny model na-
uczyciela zostaje sprowadzony do nauczyciela – moderatora zajęć. Wyższość e-learningu 
nad innymi metodami polega na przeniesieniu środka ciężkości w nauczaniu z nauczycie-
la na uczącą się osobę.

E-learning ma wiele zalet: 
• niższe koszty w stosunku do tradycyjnych metod nauczania; 
• brak ograniczeń liczby osób szkolonych. Szkolenia e-learningowe nie wymagają spo-

tkań w grupach o limitowanej liczbie miejsc;
• różny stopień zaawansowania osób lub różna prędkość przyswajania wiedzy nie po-

woduje problemów występujących przy nauczaniu tradycyjnym;
• osoby uczące się szybciej mogą ukończyć kurs w krótszym czasie, bez szkody dla 

pozostałych osób szkolonych i bez wpływu na ich wyniki; 
• informacje przekazywane kursantom uniezależnione są od kondycji psychicznej i fi-

zycznej lektora oraz nie są wyznaczane przez poziom grupy, a każdy uczestnik otrzymuje 
dokładnie taki sam zestaw informacji merytorycznych;

• monitoring wyników nauczania – osoby sprawujące nadzór nad osobami szkolonymi 
mogą w łatwy sposób zweryfikować ich postępy w nauce;

• stałe doskonalenie programu szkoleniowego;
• możliwość powtarzania materiału;
• większe urozmaicenie nauki dzięki zastosowaniu multimediów i niewerbalnej pre-

zentacji materiału.
Analizę istniejących definicji e-learningu przeprowadzili Małgorzata Madej, Agniesz-

ka Faron i Wojciech Maciejewski i wskazali m.in., że kształcenie na odległość jako pro-
ces nie wyklucza udziału tradycyjnych metod nauczania, udział poszczególnych form 
kształcenia zależy od założeń przyjętych w programie kształcenia [13]. Powyższy pogląd, 
reprezentowany przez tę trójkę badaczy oznacza, że zrównują oni pojęcia e-learningu 
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i blended learningu. Jest to o tyle uzasadnione, że często pod pojęciem e-learningu rozu-
mie się różne rodzaje kształcenia na odległość. Naszym zdaniem, konieczne jest rozróż-
nianie tych pojęć. 

Zatem blended learning – to nauczanie komplementarne (inaczej mieszane, hybrydowe) 
łączące nauczanie bezpośrednie (tradycyjne), czyli nauczanie w sali audytoryjnej w obec-
ności prowadzącego zajęcia, z aktywnościami prowadzonymi zdalnie przy pomocy kom-
putera. Blended learning składa się z dwóch części: tradycyjnego kursu oraz kursu online.

Połączenie dwóch różnych środowisk nauczania ma na celu zapewnienie jak najlep-
szych warunków do nauki oraz zwiększenie efektywności nauczania; taka organizacja 
procesu nauczania-uczenia się jest bardzo obiecującą i coraz szerzej stosowaną w edu-
kacji. Można wręcz pokusić się o twierdzenie, iż ten rodzaj nauczania-uczenia się będzie 
z biegiem czasu dominował w procesie edukacyjnym – przede wszystkim na poziomie 
edukacji akademickiej.

Podejście to pozwala na stworzenie dogodnych warunków uczenia się, zbliżonych do 
naturalnego środowiska użytkownika i uzależnionych od jego preferencji – a więc trady-
cyjnych zajęć z nauczycielem, jak również kształcenia na odległość. Model blended lear-
ning umożliwia podejście indywidualne, wspiera doskonalenie umiejętności językowych 
na każdym poziomie poprzez rozwiązywanie zadań oraz wymianę informacji z innymi 
członkami platformy.

W nauczaniu metodą blended learning jest możliwość zastosowania tzw. modelu wy-
stępującego w literaturze angielskojęzycznej jako flipped classroom zwanego po polsku 
„odwrócona klasa” lub „odwrócona lekcja”. Podstawowa zasada tego modelu – z nową 
partią materiału uczeń / student zapoznaje się w domu [14]. 

Blended learning, jak i e-learning, do tej pory nie doczekał się uniwersalnej definicji. 

4.2. M-learning

M-learning to sposób nauczania – uczenia się z wykorzystaniem urządzeń przenośnych. 
Do najczęściej wykorzystywanych w edukacji urządzeń mobilnych zaliczymy nastę-

pujące: jak smartfon z dostępem do Internetu, laptop, tablet, czytnik e-booków, odtwarza-
cze mp3 i mp4 czy, zaopatrzonych w kamerę, dyktafon czy przeglądarkę internetową. Są 
to nie tylko gadżety, ale narzędzia, które można wykorzystać do robienia zdjęć, notatek, 
komunikowania się z wykładowcami i kolegami.

Nowoczesne smartfony często zastępują komputer osobisty – są przeglądarką interne-
tową, służą do przygotowania oraz przechowywania dokumentów, do zarządzania swoim 
czasem itd. Eksplozja popularności smartfonów i tabletów w ostatnim czasie rewolucjo-
nizuje sposób komunikowania się ze sobą, pozyskiwania informacji i podejmowania de-
cyzji. Możliwość dostępu do Internetu niezależnie od miejsca i czasu za sprawą urządzeń 
mobilnych zmienia sposób funkcjonowania społeczności w pracy, na uczelni (w szkole) 
i w życiu prywatnym [15].

Edukacja mobilna rozwija się bardzo szybko, stając się elementem uczenia się nie-
formalnego – aplikacje w smartfonach umożliwiają nabywanie wiadomości, ćwiczenie 
pamięci czy powtarzanie. Nieograniczone możliwości do działania w rozszerzonej rze-
czywistości dają kody QR.
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4.3. Metoda projektu

Metoda projektu pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zaczęto ją stosować na 
początku XX wieku. Za jej twórcę uważa się Williama H. Kilpatricka, który przedstawił 
założenia metody projektu w pracy zatytułowanej The Project Method. Uważał on, że 
metoda ta nie jest w istocie jedną z wielu metod kształcenia, lecz jest naczelną zasadą 
dydaktyczną. Kilpatrick twierdził, że uczniowie powinni samodzielnie zdobywać wiado-
mości i sprawdzać umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych, zamiast przyswa-
jać wiedzę teoretycznie. Ponadto: uczniów nie powinno się zmuszać do podejmowania 
niechcianych przez nich działań, bo jako niechciane – nie przyniosą trwałego i zadowala-
jącego efektu. Innymi słowy – to uczniowie sami mają decydować, co chcą robić, szkoła 
ma zaś stworzyć im sprzyjające rozwojowi warunki.

Zaproponowane przez Kilpatricka pojęcie projektu jest tak szerokie, że obejmuje w za-
sadzie wszelkie aspekty i formy ludzkiego uczenia się, dlatego metoda projektu podana 
w takim kształcie szybko zaczęła być krytykowana. Projekt obecnie sprowadza się do 
tego, że zespół uczniów inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcie oraz ocenia 
jego wykonanie.

Zadania mogą być realizowane indywidualnie lub w grupach. Praca nad zadaniem 
może trwać do kilku miesięcy. Prezentacja rezultatów pracy odbywa się na forum pu-
blicznym. Zakończeniem projektu jest jego prezentacja. Prezentacja projektu odbywa się 
w formie wystawy, inscenizacji, wykładu, książki, filmu wideo. Jednym z celów tej me-
tody jest nauka prezentacji, głównie ustnych wystąpień przed publicznością. Po prezen-
tacji następuje dyskusja, podczas której rozważa się stopień realizacji celów, przyczyny 
niezrealizowania celów i współpracę w grupie. Najważniejszą sprawą dla ucznia, jak i dla 
nauczyciela jest problem oceny. Ocena powinna dotyczyć tego, co jest ważne, a nie tego, 
co łatwo ocenić. Elementem oceny jest samoocena i ocena kolegów [16].

5. Trudności i wyzwania 

Obecny stan stosowania e-learningu w polskich uczelniach wyższych wskazuje na 
dużą rozbieżność – badania wykonane przez Marka Hołowieckiego w 2014 roku pokazu-
ją, że na 438 uczelni wyższych funkcjonujących w Polsce w badaniu zostało uwzględnio-
nych 141 uczelni, i tylko (czy może aż) 66 z przebadanych uczelni posiadało system e-le-
arningowy. Daję to wynik 46, 8%. Zatem niecała połowa z przebadanych szkół wyższych 
umożliwiała swoim studentom korzystanie z systemu e-learningowego [17].

Diagnoza stanu wykorzystania e-learningu w polskich uczelniach dotycząca okresu 
lipiec 2016-maj 2017 wykonana przez Izabelę Maleńczyk z Ośrodka Kształcenia na Od-
ległość OKNO Politechniki Warszawskiej wskazuje, że na 103 badane uczelnie (w tym 
okresie funkcjonowało w Polsce 394 uczelni) 60% uczelni wykorzystuje e-learning, nato-
miast część uczelni już (!) nie wykorzystuje e-learningu [18]. 

Jak wynika z naszych obserwacji, część uczelni dopiero zaczyna wdrażać system e-le-
arningowy, taka sytuacja ma miejsce np. w Uniwersytecie Rzeszowskim, w którym Uni-
wersyteckie Centrum Kształcenia na Odległość w UR powstało dopiero w marcu 2017, 
natomiast pracownicy poszczególnych wydziałów zostali zobligowani do uczestniczenia 
w szkoleniach e-learningowych od roku akademickiego 2018-19. Szkolenia dla nauczy-
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cieli wydziałów i jednostek pozawydziałowych o charakterze dydaktycznym są realizo-
wane od października 2018 r., w latach 2018-2020, w każdym semestrze danego roku 
akademickiego – w ramach projektu pn. „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu 
Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”3. Tak późne wdrażanie systemu 
e-learningowego należy wiązać z nadzieją na uniknięcie błędów i niedociągnięć, które 
przytacza w swoim opracowaniu M. Hołowiecki [17].

Warto również wskazać bariery wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem polskiej rzeczywistości:

• bariera finansowa – budżet organizacji i zmiany w istniejącym, zaplanowanym na kilka 
lat budżecie (sprzęt, oprogramowanie, szkolenia, koszty opracowania konkretnych kursów);

• bariera organizacyjno-technologiczna – nowa technologia, rozumiana jako nowe (nie-
znane) rozwiązanie informatyczne lub tradycyjno-informatyczne. Przepustowość łączy 
internetowych w Polsce;

• bariera mentalna – naturalna obawa przed zmianami wszystkich zainteresowanych 
grup (studentów, tutorów, autorów treści, ewaluatorów, informatyków i techników, zarzą-
du organizacji); problemy studentów z samodzielnym przygotowaniem się, samodyscy-
pliną, motywacją; 

• ograniczenie kontaktów międzyludzkich. Kontakty bezpośrednie są bardzo ważne 
i żadna pośrednia ich forma nie zastąpi osobistego kontaktu. Edukacja tylko i wyłącz-
nie w formie zdalnej może dla niektórych studentów wiązać się z poczuciem swoistego 
osamotnienia. Indywidualne podejście wykładowcy do studenta jest w tym przypadku 
zmniejszone do minimum.

Wyzwań dla edukacji wyższej w polskich realiach jest oczywiście wiele, należy zwró-
cić uwagę przede wszystkim na te, które dają możliwość spojrzenia na edukację z „góry”:

• uwzględnianie zmian mających miejsce w przestrzeni społeczno-polityczno-kulturo-
wo-informatycznej kraju i świata; 

• znajomość teorii kultur – znajomość wymiarów kultur narodowych jest konieczna dla 
osób zamierzających studiować w obcej dla siebie kulturze (również na uczelniach wirtu-
alnych), mających w grupie ćwiczeniowej osoby z innych kultur, a także dla wykładow-
ców, którzy stykają się z przedstawicielami innych kultur w kraju i poza jego granicami; 

• znajomość teorii pokoleń by „cyfrowi tubylcy i cyfrowi imigranci”4 byli w stanie się 
porozumieć. Różnice między pokoleniami były widoczne od zawsze – oprócz odmienne-
go stylu ubierania się, zachowania, innych gustów muzycznych, coraz mocniej zauważal-
ne są też różnice w oczekiwaniach wobec swojego stanowiska pracy oraz ścieżki kariery. 
Znajomość teorii pokoleń pozwala na zrozumienie, dlaczego pokolenie Z (osoby urodzo-
ne po roku 1994), czyli w latach informatycznego boomu w technologii jest zapatrzone 
w swoje smartfony oraz tablety, i w jaki sposób można to wykorzystać w edukacji.

3 Informacje dotyczące prowadzenia szkoleń, zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość, aktów prawnych itp. w Uniwersytecie Rzeszowskim są dostępne stronie Uniwersyteckiego Cen-
trum Kształcenia na Odległość: http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/jednostki-pozawydzialowe/ucko/.
4 Autorem określeń „cyfrowi tubylcy i cyfrowi imigranci” jest amerykański badacz mediów Mark Prensky, 
który w artykule Digital Natives, Digital Immigrants z 2001 r. po raz pierwszy użył tych terminów dla przed-
stawienia różnic pomiędzy pokoleniami [15].



36

Konstruktywizm i konektywizm w nauczaniu języka obcego – możliwości, trudności, wyzwania

6. Podsumowanie

Proces nauczania – uczenia się języka obcego jest, jak i cała szeroko rozumiana eduka-
cja, częścią życia społecznego, kulturowego oraz ekonomicznego i wciąż ulega przeobra-
żeniom. Wszechobecna technologia implikuje powstanie nowych szans, ale kryje w sobie 
również dużo zagrożeń. Jednak zwalczanie czy niedostrzeganie nowych technologii nie 
jest podejściem właściwym. 

Organizowanie edukacji w duchu konstruktywizmu i konektywizmu z wykorzysty-
waniem nowoczesnych technologii, zmiany mentalności obecnego pokolenia dydakty-
ków – cyfrowych imigrantów, którzy często są przeciwnikami informatyzacji edukacji, 
a jednocześnie łączenie tego, co jest sprawdzone w dydaktyce z tym, co jest innowacyjne, 
daje nadzieję na kształtowanie człowieka wielowymiarowego, twórczego i samodzielne-
go w myśleniu. 
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Konstruktywizm i konektywizm w nauczaniu języka obcego – możliwości, 
trudności, wyzwania

Streszczenie

Zmieniająca się nieustannie i jednocześnie nielinearnie rzeczywistość powoduje, że w edukacji wciąż 
pojawiają się pytania dotyczące dostosowania kształcenia do nowych warunków życia. Stosowanie teorii 
konstruktywizmu i konektywizmu w połączeniu z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi w na-
uczaniu języków obcych, a w szczególności wykorzystanie takich metod, jak blended-learning, e-learning, 
m-learning czy metoda projektów odpowiadają nowym wyzwaniom dzisiejszej rzeczywistości.

Słowa kluczowe: konstruktywizm, konektywizm, język obcy, technologie informacyjno-komunikacyjne

Sources of forming sociocultural competence in language education (on the 
example of the Russian language)

Abstract

The changing reality, which is constantly and at the same time non-linear, causes that questions about adju-
sting education to new living conditions still appear in education. The use of the theory of constructivism and 
connectivism in connection with information and communication technologies in foreign language teaching, 
and in particular the use of such methods as blended-learning, e-learning, m-learning or project method meet 
the new challenges of today’s reality.

Keywords: constructivism, connectivism, foreign language, information and communication technologies
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Kształtowanie europejskiej tożsamości polskich uczniów 
klas I-III szkoły podstawowej, z wykorzystaniem 

elementów edukacji regionalnej i wielokulturowej oraz 
wizerunek innych państw i narodów przedstawianych 

w podręcznikach szkolnych

1. Wstęp

Edukacja wczesnoszkolna to szczególny okres w życiu ucznia. Przekraczając próg 
szkoły, wychodzi on spod opieki rodziców, kończy okres przedszkolnej zabawy, uczy się 
funkcjonować w nowej i zróżnicowanej grupie, przyjmuje pierwsze „poważne obowiąz-
ki” i wchodzi w nowe role społeczne. 

W tym okresie słabnie autorytet rodziny (rodziców, rodzeństwa, dziadków) wzrasta 
zaś autorytet nauczyciela i szkoły jako instytucji. Szkolne podręczniki stanowią wzmoc-
nienie dla przekazywanych przez nauczyciela treści i potwierdzenie informacji o otacza-
jącym dziecko świecie. Oprócz tego, że podręczniki uwzględniają i wdrażają cele i treści 
kształcenia zgodne z wytycznymi ministerstwa edukacji, to przede wszystkim powinny 
umożliwić uczniom uzyskanie oczekiwanej wiedzy i umiejętności bez korzystania z do-
datkowych źródeł. Są zatem w procesie dydaktycznym i wychowawczym znaczącym 
kompendium wiadomości i pomocą dydaktyczną w konstruowaniu wizerunku świata 
i miejsca ucznia w tym świecie. Słowo pisane i ikonografia w nich zawarta stanowią trwa-
ły przekaz edukacyjny, nie umykają tak jak słowa wypowiedziane podczas lekcji, dziecko 
wraca do nich wielokrotnie, powtarza zawarte w nich informacje, ucząc się niektórych 
na pamięć, znajduje wzory zachowania i ról społecznych oraz sposoby ich wdrażania 
w życiu. Uczeń porównuje się z podręcznikowymi bohaterami, znajduje swoje miejsce 
w otaczającej go rzeczywistości, poszukuje podobieństw w codziennych relacjach ró-
wieśniczych i czerpie z nich wzory postępowania w szkolnych, lub pozaszkolnych sy-
tuacjach. Zawarte w podręcznikach teksty ukierunkowują postrzeganie rzeczywistości, 
wskazują pożądane i oczekiwane przez autorów postawy. W odniesieniu do podręczni-
kowych bohaterów i w oparciu o emocjonalny przekaz zawarty w tekstach i ilustracjach 
uczeń buduje elementy własnej tożsamości, wyznacza granicę między tym, co bliskie 
i „swoje” a tym, co dalekie i „obce”. 

W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o to, czy i w jakim stop-
niu lub zakresie, polskie podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej wspierają kształto-
wanie tożsamości europejskiej ucznia, czyniąc odwołania do jego tożsamości lokalnej 
i regionalnej (w tym, w odniesieniu do „małej ojczyzny”); tak, by uczeń postrzegał siebie 

1 elzbieta.mach@uj.edu.pl, Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich, Instytut Europeistyki, Wydział 
Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński. http://www.europeistyka.uj.edu.pl/. 
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jako część większej, społecznie i kulturowo zróżnicowanej europejskiej całości?
Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie należy w pierwszej kolejności, choć 

pokrótce opisać rozumienie pojęcia „tożsamości” oraz specyfikę edukacji regionalnej, 
wielokulturowej i europejskiej. 

2. Tożsamość lokalna, narodowa i europejska

Pojęcie „tożsamości” w literaturze przedmiotu jest analizowane wielopłaszczyznowo 
i wieloaspektowo. Najprostszą definicję podał Zbigniew Bokszański [1, s. 252-255] okre-
ślając ją jako zbiór indywidualnych lub zbiorowych przekonań i wyobrażeń jednostki 
ludzkiej o samym sobie, które lokują ją w relacji do świata zewnętrznego. Tożsamość 
kształtuje się zawsze w relacji do jakiegoś punktu odniesienia, czegoś lub kogoś, co po-
zwala dostrzec zarówno niepowtarzalność każdego człowieka, jak i jego podobieństwo 
do innych ludzi. Zasadnicze znaczenie ma więc społeczno-kulturowy kontekst budowania 
tożsamości oraz proces świadomego i wzajemnego dostosowywania się człowieka i śro-
dowiska przyrodniczo-społecznego [2]; jak również aktywność własna człowieka i jego 
podmiotowość [3] Kształtowanie tożsamości, to projekt całożyciowy i od samego zainte-
resowanego zależy, w jaki sposób zostanie ona skomponowana [4]. Tadeusz Paleczny [2] 
podkreśla trzy wymiary budowania tożsamości: 1) wymiar duchowy (związany z poza-
racjonalnym systemem wyjaśniania zależności, związany z ideami, wierzeniami i świa-
topoglądem); 2) psychiczny (związany z rozumem, racjonalnym poznaniem, zmysłami, 
emocjami i uczuciami); oraz 3) społeczny i kulturowy (wiążący człowieka z realnym 
światem ludzi, pracą, rodziną, związkami międzyludzkimi). Tożsamość kulturową badacz 
rozumie jako „uporządkowany grupowo, na bazie wspólnych elementów dziedzictwa, 
tradycji, symboli, wartości i norm grupowych, rodzaj świadomości jednostek upodob-
niający albo też odróżniający je od innych ludzi, usytuowanych w bliższej lub dalszej 
przestrzeni społecznej” [2, s. 22].

Człowiek rodzi się bez świadomości własnego ciała i bez świadomości przynależności 
do kogokolwiek czy czegokolwiek. Kontakt z rodzicami i funkcjonowanie w rodzinie 
lokują go w układzie społecznych zależności i w oparciu o nie kształtują poczucie przyna-
leżności do rodziny, jednostkowy autowizerunek i poczucie odrębnej swoistości. Tadeusz 
Paleczny pisze: „Tożsamość jednostki (…) wyznaczona jest przez fakt urodzenia w okre-
ślonym miejscu, przez przynależność rodową, rasową, płeć, związana jest z wiekiem, uro-
dą, temperamentem, intelektem, duchowością. Obejmuje elementy (…) odziedziczone, 
przeniesione na nas przez fakt urodzenia (…) cechy wyglądu, płci (…) rasy, nazwisko, 
wyznanie, przynależność kulturową (plemienną, rodową, etniczną, narodową), dobra kor-
poracyjne takie jak majątek, pozycję w grupie” [2, s.31]. W pierwszych latach rodzinnego 
życia dziecko poznaje członków rodziny i jej przyjaciół, ich zwyczaje, obrzędy (także 
religijne), strukturę społeczną i hierarchię władzy/podległości, sposoby funkcjonowania 
rodziny w publicznej/społecznej przestrzeni, wzory zachowań; przyjmuje narzucone lub 
wypracowane sposoby własnego działania i określone role społeczne (także swoje obo-
wiązki i przywileje). Na podstawie tych obserwacji i własnych doświadczeń kształtuje się 
jego samoświadomość i elementy tożsamość indywidualnej. 

Kontakty pozarodzinne i aktywność społeczna rodziny, budują autowizerunek dziecka 
w szerszym, pozarodzinnym środowisku, gdzie odnajduje się ono w lokalnej przestrzeni 
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u boku rodziny, przyjaciół lub instytucji, takich jak: przedszkole, dom kultury czy kościół. 
Zaczyna funkcjonować w przestrzeni kulturowej i przyrodniczej najbliższego otoczenia. 
Świadomość przynależności do pozarodzinnego kręgu, chęć działania w nim i dla niego, 
stanowi z kolei podwaliny do budowania tożsamości lokalnej. Środowiskowa aktywność 
najbliższych, szeroko pojęta wiedza na temat pozarodzinnego obszaru kulturowego i spo-
łecznego, wzory zachowań obywatelskich wyniesione ze szkoły dokładają „cegiełkę” 
w procesie budowania tożsamości lokalnej. 

Z biegiem lat, w sprzyjających warunkach wychowawczych i życiowych, także za 
pośrednictwem instytucji edukacyjnych, poszerza się krąg zainteresowań i kontaktów 
dziecka, jego zakres wiedzy o świecie, wzbogaca się formy kontaktów międzyludzkich, 
dostrzega i rozumie zróżnicowanie wśród ludzi. Ten poszerzony świat dziecka obejmu-
je społeczno-kulturowy obszar regionu, zbudowanego z wielu lokalnych społeczności, 
do których przynależy także społeczność macierzysta ucznia. W literaturze ten obszar 
wspólnoty regionalnej określa się często mianem „małej ojczyzny”, czyli przestrzeni re-
alnej, konkretnej i materialnej, naznaczonej symbolicznymi znaczeniami, owianej mi-
tami i legendami, oferującej historyczną ciągłość i perspektywę wspólnej przyszłości 
[5, s. 11-12]. „Mała ojczyzna” to szczególny obszar, na tyle niewielki, że można czuć się 
w nim bezpiecznie i „u siebie”, a zarazem na tyle obszerny, jak pisze Wiesław Theiss, że 
może stanowić przestrzeń do przemiany jednostki w obywatela, a grupy mieszkańców we 
wspólnotę społeczną, skonsolidowaną wokół wspólnych celów, wartości, problemów do 
rozwiązania, czynnie uczestniczącą w procesach demokratycznych (zarówno w formie 
demokracji pośredniczącej, jak i bezpośredniej) [5]. 

Przywilejem „małej ojczyzny” jest przekraczanie administracyjnie wytyczonych 
granic państw lub województw narysowanych na mapie, które nie zawsze pokrywają 
się z zasięgiem kulturowej wspólnoty regionalnej [6]. Spoiwem między różnorodnymi 
społecznościami lokalnymi w budowaniu tożsamości regionalnej są między innymi od-
niesienia historyczne – regionalne tradycje, obrzędowe stroje, pieśni i zwyczaje, gwara 
lub dialekt, czasem legendarni bohaterowie lub specyfika architektoniczna; jak również 
współczesność i aktualnie toczące się procesy polityczno-gospodarczo-społeczne. 

Kolejnym kręgiem, na którym buduje się tożsamość ucznia, jest poziom narodowy, 
świadomość przynależenia do społeczności, najczęściej jeszcze bardziej niż regionalna, 
zróżnicowanej społecznie i kulturowo (również religijnie), obejmującej znacznie więk-
szy obszar geograficzny, określony jasno wytyczonymi granicami państwa (nawet jeśli 
z uwagi na Układ w Shengen2 nie są one fizyczną barierą zasieków i szeregu ramp), z ba-
gażem symboli, legend, mitów, narodowych bohaterów, wielowiekową historią i tradycją. 
Podążając za myślą Tadeusza Lewowickiego, należy mieć na uwadze zarówno czynniki 
budujące jedność grup narodowościowych czy etnicznych (także tych, żyjących w dia-
sporze), jak i świadomość wielości i różnorodność tych grup w obrębie jednego państwa, 
obecne także w obrębie państw narodowych (które tę różnorodność usilnie próbują unifi-

2 Układ z Schengen to porozumienie międzynarodowe mające na celu likwidację kontroli wewnętrznych gra-
nic Unii Europejskiej (wraz z fizycznymi barierami), zapewniając tym samym swobodny przepływ osób. Zo-
stało zawarte 14 czerwca 1985r w Luksemburgu. Obecnie do strefy Schengen należą: Austria, Belgia, Czechy 
Estonia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, 
Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy oraz państwa spoza UE: Islandia, 
Szwajcaria, Norwegia, Lichtenstein. 
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kować lub wykluczać ze społecznej świadomości) [7, s. 51-63]. 
Rozumienie i akceptacja istnienia pluralizmu kulturowego stanowią niezwykle istotne 

składowe w procesie kształtowania tożsamości europejskiej, której definicja nie jest jed-
noznaczna i jednowymiarowa, gdyż wypływa z niejednorodnego obrazu zespołu państw, 
narodów, zróżnicowania kulturowego, etnicznego i religijnego Europy oraz nie do koń-
ca zdefiniowanych jej granic geograficznych [8, s.47-58]. Nawet gdyby zawęzić rozu-
mienie Europy, tożsamości europejskiej i europejskiego obywatelstwa do obszaru Unii 
Europejskiej, to z uwagi na masową mobilność wewnątrzunijną, zewnętrzne migracje 
i przenikanie się kultur, doprecyzowanie pojęć nadal byłoby trudne. Bezsprzecznie można 
jednakże potwierdzić, cytując za Valcavem Havlem, iż tożsamość europejska opiera się 
o „podstawowy zestaw wartości europejskich, ukształtowanych przez duchową i politycz-
ną historię kontynentu (…) Składają się nań szacunek dla unikatowości istoty ludzkiej 
i wynikających stąd wolności, praw i godności; pryncypium solidarności; rządy prawa 
i zasada równości wobec prawa; ochrona praw mniejszości; instytucje demokratyczne; 
rozdzielenie władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej; pluralizm polityczny; 
szacunek dla prywatnej własności i przedsiębiorczości oraz gospodarki rynkowej; rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego” [9, s. 182].

Aby jednak uczeń nabył świadomość bycia Europejczykiem, ze wszelkimi wskazanymi 
powyżej wyznacznikami europejskości, powinien mieć uwewnętrznioną wielowymiarową 
świadomość bycia sobą w kontekście rodziny, regionu i narodu/państwa. 

Tożsamość europejska będzie zatem najszerszym pojęciem obejmującym tożsamości 
jednostkowe (ja oraz ja w mojej rodzinie), lokalną (ja/moja rodzina – w najbliższym oto-
czeniu), regionalną (ja/moja rodzina – w regionie/„małej ojczyźnie”) i narodową (ja/moja 
rodzina – mój naród/moja ojczyzna). Tak skonstruowana tożsamość europejska ani nie 
będzie stać w sprzeczności z pozostałymi, ani nie będzie trwale dominującą z założenia. 
Jak w kalejdoskopie, w różnych okolicznościach, z tychże samych elementów auto-świa-
domości będzie się układał inny obraz autowizerunku; czasami na plan pierwszy wysunie 
się tożsamość rodzinna, innym razem znaczenia nabierze jej religijny komponent, a jesz-
cze w innych okolicznościach poczucie bycia Europejczykiem stanie się najważniejsze. 
Jak podkreśla Zygmunt Bauman [10], współczesność jest nakierowana na rozwijanie in-
dywidualności i indywidualizację tożsamości; na jej płynność i dynamiczną zmienność, 
nieustanną dbałość o jej aktualizację, wraz z obarczeniem odpowiedzialnością jej właści-
ciela za dokonywane wybory, podejmowane decyzje i działania. 

W kontekście rozważań edukacyjnych związanych z procesem kształtowania europej-
skiej tożsamości ucznia klas młodszych w wyniku obcowania z podręcznikami szkolny-
mi, należy zwrócić uwagę na specyfikę tego okresu rozwojowego oraz znaczenie edukacji 
regionalnej, międzykulturowej i patriotycznej w tym procesie. 

3. Rola edukacji wczesnoszkolnej w procesie budowania tożsamości ucznia

Mimo niestabilności czasów „płynnej współczesności” oraz złożoności procesów 
integracyjnych zachodzących w społeczeństwach europejskich „w skali makro”, na po-
ziomie edukacji wczesnoszkolnej autowizerunek ucznia buduje się w oparciu o metodę 
spiralnego bądź koncentrycznego układu treści edukacyjnych programów nauczania, roz-
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poczynając od elementów uczniowi bliskich i znanych (rodzina, szkoła), by następnie 
umiejscawiać go w pozarodzinnej strukturze społecznej, dostarczając wiedzy o „innych” 
– zarówno ludziach, jak i regionach i obszarach kulturowych [11], [12], [13].

Na każdym opisanym powyżej poziomie budowania tożsamości ucznia pożądane jest 
ukazywanie złożoności i niejednolitości świata, także tego dziecku najbliższego, dopusz-
czalności wielowariantowego widzenia zdarzeń i zjawisk społecznych i kulturowych, 
dostrzeganie wartości w pluralizmie, poprzez czynienie odniesień między treściami za-
wartymi w podręcznikach a uczniowską, codzienną rzeczywistością jego najbliższego 
otoczenia. 

Edukacja wczesnoszkolna ma charakter propedeutycznego przygotowania ucznia do 
podjęcia samodzielnych wyzwań edukacyjnych w przyszłości. Jej zadaniem jest wsparcie 
ucznia w rozwoju intelektualnym i kształtowane podstawowych kompetencji (czytania, 
pisania, liczenia i orientowania się w świecie przyrodniczym), ale przede wszystkim wy-
pracowanie kompetencji społecznych i umiejętności definiowania siebie w społecznym 
otoczeniu, jak również przygotowanie do pełnienia ról w dorosłym życiu [14, s. 46]. 
Odgrywa ona istotną rolę w rozwoju społecznym i moralnym ucznia [15, s. 54-67], 
[16, s. 3-31], [17]. Szkoła ze wszystkimi jej atrybutami stanowi niepodważalne źródło 
wiedzy o świecie, wskazuje wzory zachowań, definiuje i wartościuje zjawiska i rzeczy, 
ukazuje kulturowe dziedzictwo (zarówno własnej społeczności, jak i „innych”). W opar-
ciu o tę wiedzę, uczeń buduje społeczny i kulturowy wymiar swojego autowizerunku. 
Działania edukacyjne lokując ucznia w kontekście rzeczywistych lub fikcyjnych osób 
i bohaterów, zróżnicowanych społeczności (szkolnej, lokalnej, regionalnej, narodowej, 
europejskiej, globalnej) modelują jego funkcjonowanie w ramach tych relacji. 

Podręcznikowe teksty i ilustracje oprócz informacji o sobie i o „innych” zawierają kompo-
nent emocjonalny, wzbudzają uczucia nakierowane na owych „innych” oraz wyzwalają uze-
wnętrznianie tych uczuć, niejednokrotnie dając wzory oczekiwanych afirmacji [18]. 

Okres edukacji wczesnoszkolnej to również czas, gdy nauczyciel w oczach dziecka 
uznawany jest za niepodważalny autorytet. Uczeń przyjmuje za swoje, prezentowane 
przez nauczyciela wartości, naśladuje jego zachowania [19, s. 96-114]. 

Trzeba też pamiętać, że choć edukacja wczesnoszkolna ma charakter propedeutyczny 
i dopiero przygotowuje ucznia do podejmowania samodzielnych działań edukacyjnych 
w przyszłości, to daje mu pierwsze narzędzia do klasyfikowania świata, definiowania 
pojęć (np. dobra i zła; wroga i przyjaciela, swojego i obcego) umożliwia mu odkrywanie 
własnych możliwości w zakresie rozwoju sfery fizycznej, emocjonalnej, społecznej i po-
znawczej [20]. 

Okres edukacji wczesnoszkolnej to także czas intensywnej socjalizacji zakotwiczonej 
w procesie przejmowania wzorów zachowań społecznych, rozumienia symboliki gru-
py, akceptowania kultury umysłowej i moralnej środowiska społecznego, rozwoju oso-
bowości pod wpływem kształtowania społecznych relacji i podejmowania różnorakich 
ról społecznych, wraz z modyfikacją zachowań pod wpływem wzmocnień stosowanych 
w procesie uczenia się [21], [22, s. 42-46] 

Patrząc zatem na edukację wczesnoszkolną poprzez pryzmat działań związanych 
z kształtowaniem wielorakich tożsamości ucznia nasuwa się refleksja dotycząca ogrom-
nej odpowiedzialności nauczycieli oraz szkoły jako instytucji wychowująco-edukacyjnej. 
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Budowanie tożsamości europejskiej nie jest procesem ani łatwym, ani szybkim. Wy-
maga starannego doboru celów i treści edukacyjnych oraz pracy pedagogicznej, począw-
szy od pierwszego poziomu działań związanych z odkrywaniem własnej niepowtarzalno-
ści ucznia i jego tożsamości indywidualnej, rodzinnej i lokalnej, aż do umieszczania go 
w coraz szerszych kontekstach.

Kluczowym hasłem w kształtowaniu europejskiej tożsamości jest włączenie społeczne 
i akceptacja różnorodności. Poszukiwanie zróżnicowania w makroskali lub perspektywie 
historycznej i czynienie odniesień do lokalności i współczesności umożliwi uczniowi do-
strzec wielowymiarowość historii własnej rodziny, jak i własnej miejscowości czy regionu.

Bez zaakceptowania pluralizmu w „małej ojczyźnie” trudno będzie uczniowi zaak-
ceptować pluralizm europejski, zobaczyć siebie jako niepowtarzalny fragment mozaiki 
różnorodności. Rozumienie istoty pluralizmu zapobiega tendencjom nacjonalistycznego 
patrzenia na własne korzenie kulturowe i buduje potrzebę równościowego, tolerancyjne-
go i praworządnego funkcjonowania w ramach społeczeństwa obywatelskiego, respektu-
jącego literę prawa. 

4. Metodologia badań

Aby odpowiedzieć na pytanie o to, w jakim stopniu szkolne podręczniki dla edukacji 
wczesnoszkolnej wspierają kształtowanie tożsamości europejskiej ucznia, czyniąc odwo-
łania do jego tożsamości lokalnej i regionalnej; tak, by uczeń spostrzegał siebie jako część 
większej, społecznie i kulturowo zróżnicowanej europejskiej całości; zastosowano meto-
dy badawcze [23] obejmujące: analizę literatury przedmiotu oraz treści wybranych doku-
mentów prawa oświatowego, takich jak: Podstawa programowa dla szkoły podstawowej 
i klas I-III, która jest zawarta w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017 r. [20]; 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. [24]. Ponadto analizie poddano 15 wybranych, aktualnie 
(w roku szkolnym 2018/2019) funkcjonujących w szkołach podręczników, które zostały 
wskazane przez czynnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej3.

• dla klasy 1: B. Mazur, B. Sokołowska, K. Zagórska, Gra w kolory. Podręcznik, kl. 1, 
cz. 1 [25], cz. 2 [26], cz. 3 [27], cz. 4 [28], Wydawnictwo JUKA, Warszawa 2017 

• dla klasy 2: A. Danielewicz-Malinowska, J. Dymarska, A. Kamińska, M. Kołaczyń-
ska, B. Nadarzyńska, Tropiciele. Podręcznik, kl. 2, cz.1 [29], cz. 2 [30], cz. 3 [31], cz. 4 
[32], cz. 5 [33], WSiP, Warszawa 2017. 

• dla klasy 3: M. Lorek, M. Zatorska, Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawo-
wej. Kl. 3, cz. 1a [34], cz. 1b [35], cz. 2 [36], cz. 3a [37] cz. 3b [38] cz. 4 [39], MEN, 
Warszawa 2016, 20174. 

Analizę jakościową tych źródeł przeprowadzono w kontekście uprzednich rozważań. 
Poszukiwano elementów kształtowania autowizerunku ucznia w oparciu o wzorcowy ob-
raz podręcznikowego ucznia i jego rodziny, szkolnej grupy koleżeńskiej i ich aktywności 
w lokalnym środowisku. Analizowano elementy edukacji patriotycznej, ślady edukacji 
między/wielokulturowej, wraz z odniesieniami do poszukiwań zróżnicowania w miejscu 
zamieszkania ucznia, poszukiwano elementów edukacji europejskiej. Analizom poddano 

3 Badania własne przeprowadzone on-line we wrześniu 2018 roku, metoda ankietową (z pytaniami otwartymi 
i półotwartymi), na próbie 35 nauczycieli, ankieta o zasięgu ogólnopolskim. 
4 Podręcznik dostępny jest on-line https://naszelementarz.men.gov.pl/ (dostęp 05.11.2018).
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treści czytanek i wierszy, ilustracji, fotografii, map i innych elementów ilustracyjnych 
podręczników; oraz zamieszczonych pod nimi poleceń dla uczniów 

5. Edukacja regionalna, wielokulturowa, patriotyczna i europejska 
w wybranych dokumentach prawa oświatowego

W roku 2016 polski system edukacji przeszedł gruntowną reformę organizacyjną [24], 
a rok później Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło rozporządzenie regulujące 
nowe podstawy programowe do kształcenia na poszczególnych etapach edukacyjnych [20], 
wskazując bezpośrednio zadania szkoły, cele edukacyjne, treści kształcenia oraz opisując 
sylwetkę absolwenta kończącego szkolną naukę na określonym poziome edukacyjnym.

Ustawa z roku 2016 [24] wprowadziła reformę polskiego systemu edukacji, a rozporzą-
dzenie z roku 2017 [20] doprecyzowało cele i treści edukacyjne dla edukacji wczesnoszkolnej.

W rozporządzeniu czytamy, iż najważniejszym celem kształcenia wczesnoszkolnego jest 
dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny 
ucznia, rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych; wzmacnianie 
poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, 
przygotowanie i zachęcanie ucznia do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego 
i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat [20, s. 11-42]. 

Szkoła ma również wprowadzać ucznia w świat wartości, patriotyzmu i szacunku dla 
tradycji, wskazywać wzorce postępowania i sposoby budowania relacji społecznych; 
wzmacniać poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i et-
nicznej oraz formować u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla god-
ności innych osób. Zaleca się aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska 
lokalnego oraz kraju. 

Rozporządzenie wskazuje efekty kształcenia w zakresie rozwoju emocjonalnego i spo-
łecznego podkreślając wagę afirmacji uczuć przywiązania do rodziny, społeczności szkolnej 
i narodowej i identyfikowania się z tymi grupami; świadomości uznanych społecznie warto-
ści. Podkreśla się konieczność organizacji zajęć umożliwiających uczniowi poznanie warto-
ści i norm społecznych, których źródłem są rodzina, społeczność szkolna, lokalna, regionalna 
i naród, oraz rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości. Wiele uwagi poświęca się 
zagadnieniom edukacji patriotycznej, budowaniu dumy z bycia Polakiem na przykładzie posta-
ci wybitnych rodaków (sportowców, artystów, naukowców), znajomość symboli narodowych, 
śpiewanie hymnu i pieśni patriotycznych i historycznych; umiejętność rozumienia legend, fak-
tów historycznych, tradycji, elementów kultury materialnej i duchowej, pojęć i symboli z nimi 
związanych, takich jak rodzina, dom, naród, ojczyzna, kraj; jak również rozumienie, wykorzy-
stanie i refleksyjne przetwarzanie tekstów kultury. 

Rozporządzenie nakłada na szkołę obowiązek podejmowania działań związanych z miej-
scami pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważ-
niejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi. Lektury szkolne, poza trzema 
tytułami5, zaproponowane w rozporządzeniu obejmują głównie działa polskich pisarzy. 

W ramach edukacji obywatelskiej, w zakresie rozumienia środowiska społecznego, 
rozporządzenie proponuje wdrażanie ucznia do respektowania norm i reguł postępowania 

5 Zalecane lektury to: Hugh Lofting, Doktor Dolittle i jego zwierzęta, Astrid Lindgren, Dzieci 
z Bullerbyn oraz Hans Christian Andersen, Baśnie.
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w grupach społecznych, do których uczeń przynależy, wyjaśnianie mu, iż wszyscy ludzie 
posiadają prawa i obowiązki, oczekiwanie, iż uczeń będzie umiał wymienić swoje prawa 
i obowiązki oraz będzie ich przestrzegał i stosował w codziennym życiu. 

Edukacja regionalna obejmuje rozpoznawanie typowych strojów regionalnych, pol-
skich śpiewanek, piosenek, pieśni i tańców, znajomość krain geograficznych, ich głów-
nych miast i zabytków. Zaleca się również przedstawiane charakterystyki wybranych 
zajęć i zawodów ludzi znanych z miejsca zamieszkania oraz zawodów użyteczności pu-
blicznej, takich jak nauczyciel, żołnierz, policjant, strażak, lekarz, pielęgniarz, leśnik. 

Będąc w zgodzie z Ustawą o systemie oświaty [24] oraz Ustawą o mniejszościach 
narodowych [40], w rozporządzeniu znajduje się osobna część skierowana do mniejszości 
i poświęcona edukacji językowej i kulturowej – języka mniejszości narodowej lub etnicz-
nej, z wyszczególnieniem języka kaszubskiego. 

Edukacja wielokulturowa i europejska zajmują śladowe miejsce w przytaczanym 
rozporządzeniu i stanowią uzupełnienie i ciekawostkę do zasadniczych treści edukacji 
patriotycznej i regionalnej. Zaleca się zatem by w ramach osiągnięć edukacyjnych w ob-
szarze rozumienia środowiska społecznego uczeń szanował zwyczaje i tradycje różnych 
grup społecznych i narodów, przedstawiał i porównywał zwyczaje ludzi, np. dotyczące 
świąt nie tylko w różnych regionach Polski, ale także w różnych krajach. 

Rozporządzenie bezpośrednio wskazuje Europę i Unię Europejską w zawiązku z orga-
nizacją działań umożliwiających uczniowi zaspokojenie potrzeby poznawania kultur in-
nych narodów (w tym krajów Unii Europejskiej), różnorodnych zjawisk przyrodniczych, 
sztuki, a także zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości; oraz przy okazji zalecenia 
kształtowania pojęcia „porozumienie” oraz „umowa”, zaleca podanie UE jako przykła-
du stowarzyszenia dużych grup społecznych. W zakresie edukacji muzycznej proponu-
je się poznawanie układów ruchowych charakterystycznych dla tańców integracyjnych, 
ludowych polskich oraz innych krajów Europy i świata. W ramach edukacji językowej 
(nauczania języka nowożytnego) podstawa programowa proponuje, by zajęcia z języka 
obcego wykorzystać do kształtowania postawy ciekawości, szacunku i otwartości wobec 
innych kultur, także tych, które nie są bezpośrednio związane z nauczanym językiem. 

6. Kształtowanie tożsamości europejskiej w oparciu o przekaz edukacyjny 
zawarty w wybranych podręcznikach dla poziomu edukacji wczesnoszkolnej 

Rodzinne życie podręcznikowego ucznia jest stałym tematem zarówno czytanek, jak 
i ilustracji. On sam, nie wyróżnia się w grupie podręcznikowych bohaterów, członko-
wie jego rodziny to osoby o białej skórze, europejskiej urodzie, noszący polskie imiona 
[25, s. 34]. Podręcznikowe rodziny mieszkają w czystych, dobrze wyposażonych miesz-
kaniach w polskich miastach lub miasteczkach, albo w obszernych willach podmiejskich 
osiedli [25, s. 57,64]. Czasami dziadkowie mieszkają na wsi, ale codzienne wiejskie życie 
(z oporządzaniem zwierząt gospodarskich, czy pracami polowymi) nie stanowi podłoża 
dla edukacyjnych rozważań. Drzewa genealogiczne prezentowane w podręcznikach nie 
zdradzają obecności przedstawicieli innych narodów czy ras, racze potwierdzają polskie 
korzenie rodzinnych koneksji ucznia [35, s. 32-33],[31, s. 26-27], a teksty kolejnych czy-
tanek i wierszy potwierdzają wagę bycia Polakiem i piękno polskiej ziemi [35, s. 34-35]. 
Wartością pożądaną jest ślub rodziców [25, s. 27].
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Podręcznikowa rodzina jest dobrze sytuowana finansowo, wszyscy w niej są zdro-
wi, nie dotyka ich niepełnosprawność, niedołężność (czasami babcia jest mniej ruchliwa 
i podpiera się laską), tragedia śmierci, czy życiowych niepowodzeń. 

Głównym organizatorem życia jest mama. To ona sprząta, gotuje, opiekuje się pod-
ręcznikowym bohaterem i jego rodzeństwem, wydaje przyjęcia z okazji urodzin, organi-
zuje Święta. Oprócz tego, że jej życiowym zadaniem jest opieka nad innymi i pomaganie 
im [25, s. 20]. Mama pracuje także zawodowo, najczęściej jako nauczycielka, artystka 
(malarka, pisarka/poetka, aktorka, filmowy scenarzysta), pielęgniarka lub sprzedawczyni 
[28, s. 40, 49]. Warto dodać, że kobiety w kontekście codziennego życia, sporadycznie 
pokazywane są jako osoby pracujące w zawodach uznanych za bardziej prestiżowe, lub 
rzadziej spotykane i postrzegane jako wyjątkowe. 

Podręcznikowy ojciec, w tekstach i na ilustracjach, pojawia się dość często, ale w roli oso-
by wyjątkowej, ma ciekawe hobby [25, s. 54, 74], zabiera dzieci na wycieczkę, czasami coś 
naprawi, opowie mądre historie i odrobi z dzieckiem zadania z matematyki [25, 2.9]. Pozytyw-
ną zmianą ostatnich lat jest wdrożenie podręcznikowej męskiej części rodziny do prac domo-
wych (pomoc w kuchni, w opiece nad dzieckiem, podczas sprzątania) [25, s. 22]. Podobnie jak 
inni mężczyźni przedstawiani w podręczniku, pracuje on w ciekawym zawodzie [25, s. 24], 
[28, s. 42, 54, 48, 50], [36, s. 44-45], [32, s. 50-51]: strażaka, leśnika, budowniczego domów, 
strażnika bezpieczeństwa (policjant, ratownik). Podręcznikowa rodzina składa się z mamy, taty 
i dwojga, trojga lub czworga dzieci. Wielodzietna rodzina jest wartością i podręcznikowy boha-
ter, choć z obawia się o utratę przywilejów i swoich zabawek, to z radością oczekuje przyjścia 
na świat przyszłego rodzeństwa [25, s. 31], [26, s. 4-5]. 

Dziadkowie zajmują w rodzinie pozycję marginalną, najczęściej nie mieszkają wraz 
z rodziną, natomiast przychodzą w odwiedziny w czasie Świąt Bożego Narodzenia lub 
Wielkanocy, organizują przyjęcia rodzinne lub w nich uczestniczą [26, s. 5], [31, s. 36-37]. 

Podręcznikowa rodzina celebruje typowe święta państwowe i istotne dla religii kato-
lickiej. Niestety żaden z analizowanych podręczników nie podkreślił szczególnego zako-
rzenienia rodziny w środowisku lokalnym, jej aktywności, ani codziennej pracy na rzecz 
lokalnych instytucji społecznych. Ani dzieci, ani rodzice, ani dziadkowie, ani sąsiedzi 
(którzy praktycznie nie pojawiają się w lokalnym krajobrazie) nie uczestniczą w lokalnych 
wydarzeniach, ani nie kreują lokalnej rzeczywistości. Dbałość o najbliższe otoczenie po-
jawia się w kontekście ekologicznym [26, s. 6, 18-19], [32, s. 23]. Jednakże to zagadnie-
nie jest omawiane bez szerszej perspektywy i dotyczy jedynie ochrony polskiej przyrody, 
bez wykazywania, że jest to problem ponadnarodowy, łączący kraje europejskie. Nawet 
jeśli w tytule czytanki znajdujemy „22 kwietnia światowy Dzień Ziemi” [27, s. 81-82], 
to brak jest komentarza, który wskazywałby globalny charakter zagadnienia. Te tematy 
wiążą się jednakże z edukacją przyrodniczą, a nie społeczną, gdyż ich wydźwięk jest 
nakierowany na ochronę przyrody, a nie kształtowanie lokalnego krajobrazu społecznego 
(np., sąsiedzkie współdziałanie czy współpraca z lokalnym samorządem, instytucjami pu-
blicznymi lub NGO-sami, na rzecz własnego miejsca zamieszkania [39, s. 50-51]). 

Obraz szkolnej grupy koleżeńskiej jest równie jednobarwny [25, s. 6-7], [29, s. 59], 
[31, s. 9], choć w ostatnich latach można zauważyć starania autorów niektórych pod-
ręczników o włączenie „innych” w nurt szkolnego życia. Wówczas na kartach podręcz-
ników pojawiają się osoby niepełnosprawne [25, s. 35], [27, s. 29, 46-47], [36, s. 10 11], 
[33, s. 19], np. niewidome [30, s. 70-71]. Autorzy polecają gry symulacyjne mające 
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uzmysłowić pełnosprawnym uczniom niekomfortowość niepełnosprawności; podkreślają 
nietuzinkowość osób niepełnosprawnych oraz ich szczególne uzdolnienia (np. zdolności 
plastyczne, doskonały słuch i orientację w terenie). W niektórych podręcznikach, jako 
ciekawostki, pojawiają się informacje na temat osób (często znanych uczniom z TV), 
fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych [36, s. 79-81]. 

Osoby innych narodowości, nie znajdują tyle atencji w podręcznikach szkolnych, co 
ich niepełnosprawni koledzy i koleżanki. Niezwykle rzadko w szkolnej grupie rówieśni-
czej pojawiają się obcokrajowcy. Na podręcznikowych ilustracjach czasami widać osobę 
czarnoskórą, która ani nie odgrywa w szkolnym życiu szczególnej roli, ani nie jest aktyw-
nym uczestnikiem uczniowskiej społeczności [25, s. 4-5]. Wyjątkiem jest Hoan, chłopiec 
z Wietnamu, bohater ministerialnych podręczników, który dość często jest przedstawiany 
jako czynny uczeń, opowiada o tym, jakie są zwyczaje w jego kraju i czym różni się men-
talność Wietnamczyków od mentalności Polaków [34, s. 48-49], [35, s. 36-37]. Nie ma 
w szkolnych zbiorowościach uczniów, przedstawicieli małżeństw mieszanych, obywateli 
innych krajów Unii Europejskiej. Edukacja o „innych” opiera się o faktograficzne prze-
kazywanie wiedzy o innych krajach, wizerunki przedstawicieli kultur pozaeuropejskich, 
osób o egzotycznym wyglądzie. Czasami przy okazji świętowania Międzynarodowego 
Dnia Dziecka, pojawiają się informacje o sposobach obchodzenia tego święta w różnych 
krajach [33, s. 35].

Edukacja regionalna polega głównie na przedstawianiu poszczególnych regionów 
Polski, ich położenia na mapie, kluczowych informacji geograficzno-przyrodniczych 
i kulturowych (miast, zabytków, lokalnych legend, zwyczajów etc.) [26, s. 40, 45, 63], 
[30, s. 34-35], [32, s. 26-28] oraz ciekawostek etnograficznych (strojów, pieśni, tańców lu-
dowych i świątecznych potraw) [34, s. 32-33], [33, s. 61]. Do rzadkości należą informacje 
o mniejszościach (narodowych i etnicznych oraz religijnych) zamieszkujących omawiane 
tereny. Czasami teksty czytanek i kolorowe obrazki ukazują je jako ciekawe, ale odlegle 
i egzotyczne [34, s. 44-45, 56-61], stawiając je niemal na równi z opisywanymi w ramach 
propedeutyki geografii, tradycyjnymi ludami Afryki, Ameryki czy australijskimi Abory-
genami [28, s. 56-57, 60-69], [37, s. 44-53], [39, s. 70-81]. Nawet jeśli jakiś region jest 
omawiany, to informacje na temat mniejszości go zamieszkujących albo są minimalizo-
wane, albo pomijane [35, s. 50-51], [36, s. 68, 74]. Niemal zupełnie brak odniesień do 
współczesnej (lub historycznej) lokalnej społeczności oraz brak poleceń eksplorowania 
miejsca zamieszkania pod kątem poszukiwania różnorodności, buduje dystans kulturowy 
i rodzi wykluczające postawy lękowe wobec wszelkich „innych i obcych”. Takie naro-
dowo-katolicko-centryczne postrzeganie polskiego społeczeństwa nie jest obecne tylko 
w podręcznikach. Niektóre programy i materiały dydaktyczne mające wspierać edukację 
regionalną, nawet jeśli dotyczą regionów pogranicza kultur, także nie uwzględniają kul-
turowego zróżnicowania regionu, zamieszkujących tam mniejszości jako pełnoprawnych 
członków danej społeczności [41]. Uczniowie nie mając świadomości złożoności społecz-
no-kulturowej swojego regionu, nie mają możliwości budowania tożsamości pogranicza, 
która wyklucza ksenofobię i megalomanię; gdzie uczeń znając własną kulturę gotów jest 
poznawać i akceptować kulturę „innych”. Taka postawa dawałby szanse na zbudowanie 
tożsamości wielo-ojczyźnianej, bez potrzeby rezygnacji z własnej indywidualności [42], 
[43]. Mimo iż edukacja regionalna w bardziej lub mniej rozbudowanej formie jest obecna 
w szkolnych programach od czasów przedakcesyjnych [44], to świadomość regionalnego 
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zróżnicowania, które otacza ucznia na co dzień, nie jest rozwinięta. Mimo iż od klasy 
pierwszej szkoły podstawowej propedeutycznie jest wprowadzana edukacja regionalna, 
to, jak wykazują badania, młodzież w starszych klasach prezentuje słabe więzi z lokalną 
społecznością i nie potrafi uzasadnić regionalnych identyfikacji, wykazując znaczącą 
niewiedzę w tym zakresie [45].

Tożsamość narodowa kształtowana jest na bazie edukacji patriotycznej, regionalnej 
i obywatelskiej, które jak wykazują uprzednie analizy są mocno przesiąknięte jednowy-
miarową polskością bez dopuszczenia możliwości włączenia „innych” do grona Polaków; 
opartą o rozumienie narodu jako „wspólnoty kultury”, przywiązanie do „ojcowizny”, ro-
dzinnej/polskiej ziemi, z silną identyfikacją uśrednionego kulturowo społeczeństwa, bez 
dystansu do własnej narodowości [46]. Na kartach szkolnych książek pojawiają się polskie 
symbole [27, s. 9-13] (flaga, godło, barwy, hymn narodowy), informacje na temat miast 
i krain geograficznych [39, 30-37], [32, s. 32-33], [33, s. 4, 10-11], wizerunek mapy Pol-
ski [27, s. 6], czasem w kontekście Europy, ale bywa, że mapa Polski jest wyizolowana, 
bez oznakowanych granic z sąsiadami. Prezentowane postacie sławnych i znaczących Po-
laków (zarówno postacie historyczne, jak i współczesne) stanowią podstawę wzmacniania 
dumy narodowej [35, s. 4-7 40-41], [37, s. 19], [39, s. 14-15]. Poczucie jedności naro-
dowej buduje się w oparciu o narodowe legendy, związane z powstaniem polskiego pań-
stwa lub jego władcami, lub uroczyste obchody państwowych świąt [35, s. 14-15, 18-19], 
[39, s. 4-11], [30, s. 14 19], [33, s. 6-7]. Większość podręczników ma nowoczesną szatę 
graficzną. Podręcznik ministerialny nawiązuje grafiką do sielskości polskiej wsi, tradycji 
i folkloru [35, s. 20-21], [36, s. 36-37,62-63], [32, s. 26-28, 30-31]. Edukacja patriotyczna 
związana jest z edukacją religijną, budując w świadomości ucznia skojarzenie semantycz-
ne między Polakiem i katolikiem (takie utożsamienia mają miejsce także poza kontekstem 
edukacji patriotycznej [26, s. 58-59]), promowane są główne katolickie Święta (Boże Na-
rodzenie, Wielkanoc, Święto Zmarłych), z równoczesnym odwołaniem się do postaci wiel-
kich Polaków [34, s. 24-25]. W podręcznikach zamieszczane są teksty kolęd, religijnych 
pieśni [36, s. 26-29]. I choć rzeczywiście w Polsce religią dominującą jest religia katolic-
ka, to ogólnopolskie podręczniki skierowane do wszystkich obywateli niezależnie od ich 
wyznania, powinny uwzględnić różnorodne formy świętowania okresu katolickich świąt. 
Brak alternatywy wyklucza i stygmatyzuje uczniów niewierzących, niepraktykujących lub 
związanych z inną religią [26, s. 61], [27, s. 72]. Do rzadkości należą pytania o inny lub 
charakterystyczny dla regionu sposób spędzania czasu świątecznego [27, s. 68], [36, s. 24], 
[30, s. 76 77]. Czasami podawane są informacje o tym jak wyżej wymienione święta ob-
chodzi się w innych regionach Polski lub za granicą (we Włoszech, Niemczech, Wielkiej 
Brytanii, Hiszpanii) [30, s. 82-83]. Teksty literackie i przykłady ikonograficzne budzą po-
zytywne emocje, lub zachwyt, budując u uczniów poczucie wyjątkowości na tle innych 
(nieobecnych w kontekście Polski) krajów i narodów Europy, a podkreślanie konieczności 
obrony granic i przypominanie historycznej martyrologii rodzi negatywne emocje w sto-
sunku do sąsiednich krajów i potrzebę poszukiwania wrogów ojczyzny [34, s. 5]. Cieszy 
jednakże fakt, iż w badaniach opinii społecznej, w kontekście patriotyzmu, pojawiają się 
również wątki powinności obywatelskich i rzetelnej pracy dla dobra ojczyzny6 [46]. Ur-
szula Lewartowicz potwierdziła w swoich badaniach, kształtowanie i rozumienie miłości 

6 Badania Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS 151/2016/s.10) wykazały, iż najważniejsze 
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do ojczyzny polskich dzieci, w rozumieniu tradycyjnym i konserwatywnym, gdzie jest ono 
związane z miejscem urodzenia, a patriotyzm kojarzy się głównie z dumą narodową, suk-
cesami polskich sportowców oraz wciąż jeszcze, z gotowością walki za ojczyznę i obroną 
jej granic [45]. Wszystkie niemal obszary edukacyjne nastawione są na promowanie pol-
skości, nawet tam, gdzie w imię budowania tożsamości regionalnej i europejskiej, można 
by pokazać piękno polskiej przyrody jako fragmentu większej całości – pięknej przyrody 
ponadnarodowego regionu, przekraczającego granice państw [26, s. 21]. 

Edukacja patriotyczna – jak twierdził Wincenty Okoń – powinna łączyć się z kształ-
towaniem postaw obywatelskich [48, s. 464-465]. Szkoła obok przekazania konkretnej 
wiedzy na temat działania państwa i praworządności winna przygotować ucznia do funk-
cjonowania w życiu społecznym z poszanowaniem zasad demokracji na poziomie lokal-
nym, regionalnym państwowym, europejskim. Postawy obywatelskie, jak wskazuje Maria 
Magoska, kształtuje się w oparciu o cztery modele obywatelstwa, gdzie podstawę stano-
wią: świadomość prawa, obowiązków, uczestnictwa i tożsamości [49]. Niestety niewiele 
jest treści edukacyjnych, które wyzwalałby w uczniach potrzebę zaangażowania w sprawy 
społeczne, także na poziomie szkoły i najbliższego jej otoczenia przyjęcia odpowiedzialno-
ści za godne reprezentowanie Polski oraz działanie dla jej dobra [30, s. 20-21]. Powszech-
ną funkcją społeczną przypisaną uczniowi jest rola dyżurnego, najczęściej wskazywanym 
funkcjonariuszem działającym lokalnie jest policjant lub strażak [27, s. 19]; a podręczniki 
zgodnie z wytycznymi podstawy programowej promują (choć niezbyt obszernie) pracę wo-
lontariacką [31, s. 10-11], [36, s. 52-53], [31, s. 10-11]. Najczęściej podręczniki przekazują 
faktograficzną wiedzę temat władz Rzeczypospolitej, Sejmu, Senatu, Konstytucji i funkcji 
Prezydenta [34, s. 14-15]. W ramach edukacji obywatelskiej i edukacji w podręcznikach 
można znaleźć czytanki na temat respektowania praw dziecka [28, s. 74-76], przestrzegania 
przepisów i ustalonych reguł [28, s. 93], [29, s. 24-25] oraz działalności ogólnoświatowych 
instytucji działających na rzecz dzieci (UNICEF) [39, s. 52-53].

Biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z wytycznymi ministerstwa edukacji, szkolne pod-
ręczniki przekazują dość okrojoną wiedzę na temat Europy i Unii Europejskiej; można 
przyjąć założenie, że edukacja patriotyczna, wsparta tradycyjnym wymiarem edukacji re-
gionalnej i lokalnej, w niewielkim zakresie sprzyja kształtowaniu szerszej, europejskiej toż-
samości ucznia, kształtowania jego poczucia związku ze wspólnotą szerszą niż narodowa. 

Edukacja europejska zasadza się na przekazywaniu elementarnych faktów na temat 
flagi i hymnu UE – „Ody do Radości” Ludwiga van Beethovena, mapy z zaznaczonymi 
państwami Wspólnoty [27, s. 14-15]. Niekiedy w podręcznikach znajduje się spis państw 

cechy postawy patriotycznej to wpajanie dzieciom miłości i szacunku do ojczyzny (94% tak sądzi, 
w tym 72% zdecydowanie), pielęgnowanie polskich tradycji (odpowiednio: 93% i 60%), znajomość 
historii własnego kraju (93% i 59%), okazywanie szacunku: godłu, fladze i hymnowi narodowemu 
(92% i 69%), poszanowanie i przestrzeganie prawa (91% i 61%) oraz udział w wyborach (90% 
i 65%); gotowość do walki i oddania życia za ojczyznę (88% tak sądzi, w tym 57% zdecydowanie) 
oraz gotowość do odbycia służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego (odpowiednio: 84% 
i 50%). Ponad trzy czwarte ankietowanych kojarzy patriotyzm z podejmowaniem działań na rzecz 
swojej społeczności lokalnej (82%), kibicowaniem polskim sportowcom (81%), rzetelnym wypeł-
nianiem obowiązków zawodowych (78%) oraz płaceniem podatków (78%), przy czym zdecydo-
waną aprobatę powyższych definicji wyraża już zauważalnie mniej osób (odpowiednio: 41%, 45%, 
48% i 48%), (https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_151_16. PDF dostęp 25.03.2019).



50

Kształtowanie europejskiej tożsamości polskich uczniów klas I-III szkoły podstawowej, 
z wykorzystaniem elementów edukacji regionalnej i wielokulturowej oraz wizerunek 

innych państw i narodów przedstawianych w podręcznikach szkolnych

przynależących do UE, ich rozmieszczenie na mapie Europy, symbole ich flag narodo-
wych. Sztukę europejską uczniowie poznają podczas zajęć prowadzonych w ramach edu-
kacji artystycznej. Na stronach podręczników reprodukowane są dzieła wybitnych twór-
ców europejskich [28, s. 23], [29, s. 50-51,89], [32, s. 56-57,79], czynione są odniesienia 
do dział muzycznych, pojawiają się fragmenty kanonu europejskiej literatury dla dzieci 
[36, s. 18-23]. W znikomym zakresie podkreśla się związek Polski z innymi krajami UE 
i stanowienie wspólnoty krajów, jedność kulturową i wspólne cele rozwojowe (wspól-
ne polityki, wspólne problemy np. z ochroną środowiska, czy zjawiskami społecznymi 
– ubóstwa, wykluczenia, migracji, etc). Niektóre teksty „między wierszami” przekazu-
ją niekorzystny obraz innych krajów, nie dają przyzwolenia na „wielo-ojczyźnianość” 
[27, s. 43], co zarówno w przypadku podręcznikowych bohaterów, jak i losów niektórych, 
współczesnych Polaków, byłoby wskazane, aby w przypadku mobilności lub migracji, 
nie doznawali poczucia zdrady ojczyzny i dyskomfortu akceptacji nowego miejsca wy-
branego do życia. 

Polska wyłaniająca się z podręcznikowych kart to kraj jednolity społecznie, kulturowo 
i religijnie; samodzielny i samowystarczalny; pełen historycznej dumy, ale i obarczony 
bagażem cierpienia i martyrologii; umiejscowiony na kulturowej, politycznej i społecz-
nej pustyni, niechętny „obcym”. I choć, co zostało podkreślone, edukacja wczesnosz-
kolna jest tylko propedeutycznym etapem nauczania, to jednak pierwsze ukształtowa-
ne postawy, ukierunkowanie spostrzeżenia, wytworzony obraz siebie w odniesieniu do 
mozaiki różnorodności, daje podwaliny do późniejszego światopoglądu kształtowania 
kompetencji i dokonywania życiowych wyborów. 

7. Konkluzje i podsumowania

Analizując powyższe aspekty edukacji wczesnoszkolnej w procesie kształtowania 
wielorakich tożsamości ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości europej-
skiej, należy podkreślić, że na poziomie legislacyjnym polska szkoła spełnia oczekiwane 
standardy i nie stoi w sprzeczności z przyjętymi i podpisanymi umowami międzynaro-
dowymi i konwencjami7. Polska w Europie jest od zawsze, a w Unii Europejskiej jest 
obecna od 25 lat (nie licząc uprzedniego, od wczesnych lat 90. ubiegłego stulecia, okresu 
przedakcesyjnego), a mimo to, szkolne podręczniki w znikomym stopniu uwzględniają 
ten fakt. Zaniedbują budowanie poczucia jedności i przynależności do europejskiej rodzi-
ny państw, przekazując jedynie encyklopedyczną wiedzę „o innych”. Europejskie i poza-
europejskie kraje i ich kultury są ukazywane jako coś ciekawego, ale obcego i odległego 
od kultury polskiej, bez podkreślania jakichkolwiek związków, podobieństw lub elemen-
tów wspólnych. Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej nie kształtują ani poczucia 
wspólnej odpowiedzialności za to, co w Europie się wydarzyło w przeszłości, ani za to 
co dzieje się współcześnie, ani nie kreują poczucia sprawczości i możliwości wpływania 
na to, co wydarzy się w przyszłości. Prezentują oderwany od rzeczywistości, wyideali-

7 Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Międzynarodowym Pak-
tem Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencją o Prawach Dziecka oraz innymi umowami i konwencja-
mi, których postanowienia dotyczą zakresu treści nauczania dla poszczególnych przedmiotów https://www.
gov.pl/web/edukacja/wzory-opinii-podrecznikow-uwzgledniajacych-podstawe-programowa-z-dnia-14-lute-
go-2017-r-dz-u-poz-356 (dostęp 11.11.2018).
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zowany świat szkolnej społeczności uczniowskiej i lokalnego środowiska. Dzieje się tak 
na każdym z poziomów kształtowania tożsamości ucznia, począwszy od jego tożsamości 
indywidualnej, gdzie brak jest obrazu różnorodności w obrębie rodziny (także widzia-
nej w wymiarze historycznym) i zachęty do poszukiwania jej wielokulturowych korze-
ni; poprzez pomijanie i przemilczanie zróżnicowania etnicznego i narodowego polskich 
regionów, uśredniony obraz społeczno-kulturowy Polski jako ojczyzny dziecka, aż po 
pustkę edukacyjną w odniesieniu do europejskiej tożsamości i europejskiego obywatel-
stwa. Edukacja wczesnoszkolna za mało uwagi poświęca kształtowaniu tożsamości euro-
pejskiej uczniów, wykazaniu wspólnoty kulturowego dziedzictwa Europy (w tym Polski 
jako jednej z części składowych) oraz uznaniu pluralizmu i różnorodności za wartość.

Można stwierdzić, że grzechem głównym polskiej edukacji wczesnoszkolnej w zakre-
sie kształtowania tożsamości europejskiej w oparciu o edukację regionalną, wielokulturo-
wą i patriotyczną jest wychowanie przez zaniechanie.
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pozazawodowo – hodowca kotów rasy Turecki Van, miłośnik muzyki klasycznej i górskich 
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ropejskiej, socjologia edukacji, edukacja i tożsamość, obywatelstwo europejskie, aktualne 
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Kształtowanie europejskiej tożsamości polskich uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej, z wykorzystaniem elementów edukacji regionalnej i wielokulturowej 
oraz wizerunek innych państw i narodów przedstawianych w podręcznikach 
szkolnych

Streszczenie

Celem artykułu jest omówienie zagadnienia kształtowania tożsamości europejskiej uczniów klas I-III szko-
ły podstawowej, w kontekście edukacji wielokulturowej i regionalnej, w oparciu o treści edukacyjne zawar-
te w szkolnych podręcznikach. Etap edukacji wczesnoszkolnej jest szczególnym okresem w życiu ucznia, 
w którym nauczyciel i podręcznikowy przekaz zyskują znaczący wpływ na kształtowanie światopoglądu 
ucznia, budowanie jego autowizerunku i wielorakich tożsamości. 

Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie badawcze o to, czy i w jakim stopniu lub w jakim zakresie, 
polskie podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej wspierają kształtowanie tożsamości europejskiej ucznia, 
czyniąc odwołania do jego tożsamości lokalnej i regionalnej tak, by uczeń postrzegał siebie jako część więk-
szej, społecznie i kulturowo zróżnicowanej europejskiej całości?

W celu uzyskania odpowiedzi na tak postawione pytanie zastosowano metodę analizy treści dokumentów 
Ministerstwa Edukacji Narodowej; oraz analizę treści podręczników wskazanych przez nauczycieli w bada-
niach ankietowych. 

Przeprowadzone analizy wykazały, iż podręczniki zawierają treści edukacyjne, które nie w ograniczonym 
zakresie wspierają kształtowanie tożsamości europejskiej uczniów i ich poczucia przynależności do wspólnej 
europejskiej rodziny. Elementy edukacji europejskiej i wielokulturowej zajmują marginalne miejsce, a edu-
kacja regionalna polega głównie na przekazywaniu przyrodniczo-geograficznej i etnograficznej wiedzy o wy-
branych regionach Polski, bez szerszych odniesień do lokalności ucznia i bez inspirowania go do poszukiwań 
współczesnych lub/i historycznych związków kulturowych i wielokulturowych w najbliższym otoczeniu. Od 
aktywności nauczycieli zależeć zatem będzie włączenie omawianych zagadnień do procesu dydaktyczno-
-wychowawczego szkoły oraz zakres kształtowania tożsamości uczniów. Badanie gotowości i kompetencji 
nauczycieli po podjęcia tego wyzwania stanowi rekomendację do dalszych prac badawczych autorki.

Słowa kluczowe: edukacja wczesnoszkolna, tożsamość europejska, edukacja regionalna, edukacja europej-
ska, edukacja wielokulturowa, podręcznik szkolny, treści edukacyjne 
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Shaping the European identity of Polish pupils of the early school education level, 
using elements of regional and multicultural education as well as the image of other 
countries and nations presented in school textbooks

Abstract

The aim of this article is to discuss the process of construction of European identity among pupils of I-III 
grade of primary school, in the context of multicultural and regional education, and on the basis of the content 
of school textbooks. The early stage school education in a very particular period in the life of a school child, 
with the teacher and the textbook message gaining a very significant influence on the development of pupils’ 
worldview, construction of their self-image and multiple identities.

The Author tries to answer the research question if school textbooks support the development of European 
identity of a pupil, making reference to their local and regional identity, so that the pupil would see themselves 
as part of a larger, socially and culturally diverse European identity.

In order to answer these questions the Author used a method of content analysis of documents issues by the 
Ministry of National Education as well as the analysis of the content of textbooks indicated by teachers who 
were asked to complete a questionnaire. 

The analysis shows that the textbooks contain educational contents which to a limited extent support con-
struction of European identity of children and their feeling of belonging to a common European family. Ele-
ments of European and multicultural education occupy a marginal position, and regional education consists 
mainly in the transmission of knowledge about natural and geographic environment as well as ethnography 
on selected regions of Poland, without broader references to the local identity of a pupil and without inspiring 
them to search for contemporary and/or historical cultural and multicultural relations in the near environment. 
It therefore depends on the teachers’ own activity if those contents would be included in the pedagogical 
and educational process in schools and what would be the range of pupils’ identity. The Author sees this as 
a motivation to do further research on the readiness and competence of teachers to undertake this challenge.

Keywords: early school education, European identity, regional identity, European education, multicultural 
education, school textbook, educational contents
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Małe szkoły w przestrzeni edukacyjnej. Obciążenie 
czy wartość dla społeczności lokalnych?

1. Wstęp

W 1999 roku rząd koalicji AWS – UW dokonał sygnowanej przez ówczesnego mi-
nistra edukacji narodowej – Mirosława Handkego przełomowej, jak się wówczas wyda-
wało i wielce dyskusyjnej, reformy oświaty. Reforma zakładała skrócenie do sześciu lat 
nauki w szkołach podstawowych oraz „wyrzucenie” jednego roku edukacji w szkołach 
średnich. Reforma Handkego ustanawiała natomiast nowy typ szkoły – gimnazja. Zmia-
ny te zbiegły się w czasie niemalże z wprowadzaną równolegle reformą administracji 
samorządowej. Zakończył się zatem proces przejmowania szkół przez samorządy. Samo-
rząd gminny stał się organem prowadzącym przedszkola, szkoły podstawowe, oraz nowo 
utworzone gimnazja. Starostwo powiatowe przejęło trud prowadzenia szkół średnich. 
Wszyscy, czyli szkoły, wraz z dyrektorami, nauczycielami i uczniami, oraz samorządy 
lokalne znaleźli się w nowej rzeczywistości. Z nowymi wyzwaniami wszyscy uczestnicy 
przyszłych procesów decyzyjnych mierzyć się mieli po raz pierwszy. 

Ogromnym wyzwaniem dla włodarzy gmin było tworzenie szkół gimnazjalnych. Nie 
chodziło li tylko o kwestie logistyczne (osobne budynki, osobne dyrekcje, administracja, 
kwestia dowozu uczniów z terenów dalej położonych, etc). Wiele samorządów stanęło tutaj 
przed istotnym problemem dotyczącym szkół podstawowych. Otóż zabranie z nich dwóch 
roczników powodowało radykalne zmniejszenie tych szkół, rysowało się zatem widmo 
licznych zwolnień kadry, a nawet w niektórych przypadkach likwidacji całych szkół. Nie 
inaczej działo się w szkołach średnich (choć nie na taką skalę), chociaż sytuacja, gdy na-
gle w szkole uczy się jeden rocznik mniej (trzyletnie licea, czteroletnie technika) również 
nastręczała organom prowadzącym oraz dyrekcjom wielu problemów. Wówczas oto, gdy 
duże, dotąd nie borykające się z większymi kłopotami placówki, musiały w szybkim tem-
pie przekształcać się i zmieniać swój charakter. Społeczeństwo natomiast dowiedziało się 
o problemach małych szkół. Wiele szkół znalazło się w kryzysie wywołanym perspektywą 
przekształcenia i licznymi problemami z tym związanymi. Powiedzieć, iż była to sytuacja, 
z którą zetknęliśmy się po raz pierwszy, byłoby na pewno nadużyciem. Niemniej jednak taki 
problem jako realny zaistniał, jak się zdaje, pierwszy raz po 1989 roku. 

2. Z historii małych polskich szkół

Małe szkoły istniały na prowincji już od najdawniejszych wieków. Były tam, dla lo-
kalnej społeczności wielką wartością, ponieważ ludzie żyjący na wsiach generalnie nie 
umieli czytać ani pisać [1]. Powstanie szkół było zatem niejako otwarciem danej społecz-
ności na świat. Należy wspomnieć, że ów „oświaty kaganek” najczęściej zostawał wznie-
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cany przy parafiach, z inicjatywy lokalnych proboszczów i wspólnot wyznaniowych [2]. 
Oświecone duchowieństwo widziało w edukowaniu społeczeństwa także misję ewange-
lizacyjną – „iżby plebani starali się, aby w każdym miasteczku większym, czy mniejszym, 
jeśli nie magistrowie (magistra in artibus) to przynajmniej bakalarze (tj. co w akade-
mii pierwszym stopniem zwanym bacalaureatus oznaczeni) do udzielania nauki byli. Po 
wszystkich zaś miejscowościach mniejszych (wsiach), aby byli nauczyciele (scholares), 
którzy by tak w naukach, jak i obyczajach dobrze młodzież pilnowali” [3]. Można zatem 
rzec, że dzisiejsze małe szkoły to dawne szkoły przy parafialne. Jednak nie tylko Kościół 
ma w kwestii edukacji wielkie zasługi. Potrzebę edukacji małych społeczności widzieli 
także właściciele ziemscy, którzy bądź to harmonijnie współpracowali w tym dziele z pa-
rafiami [1], bądź też sami, z własnej inicjatywy szkoły takie ustanawiali [4]. Ludziom tym 
przyświecała zapewne idea pracy u podstaw, ale też (nie ma co ukrywać) partykularne 
cele. Z jednej strony oczywiście wykształcenie uniezależniało w istotny sposób chłopa od 
swego pana, z drugiej jednak wykształconemu chłopu pan mógł powierzyć trudniejsze, 
bardziej skomplikowane zadania. 

O ile w wiekach poprzednich termin „mała szkoła” określał najczęściej parafialne pla-
cówki, uczące kwestii elementarnych, o tyle jak wskazuje R. Pęczkowski, w okresie mię-
dzywojennym mała szkoła „utożsamiana była z liczbą nauczycieli. Mieliśmy zatem szkoły 
z jednym, dwoma, trzema nauczycielami. U podstaw funkcjonowania tych szkół było za-
łożenie, że realizują one program kształcenia według planów nauczania dostosowanych 
do ich struktury organizacyjnej” [5]. System taki funkcjonował do lat siedemdziesiątych 
XX wieku. Powodował on duże rozwarstwienie społeczeństwa pod kątem edukacyjnym. 
Uczniowie pochodzący z dużych ośrodków, gdzie możliwości edukacyjne były większe, 
mieli lepszy start w swoją przyszłość związaną z kontynuowaniem nauki, lub karierą za-
wodową. Ci natomiast, którzy naukę pobierali w małych szkołach, mieli nieporównanie 
gorsze perspektywy. Ów anachronizm implikuje dzisiejsze, stereotypowe postrzeganie 
małych szkół i uczniów do nich uczęszczających. 

Od 1991 roku zaistniała w oświacie polskiej możliwość przejmowania szkół podsta-
wowych przez samorząd gminny [5]. Samorządy gminne długo jednak nie potrafiły prze-
jąć zadań związanych z polityką oświatową. Jak wskazują A. Kołomycew i B. Kotarba 
wynikało to z braku doświadczenia w zakresie realizacji zadań oświatowych oraz reali-
zowaniu już innych zadań [6]. Nie dziwi zatem fakt, że właśnie małe szkoły były dość 
niechętnie przejmowane przez gminy. Niejako uporządkowaniem sytuacji była reforma 
z 1999 roku, która precyzyjniej określiła nowe zadania i całe szkolnictwo powszechne 
włączyła w orbitę działalności samorządów. 

3. Małe szkoły po reformie oświaty z 1999 r. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, widzimy po pierwsze, że termin „małe szkoły” 
dotyczy głównie szkół położonych na wsiach. Za R. Pęczkowskim można w tym miej-
scu odwołać się do Projektu Reformy systemu edukacji, który zakładał, iż jedyną formą 
wyrównania dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem jest „zbudowanie na 
obszarach wiejskich sieci dużych szkół, opartych na modelu szkoły miejskiej z wysoko 
kwalifikowaną kadrą pedagogiczną i nowoczesną infrastrukturą” [7]. Po wtóre zaś małe 
szkoły podlegają najczęściej samorządom gminnym, bowiem termin ten dotyczy dużo 
częściej szkół podstawowych, aniżeli szkół średnich. Rzeczywistość jest taka, że gdy 
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szkoły średnie, prowadzone przez powiat, stają się szkołami małymi, wtedy pada argu-
ment o potrzebie ich likwidacji. Samorządy powiatowe nie widzą (bądź nie chcą widzieć) 
potrzeby utrzymywania małych szkół średnich. Za utrzymaniem szkół podstawowych, 
bo takie obecnie są prowadzone przez gminy, przemawia szeroko pojęty interes społecz-
ny oraz zarówno emocjonalne, jak i fizyczne bezpieczeństwo dzieci. Włodarze więc nie 
sięgają po instrument pod nazwą „likwidacja szkoły” tak często i tak bezrefleksyjnie, jak 
organy samorządu powiatowego. 

W tym miejscu warto pochylić się nad kosztami utrzymania – prowadzenia małych 
szkół. Po wprowadzeniu reformy oświatowej w 1999 roku istotnym dla wszystkich orga-
nów prowadzących szkoły terminem stała się kategorią jaką jest subwencja oświatowa. Ta 
potoczna nazwa określa część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu te-
rytorialnego [8]. Subwencja to bezzwrotna, bezpłatna, bezwarunkowa danina pochodząca 
z budżetu centralnego, kierowana do organów samorządu terytorialnego na realizację ich 
zadań związanych z polityką oświatową [8]. Stanowi zatem główne źródło finansowania 
oświaty przez samorządy. Nie jest to jedyne źródło pozyskiwania środków finansowych, 
jednak dla zapewnienia stabilności finansowej placówek i wypłaty pensji, szkoły głównie 
z niej korzystają. Subwencja naliczana jest na zasadzie algorytmu, a od 2000 roku jej 
wysokość uzależniona jest głównie od liczby uczniów oraz ich szczególnych potrzeb [9]. 
Taki algorytm wydaje się być niesprawiedliwy dyskryminuje właśnie małe szkoły, do 
których uczęszcza mniejsza liczba uczniów. Nawet jeśli szczególnie dostrzegać będziemy 
lokalne wagi (jak np. typ szkoły, jej rodzaj potrzeby edukacyjne uczniów, strukturę de-
mograficzną ludności, poziom awansu zawodowego nauczycieli) [10], to i tak taki system 
naliczania subwencji zawsze preferował będzie placówki duże. Z tą niesprawiedliwością 
organy prowadzące szkoły borykają się już od lat. Bowiem im mniejsza placówka, tym 
wydatek na dziecko rośnie. Niestety rośnie również równica pomiędzy wydatkami a sub-
wencją. W małych szkołach wydatki zawsze będą większe (co obrazuje zestawienie).

Porównanie wydatków subwencji oświatowej za rok 2016

Szkoła Liczba dzieci Wydatki na ucznia Różnica pomiędzy 
wydatkami 
a subwencją

Szkoła A 66 15 443,07  – 410 898,79
Szkoła B 338 7 572,02  556 116,37
Szkoła C 78 14 166,96  – 386 070,92
Szkoła D 70 13 958,34  – 331 884, 28
Szkoła E 38 17 543,00  – 320 175,47
Szkoła F 59 19 863,11  – 628 101,05
Szkoła G 47 18 536,31  – 437 991,83

Źródło: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Czudcu 
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Analiza danych zawartych w tabeli skłania do wniosku, że prowadzenie małych szkół 
jest dla organów samorządowych zawsze sporym wyzwaniem i wiąże się z dużymi na-
kładami finansowymi. Politycy Ministerstwa Edukacji Narodowej natomiast realizację 
swych obietnic o nielikwidowaniu małych szkół przerzucają na samorządy gminne, nie 
asygnując jednak na ten cel wystarczających środków. 

4. Mała szkoła w zglobalizowanym świecie

Biorąc pod uwagę poczynione wyżej ustalenia, można by dojść do błędnego prze-
świadczenia, że małe szkoły, a raczej ich uczniowie już na starcie swej edukacyjnej drogi 
pozbawieni są szans, które mają ich koledzy z dużych ośrodków. Chodzi tu zarówno 
o takie obszary jak: działalność poza systemem klasowo lekcyjnym (kółka zaintereso-
wań, wycieczki edukacyjne, etc.), jak też w równym stopniu kwestie związane z dydak-
tyką. Mniejsza jest przecież szansa, że do małej szkoły, położonej w dużym oddaleniu 
od centrów wielkich miast przybywać będzie kadra wybitnych fachowców, pasjonatów 
w swoich dziedzinach, gotowych zarażać tą pasją młode pokolenie. Częściej w tego typu 
szkołach może zdarzyć się (chociaż nie możemy generalizować), iż kilku przedmiotów 
o zbieżnych treściach programowych uczył będzie jeden nauczyciel.

Ów obraz wydaje się być błędny, a co najmniej niesprawiedliwy w odniesieniu zarów-
no do nauczycieli, jak też samych uczniów. Chociaż w tym przypadku także nie możemy 
generalizować. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że to w małych szkołach, właśnie 
dlatego, że są małe rodzą się ciekawe projekty edukacyjne, czy inicjatywy na skalę ogól-
nopolską, czy międzynarodową. Wśród szkół realizujących np. program ERASMUS+ 
jest wiele małych szkół. Z wywiadów przeprowadzanych z nauczycielami pracującymi 
w małych szkołach wynika, że istnieje tam większa możliwość zarówno odnalezienia 
ucznia wybitnego, jak i udzielenia wsparcia temu, który ma różnorakie kłopoty. To w ma-
łych szkołach nauczyciele poświęcają swym uczniom najwięcej czasu i uwagi, gdyż ist-
nieje tam możliwość zajęcia się każdym z nich niemalże indywidualnie. Dla ucznia są to 
zatem warunki niemalże ekskluzywne, porównywalne ze standardami szkół prywatnych. 
Owszem, dyskusje może budzić wątpliwość, czy zaplecze infrastrukturalno-dydaktyczne 
jest równie porównywalne. Zapewne nie, chociaż – jak podkreślają dyrektorzy – wiele 
organów prowadzących za punkt honoru bierze doposażenie swoich szkół tak, by ucznio-
wie mogli zdobywać wiedzę na odpowiednio wysokim poziomie, z użyciem najnowocze-
śniejszych pomocy naukowych. 

Małe szkoły dziś zatem, mimo swego oddalenia od wielkich centrów i funkcjonowania 
często w specyficznych środowiskach (mówimy tu o biedzie, wykluczeniu społecznym, 
zjawiskach patologicznych, czy po prostu zwykłej zaściankowości) [11], są dla dużej 
części uczącej się tam młodzieży niejako jednym z wielu, ale wciąż ważnym oknem na 
świat, którego poznawanie powinno być procesem. Warto proces ów zintegrować z jednej 
strony z wpływami środowiskowymi, z drugiej zaś ze świadomym, odpowiedzialnym 
i wszechstronnym elementem globalnej socjalizacji młodych ludzi. 
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5. Podsumowanie

Małe szkoły od niemalże zarania wpisują się w system polskiej edukacji. W czasach 
dawnych stanowiły dla lokalnych społeczności jedyne źródło wiedzy o świecie, były 
więc dla nich głównym punktem odniesienia i obok kościoła centrum życia tychże spo-
łeczeństw. 

Jakie znaczenie mają małe szkoły dziś? Nie jest to już, jak się wydaje, misja odkrywa-
nia przed lokalną społecznością świata, rolę tę jak się zdaje wypełnia dziś Internet. Małe 
szkoły jednak nie przestały mieć znaczenia ze względu na trzy inne, ważne czynniki: 
integrację społeczeństwa, rozwój infrastruktury lokalnej i wreszcie – nie możemy o tym 
zapominać, lub udawać, że ów czynnik w ogóle nie jest istotny – utrzymanie miejsc pracy. 
Omówmy pokrótce każde z nich. 

Środowiska, w których funkcjonują małe szkoły to najczęściej wspólnoty mieszka-
jące z dala od wielkich aglomeracji miejskich. Nie ma tam zatem ani kina, ani teatru. 
By dotrzeć do tych centrów kultury, małe szkoły muszą zorganizować wycieczkę, która 
ze względów finansowych i logistycznych, jest o wiele większym wyzwaniem niż dla 
uczniów z miasta. Pod względem dostępu do kultury (szczególnie kultury wysokiej) panu-
je tu stagnacja. W efekcie czego szkoła, do której chodzą dzieci, wnuki staje się jedynym 
miejscem integrującym dorosłych. W budynku szkolnym odbywają się wybory, zebra-
nia wiejskie i konsultacje społeczne. Szkoła „oferuje” też namiastkę kultury organizując 
amatorskie spektakle, czy koncerty. W takich środowiskach tylko przy szkole rozwija się 
wolontariat, harcerstwo, stowarzyszenia, to tu propaguje się różnorakie społeczne akcje. 
Można bowiem zadać pytanie, czy dzieci i młodzież wykażą się większą wrażliwością co 
do losu nieznanego, enigmatycznego, przysłowiowego „iksińskiego”. Czy też bardziej 
zwrócą uwagę na los staruszki z sąsiedztwa, samotnej matki kilkoro dzieci, czy kolegi 
zmagającego się z ciężką chorobą? 

Wymogi bezpieczeństwa nakazują by dzieci miały bezpieczną drogę do i ze szkoły. 
Dlatego właśnie w tych miejscowościach, gdzie funkcjonuje nawet najmniejsza placówka 
są pobudowane chodniki, naprawiane drogi, wykonywane bezpieczne przejścia. Dzieci 
powinny czuć się bezpieczne i rodzice powinni mieć gwarancję, że ich pociechy są bez-
pieczne. O to bezpieczeństwo powinny i muszą dbać samorządy, ale na tego typu inwe-
stycjach korzysta cała społeczność. 

Funkcjonowanie szkół przekłada się w znacznym stopniu na poziom zatrudnienia 
w danej gminie. Nie chodzi tu wyłącznie o nauczycieli, ale także o kadrę administracyjną 
i pracowników obsługi. Dla zobrazowania sytuacji można przytoczyć fakt z gminy w wo-
jewództwie podkarpackim. Otóż prowadzi ona aż 6 małych szkół, w których pracuje (na 
różnych szczeblach i stanowiskach) około 5% jej mieszkańców. Może to wydawać się 
mało. Jednak biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, liczbę mieszkańców niezdolnych 
do pracy z powodów obiektywnych, i odsetek tych, którzy są już w wieku poprodukcyj-
nym, zauważymy, że nie jest to jednak tak mało [12]. 

Tak więc pomimo wielu problemów i sporego obciążenia organów prowadzących, 
małe szkoły są dla społeczności lokalnych wielką wartością. Przede wszystkim dlatego, 
iż przez lata zdążyły się już wpisać w koloryt tych społeczności. Po wtóre dzieląc z tymi 
społecznościami różnorakie koleje losu, stały się ich nieodzownym elementem i uczest-
nikiem bieżących wydarzeń. Po trzecie dzięki małym szkołom następuje fenomenalny 
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efekt wzajemnej identyfikacji. Dziecko mówi „moja Pani od polskiego”, rodzic powie 
„wychowawca mojego dziecka”, ale wszyscy: i rodzice, i uczniowie i nauczyciele spo-
glądający kiedykolwiek w stronę budynku szkolnego powiedzą zawsze „moja szkoła”. To 
słowo – „moja” – niesie ze sobą wysoki ładunek emocjonalny. W ładunku tym zawiera się 
poczucie regionalizmu i swojskości, czyli tego, co znane i bezpieczne, tego, co do owych 
społeczności zostało wprowadzone dużym kosztem i wielkim poświęceniem, co stanowi 
dla nich ogromną wartość. Owa „mojość” to poczucie integracji z danym terenem i przy-
należności do pewnej grupy. Szkoła bowiem to nie tylko oświata i wychowanie, to rów-
nież nauka o tym, skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy. Szkoła, szczególnie ta podstawowa 
to sięganie do korzeni, to nauka wypracowania w dziecku autodefinicji, czyli określenia 
samego siebie. Tak więc małe szkoły stanowią ogromną wartość dla społeczności lokal-
nych. Słowo „wartość” oznacza, że coś jest warte. Małe szkoły są zatem WARTE tego by 
o nie walczyć, by zmagać się z problemami ekonomicznymi, logistycznymi i społeczny-
mi, jakie te placówki napotykają w swojej działalności.
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Małe szkoły w przestrzeni edukacyjnej. Obciążenie, czy wartość dla społeczności 
lokalnych

W niniejszym wystąpieniu naszkicowany zostanie problem związany z prowadzeniem przez samorządy 
małych szkół funkcjonujących w środowisku wiejskim. Te szkoły bowiem są najbardziej „czułe” na wszel-
kie zmiany prawne zachodzące w systemie oświaty, a jednocześnie muszące szybko dostosowywać się do 
nowych warunków, w jakich przychodzi im funkcjonować. Organy prowadzące takich szkół (najczęściej 
gminy) natomiast muszą być wyczulone na różnorakie problemy związane z codziennym funkcjonowaniem 
prowadzonych przez siebie placówek, co za tym idzie muszą reagować szybko i skutecznie, tak by godzić ze 
sobą (niejednokrotnie sprzeczne) interesy uczniów, nauczycieli oraz rodziców. 

Poniższe badania są jedynie przyczynkiem do dyskusji, zwłaszcza w kontekście wprowadzanej właśnie 
reformy edukacji. W procesie tym pomija się bowiem małe szkoły i trudności, jakie mogą mieć społeczności 
w nich właśnie funkcjonujące. Mała szkoła nie powinna być bowiem traktowana jako zbędny balast dla samo-
rządu, ale miejsce, gdzie nie tylko kształci się nowe pokolenie, lecz również prowadzona jest weń animacja 
kulturowa i integracja społeczeństwa. 

Słowa kluczowe: mała szkoła, samorząd, reforma, edukacja, społeczności lokalne 

Small schools in the educational space. A burden or value for local communities

This presentation will outline the issue of running small schools in rural areas by local governments. These 
schools are the most „vulnerable” to any legal changes taking place in the educational system, and at the same 
time they have to adapt quickly to the new conditions in which they operate. The authorities running such 
schools (mostly communes) have to be sensitive to various problems encountered the daily functioning of 
their institutions, which means that they have to react quickly and effectively in order to reconcile the (often 
conflicting) interests of students, teachers, and parents. 

The following research is only a contribution to the discussion, especially in the context of the ongoing 
reform of education. This process ignores small schools and the difficulties that can be experienced by the 
communities that operate in them. A small school should not be treated as an unnecessary ballast for the local 
government, but as a place where not only a new generation is educated, but also cultural animation and social 
integration is carried out. 

Keywords: small school, local government, reform, education, local communities
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Między kulturą lokalną a globalną – dylematy 
i wyzwania wczesnoszkolnej edukacji muzycznej

Czymże jest kultura, jeśli nie konsensusem?
(Clifford Geertz)

1. Wstęp

Kultura i edukacja stanowią wzajemnie wpływające na siebie i przenikające się obsza-
ry ludzkiej działalności. Kultura z jednej strony stanowi treść procesów edukacyjnych, 
a z drugiej – ich wynik. Zbyszko Melosik i Tomasz Szkudlarek, autorzy książki Kultura, 
tożsamość i edukacja – migotanie znaczeń, przypominają, że edukacja rozumiana jako 
społeczna praktyka konstruowania znaczeń nadających sens ludzkiej tożsamości nie jest 
zasadniczo odróżniana od kultury – stanowi jej aspekt [1]. Kompetentne odczytywanie 
otaczającej rzeczywistości kulturowej umożliwia lepsze i pełniejsze wykorzystanie jej 
specyfiki dla potrzeb różnych sfer ludzkiego życia. Owa wolna, a zarazem twórcza inte-
rioryzacja treści kulturowych dokonuje się między innymi w procesie edukacji, w ramach 
określonej cywilizacji. To właśnie kultura i cywilizacja są wyróżnikami edukacji czło-
wieka: kultura otwiera perspektywę ludzkiego rozwoju, ze względu na wartości, jakie 
reprezentuje, a cywilizacja umożliwia edukację w zorganizowanej, szerszej niż rodzina 
społeczności, obejmującą dłuższą perspektywę niż aktualnie żyjące pokolenie [2]. 

Edukacja muzyczna jest działaniem podejmowanym w perspektywie całego życia 
człowieka, rozumianym jako proces kształcenia i wychowania poprzez kontakt z muzy-
ką. Stanowi rozległy i ważny społecznie obszar ludzkiej aktywności o uniwersalnym, po-
wszechnym i wieloaspektowym wymiarze. Próbując odpowiedzieć na pytanie, jak w ob-
liczu pluralizmu, bogactwa różnorodności i kształtu przeobrażeń współczesnej kultury ma 
wyglądać edukacja muzyczna młodego pokolenia, stajemy przed wieloma niewiadomy-
mi. Zastany chaos i niepewność kierunku zmian utrudnia jednoznaczne rozstrzygnięcia 
i zdaje się odbierać „jakiejkolwiek teorii czy koncepcji podstawy do roszczenia o uznanie 
uniwersalności proponowanych przez nią analiz i systemów wartości” [3]. Jednak nie-
ustannie ewoluująca na naszych oczach kultura nie jest nieuporządkowanym chaosem, 
niemającym związku z tradycją i obecny jej stan należy postrzegać jako pewien etap roz-
woju, dostrzegając to, co w niej trwałe, niezmienne – decydujące o jej ciągłości. Potrzeba 
poznania i rozumienia dorobku kulturowego wieków przeszłych, upostaciowionego mię-
dzy innymi w dziełach wielkich kompozytorów, których motywy, tematy, struktury żyją 
w tekstach kultury współczesnej, współistnieje z podobną potrzebą w zakresie wszelkich 
prób zachowania muzycznych tradycji lokalnych. Niezwykle aktualny problem oddzia-
ływania na jednostkę muzycznej kultury globalnej (charakteryzującej się jednolitością, 
podobnymi cechami, trendami), przy jednoczesnej obecności muzycznych wpływów 
lokalnych (bardziej zróżnicowanych i osadzonych w tradycji konkretnego obszaru spo-

1 elf@gd.home.pl, Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna im. S. Mo-
niuszki w Gdańsku.
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łeczno-kulturowego) koresponduje oczywiście z ogólniejszymi zjawiskami w kulturze 
współczesnej. Ważnym elementem jest tu wpływ, wręcz presja mediów, oddziaływują-
cych na kształtowanie się ‘muzycznego świata’ i kultury muzycznej jednostki poprzez 
promowanie muzycznej kultury masowej o zasięgu globalnym.

Globalizację po raz pierwszy naukowo zdefiniował Robert Robertson w 1985 roku, 
opisując ją jako „zespół procesów, które tworzą jeden wspólny świat” [4]. Procesy globa-
lizacji przebiegają na wielu płaszczyznach – mocno zaawansowane w polityce i gospo-
darce – wyraziście zaznaczają się także w dziedzinie kultury. Elementami sprzyjającymi 
ekspansji kultury globalnej stało się poszerzenie rynku, zacieranie granic politycznych, 
ujednolicanie prawa i systemów kształcenia, a także integracja systemów finansowych 
i funkcjonowania międzynarodowych korporacji, których działania znacząco wpływają 
na kształt różnych dziedzin świata i jego kultury [5]. Wspólną ścieżką dla wymienionych 
wielopłaszczyznowych procesów zmian stał się dynamiczny rozwój wszelkich form ko-
munikacji i komunikowania, w tym przede wszystkim za pośrednictwem mediów. To 
właśnie one, wraz z nieskrępowanym przepływem informacji, stały się fundamentem glo-
balizacji kultury, z wysuwającą się na plan pierwszy konsumpcją. Jak zauważa Zygmunt 
Bauman, „żyjemy dziś w globalnym społeczeństwie konsumentów i charakterystyczne 
dla niego wzory muszą wpływać na wszystkie aspekty naszego życia” [6], w tym także na 
sposoby uczestnictwa w kulturze.

Z drugiej strony – jako reakcja na naciski globalizacyjne i intensywny przepływ in-
formacji związany m.in. z rozprzestrzenieniem się massmediów, czego rezultatem stała 
się znaczna unifikacja tekstów kultury i sposobów ich odbioru (także hierarchizacji) – już 
w latach 70. XX w. zaczęły pojawiać się tendencje przeciwstawne. Gdy dzięki zaawanso-
wanym technologiom informacyjno-komunikacyjnym świat stawał się globalną wioską, 
ludzie zaczęli poszukiwać lokalnej tożsamości i „swojej” lokalnej kultury [7]. Jak pisze 
Donald M. Taylor, „wraz z eksplozją informacyjną i produktami kultury globalnej, czło-
wiek poczuł mocniej potrzebę spójnej, dobrze strukturalizowanej ramy odniesienia jako 
podstawy poczucia własnej, jednostkowej tożsamości. Kultura lokalna, etniczność wyda-
je się do tego celu właściwie dostosowana” [8].

W jaki sposób powyżej przywołane zjawiska i procesy kulturowe zaistniały w edukacji 
muzycznej, realizowanej na etapie wczesnoszkolnym? I dlaczego prezentowane tu reflek-
sje muzyka-pedagoga sytuuję właśnie na tym etapie edukacji? Odpowiadając na te pytania, 
swoją wypowiedź chciałabym zogniskować wokół dwóch zasadniczych zagadnień: 

• etap edukacji wczesnoszkolnej jako okres sensytywny dla muzycznego rozwoju jed-
nostki oraz istotny moment enkulturacji muzycznej ucznia, 

• edukacja muzyczna wobec problemów tradycji artystycznej muzyki europejskiej 
w perspektywie lokalności i globalności współczesnej kultury.

2. Edukacja muzyczna w okresie wczesnoszkolnym

W dyskursach ogniskujących się wokół wczesnoszkolnej edukacji muzycznej w Pol-
sce negatywne konotacje dominują od wielu lat, a rozpoczęło je zdarzenie społeczne 
zwane reformą edukacji z 1999 roku. Chociaż założenia wprowadzonej wtedy koncepcji 
kształcenia zintegrowanego wydawały się korzystne dla pierwszego etapu kształcenia, 
to lata doświadczeń, związanych z jej funkcjonowaniem w szkołach przyniosły wielkie 
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rozczarowanie. W zakresie kształcenia muzycznego skutki wprowadzenia reformy oka-
zały się szczególnie niekorzystne. Nauczyciel-wychowawca, który między innymi miał 
stać się przewodnikiem po świecie muzyki okazał się niewystarczająco przygotowany do 
tej roli [9]. Świadczą o tym zarówno wyniki przeprowadzanych badań [10], jak i głosy 
dobiegające ze środowiska pedagogów muzyki, zaniepokojonych sytuacją radykalnego 
zepchnięcia muzyki na margines edukacji wczesnoszkolnej. Wśród przyczyn nieefektyw-
ności muzycznych zajęć szkolnych wskazuje się przede wszystkim: ograniczenie godzin 
zajęć muzycznych i nieprzygotowanie nauczycieli kształcenia zintegrowanego do ich 
prowadzenia oraz brak współpracy szkół z instytucjami, ośrodkami oraz innymi podmio-
tami działającymi na polu upowszechniania kultury muzycznej (zarówno w wymiarze 
lokalnym, jak i globalnym).

Zaprzepaszczenie możliwości wspierania muzycznego rozwoju ucznia właśnie w tym 
okresie jest szczególnie brzemienne w skutki. Etap edukacji wczesnoszkolnej kończy się 
w wieku 9-10 lat. Dla wielu badaczy jest to granica, po przekroczeniu której zdolności 
muzyczne dziecka ulegają stabilizacji, co oznacza, że od tego momentu środowisko nie 
jest w stanie znacząco wpłynąć na podniesienie poziomu kompetencji muzycznych, uzy-
skanych do tego momentu życia [11], a w większości tekstów traktujących o tym etapie 
edukacji przyjmuje się, że okres wczesnoszkolny jest decydujący dla muzycznego roz-
woju jednostki [12-16 i in.]. Jednocześnie rozwój muzyczny, stanowiąc integralną część 
rozwoju ogólnego – zgodnie z najnowszymi ustaleniami badawczymi – wieloaspektowo 
i na różnych płaszczyznach wpływa na zmiany rozwojowe w innych sferach osobowo-
ści dziecka [17]. Wskazuje się na szczególną rolę muzyki we wspieraniu kształtowania 
u uczniów kompetencji ważnych dla satysfakcjonującego życia w świecie późnej nowo-
czesności, takich jak: umiejętności rozwiązywania problemów, i komunikowania się, 
rozwój potencjału kreatywnego, umiejętności (i potrzeby) twórczego korzystania z me-
diów itp. [18]. Przytoczone przesłanki przekonują, że refleksje koncentrujące się na tym 
właśnie etapie muzycznej edukacji dziecka w chwili obecnej są szczególnie potrzebne 
i społecznie istotne.

Psycholodzy, podkreślając plastyczność zmian rozwojowych w młodszych klasach 
szkolnych, szczególną uwagę przywiązują „do własnej aktywności, jaką jednostka podej-
muje w relacjach z otoczeniem i dzięki której uczestniczy w kształtowaniu siebie oraz we 
własnym rozwoju” [19]. Wspomagając uczniów klas I-III we wszelkiego rodzaju aktyw-
ności muzycznej, wpływamy na jego enkulturację2 [20], której rezultatem będzie ukształ-
towanie się jednostkowej muzycznej tożsamości. Dla enkulturacji muzycznej, rozumianej 
tutaj jako proces wrastania danej jednostki w kulturę muzyczną danej zbiorowości, za-
równo świadomego, jak i nieświadomego nabywania kompetencji muzycznych, uprawo-
mocniających do pełnego w tej kulturze uczestnictwa [pogr E. F.] [9], okres wczesnosz-
kolny jest – podobnie jak dla rozwoju muzycznego – niezmiernie ważny. Enkulturacja  

2 Termin „enkulturacja” jest szczególnie rozpowszechniony na gruncie antropologii kulturowej i antropologii 
społecznej; znaczeniowo zbliżony jest też do socjologicznego rozumienia socjalizacji. W tekstach związa-
nych z edukacją muzyczną funkcjonują również pojęcia „inkulturacja” i „akulturacja”. Zgodnie z sugestią Te-
resy Hejnickiej-Bezwińskiej, przyjmuję rozumienie tych terminów za Johnem Wesley’em. Powellem, uzna-
jąc, że „inkulturacja” jest procesem wieloaspektowych, jakościowych zmian kulturowych, które występują 
na skutek przenikania się różnych systemów kulturowych, zaś „akulturacja” dotyczy procesu zapożyczeń 
kulturowych.
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muzyczna obejmuje bowiem te aspekty edukacji i socjalizacji, które odnoszą się zarówno 
do muzycznego dziedzictwa kulturowego, jak i aktualnych zjawisk w kulturze, czyniąc 
z jednostki istotę społeczną, osadzoną w kulturze swojego miejsca i czasu historycznego 
[pogr. E. F.] [20]. 

Na enkulturację muzyczną wpływają dwa zasadnicze, przenikające się procesy:
• socjalizacja, która przez naturalne interakcje społeczne ułatwia poznawanie i przyj-

mowanie kultury muzycznej przez jednostkę oraz 
• edukacja – świadomie i celowo zapoznająca i wprowadzająca uczniów w kulturę mu-

zyczną. 
Dzierżymir Jankowski twierdzi, i z tym wypada się zgodzić, że „uczestnictwo jed-

nostki w świecie sztuki (w tym muzyki – przyp. E. F.) jest niezbędne, jeśli nie chce ona 
poprzestać na zaspokajaniu wyłącznie elementarnych potrzeb bytu psychofizycznego 
i społecznego, ale też nie narażać, chociażby tylko tych fundamentalnych sfer swojej 
egzystencji na pasmo nieodwracalnych dramatów, prowadzących do dehumanizacji ca-
łej tkanki życia ludzi” [21]. Działania edukacyjne, wspomagające jednostkę w rozwoju 
kompetencji muzycznych, umożliwiających świadome uczestnictwo w kulturze jawią się 
w świetle powyższych słów jako ważny obszar praktyki pedagogicznej.

3. Edukacja muzyczna dzieci w perspektywie lokalności i globalności 
współczesnej kultury

Edukacja muzyczna dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych w szkole, to zjawisko złożo-
ne, wielowymiarowe, uwikłane w różne zależności i poddane wpływom czynników glo-
balnych i specyficznie lokalnych – także rodzinnych i szkolnych. Równie znaczące jest 
też oddziaływanie różnego rodzaju mediów. Przestrzeń życiowa współczesnego dziec-
ka – właśnie poprzez pośrednictwo mediów – staje się coraz szersza i coraz intensyw-
niej uczestniczy ono w życiu i kulturze ludzi dorosłych. Dominującą formą przekazów 
muzycznych proponowanych przez media jest audiowizualność, która w ogóle „staje się 
(…) dominującym sposobem orientacji w kulturze” [22]. Jednak powszechnie dostępny 
„wizualny przekaz wzorów i wartości kultury niejednokrotnie gubi sferę duchową, wy-
miar głębszych wartości, emocji i przeżyć. (…) Nastawienie na wizualność pomniejsza 
znaczenie ludzkiej duchowości” [23]. Uwagi powyższe dotyczą także przekazywanej 
przez media ‘spłyconej’ wersji muzycznej kultury. A z taką jej postacią ma najczęściej do 
czynienia uczeń w wieku wczesnoszkolnym.

Przekraczając progi szkoły dziecko dostaje szansę na rekonstruowanie (czy współkon-
struowanie) swojego pierwotnego habitusu (używając terminologii Pierre’a Bourdieu) [24] 
podczas relacji z nauczycielem i innymi uczniami, w procesie komunikacji i odkrywania, 
czy ponownego odkrywania i używania/ denotacji różnorodnych muzycznych kodów kul-
turowych. Co trzeba wyraźnie podkreślić, w okresie wczesnoszkolnym charakterystyczne 
jest zjawisko przejmowania przez ucznia (poprzez naśladownictwo i identyfikację) warto-
ści reprezentowanych i uznawanych przez środowiska i osoby dla dziecka znaczące [17].

Oferta szerokiego spektrum muzycznych dóbr kulturowych – dzięki obecności 
w większości polskich domów Internetu i nowych mediów – jest bardzo różnorodna, 
a dominują tu wzory muzycznej kultury globalnej, masowej, które promują bierne, kon-
sumpcyjne w niej uczestnictwo. W tym kontekście ważne zadanie ma do spełnienia na-
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uczyciel – wychowawca, który „wyznacza granice tego, co jest, a co nie jest dozwolone, 
(…) „ostatecznie” stwierdza, co jest dobre, a co złe, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. 
Jego wiedza i przekonania na temat rzeczywistości, sensu życia, systemu wartości stają 
się dla uczniów Prawdziwe” [1, s. 18] – tak więc jego wybory muzycznych treści i sposób 
ich prezentacji na zajęciach, opinie wartościujące i preferencje są znaczące w procesie 
formowania się własnego sposobu uczestnictwa w kulturze muzycznej ucznia. Tym więk-
sza odpowiedzialność nauczyciela – zwłaszcza w kontekście troski o ciągłość europej-
skiej kultury muzycznej i poszanowanie jej tradycji. Zwracam uwagę na ten wątek mojej 
wypowiedzi, bowiem nie dla wszystkich dbałość o przekaz tradycji kultury muzycznej 
w ramach edukacji najmłodszych uczniów jest oczywista. A przecież – mimo zmienno-
ści świata – nie budujemy od nowa [pogr. E. F.]. Ryszard Kapuściński pisał: „Świat jest 
sumą, sumą stałą, składającą się z niezmiennej liczby składników, cząstek, elementów. 
Zmiana – to przesuwanie tych fragmentów na inne miejsce, układanie ich w różne formy, 
konfiguracje. Zagęszczanie formy” [25]. Odwołując refleksje autora do prowadzonych tu 
wywodów należałoby dodać, że gdy tych niezmiennych elementów zabraknie, muzyczny 
świat dziecka nie będzie miał koniecznych fundamentów, kulturowych korzeni.

Jak wiadomo, w epokach wcześniejszych gust i preferencje muzyczne były zróżni-
cowane klasowo, tzn. przedstawiciele elit (np. arystokracja, burżuazja, inteligencja) ob-
cowali z inną muzyką niż klasy niższe. W społeczeństwie XXI wieku wszyscy słuchają 
podobnej muzyki, co powoduje, że nie ma wyraźnej warstwy społecznej, która kulty-
wowałaby i przekazywała wartości tradycji muzycznej kultury europejskiej. Paradoksal-
nie – większa wolność wyboru w sztuce spowodowała obecnie zanik odbioru elitarnego, 
a przecież budowanie współczesnej przestrzeni kulturowej naszego państwa i kontynentu 
powinno nawiązywać do jak najlepszych, wartościowych wzorców, a nie być jedynie pró-
bą dostosowywania się do przeciętnych, najbardziej rozpowszechnionych gustów, którym 
hołduje wszechobecna muzyczna globalna kultura masowa.

Przyjmując założenie, że obiektywną funkcją każdej praktyki pedagogicznej jest 
„wdrażanie do uczestnictwa w kulturze” [26] uważam, że szkoła nie powinna dostoso-
wywać się w tym względzie do otaczających współczesne dziecko produktów muzycznej 
popkultury globalnej, lecz uzupełniać i wspierać te aspekty enkulturacji muzycznej, które 
z różnych względów przez inne jej czynniki formotwórcze są pomijane i zaniedbywane 
[pogr. E.F.]. Jak podkreśla Zofia Konaszkiewicz, a potwierdzają wyniki przeprowadzo-
nych w ostatnich latach badań, szkolnictwo ogólnokształcące to często „jedyne miejsce, 
w którym z muzyką artystyczną mogą zetknąć się wszystkie dzieci, także te pochodzące 
ze środowisk zaniedbanych kulturalnie” [27], spełniając rolę kompensacyjną. To zada-
nie – w kontekście słabej obecności wartościowej kultury muzycznej w polskich domach 
[28] – wydaje się podstawowe dla enkulturacji muzycznej dziecka w szkole. 

Nie oznacza to jednak, że specyfika kultury muzycznej naturalnego środowiska wy-
chowawczego dziecka (głównie oddziaływująca globalnie muzyczna kultura popularna, 
ale też regionalna czy etniczna) ma być przez szkołę zignorowana. Zróżnicowany, nie-
spójny i niejednorodny kompleks oddziaływań kulturowych powoduje, że współczesne 
dziecko jest – i zapewne będzie jako człowiek dorosły – jednocześnie członkiem kultury 
lokalnej, etnicznej, państwowej, ale i kontynentalnej czy globalnej.

Naturalną potrzebą każdego człowieka jest poczucie przynależności, w tym także przy-
należności do jakiegoś obszaru kulturowego, reprezentowanego przez wspólnotę, w któ-
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rym jednostka rozwija się i dorasta. W refleksji nad edukacją muzyczną niejednokrotnie 
zwracano uwagę na znaczenie lokalnej tradycji [pogr. E. F.] oraz nawiązywanie do do-
świadczeń muzycznych dziecka, wyniesionych z domu, podkreślając, iż wychowanie mu-
zyczne nie przyniesie większych efektów, gdy ograniczać się będzie do treści, które nie 
mają odniesienia do sytuacji życiowej uczniów i które ignorują najbliższą dziecku rze-
czywistość społeczną. Warto przytoczyć tu słowa węgierskiego etnografa i kompozytora, 
Zoltana Kodály’a: „rodzimy folklor jest ojczystym językiem muzycznym; należy go przy-
swoić (…), zanim pozna się muzyczne ‹języki obce›” [29]. To właśnie regionalne tradycje 
są terenem, na którym możliwa jest realizacja najszerszych powiązań pomiędzy wyniesio-
nym z domu pierwotnym uwrażliwieniem na muzykę, a doznaniami decydującymi o spo-
łecznym charakterze aktywności kulturowej. Lokalne tradycje polskiej kultury muzycznej, 
nacechowane indywidualnym kolorytem (np. niepowtarzalne brzmienie wielkopolskich 
dud, kapeli podhalańskiej, znanej nie tylko na Kaszubach śpiewanej zabawy Kaszëbsczé 
nótë czy charakterystyczny układ taneczny śląskiego Trojaka) z pewnością zasługują na 
szczególne miejsce w programach wczesnoszkolnego kształcenia muzycznego, zwłaszcza 
w tych regionach naszego kraju, które mają silne lokalne tradycje muzyczne.

Uniwersalna kultura artystyczna i tradycje muzyczne regionu, w którym realizowany 
jest proces edukacji powinny się uzupełniać, tworząc podstawę kompleksowego modelu 
kultury muzycznej jednostki. Do zaakceptowania przez uczniów takiego właśnie budo-
wania jego fundamentów zmierzać powinny działania nauczyciela. Ich podstawą w ra-
mach wczesnoszkolnej edukacji muzycznej powinno być rozpoznanie kontekstu kultu-
rowego, w którym odbywał się dotychczasowy rozwój dziecka. Stąd ścisła współpraca 
nauczyciela przy realizacji muzycznych treści z uczniami i ich rodzicami oraz lokalnymi 
ośrodkami kultury muzycznej – jego wrażliwość, otwartość na sugestie, może być czyn-
nikiem umożliwiającym skuteczność takich działań.

4. Podsumowanie

Aby proces wczesnoszkolnej muzycznej enkulturacji nie był monologiem jednej wer-
sji kultury, nieodnoszącym się do innych jej postaci, nauczyciel musi zastanowić się, jak 
działać, aby „wskazania na kanonizację jednych treści nie musiały oznaczać wskazania 
innych na nieobecność, zdeprecjonowanie, by kanon nie pozbawiał prawa głosu podmio-
tów identyfikujących się z treściami spoza niego” [30]. Pomimo iż proces identyfikacji 
z konkretną postacią, czy też rodzajem kultury muzycznej u uczniów z młodszych klas 
szkolnych jest dopiero w fazie kształtowania się, to pewne sympatie i skłonności zaczy-
nają się ujawniać i nie powinny być ignorowane.

Jako że droga planowania pomocy w enkulturacji musi zawierać następujące etapy: 
1) doświadczenie, 2) działanie, 3) uduchowienie, 4) transfer [31], aktywność muzyczną 
ucznia powinno się tak organizować, aby umożliwić mu eksplorację własnej puli do-
świadczeń muzycznych i w odniesieniu (czy nawiązaniu) do nich np. poszukując po-
wiązań, „przepływów” pomiędzy muzyczną kulturą masową a artystyczną, należałoby 
zapoznawać dziecko z dziedzictwem muzycznej kultury europejskiej, dając mu szansę 
przechodzenia na kolejne etapy enkulturacji. Jest to ważne zadanie, którego nie można 
zaniedbać. Tę potrzebę pięknie ujął Duccio Demetrio: „Jeśli w życiu prywatnym i spo-
łecznym nie zostanie wskrzeszona tradycja przekazywania świadectw z pokolenia na po-
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kolenie i jeśli nie odżyje rytuał przywoływania wspomnień, skazani zostaniemy na po-
grążanie się w fikcji i pozorach. (…) Zmierzch pamięci kładzie kres wszelkiego rodzaju 
pedagogice [pogr. E. F.], powodując zanik antropologicznej potrzeby gromadzenia okru-
chów życia, ich zreinterpretowania, przeżywania i poddawania swoistej „reinkarnacji” 
przez tych, którzy żyć będą po nas” [32].

Muzyczny świat współczesnych polskich uczniów z pewnością będzie polifoniczny, 
co wynika ze specyfiki kultury „płynnej nowoczesności”. Składać się będzie na niego 
wiele kontrapunktów – muzycznych narracji. Temu, aby wśród nich znalazły swoje miej-
sce wątki wartościowe – zarówno te, które mają swój wymiar lokalny, jak i globalny 
winna służyć – pozbawiona pokusy kokietowania popkultury i zorientowanego zwykle 
na popkulturę ucznia – mądra i odpowiedzialna edukacja muzyczna, zwłaszcza ta, która 
realizowana jest na tak ważnym etapie rozwoju dziecka, jakim jest okres wczesnoszkolny.
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Między kulturą lokalną a globalną – dylematy i wyzwania wczesnoszkolnej 
edukacji muzycznej

Streszczenie

Celem artykułu była próba odpowiedzi na pytanie, jak w obliczu pluralizmu, bogactwa różnorodności 
i kształtu przeobrażeń współczesnej kultury ma wyglądać wczesnoszkolna edukacja muzyczna dziecka. Wy-
jaśniono, w jaki sposób zjawiska i procesy kulturowe związane z globalizacją i lokalnością zaistniały w edu-
kacji muzycznej i dlaczego zaprezentowane tu refleksje muzyka-pedagoga koncentrowały się na pierwszym 
etapie edukacji. Zostały one zogniskowane wokół dwóch zasadniczych wątków: 
• etap edukacji wczesnoszkolnej jako okres sensytywny dla muzycznego rozwoju jednostki oraz istotny mo-
ment enkulturacji muzycznej ucznia, 
• edukacja muzyczna wobec problemów tradycji artystycznej muzyki europejskiej w perspektywie lokalności 
i globalności współczesnej kultury.

W tekście omówiono zjawisko enkulturacji muzycznej i jej specyfikę w okresie wczesnoszkolnym. W kon-
kluzji sformułowano wniosek, że edukacja muzyczna nie powinna dostosowywać się do otaczających współ-
czesne dziecko produktów muzycznej kultury globalnej, lecz uzupełniać i wspierać te aspekty enkulturacji 
muzycznej, które z różnych względów przez inne jej czynniki formotwórcze są pomijane i zaniedbywane. 
W tym kontekście zwrócono uwagę, że to właśnie regionalne tradycje są terenem, na którym możliwa jest 
realizacja najszerszych powiązań pomiędzy wyniesionym z domu pierwotnym uwrażliwieniem na muzy-
kę, a doznaniami decydującymi o społecznym charakterze aktywności kulturowej. Jest to istotne zwłaszcza 
w tych regionach naszego kraju, które mają silne lokalne tradycje muzyczne. Podkreślono, iż aktywność 
muzyczną ucznia powinno się tak organizować, aby umożliwić mu eksplorację własnej puli doświadczeń 
muzycznych i w odniesieniu (czy nawiązaniu) do nich – przykładowo poszukując powiązań, ‘przepływów’ 
pomiędzy muzyczną kulturą masową a artystyczną – zapoznawać dziecko z dziedzictwem muzycznej kultury 
europejskiej, dając mu szansę przechodzenia na kolejne etapy enkulturacji muzycznej.

Słowa kluczowe: edukacja wczesnoszkolna, edukacja muzyczna, globalizacja, kultura lokalna

Between local and global culture – dilemmas and challenges of early school music 
education

Abstract

The purpose of the text was to attempt to answer a question, how the music education of child at Polish 
school should be like, in the face of plurality, diversity and richness of shape of the contemporary culture. It 
explains how cultural phenomena and processes related to globalization and locality existed in music educa-
tion and why the music-pedagogue reflections presented here have been focused on the first stage of educa-
tion. They have been focused around two main threads:

 – early childhood education stage as a period of sensitivity for the musical development of the individual 
and an important moment of the student’s musical enculturation;

 – music education in the face of the problems of the artistic tradition of European music in the perspective 
of the local and global character of contemporary culture.

The text discusses the phenomenon of musical enculturation and its specificity in the early school period. 
The conclusion appears to be that music education should not adapt to products of global culture surroun-
ding contemporary children, but to complement and support these aspects of musical enculturation, which 
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for various reasons through other form-shaping factors are overlooked and neglected. In this context, it was 
pointed out that it is the regional traditions that are the area where the most expanded connections are possible 
between the primary sensitization to music raised from home, and the experiences that determine the social 
nature of cultural activity. This is important especially in those regions of our country that have strong local 
musical traditions. It was emphasized that the student’s musical activity should be organized in such a way 
that allows him to explore his own pool of musical experiences and those regarding (or in reference) to them 
– for example, searching for connections, ‚flows’ between mass musical culture and artistic culture – to pre-
sent child with musical heritage of European culture, giving him a chance to go to the next stages of musical 
enculturation.

Keywords: early school education, music education, globalisation, local culture
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Myślenie krytyczne jako kompetencja kluczowa w edukacji 
na przykładzie narzędzia TOC – gałęzi logicznej

1. Wprowadzenie

W epoce informacji przeciętny człowiek spotyka się w swoim życiu z ogromem komu-
nikatów nadawanych różnymi kanałami i poprzez rozmaite źródła komunikacyjne. Są to: 
prasa, telewizja, radio czy Internet. Szczególnie środowisko internetowe przyczyniło się 
do wzmożonego przyrostu informacji, które są generowane i przekazywane każdego dnia 
poprzez pocztę elektroniczną, media społecznościowe, strony internetowe czy komenta-
rze użytkowników-internautów. Taka drastyczna zmiana, kładąca nacisk na informację 
jako dobro, została nazwana w literaturze fachowej lat 80. XX wieku modelem „gospo-
darki informacyjnej” [1].

W wyniku intensyfikacji tego procesu w życiu publicznym (społecznym, politycznym, 
ekonomicznym itd.) także szkoły wyższe nie pozostały bez odpowiedzi. Uniwersytety 
przyczyniły się do powstania i rozwoju takich kierunków studiów, jak: informacja nauko-
wa i bibliotekoznawstwo, zarządzanie informacją, analiza danych, infobrokering, infor-
macja naukowa i biznesowa. Świadczy o tym bogata oferta uczelni wyższych, np.: Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego czy Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu [2].

Studia takie mają za zadanie kształcić absolwentów w wielu płaszczyznach, a efekty 
kształcenia zakładają przede wszystkim świadome i odpowiedzialne odbieranie, przetwa-
rzanie i korzystanie z informacji jako kluczowej kompetencji XXI wieku. Przez zapo-
trzebowanie na tę i pokrewne umiejętności rodzą się zatem następujące pytania: (1) Jak 
te informacje odbierać sprawnie i efektywnie, to znaczy, jakie wyznaczyć kryteria ich 
odbioru i selekcji? (2) Jak odróżniać fakty od opinii, prawdę od manipulacji? (3) Jakie są 
intencje, które stoją za źródłem informacji? [3].

Wydaje się, że skutecznym wobec tego narzędziem może okazać się myślenie kry-
tyczne. W niniejszym artykule chciałbym więc przybliżyć rozmaite koncepcje krytycz-
nego myślenia, a w szczególności teorię ograniczeń i jej wpływ na różnorodne działania 
oświatowe. Przede wszystkim skupię się na wykorzystywanych przez teorię ograniczeń 
narzędziach w edukacji polonistycznej (tu: szczególnie gałęzi logicznej) i podczas zajęć 
wychowawczych w placówkach edukacyjnych.

2. Geneza myślenia krytycznego

O początkach myślenia krytycznego w cywilizacji europejskiej możemy mówić już 
w kontekście antycznej Grecji. Sokrates, uznawany za pierwszego w historii filozofii grec-
kiej etyka [4], poprzez swoją metodę starał się podważać powszechne sądy i mniemania 
oraz dojść do prawdy. Metoda sokratyczna, czyli szereg technik argumentacji, dyskusji 

1 wandtke.aleksander@gmail.com  Uniwersytet Gdański  Wydział Filologiczny. 
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i nauczania, składała się z dwóch pomniejszych metod: majeutycznej i elenktycznej [4]. 
Pierwsza jako metoda negatywna polegała na zbiciu pierwotnych twierdzeń rozmów-
cy (episteme) poprzez wykazanie ich niekonsekwencji i będących jedynie mniemaniem 
(doksa). Druga – już pozytywna i nazywana często położniczą – skupiała się na uświa-
domieniu wiedzy u oponenta poprzez zadawanie pomocniczych i naprowadzających na 
uzyskanie prawdy pytań [5].

Od czasów Sokratesa minęło jednak sporo czasu, a rozmaite koncepcje krytycznego 
myślenia wraz z zapleczem intelektualnym i narzędziowym stały się bardzo popularne. 
Współcześnie mówi się o wielu definicjach i teoriach myślenia krytycznego. Większość 
z tych koncepcji, m.in. Michaela Scrivena, Johna Deweya, Stelli Cottrell, Edwarda Gla-
sera czy Goodwina Watsona, zostało przedstawionych przez badaczy, teoretyków i prak-
tyków metody podczas ósmej konferencji „Annual International Conference on Critical 
Thinking and Education Reform” [6].

Michael Scriven mówił [7], że „Krytyczne myślenie jest wprawną i aktywną interpre-
tacją, i ewaluacją tego, co obserwujemy, komunikatów, informacji i argumentów”. Z kolei 
czołowy przedstawiciel progresywizmu w edukacji – John Dewey – krytyczne myślenie 
już na początku XX w. nazywał myśleniem refleksyjnym, czyli „czynnym, wytrwałym 
i uważnym rozważaniem jakiegoś przekonania lub przypuszczalnej formy wiedzy…” [8]. 
Z kolei Stella Cottrell wyróżniała wachlarz umiejętności i postaw, którym taka krytyczna 
postawa sprzyja i je rozwija. Będą to na pewno: (1) przegląd stanowisk reprezentowanych 
przez danych ludzi, (2) rzetelna ewaluacja wobec innych punktów widzenia, (3) rozpo-
znawanie fałszywych, stereotypowych lub krzywdzących założeń, (4) identyfikacja na-
rzędzi manipulacji i perswazji, (5) rozwój myślenia przyczynowo-skutkowego jako ca-
łościowej struktury, aż w końcu (6) prezentowanie i uzasadnianie własnego stanowiska 
w sposób przemyślany, logiczny i holistyczny [9].

Można więc na podstawie powyższych definicji wyróżnić pewne stałe komponenty 
myślenia krytycznego, takie jak: myślenie w perspektywie faktów i rozważania ich kon-
sekwencji, rozpoznawanie emocji i potrzeb innych ludzi, myślenie przyczynowo-skutko-
we, ocena i ewaluacja własnych założeń, twierdzeń i stawianych hipotez [10].

3. Teoria ograniczeń w naukach o zarządzaniu i biznesie

Teoria ograniczeń (ang. Theory of Constraints, skrót: TOC) to – w pierwotnym zna-
czeniu – metoda zarządzania przedsiębiorstwami nastawiona na osiąganie w perspekty-
wie długofalowej zysków poprzez sprawne i funkcjonalne kierowanie ograniczeniami 
firmy, tzw. wąskimi gardłami [11]. Będą to np.: procesy wytwarzania, rozpowszechniania 
i dystrybucji. Ograniczenie rozumiane jest tu jako czynnik hamujący w realizacji celów 
czy uzyskiwania osiągnięć [11].

Początki metody sięgają lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy prekursor TOC, dok-
tor fizyki, lider biznesowy i autor ponad dziesięciu bestsellerów w dziedzinie zarządzania, 
Eliyahu M. Goldratt, założył firmę „Creative Output”. Ten izraelski naukowiec wykorzy-
stał metodologię wywiedzioną z nauk ścisłych do rozwiązywania problemów ekonomicz-
nych na rynku pracy w takich międzynarodowych korporacjach, jak Intel Corportaion, 
Mazda czy General Motors [12]. Jego firma proponowała praktyczne rozwiązania, które 
usprawniały i optymalizowały proces produkcji (ang. Advanced Planning System) [13]. 
Rozwiązywanie komplikacji w biznesie teoria ograniczeń upatrywała w rozpoznaniu za-
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sobów, które dotychczas były niewykorzystywane i marnotrawione. Dostarczała ona także 
realnych technik i narzędzi pozwalających na ograniczenie obszarów marnotrawstwa [13] 
poprzez sprawne zarządzanie relacją „ograniczenia” – „pozostałe zasoby”. Dzięki takiej 
optyce ograniczenia nie urastają do rangi czegoś negatywnego, a można na nie spojrzeć 
w perspektywie immamentości – stają się nieodłączną częścią rzeczywistości, a przez ich 
funkcjonalne wykorzystanie przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu [11].

W 1986 roku powołano do istnienia Instytut Avrahama Y. Goldratta, który do dziś 
słynie z wysokiej jakości badań w dziedzinie wiedzy o zarządzaniu [13]. Od tej pory The-
ory of Constraints zajmuje się: (1) wyjaśnianiem przyczyn występowania negatywnych 
konsekwencji istnienia ograniczeń i (2) przedstawieniem możliwych sposobów usunięcia 
nieproduktywności lub jego ograniczenia. TOC stawia zatem kluczowe pytania i szuka 
na nie najlepszych odpowiedzi, przy czym istotne jest to, że zadawanie tych pytań i prak-
tyczne działanie są procesami cyklicznymi, niedomkniętymi i niefinitywnymi, to znaczy, 
że są skierowane na nieustanne ulepszanie zdobytych już rozwiązań. Trzy kluczowe py-
tania teorii ograniczeń w biznesie to:

• Co należy zmienić w organizacji?
• Pytanie to zakłada próbę wykrycia negatywnych konsekwencji ograniczeń i znalezie-

nia przyczyn nieproduktywności.
• W co należy to zmienić?
• To etap, w którym znajduje się rozwiązania problemów. Muszą one przynieść pożą-

dane efekty, a przynajmniej widoczną poprawę.
• W jaki sposób należy to zmienić?

W tym miejscu opracowuje się plan wdrożenia rozwiązań [11].

4. Teoria ograniczeń w edukacji

W roku 1995 wspomniany Eliyahu M. Goldratt założył fundację Theory of Constra-
ints for Education (TOCFE), a na jej czele stanęła pedagożka Kathy Suerken. Głównym 
celem organizacji stało się rozpowszechnienie programu na całym świecie tak, by stał się 
narzędziem uniwersalnym [14].

Obecnie metoda jest wykorzystywana w Europie i poza nią (w 22 krajach, m.in. w Sta-
nach Zjednoczonych, Izraelu czy Meksyku), a zainteresowani nauczyciele, pedagodzy 
i terapeuci odbyli gruntowane szkolenia w zakresie jej stosowania. Dzięki temu aktywnie 
pracują poznanymi technikami na co dzień z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, na wszyst-
kich poziomach edukacyjnych oraz na wszystkich przedmiotach. TOC sprawdza się za-
równo w pracy z dziećmi zdolnymi, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z trud-
nościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu itp., a także z dziećmi z niepełnosprawnościami 
intelektualnymi [15].

Theory of Constraints pojawiła się na gruncie polskim w 2006 r. [15]. W tym czasie 
Polska została gospodarzem dwóch Międzynarodowych Konferencji TOCFE. Pierwsza 
odbyła się w roku 2008 w Warszawie, druga z kolei trzy lata później (2011) w Płocku. Pod 
koniec listopada 2018 r. odbędzie się zaś trzecia organizowana na terenie Rzeczpospolitej 
XVI Międzynarodowa Konferencja TOCFE [15].

 Podstawowym celem założonej przez Goldratta fundacji było wprowadzenie do sys-
temu oświaty skutecznych rozwiązań pomagających z jednej strony przekazywać wiedzę 
i rozwijać umiejętności przez pedagogów, a z drugiej – odbierać ją i kształtować przez 
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uczniów i wychowanków. Szczególnie istotne okazały się kompetencje miękkie, np.: 
w zakresie komunikacji i zapobiegania konfliktom, pracy zespołowej, analizy problemów 
i dążenia do wyznaczanych celów, zarządzania decyzjami, określania własnych potrzeb 
i ich artykulacji [16]. Równie fundamentalne stało się planowanie pracy wraz z przewidy-
waniem konsekwencji zdarzeń. Wszystkie te umiejętności wpływają na kulturę pozyski-
wania wiedzy, świadomość roli samokształcenia i docierania do informacji [17].

Aby rozwijać powyższe umiejętności, należy przyjąć cztery filary TOC wypracowane 
przez dr. Goldratta, a będące swoistymi filozoficznymi przekonaniami. Będą to: (1) wro-
dzona prostota, (2) każdy konflikt można rozwiązać, (3) ludzie są dobrzy, (4) nigdy nie 
mów „wiem” [16]. Filary te odpowiadają czterem stwierdzeniom, tj. (1) rzeczywistość 
jest prosta i harmonijna, (2) nie zgadzaj się bezwarunkowo na występujące na świecie 
konflikty, (3) sytuacja „wygrana” – „wygrana” jest zawsze do osiągnięcia, (4) nie mów 
„wiem”, a sprawdzaj, weryfikuj, szukaj, dowiaduj się więcej [16]. Dzięki świadomemu 
wykorzystaniu tychże filarów w codziennej praktyce można uczyć dzieci świadomego 
i refleksyjnego myślenia.

Pomocne w tym okazują się trzy kluczowe pytania, które teoria ograniczeń zadawała 
w kontekście zarządzania organizacjami, tj. co należy zmienić? W co należy to zmienić? 
Jak należy to zmienić? Pytania te można – z pewnymi modyfikacjami – przenieść na grunt 
działań pedagogicznych, wychowawczych, edukacyjnych.

4.1. Co należy zmienić?

Ideę krytycznego myślenia powinno poprzedzić pytanie „Co należy zmienić, by wy-
eliminować przeszkody napotykane nieustannie w praktyce edukacyjnej?” Etap ten po-
winien rozpocząć konstruktywną analizę zastanego stanu. Własna praktyka edukacyjna 
autora podpowiada następujące diagnozy:

• Spora część uczniów nie rozumie tekstu czytanego w ciszy i skupieniu oraz czytane-
go na głos. Stan ten wpływa niekorzystnie na osiąganie zamierzonych efektów w innych 
dziedzinach i przedmiotach szkolnych, nie tylko na lekcjach języka ojczystego;

• Uczniowie niechętnie podejmują działania będące artykulacją ich własnych myśli, 
przekonań i opinii. Wynika to z niskiego poziomu zaangażowania i zainteresowania po-
ruszanym tematem, co wpływa na nieefektywne uczestniczenie w otwartych rozmowach, 
dyskusjach i debatach;

• Niski poziom zaangażowania może wynikać również z XIX-wiecznego modelu pru-
skiego, który dla pokolenia Z wydaje się nieatrakcyjny (przestarzałe metody, głównie 
wykładowe i podające);

• Młodzież w sposób „mechaniczny” zapamiętuje informacje, zamiast ich przetwarza-
nia i zrozumienia. Nie widzi potrzeby ani tym bardziej sensu, by praktycznie wykorzystać 
zdobytą wiedzę podczas zajęć edukacyjnych;

• Wielu uczniów nie bierze odpowiedzialności za swoje postępowanie. Nie radzi sobie 
z problemami oraz nie wie, jak rozwiązywać konflikty. Popada w swoisty stan inercji 
intelektualnej, ale przede wszystkim emocjonalnej.
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4.2. W co należy to zmienić?

W tym miejscu trzeba znaleźć rozwiązanie, które zlikwiduje lub przynajmniej zmini-
malizuje postawione diagnozy z podpunktu pierwszego. Znacznym utrudnieniem wpro-
wadzenia zmian wydaje się być włączenie elementów krytycznego myślenia do przeła-
dowanych programów szkolnych (czego skutkiem są brak czasu, deficyty finansowe czy 
niechęć i opór ze strony kadry pedagogicznej).

Z całą pewnością szkołę, która posługuje się metodami wypracowanymi jeszcze za cza-
sów rozbiorów, należy przekształcić w placówkę posługującą się metodologią, która przy-
staje czasom współczesnym. Trzeba koniecznie włączyć do praktyki nauczycieli metody 
kreatywne, aktywizujące i oparte na bazie projektów. W związku z tym także rola nauczy-
ciela ulega zmianie. Model pruski zakładał, że nauczyciel pełni funkcję podawczą – jest źró-
dłem informacji i wiedzy oraz to on dostarcza ją uczniom. Wydaje się, że zadanie to zostało 
przejęte przez Internet. W obliczu takiej oceny należy przeformułować status nauczyciela 
na bycie przewodnikiem, tutorem bądź swego rodzaju mentorem procesu edukacyjnego.

Zastosowane rozwiązania są więc proste, ale przede wszystkim konkretne i praktycz-
ne. Zaspokajają potrzeby wychowawcze i intelektualne uczniów.

4.3. Jak należy to zmienić?

Fundacja, która została założona przez izraelskiego badacza, zakłada, że zaistniały 
stan inercji można zmienić poprzez wdrożenie do codziennej praktyki edukacyjnej pro-
gramu „Teorii ograniczeń dla edukacji”. Program taki jest wyposażony w odpowiednie 
narzędzia i techniki, a także daje wskazówki, jak się nimi prawidłowo posługiwać na co 
dzień – w pracy, edukacji czy życiu osobistym. Do narzędzi krytycznego myślenia TOC 
należą: gałązka logiczna, chmura logiczna i drzewko ambitnego celu.

Te trzy metody spełniają określone kryteria wobec nauczyciela, ale przede wszystkim 
wobec podmiotu działań nauczyciela, czyli ucznia. Są to: łatwość korzystania, konkret-
ność, ustrukturyzowanie graficzne, logiczność i porządek, koherencja z wiedzą wcze-
śniejszą, refleksyjność, praktyczność.

Dzięki staranności doboru tych technik i jasnym kryteriom narzędzia są przeznaczone 
do stosowania na każdym przedmiocie i na każdym etapie lekcji. Mogą być przeznaczone 
na lekcję wprowadzającą do nowych treści, utrwalającą materiał czy pogłębiającą wiedzę. 
Ważne jest to, że wprowadzone rozwiązania w postaci tychże narzędzi nie przyczyniają 
się do powstawania kolejnych – nowych – problemów uczniów. Po wprowadzeniu inno-
wacji do praktyki szkolnej należy znaleźć czas na refleksję i ewaluację podjętych działań. 
Prawidłowo wprowadzone narzędzia powinny poskutkować rozwinięciem inteligencji 
emocjonalnej, lepszym rozumieniem siebie, innych, otaczającej rzeczywistości, a także 
prowadzić do lepszej komunikacji społecznej.

5. Narzędzia myślenia krytycznego

Teoria ograniczeń, jak już wykazano, może być wykorzystywana nie tylko w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwem czy w naukach ekonomicznych, ale również być użyteczna 
w edukacji. Trzeba zatem przyznać, że ma silny potencjał społeczny – przyczynia się do 
zmian zachowania, przyzwyczajeń i nawyków ludzi, a także pełni funkcję edukacyjną – 
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uświadamia, że każde ograniczenie można przekuć w zaletę. Tak pojmowana teoria ograni-
czeń zakłada wykorzystywanie narzędzi logicznych, przeniesionych z ekonomii do szeroko 
pojętej dydaktyki, w sposób celowy. Mechanizmy te służą rozpoznaniu problemu, jego ko-
rekcie lub zmianie, a w następstwie wdrożeniu stałej modyfikacji. Były to pierwotnie:

• drzewo bieżącej rzeczywistości (Current Reality Tree);
• technika ulatniającego się obłoku (Evaporating Cloud) i drzewo przyszłej rzeczywi-

stości (The Future Tree);
• drzewo warunków wstępnych (The Prerequisite Tree) i drzewo transformacji (The 

Transition Tree) [18].
Zarysowane wyżej trzy punkty przedstawiają zgodnie z teorią ograniczeń fazy rozwią-

zywania problemu w przedsiębiorstwie. Środki zaradcze przyjęte w edukacji wyglądają 
nieco inaczej:

• Co należy zmienić? – gałązka logiczna;
• W co należy to zmienić? – chmurka logiczna;
• Jak należy to zmienić? – drzewko ambitnego celu.

 W przypadku dydaktyki etapy te mogą, lecz nie muszą po sobie następować i się 
ze sobą łączyć. Każde z narzędzi może być stosowane raz lub wiele razy, w izolacji lub 
w połączeniu z pozostałymi, w wielu kontekstach sytuacyjnych lub tylko w jednym (na 
lekcji przedmiotowej, zajęciach z wychowawcą, kole zainteresowań, obozie, kursie, tre-
ningu czy warsztacie itp.). Ważne jest to, że do rozwiązania danego problemu można 
wykorzystać wszystkie zaproponowane techniki [19].

Istotna jest tu również stosowana nomenklatura. Jak zauważono, terminy używane 
przez reprezentantów teorii w biznesie nieco różnią się od tych pojęć, które stosuje się 
w obszarze edukacji. Wskutek niewielkich modyfikacji udało się je dostosować do szere-
gu możliwości (percepcyjnych, emocjonalnych, intelektualno-poznawczych i inn.) dzieci 
zdrowych w praktycznie każdym wieku szkolnym (od około drugiej klasy szkoły podsta-
wowej po szkołę ponadpodstawową).

 Jedynymi z niewielu ograniczeń są zatem umiejętności czytania i myślenia w katego-
riach przyczyny i skutku, dlatego dzieci młodsze (np. w wieku przedszkolnym) lub dzieci 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy niepełnosprawnością intelektualną mogą 
korzystać z tychże mechanizmów po wprowadzeniu niezbędnych zmian w ich formie. 
Taka elastyczność jest niewątpliwym atutem w pracy z TOC [20, 21].

5.1. Drzewo bieżącej rzeczywistości, czyli gałązka logiczna

Narzędziem, które będzie w niniejszym podrozdziale omówione, a które pomaga lo-
gicznemu i krytycznemu myśleniu, jest drzewo bieżącej rzeczywistości. W aparacie poję-
ciowym związanym z edukacją technika ta nosi nazwę gałęzi logicznej.

Gałąź jest graficzną mapą (rys. 1.), w której poszukuje się przyczyn i skutków róż-
norodnych procesów. Na schemacie widocznych jest wiele zależności, jakie zachodzą 
między danym działaniem, a jego konsekwencją/konsekwencjami. W wyniku ukazania 
takiej relacji uczniowie mogą lepiej zrozumieć, jak jedna sytuacja wpływa na drugą [11].
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Rys. 1. Graficzny schemat narzędzia TOC – gałęzi logicznej
(źródło: www.tocdlaedukacji.pl)

Istotny jest przy tym zapis i sposób czytania gałęzi logicznej. Uczeń powinien zawsze 
zacząć od dołu (1) i kierować się ku górze (przez boks 2, 3 i tak dalej). W poszczegól-
nych polach powinny znaleźć się zdania lub równoważniki zdań. Nie powinno się w nich 
umieszczać kilku wypowiedzeń o zbyt długiej strukturze czy skomplikowanej i zawiłej 
treści. Przeznaczeniem gałęzi logicznej jest bowiem analizowany komunikat (tekst kultu-
ry), którzy można rozłożyć na mniejsze części (całości) i ukazać wzajemne powiązania. 
Czasami zdarza się tak, że ramek jest więcej niż jedna. Wynika to z tego, że aby nastę-
pujący boks (np. z numerem 2) był skutkiem poprzedniego, potrzeba dwóch lub więcej 
przesłanek (w tym wypadku dodatkowej przesłanki X).

Trzeba pamiętać, że jedynym sposobem, aby sprawdzić prawidłowość tak zbudowanej 
gałązki, jest konieczność przeczytania jej na głos. Uczeń w trakcie tej czynności powinien 
budować zdania warunkowe, zaczynające się w pierwszym zdaniu składowym od wyrazu 
„jeśli…”, a w drugim zdaniu składowym od słowa „to…”. Tylko wówczas zespół klaso-
wy może usłyszeć i zdemaskować logiczne nieścisłości i ogólnikowe stwierdzenia, braki 
w precyzji lub błędy w wynikaniu.

W pracy z gałęzią logiczną ważne jest również to, iż nie ma jednego prawidłowo wy-
konanego schematu. Każdy uczeń może stworzyć swoją własną, indywidualną wersję ga-
łązki. Tyle, ile jest uczniów w klasie, tyle będzie jej wariantów. Można jednak stwierdzić, 
że im trudniejszy, bardziej nasycony znaczeniami ukrytymi, tekst kultury, którym klasa 
się zajmuje (dokonuje analizy i interpretacji), tym więcej powstaje odczytań i uczniow-
skich wykładni. Jest to niewątpliwie zaletą tego narzędzia, a przy okazji bardzo dobrą 
metodą notowania, tworzenia uogólnień i skrótów [22]. Technika ta trafnie koresponduje 
zresztą z koncepcją myślenia wizualnego.
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Rys. 2. Schemat przedstawiający zalety stosowania gałęzi logicznej
(źródło: www.tocdlaedukacji.pl)

W trakcie zajęć przedmiotowych, szczególnie na języku polskim, gałąź logiczna 
pozwala zatem na szeroki wachlarz zastosowań. Bardzo dobrze sprawdza się w pracy 
z tekstem literackim – zarówno dłuższym, jak i krótszym (kryterium objętości), opowia-
daniem, powieścią czy trenem (kryterium genologiczne), chronologicznie starszym lub 
nowszym (kryterium historyczne). Dzięki jej aplikacji uczeń może nie tylko ułożyć plan 
wydarzeń, ale także zauważyć związek przyczyny i skutku, który te wydarzenia wiąże, 
porządkuje i hierarchizuje. To również ciekawe narzędzie dla nauczyciela – pozwala na 
sprawdzenie, czy uczeń przeczytał tekst, czy go zrozumiał i czy go dobrze zinterpretował, 
odczytał ukryte treści.

Na początek pracy z tekstem i gałęzią logiczną można zacząć od przygotowanych 
już treści boksów. Należy je pomieszać i poprosić uczniów, by ułożyli odpowiednie wy-
powiedzenia zgodnie z wynikaniem przyczynowo-skutkowym. Skończoną pracę można 
wkleić do zeszytu przedmiotowego, zeszytu do lektur czy nakleić na kolorowy papier.

Przy wyższym stopniu zaawansowania nauczyciel może poprosić uczniów o wykona-
nie gałązki samodzielnie. Istotne jest, by przed przystąpieniem do zadania przypomnieć 
uczniom o regułach tworzenia ich narzędzia pracy. Z czasem powinno się także urozma-
icać aktywność uczniów. W ramach analizy tekstu literackiego można na przykład po-
prosić o zawarcie w schemacie danej liczby wydarzeń, miejsc, postaci itp. Dodatkowym 
utrudnieniem kształtującym umiejętności konstrukcji gałęzi logicznej może okazać się 
także poproszenie dzieci o umieszczenie w jednym boksie tylko jednego zdania (pojedyn-
czego lub złożonego). Dzięki takiemu postawieniu sprawy uczniowie, szczególnie słabsi 
czy posiadający dysfunkcję, rozwijają umiejętność budowania zdań i zamykania myśli 
w określonej przestrzeni (jednym polu). Jest to więc narzędzie nadające się nie tylko do 
pracy z literaturą w kontekście jej procesów historycznoliterackich, fabularnych itd., ale 
także do zrozumienia zagadnień gramatyczno-językowych.

Gałązkę logiczną można wykorzystać nie tylko w pracy z utworami literackimi, ale 
również w zagadnieniach teoretycznoliterackich. Dzięki niej nie ma przeszkód, by upo-
rządkować wiadomości z zakresu poetyki i teorii literatury, np. definicji gatunkowych, 
rodzajowych, środków stylistycznych, układów rymów, roli podmiotu lirycznego, typów 
narracji itp.
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Podsumowując, narzędzie TOC w postaci gałązki logicznej pozwala prześledzić im-
plikacje sytuacji i akcji, pogłębić rozumienie treści książki, rozwinąć myślenie przyczy-
nowo-skutkowe oparte na związku „jeśli…, to…”. Pozwala także przewidzieć zachowa-
nia bohaterów literackich i „zaprojektować” im przyszłość. Dodatkowymi korzyściami 
bywa też lepsze zrozumienie treści lekcyjnych przez uczniów, autoewaluacja i dokony-
wanie własnych korekt myślenia, samodzielne dochodzenie do wniosków, przeniesienie 
odpowiedzialności za proces uczenia się na barki ucznia, a w końcu uczenie się pracy 
w zespole. 

5.2. Galeria przykładów

Znaczenie wykorzystania środków stylistycznych w kontekście analizy Trenu VIII 
Jana Kochanowskiego:

Zwraca się do 
ukochanej córki, Orszuli

Przedstawia pustkę, 
jaka zapanowała wraz 

z śmiercią córki

Pokazuje, jak ważne 
miejsce zajmowała 

Orszula w jego życiu

Stosuje wyliczenia 
i kontrasty

Używa antytezyStosuje apostrofę

Podmiot używa 
środków stylistycznych
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Znaczenie znajomości terminu gatunkowego w analizie utworu na przykładzie cyklu 
trenów Jana Kochanowskiego:

Utwór należy do liryki

Utwór jest trenem

Utwór jest poświęcony 

zmarłej osobie i ma 

charakter żałobny

Podmiot liryczny mówi 

o śmierci kogoś bliskiego 

i w wyniku tej śmierci - cierpi
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Znaczenie gałęzi logicznej w kontekście ćwiczenia różnych form wypowiedzi, w tym 
przypadku rozprawki:

Wnioski i potwierdzenie 
tezy

Pierwsze uzasadnienie Drugie uzasadnienie Trzecie uzasadnienie

Pierwszy argument Drugi argument Trzeci argument

TEZA

Wprowadzenie do 
tematu

 

 
  

 



84

Myślenie krytyczne jako kompetencja kluczowa w edukacji na przykładzie narzędzia TOC – gałęzi logicznej

6. Wnioski

Po wielu latach doświadczeń w dziedzinie popularyzacji idei myślenia krytycznego 
w polskiej edukacji pewne jest, że narzędzia zaproponowane przez zespół badaczy sku-
pionych wokół Goldratta działają. Znaczy to, że są efektywne i w istotny sposób przyczy-
niają się do rozwoju (poznawczo-intelektualnego i emocjonalnego) dzieci.

Uczniowie, jak i nauczyciele, którzy chcą zastosować w praktyce techniki myślenia 
krytycznego, muszą zmierzyć się z licznymi barierami utrudniającymi ich wykorzystanie. 
Niekiedy są to dogmaty, które bezkrytycznie przyjęto, a innym razem przeszkody wyni-
kają z cech charakteru zainteresowanych jednostek. Takimi ograniczeniami mogą być:

• Stronniczość w wygłaszaniu własnych założeń, przekonań i opinii;
• Posługiwanie się schematami myślowymi, stereotypami, uprzedzeniami;
• Myślenie roszczeniowe, prowincjonalne, krótkoterminowe i krótkowzroczne;
• Przewaga czynników emotywnych nad pobudkami racjonalnymi (rzadziej też hiper-

trofia form racjonalizacji);
• Postawa narcystyczna i egocentryczna („wiem już wszystko”, „nie muszę się już 

uczyć”, „jestem najmądrzejszy”, etc.).
Jeśli uczniowie pokonają powyżej wskazane przeszkody, staną się krytycznymi i świa-

domymi odbiorcami kultury i sztuki, czy po prostu refleksyjnymi myślicielami. Będą czę-
ściej zadawać sensowne i wartościowe pytania, a dzięki wyposażeniu ich w konkretne 
instrumenty, nauczą się bieglej rozumieć procesy społeczne, kulturowe czy ekonomiczne 
niż ich rówieśnicy.

Zdaje się, że dzięki takiej optyce myślenie krytyczne jest wprost stworzone dla lekcji 
etyki, filozofii, kursów z elementami religioznawstwa czy edukacji obywatelsko-kultu-
rowej. Refleksyjność powoduje bowiem ciekawość świata (zjawisk, procesów, hipotez 
i teorii), ale także ciekawość względem innych ludzi (rozwija empatię, wrażliwość, tole-
rancję). Jak celnie zauważył Robert Piłat: „Filozofia daje […] umysłom takie narzędzia 
do zmagania się z rzeczywistością jak krytyczna refleksja, ironia, uparte zapytywanie, 
słowem to wszystko, co pozwala używać przekonań, a nie tylko je mieć” [23].

TOC uczy również ogólnie pojętej elastyczności – w szkole, w zawodzie, na rynku pra-
cy. Nauczyciel i jego podopieczni potrafią wówczas szybko odnaleźć się w nowej sytuacji 
i przyswoić – często w sposób kreatywny – nowe zagadnienia. Częściej rozwija się ich 
życiowa samodzielność, która odzwyczaja od myślenia życzeniowego i kontrastuje z „wy-
uczoną bezradnością”, a więc z deficytami poznawczymi bądź motywacyjnymi [24].

Podsumowując, warto jeszcze podkreślić, że myślenie krytyczne wspomaga te inicja-
tywy pozalekcyjne i pozaszkolne, w których aktywną stroną uczenia się zostaje uczeń. 
W takiej perspektywie jest on podmiotem, wobec którego stosuje się metody przynaj-
mniej konwersatoryjne, a przede wszystkim aktywizujące, warsztatowe i projektowe [25]. 
Będą to także wszelkie formy wolontariatu, aktywności w kołach naukowych i zaintere-
sowań, włączenia się do programów regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych 
(np. Odysei Umysłu).

Od strony organizacyjnej myślenie krytyczne pomaga również pedagogom w ich co-
dziennej pracy. Wspiera bowiem metodykę nauczania i bardzo dobrze współdziała z kon-
cepcją oceniania kształtującego [26].
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Myślenie krytyczne jako kompetencja kluczowa w edukacji na przykładzie 
narzędzia TOC – gałęzi logicznej

Streszczenie

Artykuł dotyczył myślenia krytycznego jako szczególnej kompetencji XXI wieku. W tym celu autor pracy 
omówił kilka koncepcji myślenia krytycznego (Michaela Scrivena, Johna Deweya, Stelli Cottrell, Edwarda 
Glasera czy Goodwina Watsona), a w szczególności teorii ograniczeń (TOC) izraelskiego badacza, dr. Eliyahu 
M. Goldratta. Skupiono się szczególnie na zarysowaniu genezy myślenia krytycznego i wprowadzenia tej 
koncepcji w ramy edukacji. Istotnym punktem artykułu stało się także omówienie jednego z trzech wymienio-
nych narzędzi Theory of Constraints, tj. gałęzi logicznej. Wykazano jej praktyczne zastosowanie w edukacji 
polonistycznej, np. w pracy z tekstami literackimi czy zagadnieniami teoretycznoliterackimi. W toku analizy 
wysunięto liczne wnioski potwierdzające skuteczność zastosowanej metody. Całość pracy stanowi wprowa-
dzenie do dalszych ustaleń natury teoretyczno-praktycznej.

Słowa kluczowe: myślenie krytyczne, TOC, edukacja, gałąź logiczna

Critical thinking as a key competence in education. The case of the logical branch

Abstract

The article concerned critical thinking as a special competence of the 21st century. For this purpose, the 
author of this work discussed several concepts of critical thinking (e.g. Michael Scrival, John Dewey, Stella 
Cottrell, Edward Glaser or Goodwin Watson), notably the Theory of Constraints (TOC) of the Israeli resear-
cher, dr. Eliyahu M. Goldratta. Article focused especially on the genesis of critical thinking and introducing 
this concept into the educational framworks. An important point of the work was also the discussion of one 
mentioned tool of Theory of Constraints – the logical branch. It has been shown its practical application in 
Polish language education, for example in work with literary texts or theoretical problems. As a result, it has 
been indicated many conclusions confirming the effectiveness of the applied method. The entire work is an 
introduction to further conclusions of a theoretical and practical nature.

Keywords: critical thinking, theory of constraints, education, logical branch
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1. Wprowadzenie

Wśród codziennych spraw, przebywając w otoczeniu zdrowych, otwartych na świat 
ludzi, którzy opowiadają nam o swoich emocjach, uczuciach i pragnieniach, spotykamy 
osoby zamknięte w świecie własnych przeżyć, żyjące jakby w oderwaniu od rzeczywisto-
ści, nieumiejące przystosować się do powszechnie przyjętych norm i zachowań. Jednostki 
te mają trudności w komunikowaniu się i odczytywaniu społecznych sygnałów. Może to 
być jeden z trzech najczęściej spotykanych rodzajów upośledzenia rozwojowego – au-
tyzm, a dokładniej jedna z jego odmian – Zespół Aspergera (ZA). Chociaż zespół Asper-
gera jest częściej spotykany niż autyzm, nadal jest rzadko rozpoznawalny zarówno przez 
rodziców, jak i specjalistów. Jest to zaburzenie trudne do diagnozowania, ponieważ ma 
bardzo zróżnicowany charakter, występuje pod wieloma postaciami – właściwie niemoż-
liwe jest znalezienie dwojga dzieci, u których zaburzenie to miałoby identyczny przebieg. 
Objawy są w różnym stopniu nasilone, różna jest dynamika zmian. Wszystkie jednost-
ki charakteryzuje jednak wycofanie się z kontaktów społecznych, brak akceptacji zmian 
w otoczeniu, skłonność do powtarzania pewnych czynności oraz zachowań. Te i inne 
cechy wymienione w dalszej części pracy, sprawiają, że dzieci z ZA zazwyczaj określane 
są, jako niegrzeczne, dziwaczne, agresywne lub chorobliwie nieśmiałe. Przez to często 
są dyskryminowane w placówkach oświatowych, środowisku sąsiedzkim i rodzinie, a ro-
dzice obarczani winą za ich złe wychowanie. Ponieważ w obrębie samego ZA występuje 
różne nasilenie symptomów, zdarza się, że dzieci, u których różne funkcje upośledzone są 
w stopniu łagodnym, nie otrzymują żadnej diagnozy i są po prostu określane, jako dziwne 
lub odmienne, a przez to są izolowane od reszty grupy.

2. Zespół Aspergera

O zespole Aspergera mówi się bardzo rzadko, mimo iż jego wykrywalność jest coraz większa. 
Wiele osób, które spotykają się z tym terminem, w dalszym ciągu nie orientuje się, jakie różnice 
występują między autyzmem a zespołem Aspergera [1].

„Zespół Aspergera (z ang. Asperger’s Syndrome,  AS) został zdefiniowany stosunkowo nie-
dawno, mniej więcej w połowie lat osiemdziesiątych”  [2]. Zaburzenie po raz pierwszy zostało 
opisane w 1944 roku. Pochodzi od nazwiska Hansa Aspergera, który badał dzieci wyobcowane 
i zamknięte w sobie. „Zespół Aspergera jest jednym z kręgu autyzmu całościowych zaburzeń roz-

2 ireneusz.kowalewski@poczta.up.krakow.pl, Katedra Psychologii, Zakład Psychosomatyki, Wydział Peda-
gogiczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
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woju, które łączą objawy w kilku podstawowych sferach: kontaktów społecznych, komunikacji, 
zachowań i zainteresowań, jak również nadwrażliwości sensorycznej na różnego rodzaju bodźce”  

[3].
Osoby cierpiące na tego typu zaburzenie określa się mianem inteligentnych, mówią-

cych autystyków. Są to osoby, które wykazują wysoki iloraz inteligencji. Mimo tego mają 
problem związany ze stałym przywiązaniem do niezmiennych sytuacji występujących 
w ich życiu. Mocną stroną osób zaburzonych jest zapamiętywanie faktów, dat, postaci. 
Wielu z nich jest uzdolnionych matematycznie. Nie potrafią jednak przezwyciężyć pro-
blemów, związanych m.in. z nawiązaniem kontaktu z innymi ludźmi, wejściem w inte-
rakcję z otoczeniem czy też problemów związanych ze sferą sensoryczną, ruchową oraz 
szkolną. Osoba cierpiąca na zespół Aspergera nie bierze pod uwagę „faktu, że inni ludzie 
mogą mieć inną wiedzę, inne uczucia i dążenia, może powodować brak gotowości do 
dzielenia się własnymi przeżyciami, pragnieniami, uczuciami” [4].

Problem ten częściej dotyczy chłopców niż dziewczynek. Osoby z ZA potrzebują dużo 
wsparcia, zrozumienia i cierpliwości ze strony nauczycieli, rówieśników, terapeutów, 
a przede wszystkim ze strony rodziców. Niejednokrotnie opiekunowie muszą poświęcić 
im cały swój czas, a także zrezygnować z pracy oraz innych obowiązków, aby dziecko 
mogło nauczyć się w pełni funkcjonować w otaczającym go świecie. Umiejętność wyko-
rzystania ich mocnych stron w odpowiedni sposób może im pomóc w prawidłowym funk-
cjonowaniu w dorosłym życiu. Zrozumienie potrzeb osób z ZA powinno doprowadzić 
do powstania systemów wsparcia otwierających przed tymi osobami dostęp do edukacji, 
pracy i wypoczynku, a także umożliwiających im decydowanie o własnym życiu [5].

Jednostki z ZA, które zostaną objęte odpowiednią opieką oraz zindywidualizowaną for-
mą terapii mają szanse stać się wybitnymi naukowcami. Jednak nieumiejętne postępowanie 
z osobami zaburzonymi może prowadzić do całkowitego uzależnienia się dziecka od osób 
trzecich oraz problemów związanych z najprostszymi czynnościami życiowymi. Otocznie 
w jakim przebywają na co dzień odgrywa znaczącą rolę w ich życiu. To właśnie dzięki oto-
czeniu mogą być kimś więcej niż tylko zwykłymi osobami cierpiącymi na zespół Asper-
gera. Mimo iż zespół Aspergera wywodzi się z autyzmu, to wciąż jest wiele wątpliwości 
dotyczących jego przyczyn, a także tym czy jest to autyzm, czy też odmienne zaburzenie.

Według Światowej Organizacji Zdrowia i klasyfikacji ICD-10 (Międzynarodowa 
Klasyfikacja Chorób, International Classification of Diseases), jest to rodzaj całościowego 
i nietypowego zaburzenia rozwoju. Charakteryzuje się upośledzeniem komunikacji dwu-
stronnej, komunikacji słownej i pozasłownej, niechęcią do zaakceptowania zmian, brakiem 
giętkości myślenia oraz bardzo szczególnymi, wręcz obsesyjnymi zainteresowaniami. Za-
burzenie to dotyczy głównie upośledzenia umiejętności społecznych. Jest to zaburzenie 
o niepewnej wartości nozologicznej, charakteryzujące się takimi samymi nieprawidłowo-
ściami w zakresie interakcji społecznych jak autyzm, a także ograniczonym, stereotypo-
wym repertuarem zainteresowań i aktywności. Od autyzmu różni się ono przede wszyst-
kim brakiem ogólnego opóźnienia lub upośledzenia rozwoju mowy i funkcji poznawczych. 
Zaburzeniu temu towarzyszy często wyraźna niezgrabność i tendencja do utrzymywania 
się objawów w wieku młodzieńczym i w życiu dorosłym. W początkach wieku dojrzałego 
pojawiają się sporadycznie epizody psychotyczne [6]. Dlatego nierzadko, potocznie okre-
śla się mianem zespołu Aspergera wszystkie relatywnie łagodne zaburzenia rozwoju, gdzie 
głównym problemem jest nieumiejętność nawiązywania kontaktów społecznych.
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2.1. Objawy kliniczne

Ze względu na niewielkie nasilenie zaburzeń w okresie niemowlęcym i wczesnodzie-
cięcym, zaburzenie to rzadko bywa zdiagnozowane przed pójściem dziecka do szkoły. 
Problem najczęściej ujawnia się w chwili zaistnienia dziecka w większej grupie spo-
łecznej. To właśnie wtedy można zauważyć inność dziecka z ZA. Ma ono bowiem trud-
ności w kontaktach interpersonalnych. Nie chce lub po prostu nie umie współpracować 
w grupie. Ponadto unika kontaktu wzrokowego oraz ma ograniczone gesty. U osoby 
z ZA mogą występować zaburzenia mowy, a jej twarz często bywa „bez wyrazu”. Ta-
kiemu dziecku jest bardzo trudno zaadaptować się w nowym środowisku. Bardzo czę-
sto dzieci nie widzą swojej odmienności. Do wyżej wymienionych zaburzeń możemy 
dodać problemy związane z nieumiejętnym stosowaniem się do zachowań niewerbal-
nych, ograniczony kręg zainteresowań oraz czynności wykonywane rutynowo i niechęć 
do ich zmiany. Osoby zaburzone żyją w swoim poukładanym, spokojnym, a przede 
wszystkim bezpiecznym dla nich świecie, który istnieje wewnątrz ich głowy. Jeśli po-
jawią się jakieś problemy lub przeszkody napotkane w świecie zewnętrznym od razu 
występuje złość, niechęć, frustracja, która może doprowadzić do całkowitego zamknięcia 
się dziecka w swoim świecie. Może to prowadzić do braku jakiejkolwiek współpracy 
dziecka nawet z własną rodziną. Wtedy też bardzo często obserwowane są zachowania 
agresywne, kierowane do samego siebie bądź też do otoczenia. Gryzienie, drapanie siebie 
i innych jest wynikiem zaburzenia jego poczucia stabilności oraz bezpieczeństwa [7].

Osoby z ZA nie wykazują różnicy w wyglądzie, a także w ilorazie inteligencji, jest 
on przeciętny, a czasem nawet dużo wyższy niż u zdrowych ludzi. Dzieci te szybko opa-
nowują umiejętności związane z pisaniem i czytaniem. Mają one jednak spore trudności 
z przystosowaniem się do reguł obowiązujących w grupie społecznej. Często pojawiają się 
u nich problemy z rozróżnieniem pomiędzy sytuacjami oficjalnymi a nieoficjalnymi. 
W miejscu, gdzie znajduje się dużo ludzi czują się zagubione i przytłoczone lub też na 
odwrót są bardzo podekscytowane. Osoby z zespołem Aspergera nie potrafią przetworzyć 
lub błędnie przetwarzają informacje, które zostały zakodowane przez ich mózg. Liczy się 
tylko to, co widzą, nie ma nic ponad tym. To co ich wyróżnia od innych to m.in. brak wy-
obraźni, skojarzeń oraz brak twórczego myślenia. Ich zainteresowania są często niezrozu-
miałe dla innych. Wiąże się to ze skupianiem uwagi na z pozoru bezsensownych rzeczach 
lub zjawiskach i dlatego ich zachowania bywają dość kontrowersyjne. Dziecko może 
się zachowywać bardziej emocjonalnie niż by tego wymagała sytuacja. Często popadają 
w skrajność tzn. wybuchają śmiechem dla nikogo niezrozumiałym lub też odwrotnie brak 
w nich poczucia humoru [8].

Z powodu swych niezwykłych zainteresowań uważani są często za ekscentryków, 
„odmieńców”. Trudności w nawiązywaniu kontaktów i komunikacji interpersonalnej, 
przekładają się na zachowanie osób z ZA. Dzieci mogą wydawać się niegrzeczne, złośli-
wie, często bywają agresywne, w stosunku do samych siebie lub innych dzieci. Złe zacho-
wanie często jest wynikiem niemożliwości w porozumieniu się, kłopotów ze zrobieniem 
czegoś, frustracji. Dzieci zaburzone działają według określonych schematów oraz reguł, 
we własnym uporządkowanym świecie, każda zmiana, może wywoływać u nich niepo-
żądaną reakcję [9].
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Ponieważ dzieci cierpiące na zespół Aspergera często nie są w stanie wyrazić swoich 
obaw i niepokojów, to właśnie od odziaływań wychowawczych dorosłych zależy, czy uznają 
one za warte wysiłku porzucenie swojego bezpiecznego świata wewnętrznych fantazji na 
rzecz niepewności świata zewnętrznego. Dzieci z zespołem Aspergera mają trudności ze 
zrozumieniem stosunków międzyludzkich oraz reguł, jakimi rządzi się realny świat. Stąd 
ocena umiejętności społecznych dziecka z ZA jest bardzo ważna, informuje nas bowiem, na 
ile jest ono w stanie dostosować się do wymogów społeczeństwa, w którym żyje i na ile jest 
w stanie samodzielnie w nim funkcjonować [10]. Ludzie zdrowi niejednokrotnie mają 
problem z pojęciem tych zasad, świat dla nas często wydaje się okrutny i niesprawiedli-
wy. Tym trudniej jest się w nim odnaleźć jednostkom z ZA.

Można jednak im w tym pomóc. Dzieci z tym schorzeniem bardzo lubią być chwalone, 
za sukcesy, które odnoszą. Porażki sprawiają, że wycofują się i izolują, zamykają we wła-
snym świecie. Ich samoocena jest niska, są one często bardzo krytyczne względem siebie 
i nie są w stanie tolerować pomyłek. Żyją jakby cały czas w stresie, pod presją, stąd też 
reakcje wściekłości i wybuchu niekontrolowanej złości. Potrzebują ze strony dorosłych 
pochwał, pozytywnej motywacji i zachęt. Dlatego uważa się, że niezwykle ważne jest sto-
sowanie kreatywnych strategii nauczania, nie tylko wspieranie sukcesów w nauce. Istotne 
jest udzielanie dzieciom pomocy, dzięki której poczują się mniej odizolowane od innych. 
Okazywana im miłość, zrozumienie, cierpliwość i życzliwość, przekłada się na rozwój 
i funkcjonowanie dzieci z ZA w społeczeństwie. W ten sposób traktowane rozkwitają, 
mają poczucie bezpieczeństwa, mogą rozwijać swoje dla wielu niezrozumiałe zaintereso-
wania, po prostu realizują się w realnym świecie [11].

Dzieci z zespołem Aspergera wykazują zwykle przeciętną lub ponadprzeciętną inte-
ligencję. Mają jednak trudności z myśleniem na wyższym poziomie generalizacji – wy-
stępują u nich również kłopoty z rozumieniem. Bardzo często rozumieją wszystko zbyt 
dosłownie. Ich wyobrażenia są konkretne, mają problemy z myśleniem abstrakcyjnym, 
nie rozumieją dowcipów, ironii i metafor. Dziecko z zespołem Aspergera wykazuje się 
doskonałą zdolnością uczenia się na pamięć. Proces zapamiętywania ma jednak naturę 
mechaniczną – to znaczy dziecko może odpowiadać tak, jak gdyby chciało odtworzyć 
kasetę wideo w określonej kolejności [12].

Mają również często problemy z koncentracją, rozpraszają ich najmniejsze drobnostki.
Nie mogą skupić się na konkretnym zadaniu lub na tym, co dzieje się w danym mo-

mencie, podobnie jak dzieci z ADHD. Z drugiej strony zaś namiętnie, niemal obsesyjnie 
oddają się swoim „dziwacznym” pasjom. Chcą dowiedzieć się wszystkiego, czego tylko 
można, jeśli chodzi o swój obecny przedmiot zainteresowania. Jeśli zadanie, które otrzy-
mają do wykonania wykracza poza ich obszar zainteresowania, odmawiają jakiejkolwiek 
pracy czy współpracy. Szereg dzieci z ZA jest skupionych i pochłoniętych takimi temata-
mi jak: mapy, astronomia, matematyka. Mają zdolności zapamiętywania ciągu liczb bądź 
przypadkowych cyfr [13].

Mimo iż dzieci z ZA nie wykazują różnic w wyglądzie zewnętrznym od zdrowych, 
to jednak zwraca uwagę ich sposób mówienia i wzrok. Stosują często monotonny 
lub wyniosły, nienaturalny ton głosu i jednocześnie unikają kontaktu wzrokowego 
z rozmówcą, tak jakby bały się spojrzeć w twarz. Zachowują się czasami jak dorośli, 
używając górnolotnych słów lub nadają wypowiedziom podniosłego zabarwienia.
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2.2. Etiologia

Prawdopodobnie, u podłoża wszystkich zaburzeń spektrum autyzmu leżą defekty neu-
rologiczne. Mogą to być urazy okołoporodowe, uszkodzenia centralnego układu nerwo-
wego, toksoplazmoza, czy dziecięce porażenie mózgowe  [14]. Jednak jednoznaczna przy-
czyna jest nieznana do dzisiaj. „Współcześnie prowadzone badania nad genezą autyzmu 
opierają się na założeniu, że autyzm wczesnodziecięcy jest zaburzeniem rozwojowym, 
wieloprzyczynowym” [15].

Jedną z nich jest koncepcja psychoanalityczna, w której jako główną przyczynę ZA, 
dostrzegano relacje pomiędzy matką a jej dzieckiem. Psychoanalityczny nurt autyzmu 
dziecięcego sięga w swoich założeniach do bardzo wczesnego okresu rozwoju psychiki 
dziecka i jego relacji z otoczeniem. Według F. Tustin dziecko rozłączone z matką, tworzy 
system obronny, którym jest autyzm. W koncepcji D. Meltzera autyzm jest mechanizmem 
obronnym na „szok estetyczny”, jaki przeżywa noworodek w zetknięciu z brutalnym 
światem zewnętrznym. Przedłużający się okres izolacji autystycznej prowadzi do zatrzy-
mania się procesów umysłowych dziecka [16].

Coraz częściej zwraca się uwagę na podłoże genetyczne, H. Asperger był pierwszym 
badaczem, który potwierdził, że autyzm może być przekazywany genetycznie. Uważał 
on, że skłonność do tego zaburzenia miała być przekazywana z ojców na ich synów. W la-
tach siedemdziesiątych G. Nissen, poparł powyższą tezę, poszerzając ją o stwierdzenie, 
że dziecko, które odziedziczyło tę wadę, w zetknięciu z niekorzystnymi oddziaływaniami 
środowiskowymi daje w efekcie zaburzenie autystyczne. W latach osiemdziesiątych opi-
sano zespół kruchego chromosomu X. Z odkryciem tym wiązano ogromne nadzieje na 
rozwiązanie zagadki genetycznego uwarunkowania autyzmu. Badania L. Matsuichi wy-
kazały, że kruchy chromosom X nie występuje u dziewcząt autystycznych i tylko u 2,6% 
chłopców chorych na autyzm. Znacznie częściej, bo od 17% do 20%, pojawia się u dzieci 
opóźnionych w rozwoju umysłowym w stopniu głębokim, a u 3% do 5% – z niedorozwo-
jem umysłowym w stopniu lekkim [17].

Za inną, biologiczną przyczynę tej choroby uznaje się bloki metaboliczne. U ¼ dzieci 
chorych na autyzm występuje upośledzony metabolizm purynowy. Może on być przyczyną 
gromadzenia toksycznych puryn w organizmie. Ponadto, w organizmie dzieci autystycznych 
stwierdzono podwyższone stężenie metali ciężkich, w tym rtęci. Niektórzy badacze suge-
rują, że przyczyną autyzmu dziecięcego są uszkodzenia mózgu. Najczęściej uszkodzonymi 
obszarami mózgu u osób z autyzmem są: pień mózgu odpowiadający za wszystkie czynności 
życiowe, móżdżek, jądra górnej oliwki związanych z zaburzeniami mowy, płaty czołowe 
i skroniowe oraz hipokamp. Ch. Gillberg stwierdził, że autyzm może powstać w wyniku 
uszkodzenia kilku struktur mózgowych, z których jedne mogą bardziej przyczynić się 
do powstania autyzmu niż inne. Zwraca również uwagę na korelację miedzy autyzmem 
i epilepsją, która występuje u dzieci z autyzmem w 25%-35% [18].

Zdaniem C. H. Delacato podłożem zaburzeń autystycznych są uszkodzenia mózgu na 
najniższym poziomie, odpowiedzialnym za integrację sensoryczną. Autor prowadził ba-
dania nad autyzmem w latach 60. i 70. XX wieku, w okresie, w którym dominowała teo-
ria „zimnej matki” jako czynnik wywołujący autyzm. Przebadał grupę około 900 dzieci 
z autyzmem z różnych krajów. W wyniku tych badań okazało się, że zaburzenia percep-
cyjne dotyczą nawet 98% osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju w obrębie doty-
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ku. Najmniej badanych wykazywało zaburzenia w obrębie zmysłu smaku i węchu. Po 
przeprowadzonych badaniach dzieci autystycznych w 1995 r. C. H. Delacato potwier-
dził, że dzieci autystyczne nie są psychotyczne, ale występują u nich uszkodzenia mózgu, 
które przejawiają się dysfunkcjami percepcji oraz mogą spowodować zakłócenia pracy 
komórek sensorycznych. Dziwne powtarzające się zachowania dziecka autystycznego są 
symptomami uszkodzenia mózgu. Zachowania te C. H. Delacato nazywa „sensoryzma-
mi”. Ze względu na rodzaj zaburzenia osoba nim dotknięta może przejawiać różnorakie 
sensoryzmy – zarówno mające na celu stymulowanie niewrażliwego zmysłu, jak również 
unikanie bodźców przy nadwrażliwości. Biały szum jest zaburzeniem, w którym układ 
nerwowy osoby chorej sam wytwarza bodźce, niezależnie od czynników zewnętrznych. 
Osoba dotknięta tym rodzajem dysfunkcji sprawia wrażenie oderwanej od rzeczywistości 
i całkowicie skoncentrowanej na nieistniejącym świecie [19].

Do pozostałych przyczyn autyzmu dziecięcego należą: urazy okołoporodowe 
i późniejsze komplikacje w przebiegu ciąży i porodu, uszkodzenia centralnego układu 
nerwowego, wrodzona toksoplazmoza, dziecięce porażenie mózgowe, poważne infekcje 
i intensywne antybiotykoterapie w okresie niemowlęcym, alergie i osłabiona sprawność 
immunologiczna.

3. Metodologia badań

Przedmiotem badań jest zjawisko obrazu zespołu Aspergera w opiniach studentów stu-
diów nauczycielskich Uniwersytetu Pedagogicznego. Celem głównym niniejszej pracy 
jest: zbadanie obrazu zespołu Aspergera w opiniach przyszłych nauczycieli studiujących 
w Uniwersytecie Pedagogicznym. Do celów szczegółowych zaliczono: zbadanie subiek-
tywnej, samooceny posiadanej wiedzy dotyczącej zespołu Aspergera wśród studentów, 
ustalenie zakresu styczności studentów z osobami chorymi z powodu zespołu Aspergera, 
poznanie stosunku emocjonalnego studentów względem osób, u których występuje zabu-
rzenie, poznanie subiektywnej, samooceny umiejętności rozpoznawania ZA przez studen-
tów studiów nauczycielskich. Podczas przeprowadzania badań narzędziem badawczym, 
jakim posłużono się w niniejszej pracy była ankieta. Kwestionariusz ankiety składał się 
z pytań o charakterze zamkniętym i otwartym. Ankieta skierowana była do młodzieży 
akademickiej. Badania zostały przeprowadzone w marcu 2018 roku. Miejscem przepro-
wadzonych badań był Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Badaniem została objęta 
grupa 320 studentów studiów dziennych, wśród których były kobiety oraz mężczyźni. 
Przedział wiekowy respondentów obejmował młodzież od 22 do 23 roku życia z Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie, z kierunków pedagogicznych, nauczycielskich.

4. Wyniki badań

Poznanie ZA od strony teoretycznej jest pierwszym krokiem do próby zrozumienia 
osoby zaburzonej, a następnie do nawiązania z nią kontaktu. Poniżej zaprezentowano wy-
niki dotyczące subiektywnej, samooceny posiadanej wiedzy studentów na temat zespołu 
Aspergera.
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Tabela 1. Samoocena posiadanej wiedzy na temat zespołu Aspergera wśród studentów

Kategoria

Odpowiedzi

Poziom wiedzy na temat 
zespołu Aspergera

Ogółem

n = 300K M
L % L % L %

bardzo dobry 0 0 0 0 0 0

dobry 40 20 0 0 40 13,0

przeciętny 130 65 20 20 150 50,0

brak 30 10 80 80 110 37,0

ogółem 200 100 100 100 300 100

Źródło: badania własne

Analiza odpowiedzi zawartych w powyższej tabeli pozwala na stwierdzenie, że żaden 
z respondentów, nie posiada wiedzy na temat zespołu Aspergera na poziomie bardzo do-
brym. Tylko 13% ankietowanych swoją wiedzę ocenia jako dobrą, natomiast tylko co pią-
ty student przyznają się do posiadania przeciętnej wiedzy dotyczącej choroby. Widać tutaj 
znaczną różnicę, ze względu na płeć, większość kobiet oceniła swoją wiedzę na poziomie 
przeciętnym (65%), natomiast to mężczyźni częściej zaznaczali odpowiedź, sugerującą 
brak wiedzy na temat zespołu Aspergera (80%).

Informacje dotyczące przyczyn ZA nie są do końca znane. Przyjmuje się, że autyzm 
wczesnodziecięcy jest zaburzeniem rozwojowym, wieloprzyczynowym. W poniższym 
wykresie zestawione są dane dotyczące znajomości przyczyn zespołu Aspergera wśród 
studentów.

Wykres 1. Przyczyny zespołu Aspergera w opiniach studentów

Źródło: badania własne

Według większości badanych przyczyną, występowania zespołu Aspergera, są zmiany 
genetyczne (75%). Natomiast ¼ ankietowanych uważa, że przyczyną są uwarunkowania 
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biologiczne. Mogłoby się wydawać, że respondenci będą mieli problem z odpowiedzią. 
Jednak jak pokazały wyniki badań, pytanie nie sprawiło studentom wielu trudności. Ogół 
badanych było zgodnych co do przyczyn. Wynikać może to z faktu, iż przyczyny gene-
tyczne są najczęściej wymieniane w literaturze oraz w różnych źródłach dotyczących ZA.

Chorzy cierpiący na ZA nie różnią się od osób zdrowych pod względem wyglądu, 
dlatego trudno jest postawić diagnozę w okresie niemowlęcym. W okresie przedszkolnym 
łatwiej jest zauważyć, iż dziecko nie rozwija się prawidłowo. Ma to związek z unika-
niem rówieśników oraz wspólnych zabaw. Są to pierwsze symptomy choroby. Wyniki 
dotyczące znajomości wieku dziecka, w którym najłatwiej zdiagnozować chorobę według 
studentów zawarte zostały w poniższym wykresie.

Wykres 2. Znajomość wieku dziecka, w którym najłatwiej zdiagnozować chorobę 
w opiniach respondentów

Źródło: badania własne

Opierając się na powyższych wynikach, można stwierdzić, iż większość studentek 
(86%) uznała, że najłatwiej zdiagnozować dziecko w wieku przedszkolnym. Ponad poło-
wa mężczyzn (56,1%) również wybrało wiek przedszkolny. Taki sam odsetek kobiet oraz 
mężczyzn (8%) uznało wiek dorosły za najbardziej odpowiedni w postawieniu diagnozy.

Diagnoza, inaczej nazywana w medycynie rozpoznaniem, jest identyfikacją zaburze-
nia lub choroby, na którą cierpi pacjent. Jest jednocześnie wnioskiem, jaki wysuwa le-
karz na podstawie objawów podmiotowych i przedmiotowych występujących u pacjenta. 
W przypadku zespołu Aspergera nie jest ona oczywista i łatwa w postawieniu. Wyniki 
badań dotyczące znajomości przyczyn trudności w postawieniu diagnozy ZA w ocenie 
studentów przedstawia tabela zamieszczona poniżej.
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Tabela 2. Znajomość przyczyn trudności w postawieniu diagnozy w ocenie studentów

Kategoria
Odpowiedzi

Przyczyny trudności 
w postawieniu diagnozy

Ogółem
n = 300

K M
L % L % L %

norma intelektualna 142 71 32 32 174 58

brak różnic
w wyglądzie

38 19 65 65 103 34,3

brak trudności 
w diagnozie

20 10 3 3 23 7,7

ogółem 200 100 100 100 300 100

Źródło: badania własne

Analizując dane w powyższej tabeli można stwierdzić, że według większości kobiet 
(71%) problem w diagnozie stanowi to, że chorzy z ZA prezentują normę intelektualną. 
Prawie 65% mężczyzn uznała jednak, że trudność ta dotyczy braku różnic w wyglądzie 
chorych. Niewielki odsetek mężczyzn (3%), jak i co dziesiąta studentka (10%) jest zda-
nia, iż zespół Aspergera nie jest trudny do zdiagnozowania.

Prawidłowe wczesne zdiagnozowanie dziecka z ZA może odbyć się za pomocą kwe-
stionariusza lub skali ocen. Są to dwa główne narzędzia badawcze, jakimi posługują się 
rodzice oraz nauczyciele. Badanie diagnostyczne prowadzone jest tylko przez doświad-
czonych klinicystów na podstawie objawów podmiotowych i przedmiotowych. Dzięki 
wczesnej diagnozie i leczeniu, chorzy mają większą szansę na przystosowanie się do 
środowiska, w jakim żyją. Odpowiednia terapia oraz prawidłowa opieka ze strony naj-
bliższych daje możliwość polepszenia stanu zdrowia chorych. Poniżej znajduje się tabela 
ilustrująca opinie studentów dotyczące możliwości leczniczych, jakie stwarza dla osób 
z zespołem Aspergera wczesne wykrycie zaburzenia.
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Tabela 3. Opinie studentów dotyczące możliwości działania leczniczego przy wczesnym wykryciu 
zespołu Aspergera

Kategoria
Odpowiedzi

Możliwości działania 
leczniczego przy wczesnym 

wykryciu ZA 
w opinii respondentów

Ogółem
n = 300

K M
L % L % L %

wyleczenie
z choroby

0 0 7 7 7 2,3

nie ma znaczenia 6 3 4 4 10 3,4

odpowiednia 
terapia

194 97 89 89 283 94.3

ogółem 200 100 100 100 300 100

Źródło: badania własne

Jak wynika z powyższej analizy prawie wszystkie badane kobiety (97%) i prawie 90% ba-
danych mężczyzn uznali, że wczesna diagnoza dziecka daje możliwości odpowiedniej terapii.

Uzyskane wyniki w zdecydowanej większości są zgodne z prawdą. Osoby z ZA przez 
całe swoje życie nie mają szans na całkowite wyleczenie. Jedyną szansą na poprawę swo-
jego stanu zdrowia, mogą osiągnąć za pomocą terapii, na którą należy skierować pacjenta. 
W przypadku dzieci powinien to być trening komunikacji interpersonalnej. Osoby z ZA 
należy skierować do poradni, w których znajdują się wyspecjalizowani psycholodzy 
i psychoterapeuci.

Płeć jest to zespół cech charakteryzujących i jednocześnie różniących osobniki żeń-
skie i męskie. W zespole Aspergera płeć ma duże znaczenie, zaburzenie występuje przede 
wszystkim u chłopców. Tylko nieliczne przypadki dotyczą kobiet. Większość badanych 
(66,7%) uważa, że na ZA chorują głównie chłopcy. Prawie 1/3 ankietowanych uznała 
jednak, że płeć chorych nie ma znaczenia. Niewielka liczba studentów (6,7%) uważa, że 
problem ten dotyczy dziewcząt i również zgodna z tą odpowiedzią jest prawie co czwarta 
ankietowana kobieta.

Każdy człowiek w życiu zmaga się z różnego rodzaju trudnościami. Dla jednych mogą 
mieć one charakter materialny, dla innych uczuciowy. Są też i tacy, dla których zaburzenie 
jest przeszkodą, którą uczą się pokonywać przez większość swojego życia. Do takich osób 
należą pacjenci z ZA. Mają oni problemy nie tylko związane z kontaktami interpersonalny-
mi, ale też np. nadwrażliwość sensoryczną. Wszystkie bodźce, jakie odbierają z zewnątrz są 
wyolbrzymiane. Ludzie z ZA odbierają świat inaczej niż osoby zdrowe. Skupiają uwagę na 
z pozoru bezsensownych rzeczach, na które zdrowy człowiek nie zwróciłby uwagi. 
Z czym według studentów mają największe trudności osoby z zespołem Aspergera, wska-
żą wyniki badań przedstawione na wykresie poniżej.
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Wykres 3. Trudności które posiada osoba z ZA w opiniach studentów

Źródło: badania własne

Poddając analizie powyższy materiał empiryczny łatwo dostrzec, że zdecydowana 
większość badanych (79%) uznała, iż największą trudnością dla osób z zespołem Asper-
gera jest problem dotyczący kontaktów interpersonalnych. 13% respondentów uważa, że 
chorzy mają problemy z rozróżnianiem kolorów i kształtów, a prawie co dziesiąty uważa, 
że najczęściej u chorych występuje trudność w zapamiętywaniu.

Przebieg Zespołu Aspergera w dzieciństwie i dorosłości jest podobny. Różnice do-
tyczą innego społecznego odbioru głównych objawów. Każdy pacjent zmaga się z osa-
motnieniem. Dla dzieci w wieku przedszkolnym prawdopodobnie nie stanowi to duże-
go problemu dla ich społecznej egzystencji.Trudność wynikająca z tego faktu pojawia 
się w okresie dorosłym na poziomie życia rodzinnego czy zawodowego. Brak potrzeby 
bliskości z drugą osobą i zbytnie angażowanie się we własne zainteresowania, często 
prowadzi do zaniedbania i konfliktów w rodzinie. Na samym początku związku zainte-
resowania osoby z ZA mogą fascynować partnera i rodzinę, ale z czasem stają się nie do 
zniesienia. Izolacja, brak chęci do rozmowy oraz zamykanie się w sobie tylko pogarsza 
kryzys w małżeństwie. Jeśli chodzi o kwestię zawodową mimo swoich osiągnięć na 
szczeblu edukacyjnym, osoby z ZA mają problemy w znalezieniu pracy. Bardzo często 
mówią co myślą, a nie myślą co mówią. Pracodawcy chcą w swoich firmach wyko-
rzystać ich talent i rzetelność, ale nie mogą pozwolić na kompletny brak dyscypliny. 
Zwłaszcza jeśli osoba z tego typu zaburzeniami ma kontakt z klientami. Znajomość pro-
blemów, jakie posiadają osoby dorosłe z zespołem Aspergera w opiniach respondentów 
ilustruje poniższy wykres.
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Wykres 4. Znajomość problemów osób dorosłych z zespołem Aspergera w opiniach respondentów

Źródło: badania własne

Co drugi student wie, że głównym problemem utrudniającym życie społeczne ludzi 
dorosłych w ZA jest uczucie osamotnienia. Mniej niż połowa respondentów uważa, że 
główne zaburzenia to objawy lękowe i depresja. Nieco inaczej odpowiedziało 2% badanej 
grupy. Zadeklarowali oni, że głównym problemem dla osób chorych są uzależnienia.

Analizując powyższe wyniki, można stwierdzić, że młodzież akademicka zna główne
problemy, z jakimi zmagają się osób dotknięte zespołem Aspergera w dorosłości.

Samodzielność to dążenie każdego młodego człowieka. Bycie niezależnym 
i umiejętność odpowiadania za własne czyny to elementy dorosłości. Przykrym widokiem 
jest osoba dorosła, która nie potrafi w sposób samodzielny organizować swojego życia. Sy-
tuacja taka niestety często ma miejsce u osób z ZA. W odróżnieniu od osób niepełnospraw-
nych umysłowo pacjenci z ZA mają największe szanse na samodzielne funkcjonowanie.

Wymaga to od nich samokontroli, pracy nad sobą oraz leczenia terapeutycznego, ale 
jeśli tylko chcą, mogą osiągnąć swój cel. Poniższa tabela przedstawia opinie studentów 
na temat możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z ZA.
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Tabela 4. Opinie studentów na temat możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z ZA

Kategoria 
odpowiedzi

Ogółem

n=300
L %

tak 199 66,3
nie 22 7,3

nie wiem 79 26,4
ogółem 300 100

Źródło: badania własne

Jak wynika z powyższych badań ponad 2/3 ankietowanych uważa, że osoby z ZA mają 
szansę na samodzielne funkcjonowanie. Tylko 7,3% jest przeciwnego zdania.

Fundacja jest to forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym elementem jest 
kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym 
kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród 
organizacji pozarządowych. W Polsce występuje niewielka liczba fundacji pomagająca 
osobom z Zespołem Aspergera. Najczęściej są to fundacje, które pomagają tylko osobom 
z autyzmem. Jedną z najbardziej znanych fundacji jest SYNAPSIS. Jej siedziba mieści się 
w Warszawie. Oprócz niesienia pomocy organizuje również wiele akcji informacyjnych 
dotyczących autyzmu. Dzięki temu coraz częściej mowa jest o osobach z autyzmem. Do 
swoich akcji wykorzystują media, Internet oraz profil na Facebooku, aby z łatwością do-
trzeć do każdej grupy wiekowej i udzielić informacji na temat tych zaburzeń. Stowarzy-
szenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami Hansa Aspergera „NIE – 
GRZECZNE DZIECI ” zajmuje się w głównej mierze osobami z zespołem Aspergera. Do 
zadań stowarzyszenia należy m.in. pomoc w diagnozie, dobór odpowiedniej terapii, sze-
rzenie wiedzy oraz prowadzenie różnego rodzaju kampanii informacyjnych i doradczych. 
Wyniki badań dotyczących znajomości fundacji działających na rzecz osób z zespołem 
Aspergera wśród studentów, ilustruje wykres zamieszczony poniżej.

Wykres 5. Znajomość fundacji pomagających osobom z zespołem Aspergera wśród studentów

Źródło: badania własne
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Z przytoczonych danych wynika, że ponad ¾ studentów nigdy nie słyszało o żadnej 
fundacji zajmującej się osobami z zespołem Aspergera. Co piąta ankietowana studentka 
odpowiedziała twierdząco na zadane pytanie.

Wnioskować można, że większość studentów nie posiada wiedzy na temat fundacji 
działających na rzecz osób z ZA. Może na to wpływać fakt, że media takie jak telewi-
zja, Internet czy gazety mało interesują się tą tematyką. Wprawdzie fundacje oraz stowa-
rzyszenia podejmują próby dotarcia z informacją o swojej działalności do mediów, ale 
w większości przypadków kończy się to niepowodzeniem.

Medycyna jest bezsilna w przypadku chorób i zaburzeń, które związane są ze zmianami 
występującymi w mózgu. Uważa się, że jest to najczęstsza przyczyna powodująca wystą-
pienie Zespołu Aspergera. Leczenie tego typu zaburzenia sposobami farmakologicznymi 
nie przynosi wymiernego efektu i nie przyczynia się to do poprawy stanu zdrowia pacjenta. 
Wskazania do stosowania leków wśród pacjentów z ZA występuje jedynie w przypadku 
pojawieni się powikłań takich jak np. problemy z koncentracją uwagi, lęk czy depresja. 
Uzyskane dane na temat tego, jakie jest zdanie studentów dotyczące skuteczności leczenia 
farmakologicznego zespołu Aspergera zawiera poniżej zamieszczony wykres.

Wykres 6. Opinie studentów na temat skuteczności leczenia farmakologicznego osób z ZA

Źródło: badania własne

Jak wynika z analizy danych, ponad ¾ badanych uważa, że zespół Aspergera to zabu-
rzenie, które nie da się wyleczyć za pomocą lekarstw.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ankietowani odpowiadali intuicyjne na to pyta-
nie. Duża część osób zna przyczynę ZA i w związku z tym zaznaczyła odpowiedź określa-
jącą brak możliwości wyleczenia farmakologicznego. Taka wiedza respondentów cieszy, 
szczególnie gdy dotyczy to przyszłych nauczycieli i pedagogów. Fakt ten daje nadzieję 
na prawidłową profilaktykę wobec osób zaburzonych oraz skuteczność podjętej terapii 
przez chorych.

Odpowiednie traktowanie osób z zespołem Aspergera jest ogromnie trudne 
i wymaga pewnego doświadczenia. Wynika to z tego, że pacjent z ZA może mieć inny przebieg 
kliniczny różniący się pod względem podmiotowym i przedmiotowym. Różnić się od siebie 
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mogą nie tylko pod względem prezentowanych zachowań czy zainteresowań, ale również 
np. stopniem zamknięcia w sobie. Nie ma prostej, jednej i uniwersalnej zasady ani reguły 
opisującej jak poruszać się w świecie osób z ZA. Przez to większość ludzi nie radzi sobie 
w otoczeniu osób z zespołem Aspergera i nie umie zachować się w odpowiedni sposób.

Studenci kończący kierunki pedagogiczne powinni posiadać odpowiednią wiedzę 
i umiejętności jak postępować i zachowywać się w stosunku do osób z ZA. Wyniki tego, 
jak studenci oceniają swoje wiadomości i umiejętności z zakresu postępowania z osobami 
z zaburzeniami zawiera poniżej zamieszczona tabela.

Tabela 5. Posiadana wiedza i umiejętności z zakresu postępowania z osobami, u których występuje ZA 
w samoocenie studentów

Kategoria

Odpowiedzi

Posiadana wiedza i umiejętności 
z zakresu postępowania 

z osobami, u których występuje ZA
Ogółem
n = 300

K M
L % L % L %

tak 108 54 27 27 135 45
nie 74 37 56 56 130 43,3

nie wiem 18  9 17 17 35 11,7
ogółem 200 100 100 100 300 100

Źródło: badania własne

Na podstawie analizy zebranego materiału badawczego stwierdza się, iż ponad połowa 
(54%) badanych kobiet posiada wiadomości i umiejętności dotyczące sposobów postę-
powania z osobami, u których występuje zespół Aspergera. Co trzeci spośród studentów 
uznał podobnie, prawie połowa ankietowanych (43,3%) uznała, że takiej wiedzy i umie-
jętności nie posiada.

Zespół Aspergera jest mało znanym zaburzeniem w środowisku przyszłych nauczy-
cieli stąd istnieje dość duża grupa studentów niemająca pojęcia jak zachowywać się 
w przypadku kontaktu z osobami zaburzonymi. Być może wynika to, z obawy przed nie-
umiejętnością poradzenia sobie w bezpośrednim kontakcie z osobą z ZA. Optymizmem 
napawa fakt, że wśród badanych są i tacy, którzy odnaleźliby się w roli opiekuna osoby 
zaburzonej.

Brak empatii ze strony ludzi zdrowych naraża osoby z ZA na różnego rodzaju nie-
powodzenia i przykrości. Dziecko, które na pozór funkcjonuje normalnie przez swoje 
zachowanie zostaje określone mianem niegrzecznego, krnąbrnego dziecka. Każda osoba 
mająca z nim kontakt przypisuje mu błędne cechy osobowości. O dorosłych z zespo-
łem Aspergera mówi się, że są źle wychowani, nietaktowni i nie potrafią zachować się 
odpowiednio do sytuacji. Często możemy nie zdawać sobie sprawy, co tak naprawdę 
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jest przyczyną tych nietypowych zachowań. Odrzucenie, osamotnienie, brak akceptacji 
to częste zachowania innych względem osób z ZA. Opinie studentów dotyczące postrze-
gania osób z ZA wśród zdrowych ludzi prezentuje poniższy wykres.

Wykres 7. Postrzeganie osób z ZA wśród zdrowych ludzi w opiniach studentów

Źródło: badania własne

Z analizy danych przedstawionych w wykresie, wynika, że prawie ½ badanych uznała, 
że osoby z ZA są postrzegani przez społeczeństwo jako dziwacy i ekscentrycy. Podobna 
ilość mężczyzn i kobiet zaznaczyła ten wariant odpowiedzi. Prawie co trzeci ankietowany 
postrzega ich jako indywidualistów. Analiza wyników badań pozwala na stwierdzenie, iż 
dziwak to najczęstsze określenie występujące w mowie potocznej, określające osobę z ze-
społem Aspergera. Osoby te są na pozór normalne, więc odchylenia występujące w ich 
zachowaniu nie są kojarzone z zaburzeniem. Człowiek, który w wyglądzie zewnętrznym 
nie ma żadnych oznak zaburzenia jest traktowany przez innych ludzi jak zdrowy. W przy-
padku chorych z ZA ten tok myślenia się nie sprawdza, ponieważ rzadko osoby te wy-
kazują różnice w wyglądzie a jedyne co ich wyróżnia to zachowanie. Najłatwiej wtedy 
nazwać taką osobę dziwną lub ekscentryczną.

Reakcje to element trudny do przewidzenia. Ludzie nie są w stanie ich kontrolować, 
bywają gwałtowne i nieprzewidywalne, dlatego w wielu przypadkach mogą sprawić 
przykrość drugiej osobie. Tak jak np. często zauważalne wśród ludzi reakcje niechęci na 
widok osoby chorej, czy widocznie oszpeconej. Osoby z ZA nie posiadają widocznych 
oznak zaburzenia dlatego reakcje na nich zazwyczaj nie stanowią problemu w kontaktach. 
Jednak gdy dochodzi do bliższego poznania i można zaobserwować zachowania osób 
z ZA różniące ich od ludzi zdrowych to może pojawić się problem w relacjach interper-
sonalnych.

Poniższy wykres obrazuje opinie studentów określające najczęstsze reakcje otoczenia 
względem osób z ZA.
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Wykres 8. Najczęstsze reakcje otoczenia w stosunku do osoby z ZA w opiniach studentów

Źródło: badania własne

Analiza danych zawarta w wykresie wskazuje, że ponad połowa (55%) studentów 
uważa że najczęstsze reakcje otoczenia względem osób z ZA to izolacja i dystans. Według 
co trzeciego respondenta najczęstszą prezentowaną reakcją otoczenia jest obojętność. 
Tylko 15% twierdzi, że osoby reagują współczuciem.

Wykres 9. Reakcja studenta na wiadomość o osobie z ZA znajdującej się w jego środowisku

Źródło: badania własne

Reasumując dane z powyższego wykresu, można dostrzec, że 61% studentów objętych 
badaniem po otrzymaniu informacji o obecności w ich otoczeniu osoby z ZA nawiązałoby 
z nią kontakt a tylko 5% z nich starałoby się go unikać. Pozytywnym można uznać po-
stawy studentów względem osób z ZA, które świadczą o ich tolerancji oraz akceptacji 
odmienności innych osób, co szczególnie ważne jest nie tylko w pracy pedagogicznej, ale 
również w życiu. Kontakt oparty na empatii względem osób chorych z ZA może dać im 
szansę na lepszą jakość życia i poprawę samopoczucia.
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Brak negatywnej reakcji, na osoby dotknięte zespołem Aspergera, nie zawsze ozna-
czają chęć pomocy i zaopiekowania się taką osobą. Opieka nad człowiekiem z ZA wyma-
ga wielu wyrzeczeń i pracy w środowisku najbliższej rodziny oraz odpowiedniej postawy 
ze strony całego otoczenia. Poniżej w wykresie zaprezentowano deklaracje studentów 
dotyczące chęci zaopiekowania się i pomocy osobom z ZA.

Wykres 10. Deklaracje studentów dotyczące chęci opieki i pomocy osobom z ZA

Źródło: badania własne

Z analizy danych wynika, iż większość kobiet (76%) zadeklarowała chęć pomocy oso-
bie z ZA. W przypadku mężczyzn liczba ta wyniosła 41,4%. Spora liczba osób miała 
wątpliwości czy zdołałaby podjąć się opieki nad osobą chorą (36,7%). Na 300 ankie-
towanych, tylko 7 osób nie przejawia chęci opiekowania się osobą z ZA. Odpowiedzi 
udzielane przez studentów Uniwersytetu Pedagogicznego dowiodły, że większość z nich 
to osoby wrażliwe na cierpienie drugiego człowieka. Nie byliby obojętni w sytuacji, gdy 
osoby z ZA wymagałyby opieki z ich strony.

Doświadczenia ludzi często bywają subiektywne. Najcenniejsze w doświadczeniach 
są obserwacje i wnioski, które później można wykorzystać w odpowiednich działaniach. 
Mając kontakt z osobą cierpiącą na ZA, mamy przede wszystkim możliwość poznania jego 
zachowań, które różnią się w wielu aspektach od występujących u ludzi zdrowych. Zwery-
fikowanie nabytej wiedzy i umiejętności poprzez kontakty z osobami zaburzonymi mogą 
w sposób całościowy zobrazować Zespół Aspergera studentom. Wyniki badań odno-
śnie doświadczania kontaktów z osobami z ZA przez studentów zostały zaprezentowane 
w poniższym wykresie.
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Wykres 11. Doświadczanie kontaktów z osobami z ZA przez studentów

Źródło: badania własne

Z analizy przytoczonych danych wynika, że zdecydowana większość badanych (85%) 
nie miała w swoim życiu kontaktu z osobą z Zespołem Aspergera.

Stosunek emocjonalny może zależeć od tego, jakie zachodzą relacje pomiędzy czło-
wiekiem a otaczającą go rzeczywistością. Jest to nic innego jak określone działanie wo-
bec obiektu. Definicja stosunku przybiera różne postacie, często jednak wiąże się ona 
z postawami. Stosunek może być pozytywny, negatywny lub obojętny (inaczej zwany 
neutralnym). Reakcja emocjonalna ludzi może różnić się w momencie, gdy osoba tyl-
ko mówi o kimś, a inaczej, gdy ma z nim bezpośredni kontakt. W poniższym wykresie 
przedstawiono wyniki badań dotyczące stosunku emocjonalnego studentów wobec osób 
z zespołem Aspergera.

Wykres 12. Stosunek emocjonalny studentów wobec osób z zespołem Aspergera

Źródło: badania własne

Przeprowadzone badania wskazują, że 2/3 ankietowanych przejawia neutralny stosunek wo-
bec osób z zespołem Aspergera. Co trzeci spośród badanych (36%) stwierdził, iż ich stosunek 
jest pozytywny. Tylko 3% ankietowanych uznało swój stosunek emocjonalny za negatywny.

Neutralny stosunek emocjonalny studentów wobec osób chorych jest dobrą wiadomo-
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ścią, ponieważ wskazuje na brak negatywnych emocji kierowany do ludzi z ZA. Jeśli stu-
denci nie mieli możliwości poznania osoby cierpiącej na ZA (85% badanych), to trudno 
było im odpowiedzieć na to pytanie. Nie mogą z góry założyć jakie emocje pojawią się 
u nich w przypadku poznania takiej osoby.

Działania to próby podejmowane w celu zmiany rzeczywistości w sposób świadomy 
lub też nieświadomy. Z socjologicznego punktu widzenia działania są to zachowania, 
które wiążą się z subiektywnymi odczuciami. Inicjatywa osób zdrowych podejmowana 
w celu nawiązania kontaktu daje możliwość poprawy jakości życia osób zaburzonych. ZA 
jest zaburzeniem, w którym pacjenci są świadomi swoich słabych punktów oraz proble-
mów, z którymi muszą się zetknąć. Świadomość objawów wytwarza motywacje osobom 
z ZA do podjęcia prób zmiany swoich nawyków oraz swojego zachowania. Wyniki badań 
dotyczące działań podejmowanych przez studentów w celu poprawy umiejętności kon-
taktu i pracy z osobami z ZA przedstawiono poniżej.

Wykres 13. Działania podejmowane przez studentów w celu poprawy umiejętności kontaktu 
i pracy z osobami z ZA

Źródło: badania własne

Przeprowadzone badania wskazują, że 3/4 studentów wyraża chęć poszerzenia wiedzy 
na temat zespół Aspergera, więcej kobiet niż mężczyzn podjęłaby takie działania. Tylko 
niewielka liczba badanych studentek (12%) zwróciłaby się po pomoc do poradni specjali-
stycznej. Co trzeci student (39,1%) nie podjąłby w ogóle żadnych działań w tym kierunku.

Dobrze świadczy o przyszłych nauczycielach, że widzą potrzebę edukacji z zakresu 
ZA. Negatywnie można ocenić niską rangę pomocy specjalistycznej w deklaracjach stu-
dentów. Wczesna diagnostyka ZA i szybka pomoc terapeutyczna jest najlepszą metodą 
w leczeniu zaburzenia. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne to miejsca, w których naj-
łatwiej uzyskać fachową pomoc w tego typu przypadkach.
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5. Podsumowanie i wnioski

Wnioski przedstawione poniżej zostały sformułowane na podstawie badań własnych. 
Zamierzeniem pracy było pozyskanie informacji, dotyczących obrazu Zespołu Aspergera 
w subiektywnych, opiniach studentów studiów nauczycielskich. Przeprowadzone badania 
pozwoliły na rozwiązanie wcześniej postawionego problemu głównego.

Poniżej przedstawiono wnioski, wypływające z przeprowadzonych badań:
• Uzyskane wyniki dowiodły, że prawie połowa przebadanych studentów nie posiada 

żadnej wiedzy na temat ZA (aż 45,6%), w tym kobiet 11,1% , mężczyzn 80%.
• Jak wynika z badań studenci mają zdolność empatii i chętnie nawiązałyby kontakt 

z osobami z ZA.
• Zdecydowana większość badanych poprawnie wskazuje przyczyny genetyczne (aż 

75%), wywołujące zespół Aspergera.
• Tylko nieliczni spośród badanych potrafili wskazać problemy, z jakimi zmagają się 

dzieci z ZA w wieku szkolnym.
• Prawie wszyscy studenci spośród tych, którzy mają świadomość schorzenia byli 

zgodni, że wczesna diagnoza ZA u dzieci daje skuteczniejsze efekty terapii.
• Ponad połowa badanych, wskazała osamotnienie jako główny problem osób z ZA 

w wieku dojrzałym.
• Większość ankietowanych nie zna i nie słyszała o formach pomocy udzielnych osobom
•  z ZA (fundacje, stowarzyszenia).
• Duży procent badanych nie posiada wiedzy z zakresu postępowania z osobami zaburzonymi.
• Większość studentów nie podejmuje działań, w celu poszerzenia swojej wiedzy z za-

kresu ZA.
Na podstawie przeprowadzonej analizy badań można wysunąć ogólny wiosek, że obraz 

Zespołu Aspergera w subiektywnych opiniach studentów jest niewielki. Często studenci mylą 
Zespół Aspergera z autyzmem. Młodzież, co prawda zna podstawowe objawy zaburzenia, ale 
równocześnie deklaruje brak umiejętności zajmowania się tego typu przypadkami. Dla więk-
szości są to jednostki żyjące we własnym świecie, zupełnie oderwanym od rzeczywistości. 
Bezpośredni kontakt z osobami zaburzonymi miała tylko niewielka liczba ankietowanych. 
Optymistyczny jest jednak fakt, że większość studentów deklaruje chęć niesienia pomocy 
i udzielenia wsparcia osobom z zespołem Aspergera, mimo wąskiego zakresu wiedzy w tym 
temacie. Dowodzi to również temu, że zmienia się świadomość młodych ludzi w stosunku 
do osób, których zachowania odbiegają od powszechnie przyjętych norm. Młodzież (mło-
dzi dorośli) stają się bardziej tolerancyjni i otwarci na problemy innych. Jest to niezwykle 
istotne, bowiem postawy wszystkich osób (nie tylko studentów) mają ogromny wpływ na 
rozwój emocjonalny i intelektualny ludzi z ZA. Akceptowanie chorych i okazywanie swojej 
sympatii, ułatwia im funkcjonowanie w jakże trudnym dla nich świecie.

Absolwenci kierunków nauczycielskich powinni posiadać szeroką wiedzę oraz umie-
jętności pracy wychowawczo-terapeutycznej z dziećmi z ZA. Ich szerokie oddziaływanie 
społeczne oraz prezentowany wzór osobowy ma wpływ na młode pokolenie oraz kształto-
wanie kultury zdrowotnej. Stąd zdaniem autora w ramach studiów nauczycielskich koniecz-
ne jest wprowadzenie dodatkowych zajęć teoretycznych i praktycznych dotyczących dzieci 
z zaburzeniami okresu progresywnego ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Aspergera 
i autyzmu.



108

Obraz zespołu Aspergera w opiniach studentów studiów nauczycielskich w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Literatura:

1. Błeszyński J., Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. SKALA 
Oceny Zachowań Autystycznych, Gdańsk, Wydawnictwo Universalis, 2016, s. 19.

2. Randall P., Parker J., Autyzm jak pomóc rodzinie, wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-
giczne, Sopot 2010, s. 129.

3. Święcicka J., Uczeń z Zespołem Aspergera, Kraków, Wydawnictwo Impuls, 2010, s. 7.

4. Jagielska G., Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu, wyd. ORE, 
Warszawa 2010, s. 7.

5. Morgan H., Dorośli z autyzmem teoria i praktyka, Kraków, Wydawnictwo Jak, 2004, s. 284.

6. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja 10, 
Tom 1, Warszawa, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 2012, s. 249.

7. Attwood T., Zespół Aspergera, wyd, ZYSK i S-KA, Poznań 2006, s. 54-66.

8. Winter M., Zespół Aspergera: co nauczyciel wiedzieć powinien: poradnik nauczyciela, wy-
chowawcy, pedagoga, Warszawa, Wydawnictwo FRASZKA EDUKACYJNA, 2006, s. 7-25.

9.  Ibidem, s. 28-36.

10. Jaklewicz H., Autyzm wczesnodziecięcy, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
2006, s. 43.

11. Bryńska A., Komender J., Jagielska G., Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, 2009, s. 48-65.

12. Rynkiewicz A., Zespół Aspergera. Inny mózg. Inny umysł, Gdańsk, Wydawnictwo HARMO-
NIA, 2009, s. 49-46.

13. Winter M., Zespół Aspergera: co nauczyciel wiedzieć powinien: poradnik…, op. cit., s. 7.

14. www.ochoroba.pl/3536-co-to-jest-zespol-aspergera, dostęp 24.10.2018.

15. Jaklewicz H., Autyzm…, op. cit., s. 24.

16.  Ibidem s. 22.

17. Frith U., Autyzm: wyjaśnienie tajemnicy, Gdańsk, GWP, 2008, s. 62-67.

18. Fauchereau F., Coleman M., Leboyer M., Gillberg C., Trendy w genetyce, Elsevier, 2010, s. 78-132.

19. Delacato C. H., Dziwne, niepojęte. Autystyczne dziecko, Warszawa, Wydawnictwo Fundacja 
Synapsis, 2005, s. 56.

Obraz zespołu Aspergera w świadomości studentów studiów nauczycielskich 
w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Zespół Aspergera jest częściej spotykany niż autyzm, nadal jest rzadko rozpoznawalny zarówno przez 
rodziców, jak i specjalistów. Jest to zaburzenie trudne do diagnozowania, ponieważ ma bardzo zróżnico-
wany charakter. Objawy są w różnym stopniu nasilone, różna jest dynamika zmian. Wszystkie jednostki 
charakteryzuje jednak wycofanie się z kontaktów społecznych, brak akceptacji zmian w otoczeniu, skłonność 
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do powtarzania pewnych czynności oraz zachowań. Te i inne cechy wymienione w dalszej części pracy, 
sprawiają, że dzieci z ZA zazwyczaj określane są, jako niegrzeczne, dziwaczne, agresywne lub chorobliwie 
nieśmiałe. Przez to często są dyskryminowane w placówkach oświatowych, a rodzice obarczani winą za ich 
złe wychowanie. Celem głównym niniejszej pracy jest: zbadanie obrazu zespołu Aspergera w świadomo-
ści przyszłych nauczycieli studiujących w Uniwersytecie Pedagogicznym. Badania zostały przeprowadzone 
w marcu 2018 roku. Badaniami została objęta grupa 320 studentów (zastosowano sondaż diagnostyczny). Na 
podstawie przeprowadzonej analizy badań, można wysunąć ogólny wiosek, że świadomość społeczna studen-
tów na temat osób z zespołem Aspergera jest niewielka. Często studenci mylą Zespół Aspergera z autyzmem. 
Młodzież, co prawda zna podstawowe objawy zaburzenia, ale równocześnie deklaruje brak umiejętności 
zajmowania się tego typu chorymi. Dla większości są to jednostki żyjące we własnym świecie, zupełnie 
oderwanym od rzeczywistości. Bezpośredni kontakt z chorymi miała tylko niewielka liczba ankietowanych. 
Optymistyczny jest jednak fakt, że większość studentów deklaruje chęć niesienia pomocy i udzielenia wspar-
cia osobom z zespołem Aspergera, mimo wąskiego zakresu wiedzy w tym temacie. Zdaniem autora konieczne 
jest wprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach studiów nauczycielskich dotyczących dzieci z zaburzeniami 
okresu progresywnego ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Aspergera i autyzmu.

Słowa kluczowe: pedagogika, rozwój, Zespół Aspergera, autyzm

The Image of Asperger’s syndrome in the awareness of Teaching Studies students 
at the Pedagogical University in Cracow

The Asperger’s syndrome is more common than autism, but it is still rarely recognized by both parents and 
professionals. It is a disorder difficult to diagnose because it has a very diverse nature. Symptoms vary in 
severity, the dynamics of change vary. However, all examples are characterised by withdrawal from social 
contacts, difficulty to adapt, tendency to repeated activities and behaviours. These characteristics and others 
mentioned in the rest of the work influence the way individuals with Asperger syndrome are regarded: nau-
ghty, bizarre, aggressive or morbidly shy. Hence they are often discriminated in educational institutions and 
parents are being blamed for their bad upbringing. The main objective of this work is to examine the image of 
Asperger syndrome in the awareness of future teachers studying at the Pedagogical University. The study was 
conducted in March 2018 year on a group of 320 Students (a diagnostic survey was used). The study shows 
that students have little sociological knowledge on the Asperger syndrome. Often students confuse Asperger’s 
syndrome with autism. Teenagers claim to know the basic symptoms of the disorder, but at the same time 
declare the lack of ability to deal with these types of patients. Most students perceive these individuals as 
those who live in their own world, completely detached from reality. Direct contact with the disordered was 
confirmed by only a small number of respondents. What is optimistic, however, is that most students declare 
a willingness to help and support people with Asperger syndrome, despite the narrow scope of knowledge in 
this topic. According to the author it is necessary to introduce additional courses in the framework of teaching 
studies covering children with a progressive period disorder, adding particular attention to Asperger’s syn-
drome and autism.

Keywords: pedagogy, development, Asperger syndrome, autism
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Pedagog mentorem ucznia ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej

1. Wprowadzenie

Szkoła jako placówka oświatowa przestała być jedynie miejscem przekazywania wie-
dzy, stała się pełnoprawnym zakładem pracy, elementem dynamicznie rozwijającego się 
rynku usług edukacyjnych, miejscem szeroko pojętej działalności kulturalnej i środowi-
skowej. Każdy z wymienionych obszarów nakłada na pedagoga określone zadania i obo-
wiązki. Tym bardziej istotne jest, aby pedagog – mentor ucznia ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w każdym z wymienionych obszarów poruszał się sprawnie, kompetent-
nie, a przede wszystkim z korzyścią dla rozwoju ucznia – podmiotu naszego działania.

Przed dzisiejszą szkołą i nauczycielem stawia się rozliczne oczekiwania społeczne, 
które mają charakter zarówno ogólny (związany z przypisywanymi im funkcjami), jak 
i wynikający z oczekiwań stawianych przez środowisko, w którym dana placówka dzia-
ła [1]. Ponadto każda zmiana, każda reforma wyciska swoje piętno na aktywności jedno-
stek [2] i skłania do myślenia wielopodmiotowego, integrującego w sobie kierunek poli-
tyki oświatowej państwa, uzasadnienia świata nauki oraz głos nauczycieli czyli realnych 
twórców praktyki. Dobry nauczyciel uważnie słucha dzieci, aby umiejętnie pomóc im 
w doskonaleniu się [3]. Dobry pedagog uważnie słucha również własnej mowy upewnia-
jąc się, że jest ona odpowiednia do poziomu klasy. Mówiąc o pedagogach mam na uwadze 
pewien kapitał społeczny, który opisywać można w wielu, różnorodnych wariantach. 
W prowadzonych przeze mnie badaniach skupię się na kapitale inkluzywnym (łączącym) 
i enkluzywnym (spajającym) [4]. Przy wprowadzaniu zmian mających na celu postęp, 
tworzenie rozleglejszej tożsamości istotne znaczenie ma kapitał łączący. Kapitał enklu-
zywny zaś przyczynia się do przetrwania i tworzenia antagonizmów zewnątrzgrupowych. 
Wydaje się zatem zasadne przyjęcie założenia, iż kapitał społeczny ma wpływ na procesy 
biologiczne oraz psychiczne, wpływające na poprawienie życia każdej jednostki. Szkoła 
jako miejsce różnego rodzaju działań społecznych, w sposób naturalny jest obszarem 
budowania kapitału społecznego.

O specjalistach w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostało powie-
dziane już niemal wszystko. Większość prezentacji omawianych podczas Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej Kompetentny specjalista w udzielaniu pomocy psychopedagogicz-
nej uczniom z SPE nawiązywała w sposób oczywisty do tematu mojego wystąpienia, 
choć różniły się zakresem i rozpiętością. Przysłuchując się wystąpieniom postanowiłam 

1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Żaganiu (dyrektor, nauczyciel dyplo-
mowany, psycholog, pedagog, terapeuta EEG-Biofeedbeck); e-mail: reniasocha@wp.pl, Uniwersytet Zielo-
nogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii (Studia Doktoranckie).
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odrobinę przeredagować moje i podzielić się własnymi refleksjami. Dlaczego? Dlatego, 
że banalnie oczywistym jest to, iż tylko kompetentny specjalista może udzielić skutecz-
nej pomocy psycho-pedagogicznej uczniom ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. 
Pedagog musi być mistrzem w swojej pracy i o elementach tego mistrzostwa starałam się 
opowiedzieć w 10 minutach mojego wystąpienia.

1.1. Refleksja nr 1

Jesteśmy w punkcie, z którego zupełnie nie widać co się wydarzy w przyszłości. Nie 
mamy pojęcia jak będzie wyglądała polska szkoła za lat parę, mimo iż niemal każdy 
interesuje się edukacją, a przynajmniej większość myśli, że się na niej doskonale zna. 
W edukację zainwestowaliśmy ogromny kapitał częściowo dlatego, że to właśnie eduka-
cja ma nas przenieść w przyszłość, której nie możemy uchwycić. Dzieci rozpoczynające 
szkołę w 2018 roku będą odchodziły na emeryturę mniej więcej w 2073 roku, a nikt nie 
wie (mimo wszystkich ekspertyz) jak będzie wyglądał świat za 5, 10 czy 15 lat? A jednak 
usiłujemy edukować dzieci na tę okoliczność!

1.2. Refleksja nr 2

Wszyscy bez wyjątku jesteśmy zgodni co do nadzwyczajnych zdolności dzieci, ich 
zdolności do innowacji, naturalnych talentów, które niestety czasami brakiem naszej kre-
atywności zdarza się zabijać w nich bezwzględnie. A w mojej ocenie kreatywność jest 
równie istotna, jak nauka pisania i czytania.

1.3. Refleksja nr 3

 Reforma oświaty stała się faktem, a w niej edukacja inkluzyjna. Dzieci z niepełno-
sprawnościami w szkołach ogólnodostępnych to wciąż niezwykle emocjonujący temat. 
Nie mniej jednak to rodzic ma prawo wyboru placówki. A szkoła ma obowiązek zapew-
nić jak najwyższą jakość edukacji i terapii. Zatem nie ma potrzeby prowadzić polemiki 
w kwestiach oczywistych.

2. Zawód nauczyciela

W oświacie pracuję od dwudziestu dziewięciu lat i jestem głęboko przekonana, że pol-
ska rzeczywistość oświatowa, łatwo może sprowadzić zawód nauczyciela do marnowania 
czasu, wiedzy, doświadczenia i zdolności, zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Szkolnic-
two zorganizowane jest w taki sposób, że polityka edukacyjna, założenia i treści progra-
mowe są interpretowane i realizowane przez nauczycieli. To oni mają bezpośredni kon-
takt z uczniami. Pozostałe czynniki, które mogą wpływać na jakość kształcenia zależą od 
tego, kim jest nauczyciel i co robi? A może warto również dodać pytanie, czy lubi swoją 
pracę? Czy czerpie z niej satysfakcję? Czy dobrze się w niej czuje? Nauczyciele z jednej 
strony mają możliwość wpływania na poziom nauczania poprzez wysoką jakość opraco-
wywanych przez siebie programów nauczania, stymulowanie kreatywności i ciekawości 
uczniów, inspirowanie ich do kierowania własnym rozwojem. Z drugiej zaś strony mogą 
obniżyć jakość nauczania własną ignorancją, lenistwem, czy popełnianymi błędami. Idąc 
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tym tokiem rozumowania można wnioskować, że to nauczyciel w największym stopniu 
odpowiada za jakość i efekty nauczania [5]. Reformując edukację zapomnieliśmy o pro-
stej prawdzie: nasza reforma nie odniesie sukcesu jedynie dzięki pozbawianiu szkół auto-
nomii, pisaniu nowych programów nauczania i uaktualnianiu podręczników, jeżeli nadal 
będziemy deprecjonować i zniechęcać kapitał ludzki zwany „kadrą pedagogiczną”, od 
której tak wiele przecież zależy.

3. Dobrostan

Dobrostan psychiczny wiązany jest z jakością życia. Współczesna psychologia pró-
buje udzielić naukowej odpowiedzi co do istoty ludzkiego szczęścia. Prowadząc badania 
wśród nauczycieli interesowało mnie między innymi to, w jakim wymiarze dobrostan 
nauczycieli przekłada się na zaangażowanie uczniów. Jak bardzo poczucie satysfakcji 
z pracy przekłada się na jakość pracy szkoły? Czy dobrostan, poczucie satysfakcji jest 
kluczowym w stawaniu się kreatywnym, twórczym nauczycielem, innowacyjnie myślą-
cym twórcą, mentorem ucznia?

Dobrostan to podstawowe pojęcie psychologii pozytywnej. Wg teorii M. Seligmana na 
dobrostan składają się: pozytywne emocje, pochłonięcie-zaangażowanie, poczucie sensu, 
pozytywne związki oraz osiągnięcia [6]. Badania psychologiczne obejmujące dobrostan 
psychiczny prowadzone są w dwóch nurtach: hedonistycznym oraz eudajmonistycznym.

3.1. Hedonistyczny dobrostan

Satysfakcja z pracy jest wskaźnikiem hedonistycznego dobrostanu. Podstawowym za-
łożeniem hedonizmu jest stwierdzenie, że przyjemność to jedyna rzecz, która sama w so-
bie posiada wartość dodatnią [7]. Hedonizm zakłada, że każdy jest jedynym i ostatecznym 
sędzią we własnej sprawie, zdając się w ocenie i kształtowaniu swojego życia na osobiste 
odczucia przyjemności – przykrości, dobra-zła. Hedoniści nie wnikają w to, jakie cele 
i w jaki sposób człowiek realizuje, istotne jest czy jest on ze swojego życia zadowolony 
[8]. Dwie ogólne ramy teoretyczne, w które wpisuje się większość hedonistycznych kon-
cepcji szczęścia to: ,,dół – góra” i ,,góra – dół”8. Perspektywa „dół – góra” zakłada, że im 
lepsze są obiektywne cechy naszej sytuacji, tym bardziej jesteśmy zadowoleni i szczę-
śliwsi. Natomiast w perspektywie ,,Góra – dół” zależności są odwrotne: im jesteśmy 
szczęśliwsi, tym lepiej oceniamy naszą sytuację (finansową, towarzyską, itp.). Oznacza 
to, że zadowolenie to raczej stała cecha człowieka i może decydować ile satysfakcji czer-
pie człowiek w konkretnych doświadczeniach i sytuacjach.

Zawód bardzo często wybieramy (lub powinniśmy wybierać) mając na względzie in-
dywidualne cechy czyli wartości, talenty, temperament. Mam tu na uwadze zależność: 
ta sama cecha jednostki w jednej pracy może powodować wzrost satysfakcji, natomiast 
w innym zawodzie może przeszkadzać. Organizacja, czyli przedszkole, szkoła, w której 
spotykamy się każdego dnia stanowi odrębne środowisko, z własnym klimatem i specy-
fiką. Mówiąc o klimacie mam na myśli pewien rodzaj kultury organizacyjnej, która może 
być przyjazna, otwarta lub autorytarna czy opresyjna. Klimat ten może mieć znaczący 
wpływ na podniesienie poziomu satysfakcji z pracy lub jej zahamowanie. Dlaczego o tym 
wspominam? Otóż dlatego, że jeżeli ktoś wykonuje zawód nauczyciela z przypadku to 
nie osiągnie poczucia dobrostanu, nie stanie się również mentorem ucznia. Każdy z nas 
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posiada pewien kapitał psychologiczny, na który składają się: odporność i optymizm, 
nadzieja, samoskuteczność [9]. Cechy te chronią przed niepowodzeniami, pozwalają na 
pełniejsze funkcjonowanie oraz mogą mieć wpływ na niwelowanie niedostatku zasobów 
w pracy i poczucie satysfakcji.

Mając 29 lat pracy za sobą, w tym 14 lat na stanowisku kierowniczym wiem, że im 
wyższy poziom satysfakcji z pracy nauczycieli, tym wyższa jest jakość ich pracy. Zado-
woleni pracownicy myślą bardziej kreatywnie, a podejmowane decyzje są bardziej trafne 
i szybsze, ponadto osoby zadowolone z pracy budują lepsze kontakty interpersonalne ze 
współpracownikami i łatwiej oraz skuteczniej łagodzą konflikty [10]. W zawodzie na-
uczyciela nawiązywanie relacji interpersonalnych stanowi główną aktywność, zatem war-
to zadbać o poziom satysfakcji pracowników.

Lepsza jakość wykonywanej pracy to nie jedyne konsekwencje satysfakcji z pracy. 
Można odnotować również niską absencję, lojalność i trwałość zatrudnienia oraz, co 
istotne, wyższy poziom zaangażowania [11]. Wysoki poziom zadowolenia z pracy rze-
czywiście wpływa na poprawę zdrowia, ale też zadowolony pracownik nie symuluje 
choroby i nie szuka pretekstów do nieobecności. Warto nadmienić, że wysoki poziom 
satysfakcji z pracy obniża możliwość wypalenia zawodowego. Tacy pracownicy czują się 
współodpowiedzialni za organizację, są bardziej lojalni, łatwiej akceptują konieczność 
dłuższej pracy. Zadowolony pracownik jest bardziej uczciwy w stosunku do pracodawcy,  
jak i własnej pracy. Istotne jest również, że zadowolony pracownik chętniej wyraża się 
w sposób pozytywny o swojej firmie [11].

3.2. Eudajmonistyczny dobrostan w pracy

Eudajmoniści uważają, iż szczęście jest jedną, jedyną wartością samą w sobie. Eu-
dajmonizm stawia postulat, że człowiek nie zawsze wie, co jest dla niego dobre, a co 
złe, nie zna w pełni swojej natury, potrzeb i możliwości; są przyjemności ograniczające 
rozwój i przykrości sprzyjające pełniejszemu wykorzystaniu potencjału ludzkiego [12]. 
O ile hedoniści próbują odpowiedzieć na pytanie, jak żyć radośnie i przyjemnie, o tyle 
eudajmoniści kładą nacisk na życie w zgodzie z prawdziwym Ja, zgodnie z zasadami do-
brego życia, czyli życia pełnego cnót moralnych, sensownych, celowych.

3.3. Zaangażowanie w pracę, zaangażowanie w organizację

Co tak naprawdę mamy na myśli, mówiąc o zaangażowaniu? Najprościej – radość 
z wykonywania zadań, która przekłada się na korzyści dla osoby i organizacji. Ten, kto 
lubi swoją pracę będzie chciał dać z siebie więcej, dla poczucia własnej satysfakcji. Mó-
wiąc o zaangażowaniu w organizację mamy na względzie model Meyera i Allen [13], 
który składa się z trzech elementów zaangażowania nazywanego także przywiązaniem do 
organizacji: zaangażowanie afektywne (emocjonalne przywiązanie do organizacji), zaan-
gażowanie normatywne (zaangażowanie uwarunkowane przez normy społeczne określa-
jące poziom lojalności wobec organizacji oraz przez poczucie zobowiązania i wierność 
pracownika wobec danej organizacji), zaangażowanie trwania (włączanie się pracownika 
w ciąg aktywności ze względu na ewentualne koszty związane z zaprzestaniem wykony-
wania danej czynności). Każdy z tych wymiarów niesie za sobą określone konsekwencje 
i ma własne uwarunkowania. Zaangażowanie afektywne wynika z wewnętrznych prze-
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konań, jest autentyczne oraz długotrwałe. Osoby o wysokim poziomie zaangażowania 
afektywnego angażują się w organizację oraz są zadowolone z realizowania swoich ról 
zawodowych w danej organizacji. Zaangażowanie trwania może oznaczać, iż pracownik 
pozostaje w organizacji ze względu na realizację własnych potrzeb. Nie identyfikuje się 
z celami firmy, ale zadania wykonuje poprawnie. Zaangażowanie normatywne ukazuje 
jak bardzo człowiek czuje, że powinien pozostać
w organizacji. Pracownicy angażują się w wykonywane zadania, ale poziom tego 
zaangażowania jest umiarkowany

3.4. Badania

W swojej pracy spotykam różnych nauczycieli, zarówno zrezygnowanych, jak i zaan-
gażowanych. Ideałem byłoby, gdyby każdy nauczyciel był jednocześnie pasjonatą i od-
dawał się pracy z pełnym zaangażowaniem i entuzjazmem. Możemy bowiem z pełnym 
przekonaniem powiedzieć, że istnieje zależność między motywacją nauczyciela i moty-
wacją jego uczniów [14]. Jeżeli nauczyciel ma niską motywację, to u uczniów daje się 
zauważyć niski poziom percepcji, koncentracji i uwagi. Biorąc pod uwagę powyższe, 
analiza zawodu nauczycieli pod kątem zależności między dobrostanem a poziomem za-
angażowania w pracę i organizację wydaje się być niezwykle ważna.

Przeprowadziłam badanie, którego celem było uzyskanie odpowiedzi na pytania doty-
czące związku pomiędzy dobrostanem w pracy a zaangażowaniem w pracę i organizację. 
Czyli czy nauczyciele czerpią satysfakcje z pracy i w jakim stopniu satysfakcja przekłada 
się na fakt lubienia bądź nie pracy nauczyciela i szkoły, w której się pracuje.

W badaniach wzięło udział 129 nauczycieli szkół żagańskich (107 kobiet i 22 męż-
czyzn), w wieku od 26 do 56 lat (M = 41,2; SD = 8,38). W tym: nauczycieli szkół podsta-
wowych (47) Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych (50) i szkół ponadgim-
nazjalnych (33). Wszyscy nauczyciele (100%) posiadają wykształcenie wyższe, Część 
nauczycieli posiada więcej niż jedne kwalifikacje. Próbę stanowią osoby różnej płci, 
w różnym wieku, z różnym stażem w zawodzie, zatrudnione w różnych szkołach, zarów-
no ogólnodostępnych, jak i specjalnych, podstawowych oraz ponadgimnazjalnych.

Grupę badawczą stanowiło:
• 30 nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu
• 20 nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szprotawie
• 22 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu
• 10 nauczycieli Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu
• 20 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Żaganiu
• 15 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Żaganiu
• 12 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Żaganiu

Lata pracy spędzone w aktualnej placówce wahały się od jednego roku do 34 lat 
(M = 14; SD = 8,5).

W badaniach wykorzystano 3 kwestionariusze psychologiczne związane z dobrosta-
nem pracownika Kwestionariusz UWES. Praca i samopoczucie [15] – wskazuje zaanga-
żowanie w pracę jako pozytywny, stabilny stan, który wpływa na wyniki organizacyjne, 
składa się z 3 skal, które odpowiadają takim czynnikom jak: absorpcja (6 pozycji), wigor 
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(6 pozycji) oraz oddanie (5 pozycji). Odpowiedzi badani udzielają na 7-stopniowej ska-
li, oceniając częstotliwość występowania od nigdy do zawsze (w rozumieniu każdego 
dnia). Polską wersję kwestionariusza oparto na tłumaczeniu, które udostępnione zosta-
ło przez Schaufeliego i Bakkera i zawiera 17 pozycji zgodnych z powyższym opisem. 
Kwestionariusz CS. Skala przywiązania do organizacji [16] powstała na podstawie trój-
czynnikowego modelu przywiązania do organizacji. Skorzystano z polskiej adaptacji 
tego narzędzia. Na kwestionariusz składają się podskale, które mierzą trzy komponenty 
przywiązania: normatywny, afektywny i trwałości. Twierdzenia dotyczą uczuć i przeko-
nań opisujących relacje pracownika z organizacją. Kwestionariusz Dobrostanu w Sytu-
acji Pracy (KDSP) [17] autorstwa Agnieszki Czerw zawiera 43 pozycje, w 4 kategoriach: 
1. Pozytywna organizacja (12 pozycji); 2. Dopasowanie i rozwój (10 pozycji); 3. Pozytyw-
ne relacje ze współpracownikami (13 pozycji) oraz 4. Wkład w organizację (8 pozycji).
Problemem głównym moich badań było zbadanie:

• Czy istnieje związek pomiędzy dobrostanem w pracy a zaangażowaniem w pracę?
• Czy istnieje związek pomiędzy dobrostanem w pracy a zaangażowaniem w organi-

zację?
• Czy istnieje związek pomiędzy zaangażowaniem w pracę a zaangażowaniem w orga-

nizację?
Jednak na tym nie można poprzestać analizując problem dobrostanu, bowiem naszą 

pracę powinniśmy postrzegać w dwóch kontekstach: zawodu i organizacji, czyli miejsca, 
gdzie pracujemy. Co więcej, wydaje się, że zadowolenie z wyboru swojego zawodu może 
być związane z zaangażowaniem w pracę oraz jej jakością, a zadowolenie ze swojej orga-
nizacji z zaangażowaniem w organizację.

Aby uzyskać odpowiedź na nurtujące mnie pytanie, czyli problem główny moich ba-
dań postawiłam następujące hipotezy główne:

H.1. Im wyższy wynik na wszystkich wymiarach dobrostanu w pracy, tym większe 
zaangażowanie w pracę.

H.2. Im wyższy wynik na wszystkich wymiarach dobrostanu w pracy, tym większy 
wymiar zaangażowania afektywnego w organizację.

H.2.1. Im wyższy wynik na wszystkich wymiarach dobrostanu w pracy, tym mniejszy 
wymiar zaangażowania normatywnego w organizację.

H.2.2. Im wyższy wynik na wszystkich wymiarach dobrostanu w pracy, tym mniejszy 
wymiar zaangażowania trwania w organizację.

H.3. Im większe zaangażowanie w pracę, tym większy wymiar zaangażowania afek-
tywnego w organizację.

H.3.1. Im większe zaangażowanie w pracę, tym mniejszy wymiar zaangażowania nor-
matywnego w organizację.

H.3.2. Im większe zaangażowanie w pracę, tym mniejszy wymiar zaangażowania 
trwania w organizację.

Do przyjęcia powyższych hipotez skłoniła mnie wieloletnia obserwacja szkół żagań-
skich oraz nauczycieli, a także własne doświadczenie zawodowe. Analizując współcze-
śnie prowadzone badania istotne jest łączenie czynników podmiotowych i sytuacyjnych 
jako tych, które warunkują poziom dobrostanu z pracy odczuwanej przez pracownika. 
Dane z papierowych kwestionariuszy zostały wprowadzone do programu SPSS. Następ-
nie obliczono wartości wskaźników całościowych oraz poszczególnych podskal w obrę-
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bie narzędzi, zgodnie z kluczami. Pierwszym krokiem eksploracji danych było wyliczenie 
statystyk opisowych dla poszczególnych miar kwestionariuszowych. Poza jedną skalą 
(skala trwałości z kwestionariusza CS), rozkłady wszystkich mierzonych czynników są 
istotnie lewoskośne.

3.5. Wnioski z przeprowadzonych badań

Odnosząc się do postawionych przeze mnie problemów badawczych, można powie-
dzieć, że występują związki między wszystkimi zmiennymi. Jednak nie wszystkie za-
leżności mają oczekiwany kierunek. Część hipotez się więc potwierdziła, część nie. Nie 
zmienia to faktu, ze wśród nauczycieli poddanym badaniu:

1. Istnieje wyraźna zależność pomiędzy poczuciem dobrostanu a zaangażowania 
w pracę i organizację;

2. Część z badanych nauczycieli jest zaangażowana w pracę (czyli lubią być nauczy-
cielami) a część lubi szkołę jako organizację, w której spędzają czas (sam zawód nauczy-
ciela nie jest priorytetem, ale koleżanki, koledzy, środowisko);

3. Zaangażowanie w pracę determinuje bardzo często zaangażowanie w organizację.
Zastanawiałam się, na ile wyniki tych badań są wiarygodne, mimo zachowanych 

standardów. Od wielu miesięcy bowiem podczas spotkań dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych ze Starostą Powiatu Żagańskiego można było usłyszeć, że Powiat Żagań-
ski zobowiązany został do zwrotu nienależnie wypłaconej subwencji oświatowej, której 
wysokość wraz z odsetkami na chwilę obecną wynosi niewiele ponad 5 mln zł. W 10 
szkołach i placówkach oświatowych powiatu wielu nauczycieli i pracowników dostało 
wypowiedzenia z pracy. Atmosfera w miejscach pracy pozostawia wiele do życzenia. 
Zakładam więc, że sytuacja ta mogła mieć wpływ na uzyskane wyniki badań. Myślę, 
że warto również rozważyć przeprowadzenie kolejnych badań pod kątem konkretnych 
poziomów i specyfiki szkół z podziałem na szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponad-
podstawowe i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Będąc przez dwa lata szkolnym 
organizatorem rozwoju poznałam rady pedagogiczne wskazanych wyżej szkół i wiem, 
że motywacja nauczycieli do np. własnego kształcenia się jest bardzo różna, w różnych 
placówkach. Większa w szkołach podstawowych, minimalna w szkołach średnich. Mogę 
zakładać zatem, że i korelacje między poczuciem dobrostanu a zaangażowaniem w pracę 
i organizację mogą znacznie różnić się w zależności od poziomu szkoły. Warto to zbadać. 
Być może powinnam również założyć, że wiele osób nie odpowiadało szczerze na pytania 
kwestionariuszowe. Jest aż 11 osób, które uzyskały maksymalne wyniki w Kwestiona-
riuszu Dobrostanu Sytuacji w Pracy – zaznaczały same 7, a z drugiej strony jest tylko 
1 osoba, która uzyskała wynik poniżej średniej arytmetycznej. Podobnie jest w pozosta-
łych kwestionariuszach. Zbyt dużo osób ma niezwykle wysokie wyniki. To może świad-
czyć o tym, że wypełniali te kwestionariusze dla mnie, bo mnie znają lub chcieli zrobić 
odpowiednie wrażenie. Mimo iż badania są anonimowe mógł wystąpić efekt znajomego 
badacza, z którym mamy zawodowe relacje. Na być może jednak nie możemy opierać 
wniosków z prowadzonych badań.

Analiza zaangażowania pracowników w pracę i organizację oraz występujące związki 
pomiędzy tymi zaangażowaniami jest niezwykle istotna nie tylko dla grupy nauczycieli, 
którzy zostali poddani badaniom kwestionariuszowym. Od każdej bowiem czynnej za-
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wodowo osoby wymaga się zarówno profesjonalizmu, jak i zaangażowania. Zadowolony, 
szczęśliwy, usatysfakcjonowany pracownik to osoba, dla której zarówno praca, jak i or-
ganizacja są niezwykle istotne. Analiza wyników badań wskazuje ponadto na to, że zaan-
gażowanie w pracę determinuje zaangażowanie w organizację i to na trzech wymiarach: 
afektywnym, normatywnym i trwania.

Zaangażowanie pracownika w pracę czy organizację może przynieść wiele wymier-
nych korzyści [18]. Z własnych obserwacji wiem, że zaangażowany pracownik to często 
bardziej twórcza i kreatywna osoba, która nie wyznacza czasu swojej pracy dzwonkami 
szkolnymi, profesjonalista, mentor ucznia. Ale, aby tak się stało każda instytucja – or-
ganizacja musi ponieść koszty inwestycyjne, które w sposób pozytywny będą budowały 
warunki sprzyjające tworzeniu poczucia dobrostanu jednostki. Z wielu badań (np. ba-
dań przedstawionych w książce Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną. Psy-
chologiczne uwarunkowania autorstwa: B. Bajcar, A. Borkowskiej, A. Czerw, A. Gąsio-
rowskiej) [19] wynika, że dobrostan w pracy, zadowolenie i zaangażowanie pracownika 
pozytywnie wpływa na emocjonalne funkcjonowanie osoby i jej ogólne poczucie zado-
wolenia z życia.

Wiem, że podstawą dobrej szkoły jest dobry i zadowolony nauczyciel. Dobra szkoła 
to po prostu szkoła efektywna. Dobra, efektywna szkoła to taka, której starcza odwagi 
do poznania prawdy o sobie i której starcza siły wewnętrznej, aby się zmienić. To szkoła 
innowacyjna i rozwijająca się. Każdy nauczyciel powinien zadać sobie pytanie:

• czy ma odwagę poznać prawdę o sobie? Czy pragnie wiedzieć, jakim jest nauczycielem?
• czy starcza mu sił, pomysłowości i konsekwencji, żeby stale doskonalić swoją pracę 

i szkołę oraz samego siebie?
• czy jest nauczycielem innowacyjnym?

Nowa zreformowana szkoła to odpowiedni moment na zmianę. Nowy system edukacji 
powinien wyzwolić wśród nauczycieli inicjatywy i działania mające na celu udoskona-
lenie nauczania, samodoskonalenie, dokształcanie się, modernizację procesu nauczania. 
Dyrektor wreszcie powinien stworzyć taką atmosferę pracy, aby chętnie w niej przebywa-
li nauczyciele, uczniowie i coraz tłumniej odwiedzali rodzice. Podstawową metodą pracy 
dobrego dyrektora, ale i nauczyciela powinien być dialog, traktowany jako ważna wartość 
edukacyjna i jednocześnie narzędzie rozwiązywania różnych zadań, problemów i trudno-
ści w szkole. Chodzi tu o pewien wysiłek słuchania i rozumienia drugiego człowieka oraz 
płaszczyznę porozumienia się i współdziałania. Samodzielność i niezależność przecież 
nie wyklucza szacunku i autorytetu oraz dialogu, w którym przychodzi często rezygno-
wać ze swego stanowiska i swojej racji. Tylko w takich warunkach nauczyciel może stać 
się prawdziwie mentorem ucznia. Dzięki precyzyjnej i przekazywanej w odpowiednim 
czasie informacji można uniknąć wielu nieporozumień i konfliktów. Jeśli w procesie ko-
munikowania następują zakłócenia, od razu negatywnie uzewnętrznia się to w kontaktach 
interpersonalnych. Z obserwacji jednak wynika, że proces komunikowania się ulega za-
kłóceniom. Sądzę, że często są one spowodowane tym, iż ludzie częściej chcą wygłaszać 
swoje racje niż z uwagą posłuchać innych. Dlatego też pracownicy oświaty częściej po-
winni uczestniczyć w kursach i treningach dotyczących komunikacji interpersonalnej.
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4. Pedagog mentorem ucznia

Przygotowując się do mojego wystąpienia sięgnęłam do historii cyt: Upoważnia się ku-
ratorów okręgów szkolnych do wprowadzenia tytułem eksperymentu w 5-6 szkołach miej-
skich liczących ponad 600 uczniów etatu pedagoga [21]. Ten lakoniczny zapis zawarty 
w instrukcji stanowiącej załącznik do Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 
1 lutego w sprawie organizacji kształcenia i wychowania w roku szkolnym 1973/1974, 
stał się podstawą ustanowienia w szkołach nowego stanowiska – pedagoga szkolnego 
[22]. W 1976 roku Ministerstwo Oświaty i Wychowania przedstawiło Zarys modelu na-
uczyciela – pedagoga szkolnego, jako cyt: Inicjatora i współorganizatora pracy wycho-
wawczo – opiekuńczej na terenie szkoły oraz współkoordynatora i reprezentanta szkoły 
i spraw jej uczniów w kontaktach z pozaszkolnymi instytucjami [22]. W kolejnych latach 
(1993, 2001, 2003, 2013, 2017) zadania pedagoga szkolnego i działania, które może on 
podejmować przedstawiane były przez ministerstwo w zarządzeniach i rozporządzeniach 
dotyczących zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Analizując szereg prac dotyczących sylwetki pedagogów zaczęłam się zastanawiać, 
czy wszystkie te cechy, o których czytam nie sprawiają, że tworzymy niezwykle wyide-
alizowaną postać pedagoga? Czy nie stawiamy zbyt wysoko poprzeczki? Czy nie mamy 
zbyt wygórowanych wymagań? Wątpliwości te biorą się stąd, iż od pedagoga oczekuje 
się m.in.: dojrzałości, empatii, wrażliwości, podmiotowego podejścia do każdej jednost-
ki, życzliwości, wyrozumiałości, postawy tolerancyjnej, bezinteresowności, gotowości do 
niesienia pomocy, pracowitości, w tym także społecznego zaangażowania czy szeroko po-
jętej aktywności, cierpliwości, konsekwencji, sumienności, odpowiedzialności, umiejęt-
ności nawiązywania bezpośredniego kontaktu z ludźmi i współdziałania z nimi. Ceniona 
jest także postawa twórcza oraz chęć ustawicznego rozwoju. Wśród tych cech nie sposób 
pominąć znaczenia wiedzy i praktyki pedagogicznej [23].

Biorąc jednak pod uwagę specyfikę pracy pedagoga, trudno te wymagania uznać za 
całkowicie bezpodstawne. Jednocześnie trzeba zauważyć, że prowadzą one do konstrukcji 
typu idealnego, który nie zawsze ma oparcie w rzeczywistości. Bez wątpienia nauczyciel, 
pedagog jest znaczącą dla dziecka osobą w systemie edukacji. Rozumienie i uznanie zna-
czenia poziomu kwalifikacji kadry nauczycielskiej w procesie kształcenia i wychowania 
uczniów wydaje się oczywiste. Tym większego znaczenia nabiera ono w odniesieniu do 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspieranie uczniów doświadczają-
cych trudności czy posiadających szczególne zdolności, oprócz umiejętności dydaktycz-
nych, wymaga od pedagoga także opanowania szeregu umiejętności psychospołecznych, 
bowiem do szkoły przychodzi całe dziecko, a nie tylko jego umysł. Wnosi ono zatem wła-
sne doświadczenie życiowe, możliwości, emocje, stan zdrowia. Towarzyszy mu rodzic – 
osoba, która zna je najlepiej, a dodatkowo ma wiele doświadczeń związanych z oddziały-
waniami podejmowanymi wobec dziecka przez niego samego i innych dorosłych. Każdy 
rodzic przychodzi ze swoim bagażem życiowym, określonymi możliwościami i ograni-
czeniami, własnym sposobem komunikowania się. Naprzeciw nim wychodzi pedagog, 
który ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania szkoły i doświadczenie w pracy z różnymi 
dziećmi. On również wnosi swoje doświadczenie życiowe, kompetencje, mocne i słabe 
strony, dobrostan lub jego brak. Spotkanie tych trzech ważnych podmiotów ma na celu 
poznanie potrzeb i możliwości dziecka, by w rezultacie stworzyć warunki sprzyjające 
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jego optymalnemu rozwojowi. Części wspólne tej triady obrazują obszary wzajemnego 
poznania, związków, relacji.

Pedagog powinien być zatem bacznym obserwatorem. Obserwacja może pomóc 
w skutecznym pozyskiwaniu wiedzy o uczniu, również tym ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Pedagog musi być kreatywny. Słuchając wykładu Kena Robinsona [24] 
zasłyszałam historię o małej dziewczynce, w pierwszej klasie, na zajęciach z edukacji pla-
stycznej. Jej nauczycielka twierdziła, że dziewczynka nigdy nie potrafi się skupić, ale na 
tych zajęć była niezwykle skupiona. Zafascynowana tym nauczycielka podeszła do niej 
i zapytała „co rysujesz?” Na co dziewczynka: „rysuję obraz Boga”. Na co nauczycielka 
„ale nikt nie wie, jak wygląda Bóg”, na co dziewczynka „to za chwilę się dowiedzą”. 
Dlaczego przywołuję tę historię? Bo pokazuje, że dzieci są kreatywne. Jeśli czegoś nie 
wiedzą spróbują improwizacji, bez względu na to jakie to dziecko, zdrowe z niepełno-
sprawnością czy z innymi potrzebami specjalnymi. Nie boją się, że się pomylą. I nie mam 
tu na myśli tego, że mylić się to to samo co być kreatywnym. Mówię o tym, ponieważ 
my – dorośli powinniśmy pamiętać, że jeśli nie będziemy gotowi na pomyłkę nigdy nie 
wymyślimy niczego oryginalnego, zatem…

Pedagog musi mieć dystans do siebie, znać swoje słabe i mocne strony. Biorąc pod 
uwagę dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pedagog musi potrafić zmie-
nić swój pogląd na inteligencję, o której wiemy 3 rzeczy. Po pierwsze: inteligencja nie 
jest jednakowa. Odbieramy świat na różne sposoby. Myślimy wizualizacyjnie, myślimy 
dźwiękami, myślimy kinetycznie, myślimy abstrakcyjnie, myślimy w ruchu. Po drugie: 
inteligencja jest dynamiczna. Patrząc na działanie ludzkiego umysłu, inteligencja jest cu-
downie interaktywna. Mózg nie jest podzielony na komory. Kreatywność pedagoga, którą 
określam jako proces tworzenia nowych, wartościowych pomysłów najczęściej zachodzi 
dzięki postrzeganiu rzeczy przez pryzmat interakcji różnych dziedzin. Istnieje trzon ner-
wowy łączący półkule mózgowe zwany ciałem modzelowatym. Jest grubsze u kobiet, 
być może dlatego kobiety są lepsze w wykonywaniu wielu zadań naraz. Trzecią kwestią 
dotyczącą inteligencji jest to, że inteligencja jest wyrazista. Robinson napisał książkę [25] 
opartą na serii wywiadów z ludźmi, którzy opowiadają o tym, jak odkryli swój talent. Do 
napisania tej książki sprowokowała go rozmowa z wyjątkową kobietą, choreografką – 
Gillian Lynne, autorką m.in. takich projektów jak: Upiór w operze, Cats. Podczas wspól-
nego obiadu Ken zapytał ją jak została tancerką. Gillian nie była dobrą uczennicą. Szkoła 
(a było to w latach 30), wysłała list do jej rodziców informujący, że „Gillian ma problemy 
z nauką”. Nie potrafiła się skoncentrować, „ciągle się wierciła”. Teraz nazwano by to 
ADHD, ale to działo się w 1930 roku, ADHD jeszcze wówczas „nie istniało”. Ludzie nie 
zdawali sobie sprawy z tego, że można je mieć. W każdym razie matka zabrała Gillian 
do specjalisty. Wprowadziła do ogromnego gabinetu „wyłożonego dębem” i posadziła 
na krześle przy końcu stołu. Dziewczynka siedziała „na rękach” przez 20 minut, a lekarz 
rozmawiał z jej matką o wszystkich problemach Giliian w szkole. Na koniec lekarz usiadł 
obok Gillian i powiedział: „wysłuchałem Twojej mamy, a teraz muszę porozmawiać z nią 
na osobności. Poczekaj tu, zaraz wrócimy, to nie potrwa długo”. Wyszli, zostawiając ją 
samą, ale wychodząc lekarz włączył radio stojące na biurku. I kiedy wyszli z pokoju, le-
karz powiedział do matki „proszę ją obserwować”. Po chwili dziewczynka wstała i zaczę-
ła ruszać się w rytm muzyki. Patrzyli na nią przez kilka minut, po czym lekarz zwrócił się 
do matki „Pani Lynn, Gillian nie jest chora, ona jest tancerką. Proszę zabrać ją do szkoły 
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tańca”. Dzięki mądrej decyzji matki i lekarza Gillian znalazła się w miejscu pełnym ludzi 
takich jak ona, ludzi, którzy nie mogli usiedzieć w miejscu, ludzi, którzy potrzebowali 
ruchu, żeby myśleć. W późniejszym czasie Gillian dostała się do królewskiej szkoły bale-
towej. Została solistką, rozpoczęła wspaniałą karierę zawodową. Założyła własną firmę, 
stworzyła jedne z najwspanialszych musicali w historii, daje radość i przyjemność milio-
nom ludzi, a sama stała się multimilionerką. Dlaczego przywołuję tę historię? Bowiem 
inny lekarz mógł przepisać jej leki i kazać się uspokoić. Analogia do profesjonalizmu 
pedagoga wydaje się być oczywista.

Pedagog musi potrafić ewaluować czasami nawet fundamentalne zasady, na których 
uczymy dzieci. Dobrać właściwe metody i formy. Musi być mistrzem we wszystkim, co 
robi, bez względu na to, z jakimi dziećmi pracuje. Musi mieć wyobraźnię, cenić dar ludz-
kiej wyobraźni. Musi mądrze z niego korzystać. Jedynym sposobem, by to osiągnąć jest 
dostrzeganie bogactwa w każdym dziecku. Zadaniem nas – pedagogów jest nauczenie ich 
wszystkich jak stawić czoła przyszłości oraz jak pomóc im cos w tej przyszłości stworzyć.

Nauczyciel czasów współczesnych musi posiadać kompetencje do tego, aby doko-
nywać trafnych wyborów między tym, co było, co jest oraz poszukiwaniem właściwych 
i efektywnych dróg do zmiany. Musi mieć świadomość pojawiających się w obecnej 
rzeczywistości dylematów związanych z wszelkiego rodzaju negatywnymi zjawiskami, 
ich źródłem, stopniem zagrożenia i przyczynami [26]. Zatem istotne jest, aby pedagog 
podmiotowo traktował każdego ucznia oraz ustalał pedagogiczne skutki zachodzących 
procesów. Skuteczny pedagog musi mieć świadomość istoty bycia graczem zespołowym 
w placówce oświatowej i swojej w niej roli. Niezbędna jest równowaga między ucze-
niem a wychowywaniem, między teorią a praktyką, także między indywidualną wol-
nością i odpowiedzialnością nauczycieli a pracą zespołową w szkole, wreszcie między 
doskonaleniem zawodowym a rozwojem zainteresowań i aktywnym udziałem w życiu 
lokalnym, w kulturze. Wysoki poziom kultury nauczyciela powinien stać się podstawo-
wym paradygmatem jakości szkoły [27], warunkiem sine qua non w doskonaleniu jakości 
pracy szkoły i pedagoga. Pedagog, który pragnie stać się mentorem ucznia powinien być 
zorientowany na rozwój zarówno ucznia (co wynika z zadań, funkcji i roli nauczyciela), 
jak i własny progres (zawodowy i indywidualny) [28]. Musi stosować zasadę akceptacji, 
być wiarygodnym, szanować intymność i indywidualność dziecka, być konsekwentnym, 
ale i otwartym na informacje, mieć poczucie humoru. Pedagog musi mieć kompetencje 
do pracy z dziećmi ze SPE, ponieważ pedagog to ktoś bardzo wyjątkowy, kto musi umieć 
wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej 
umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, dzia-
łania.
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Pedagog mentorem ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej

Streszczenie: Szkoła jako placówka oświatowa przestała być jedynie miejscem przekazywania wiedzy, stała 
się pełnoprawnym zakładem pracy, miejscem szeroko pojętej działalności kulturalnej i środowiskowej. Każdy 
z wymienionych obszarów nakłada na pedagoga określone zadania i obowiązki. Tym bardziej istotne jest, aby 
pedagog – mentor ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w każdym z wymienionych obszarów 
poruszał się sprawnie, kompetentnie, a przede wszystkim z korzyścią dla rozwoju ucznia – podmiotu naszego 
działania. Analiza prac dotyczących sylwetki pedagoga specjalnego skłania do refleksji: czy nie tworzy się nie-
zwykle wyidealizowanej postaci pedagoga? Czy poprzeczka nie jest postawiona zbyt wysoko? Od pedagoga 
specjalnego bowiem oczekuje się m.in.: dojrzałości, empatii, wrażliwości, podmiotowego podejścia do każdej 
jednostki, życzliwości, wyrozumiałości, postawy tolerancyjnej, bezinteresowności, gotowości do niesienia po-
mocy, pracowitości, w tym także społecznego zaangażowania czy szeroko pojętej aktywności, cierpliwości, 
konsekwencji, sumienności, odpowiedzialności, umiejętności nawiązywania bezpośredniego kontaktu z ludź-
mi i współdziałania z nimi. Ceniona jest także postawa twórcza oraz chęć ustawicznego rozwoju. Wśród tych 
cech nie sposób pominąć znaczenia wiedzy i praktyki pedagogicznej. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę pracy 
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, trudno te wymagania uznać za całkowicie bezpodstawne.

W artykule skupiono się na wyodrębnieniu cech dobrego pedagoga specjalnego. Autorka odnosi się rów-
nież do badań przeprowadzonych wśród nauczycieli, których celem było uzyskanie odpowiedzi na pytania 
dotyczące związku pomiędzy dobrostanem w pracy a zaangażowaniem w pracę i organizację. Czyli czy 
nauczyciele czerpią satysfakcje z pracy i w jakim stopniu satysfakcja przekłada się na fakt lubienia bądź nie 
pracy nauczyciela i szkoły w której się pracuje.

Słowa kluczowe: pedagog, specjalne potrzeby edukacyjne

The teacher as a mentor of a learner with special educational needs in the changing 
school reality

Summary: The school as an educational institution ceased to be only a place of transfer of knowledge, 
it became a full-fledged workplace, a place of broadly defined cultural and environmental activity. Each of 
these areas imposes certain tasks and responsibilities on the pedagogue. It is all the more important that the 
teacher – student mentor with special educational needs, in each of the areas mentioned should move effi-
ciently, competently, and above all, with the benefit of the student’s development – the subject of our activity. 
An analysis of the works regarding the special teacher’s profile provokes reflection: is there an unusually 
idealized form of a pedagogue created? Is the bar not set too high? The educator is expected to include: ma-
turity, empathy, sensitivity, subjective approach to each individual, kindness, understanding, tolerant attitude, 
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disinterestedness, willingness to help, diligence, including social involvement or broadly defined activity, pa-
tience, consequences, conscientiousness, responsibility, the ability to establish direct contact with people and 
to interact with them. The creative attitude and the will to continually develop are also appreciated. Among 
these features, it is impossible not to mention the importance of pedagogical knowledge and practice. Howe-
ver, taking into account the specifics of the pedagogue’s work, it is difficult to consider these requirements 
as completely unfounded. The article focuses on distinguishing the characteristics of a good special teacher. 
The author also refers to research conducted among teachers whose aim was to obtain answers to questions 
regarding the relationship between well-being at work and involvement in work and organization. So whether 
teachers get satisfaction from work and how much this satisfaction translates into the fact of liking or not 
working the teacher and the school in which they work.

Keywords: educator, special educational needs
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Sukces pedagogiczny w biegu życia ludzkiego 
Orłów Targówka

1. Wstęp

Dążenie do sukcesu rozpoczyna się już we wczesnym dzieciństwie – gdy dziecko 
wykona jakąś czynność a osoba dorosła swoim zachowaniem okaże zadowolenie jest 
to potraktowane przez małego odbiorcę jako nagroda. W przypadku okazania nieza-
dowolenia ze strony dorosłego dziecko od razu odbiera to niezadowolenie jako karę, 
a także sygnał do zmiany swojego zachowania. Odpowiednie nagradzanie umacnia wiarę 
we własne siły i wartości, zachęca do podejmowania coraz to trudniejszych wyzwań, 
dostarcza pozytywnych emocji, przyczynia się do dobrego samopoczucia, wzmacnia re-
lacje pomiędzy osobą, która nagradza, a nagrodzonym, a także motywuje osoby, które są 
świadkami otrzymania przez kogoś innego owej nagrody. Nagroda powinna zostać przy-
znana w odpowiednim momencie, może zostać wyrażona poprzez słowo, gest, sprawienie 
przyjemności osobie nagrodzonej, może wiązać się także z przyznaniem nagrody rzeczo-
wej. Zazwyczaj odniesiony sukces uskrzydla, daje siłę i jest motywujący. Czasami staje 
się początkiem czegoś pięknego, ale bywa też inaczej. Sukces osiągnięty przy ogromnym 
kosztach emocjonalnych sprawia, że ma się ochotę zakończyć tę działalność i już nigdy 
do niej nie wracać.

Czasami na sam efekt wydarzenia, które nazywamy sukcesem składa się ciąg nastę-
pujących po sobie nagród i wzmocnień. Pozwala to utrzymać odpowiednią aktywność, 
zaangażowanie i motywację dążenia do celu. Wyjaśnia to literatura psychologiczna i pe-
dagogiczna2 dotycząca nagród. Sukces życiowy to inaczej dążenie człowieka do płynnego 
i otwartego dążenia do wyznaczanych sobie celów. To realizacja swoich pragnień i ma-
rzeń, przy jednoczesnym zachowaniu zdrowego balansu pomiędzy każdym z obszarów 
życia. Sukces to także wychodzenie naprzeciw swoim oczekiwaniom, które w odpowied-
nim miejscu i czasie ulegają spełnieniu.

Mimo sporej już wiedzy pedagogicznej i psychologicznej dotyczącej wpływu nagród 
na człowieka nadal zagadką pozostaje zjawisko, iż jednych przyznanie nagrody uskrzy-
dla, natomiast u innych, pomimo poniesionego już nakładu pracy i otrzymanego wspar-
cia, nagroda przestaje motywować do wysiłku.

1 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
2 Więcej informacji o nagrodach i ich efektach można znaleźć w następujących publikacjach: S. Mika 
(Skuteczność kar w wychowaniu, wyd. Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa 1969), J. Maciaszek (Na-
groda i kara w wychowaniu dziecka, Warszawa 1975) A. Gurycka (Struktura i dynamika procesu wy-
chowania. Analiza psychologiczna, Warszawa 1979), M. Przetacznik Gierowska, I. Jundziłł (Nagrody 
i kary w wychowaniu, Warszawa 1986), G. Makiełło-Jarża (Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku 
dziecięcego, wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1992), E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska (Dwu-
latki i trzylatki w przedszkolu i w domu: jak świadomie je wychowywać i uczyć, wyd. Bliżej Przedszkola 
Kraków 2012) i inni.
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W niniejszej publikacji chciałabym przedstawić zarys problematyki badawczej doty-
czącej miejsca, a zatem środowiska wychowawczego i szkolnego Orłów Targówka, a tak-
że wskazać na koncepcje kluczowe w rozpatrywaniu roli nagród. Skupię się tu na psy-
chologicznych teoriach szczęścia, a także zaprezentuję sposób ujmowania planowanych 
badań nad biegiem życia osób nagrodzonych.

2. Targówek – dzielnica pełna Orłów

W prawobrzeżnej części m.st. Warszawy znajduje się dzielnica Targówek. Można 
podzielić ją na dwa obszary: mieszkaniową oraz fabryczną, terytorialnie zajmuje ok. 
2437 ha, czyli porównując do powierzchni całej Warszawy jest to ok. 5%. Według danych 
podanych przez GUS w 2015 roku mieszka tam ok. 118 287 osób, z czego 15 663 osób 
to dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 5 tys. miesz-
kańców na km².

Rysunek 1 Podział dzielnicy Targówek m st. Warszawy [1]

W 2016 r. Targówek obchodził swoje 100-lecie powstania. 8 kwietnia 1916 roku 
gen. Hans von Beseler podpisał dokument w sprawie poszerzenia granic Warszawy, po-
wołując tym samym nową dzielnicę. Niezwykle ciekawa jest historia jej powstania i ety-
mologia nazwy. Wywodzić się ona może od słowa „targowe”, czyli łączyć ją można naj-
prawdopodobniej z targiem, który miał miejsce na ziemiach polskich [2].

Współcześnie znajdują się tam placówki edukacyjne zarówno publiczne, jak i niepu-
bliczne. Szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jest ok. 34. W tych 
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szkołach uczą się właśnie osoby nagrodzone Orłami Targówka w latach 2010-2017.
Kryteria przyznania nagrody ściśle określa niezmieniony od początku istnienia kon-

kursu regulamin. Otrzymać nagrodę może osoba, która jest uczniem placówki szkolnej 
mieszczącej się w Dzielnicy Targówek i spełnia łącznie 3 kryteria: przez ostatnie 2 lata 
była uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej oraz miała śred-
nią ocen minimum 5,0, była laureatem olimpiad, konkursów, turniejów, a także wykazała 
się dodatkową aktywnością społeczną i wolontariatem. Laureaci tej nagrody są zatem 
uczniami, którzy osiągnęli już pewien sukces edukacyjny, zostali docenieni i wyróżnieni.

Rada Pedagogiczna lub uczeń szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjal-
nej składa wniosek o przyznanie nagrody do Wydziału Edukacji i Wychowania dla Dziel-
nicy Targówek m.st. Warszawy. Po złożeniu wniosków Burmistrz Dzielnicy Targówek 
m. st. Warszawy powołuje komisję kwalifikacyjną oraz ustala zasady i tryb jej działania. 
Następnie statuetki „Orzeł Targówka” wręczane są podczas uroczystej gali. Formuła tego 
konkursu okazała się na tyle atrakcyjna, że przyciąga do siebie corocznie uczniów, rodzi-
ców i nauczycieli, a sama gala jest jednym z najważniejszych wydarzeń w ciągu roku. 
Wiele innych ośrodków i gmin w całej Polsce z pewnością organizuje podobne konkursy, 
natomiast trudno jest znaleźć taki, który posiadałby niezmienioną formułę przez taki czas, 
a także corocznie przyciągał coraz większą grupę osób zainteresowanych.

Od 2010 roku Burmistrz tej dzielnicy przyznaje uczniom uczęszczającym do publicz-
nych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, od-
znaczającym się wysokimi wynikami w nauce, sukcesami w m.in. olimpiadach i kon-
kursach, a także aktywnością społeczną nagrodę „Orła Targówka”. W 2010 roku nagrodę 
taką otrzymało 9 uczniów szkół podstawowych oraz 7 spośród uczniów szkół gimnazjal-
nych, w 2011 roku 10 uczniów szkół podstawowych oraz 6 szkół gimnazjalnych, w 2012 
roku 9 uczniów szkół podstawowych, 5 szkół gimnazjalnych oraz 3 uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych. W 2013 roku wyróżnienia nagrodą „Orzeł Targówka” otrzymało 12 
uczniów szkół podstawowych, a także 4 szkół gimnazjalnych, w roku 2014 nagrodę 
zdobyło 9 uczniów szkół podstawowych, 6 szkół gimnazjalnych oraz 1 osoba ze szkoły 
ponadgimnazjalnej. W 2015 roku przyznano 8 wyróżnień dla uczniów szkół podstawo-
wych, 5 dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz 2 dla uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych. W edycji w roku 2016 wyróżniono natomiast 10 uczniów ze szkół podstawowych, 
5 ze szkół gimnazjalnych oraz 1 osobę ze szkoły ponadgimnazjalnej. Na ubiegłorocznej 
gali przyznano 8 nagród dla uczniów szkół podstawowych, 6 dla gimnazjalnych oraz 2 
uczniów szkół wyższych. Łącznie zatem przez ostatnie 8 lat przyznano 128 nagród kieru-
jąc się kryteriami ściśle określonymi w regulaminie. Przyznanie tej nagrody jest wielkim 
wydarzeniem. Wręczenie odbywa się w wyjątkowej i specyficznej oprawie. Biorą w nim 
udział honorowi goście, rodzice, nauczyciele oraz władze dzielnicy. Jest to niebywałe 
przeżycie dla obdarowanego, jego rodziców, a także osób wspierających go.
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Tabela 1. Osoby nagrodzone w poszczególnych latach

Rok Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła 
ponadgimnazjalna

2010 9 7 0
2011 10 6 0
2012 9 5 3
2013 12 4 0
2014 9 6 1
2015 8 5 2
2016 10 5 1
2017 8 6 2

Pierwsza nagroda została przyznana w 2010 roku, ostatnia w tym roku. Najstarsza osoba 
zatem, która otrzymała tę nagrodę ma ok. 25 lat. Jest to taki fragment w życiu młodego czło-
wieka, który jest nie tylko ważny pod względem kształtujących się wartości i norm, ale często 
na przełomie tych kilku dni, tygodni czy miesięcy może zaistnieć zmiana, która blokuje lub 
wzmacnia. Bardzo ważnym elementem jest dynamizm zmian, ich gwałtowność i szybkość, 
a także ich wpływ na dalsze życie człowieka. Istotne są także osoby bliskie, wsparcie rodzi-
ny, nauczycieli i rówieśników. Dlatego postanowiłam przeanalizować je wg założeń Charlotty 
Bühler „Bieg życia ludzkiego” i ustalić u każdego, jakie były kolejne wydarzenia, które mogły 
sprzyjać dalszym sukcesom, opóźniać je bądź wręcz blokować.

3. Bieg życia ludzkiego – biograficzna metoda badawcza

Początków rozwoju subdyscypliny naukowej Psychologii rozwoju człowieka można 
szukać w połowie XVIII wieku. Jednak prawdziwy przełom w tej nauce nastąpił znacz-
nie później. W Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wiedeńskiego Charlotte Bühler, nie-
miecka psycholog, która nieoficjalnie uważana była za lidera w świecie nauki zapropono-
wała podział wczesnego rozwoju człowieka na określone fazy, a także opracowała testy 
m.in. do pomiaru inteligencji u małych dzieci, czy też dojrzałość szkolnej. Podjęła także 
badania nad funkcjami zabawy w rozwoju człowieka. A zaproponowana przez nią nomen-
klatura dotycząca podziału zabaw funkcjonuje do chwili obecnej. Zajęła się także za spra-
wą serii stworzonych eksperymentów prawidłowościami rozwoju społecznego u dzieci, 
niemowląt. W badaniu młodzieży z kolei postawiła na analizę ich wytworów własnych – 
listów, pamiętników, dzienników. Na ich podstawie wyodrębniła etapy życia i doszła do 
przełomowego wniosku. Najbardziej sensowne są badania, które ujmują całość biegu ży-
cia, nie da się analizować jednego etapu w oderwaniu od drugiego. Określiła zatem nie 
tylko stadialność rozwoju człowieka, ale także jego niepodzielność. Tego typu badania aż 
do przełomu lat dwudziestych i trzydziestych nigdy wcześniej nie były przeprowadzane. 
Opublikowana zatem w 1933 roku praca „Bieg ludzkiego życia jako problem psycholo-
giczny” stanowi jako pierwsza praca empiryczna, odkrywczą zmianę w psychologicznym 
ujmowaniu rozwoju człowieka [3].
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Powstało podejście holistyczne, które ujmuje człowieka na trzech, zazębiających się 
ze sobą płaszczyznach: biologiczno-behawiorystyczną, „przeżyciową”, która jest subiek-
tywna, a także za pośrednictwem dokonań oraz osiągnięć, czyli tzw. dzieł. Na zapro-
ponowany przez Charlottę Bühler bieg życia ludzkiego trzeba patrzeć również z trzech 
perspektyw.

W pierwszej kolejności ze strony biologicznej, ujmując przebieg życia jako ciąg eks-
pansji i restrykcji różnych funkcji organizmu. W ujęciu holistycznym w pełni funkcjo-
nujący jest ten człowiek, który ma naturalny pęd ku samorealizacji, w twórczy sposób 
podchodzi do pracy, zabawy czy rozmaitych wytworów. Twórczość traktowana tu jest 
jako cecha osobowości zintegrowanej, jednocześnie zdolnej do transgresji.

Z drugiej strony Charlotte Bühler nakazuje patrzeć na życie ze strony subiektywnej, 
biorąc pod uwagę przeżycia i doświadczenia człowieka, odzwierciedlające się w fak-
tach biograficznych. W tym aspekcie główny nacisk kładziony jest na intencjonalność 
i świadomość. Człowiek przy podejmowaniu swoich decyzji za każdym razem ma moż-
liwość dokonania wyboru. Wybór jest cechą nierozerwalnie złączoną z doświadczeniami, 
pozwala on na zmianę, rozwój, samorealizację, a nawet transcendencję czy transgresję. 
Wybory zawsze są uwarunkowane przeszłymi decyzjami, uwypukla się tu zatem brak 
możliwości analizowania każdego okresu życia człowieka osobno. W momencie w któ-
rym człowiek nabiera zdolności i biegłości w dokonywaniu wyborów, które w sposób 
świadomy nie są uwikłane w jego przeszłość możemy powiedzieć, że przejął on w pełni 
odpowiedzialność za swoje życie. Inaczej mówiąc wybory te uwewnętrzniły się na tyle, 
że człowiek potrafi przezwyciężyć to, co spotkało go w przeszłości. Tę umiejętność doko-
nywania wyborów Charlotte Bühler określiła mianem „przeznaczania się”, „aktywnością 
dla” lub „do czegoś”. „Przeznaczanie się” skupia się w swoim wymiarze na osiągnięciu 
spełnienia, dojściu do takiego poziomu świadomości, gdzie człowiek znać będzie własne 
możliwości, a także uświadomi sobie własny sens życia.

W trzecim poziomie rozpatrywania życia człowieka należy wziąć pod uwagę wytwo-
rzone przez niego dzieła, które powstają poprzez pracę, zmianę statusu społecznego czy 
materialnego. W pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę ilość dokonań, a w drugiej 
dopiero ich jakość. Ujęcie biegu życia ludzkiego z tych trzech perspektyw pozwoli nam na 
wyłonienie w życiu człowieka kamieni milowych, punktów, które wpłynęły na całokształt.

Długoletnie badania nad dzieciństwem i młodością podejmowane przez Charlot-
te Bühler doprowadziły do powstania w ten sposób metody badawczej – biograficznej. 
W metodzie tej badacz rozważa materiały biograficzne według kryteriów psychologicz-
nych. Do technik badawczych tej metody możemy zaliczyć: wywiad, przegląd literatu-
ry (biografii), dorobek w postaci wytworów, czy także analizę przesłanek biologicznych 
i medycznych. Analizując biografie szczególną uwagę należy zwrócić na okres, w jakim 
dane dzieło powstało, na co kładziono nacisk w opisywaniu człowieka, a także na krąg 
kulturowy w jakim powstało. Przy analizie przesłanek biologicznych i medycznych nale-
ży natomiast skupić się na rozwoju wydolności fizycznej, początkowi i końcowi zdolno-
ści rozrodczej i przebytych chorobach.

Przed pracą Charlotty Bühler człowiek, jego rozwój, dokonania i możliwości trakto-
wane były fragmentarycznie, bez kontinuum, każde działanie i okres życia w oderwaniu 
od poprzedniego. Badania prowadzone wcześniej skupiały się na podejściu z punktu wi-
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dzenia medycyny lub psychologii klinicznej, aż do roku 1933, kiedy to powstała koncep-
cja biegu życia ludzkiego.

4. Szczęście i sukces w świecie wartości

Czynnikiem związanym bezpośrednio ze szczęściem jest tzn. dobrostan psychiczny. 
Jest to poznawcza i emocjonalna ocena swojego życia. Na ocenę tę składają się zarów-
no czynniki indywidualne, takie jak np. cechy charakteru, demograficzne, czyli np. rasa, 
miejsce zamieszkania, a także środowiskowe np. społeczne. Na każdego człowieka wpły-
wają one w różnym stopniu i natężeniu. Dla jednych szczęście będzie warunkowane po-
przez miejsce urodzenie, dla innych poprzez zawierane relacje z innymi ludźmi.

W Polsce najpopularniejszą teorią dotyczącą szczęścia jest teoria Janusza Czapińskie-
go – cebulowa teoria szczęścia. Na podstawie tej teorii można wyróżnić trzy poziomy 
dobrostanu psychicznego. Poziom pierwszy odnosi się do naszej codzienności. Składają 
się na niego takie aspekty jak warunki mieszkaniowe, budżet, jaki przeznaczamy na życie 
oraz na przyjemności. Są to doświadczenia, jakie przeżywamy każdego dnia. Poziom 
środkowy zawiera w sobie m.in. poczucie sensu życia, satysfakcje, jakich doświadczamy, 
a które trwają dłuższy czas. Poziom ten określony został jako ogólny dobrostan subiek-
tywny. Najgłębszym poziomem naszego dobrostanu psychicznego jest wola życia. Jest 
on niezależny od naszej świadomości i nie zawsze przeżywany świadomie, gdyż w dużej 
mierze jest zdeterminowany genetycznie [4].

Sonja Lyubomirsky zadała podczas swoich wieloletnich badań trzy pytania dotyczące 
ludzkiego szczęścia: Co sprawia, że ludzie są szczęśliwsi? Czy szczęście to coś dobrego? 
W jaki sposób ludzie mogą nauczyć się być szczęśliwsi? Wszystkie te pytania miały na 
celu doprowadzenie do uzyskania odpowiedzi na pytanie kluczowe: Dlaczego niektórzy 
ludzie są szczęśliwsi od innych? Dla społeczeństwa szczęście jest czymś nie tylko zna-
czącym i ważnym, ale jest też celem pożądanym, do którego należy dążyć. Zadowolenie 
z własnego życia jednostki powoduje, iż przekłada się to na całą grupę, a to z kolei po-
woduje, iż budowane jest społeczeństwo zdrowe, silne i pewne swojego sukcesu, które na 
dodatek stale się rozwija.

Lyubomirsky zajmowała się badaniem osób, które wykazały wyjątkowo wysoki lub 
niski poziom szczęścia. Co ciekawe, wyniki ukazały, iż osoby, które deklarowały, iż są 
naprawdę szczęśliwe interpretowały zdarzenia, które ich spotykały tak, aby dalej utrzy-
mać wysokie poczucie szczęścia. Ludzie nieszczęśliwi z kolei interpretowali doświadcze-
nia w sposób wzmacniający poczucie nieszczęścia.

 Do oceny poczucia zadowolenia z życia możemy posłużyć się m.in. Skalą Satysfakcji 
z Życia (Satisfaction With Life Scale – SWLS) oraz Subiektywną Skalą Szczęścia (Sub-
jective Happiness Scale – SHS).

Skala Satysfakcji z Życia stworzona została w 1985 r. przez E. Dinera, R. A. Em-
monsa, R. K. Lorsona oraz S. Griffina. Autorem polskiej adaptacji tej skali jest Zygfryd 
Juczyński. Skala ta przeznaczona jest dla osób dorosłych. Badany ma za zadanie ocenić 
na 7-stopniowej skali odniesienie do 5 stwierdzeń dotyczących oceny satysfakcji z życia 
poprzez porównanie własnej sytuacji z ustalonymi przez siebie standardami. Badany oce-
nia, w jakim stopniu każde z zaprezentowanych w badaniu stwierdzeń odnosi się do jego 
dotychczasowego życia. Początkowo skala ta zawierała 48 stwierdzeń dotyczących samo-
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poczucia. Analiza czynnikowa ujawniła, iż wpływ mają takie elementy jak: pozytywny 
afekt, satysfakcje oraz negatywny afekt. Po wyeliminowaniu czynników, które nie kore-
lowały z czynnikiem satysfakcji pozostało 10 stwierdzeń, które za sprawą podobieństwa 
co do znaczenia zostały jeszcze okrojone do pięciu stwierdzeń. W taki sposób powstała 
obecna skala używana w przeprowadzanych badaniach [5].

Wynik dotyczący stopnia satysfakcji z własnego życia obliczamy za pomocą zsu-
mowania poszczególnych wartości. Zakres wyników mieści się w granicach od 5 do 35 
punktów. Im wynik bliższy 5, tym niższy stopień zadowolenia z życia. Im wynik wyższy, 
tym satysfakcja z życia większa. Wynikami niskimi w skali stenowej są te mieszczące się 
w granicach od pierwszego do czwartego stena. Wyniki przeciętne to te pomiędzy piątym, 
a szóstym stenem, natomiast jako wyniki wysokie traktowane są te, które osiągną pułap 
od siódmego do dziesiątego stena.

Subjective Happiness Scale podobnie jak SWLS początkowo składała się z większej 
ilości pytań. W pierwszej wersji pytań zawartych w kwestionariuszu badania było 13, ale 
6 z nich zostało wykluczonych z uwagi na podobieństwo znaczeniowe z pozostałymi. 
Natomiast kolejne 3 zostały wykluczone z uwagi na to, iż nie były powiązane z tematy-
ką główną badań. Najważniejszą różnicą pomiędzy tymi dwiema skalami jest kontekst 
szczęścia, jakie badają. SWLS w konstrukcie pytań skupia się na jednostce, na tym, aby 
ocenił on czy jego życie jest zbliżone do ideału, czy jest zadowolony z życia i czy osiągnął 
już wszystko czego chciał. W przypadku skali SHS z kolei mamy do czynienia porównu-
jącymi danego człowieka do swoich rówieśników, czy innych ludzi. Osoba biorąca udział 
w badaniu skalą SHS musi odnieść swoje odczucia szczęścia do ogółu innych ludzi, cze-
go nie trzeba robić przy braniu udziału w badaniu skalą SWLS [6].

Zarówno SHS, jak i SWLS to skale, które za sprawą niewielkiej ilości pytań dają 
możliwość na szybkie ustosunkowanie się do wszystkich pytań. Przy badaniu możemy 
wykluczyć takie czynniki jak np. znużenie, czy znudzenie przy wykonywaniu badania.

Podobnie jak szczęście, sukces jest stanem w którym może znaleźć się człowiek. Trud-
no w sposób szczegółowy zdefiniować czym on jest. Dla każdej osoby jest on inaczej 
rozumiany. Ogólnie możemy stwierdzić, iż sukces jest spowodowany przez zamierzone 
działanie, zrealizowane w pewnym czasie. Zarówno szczęście, jak i sukces opierają się 
na systemie wartości.

W 1987 r. Schwartz wspólnie z Bilskym opublikował pierwszą wersję teorii doty-
czącej wartości, aby zmodyfikować ją w 1992 r. Wartość wg Schwartza to poznawcza 
reprezentacja celu, który jednocześnie ma charakter motywacyjny i pożądany. Zarówno 
wartości, jak i stawiane sobie cele nie mogą istnieć bez emocji. Emocje te podsycają mo-
tywacje do działania.

Schwartz uważał, iż wartości można zawrzeć w określonym zbiorze, który składa się 
z dokładnej liczby elementów. Jako podłoże swojej teorii przyjął katalog wartości Roke-
acha, zakładając jednocześnie, iż założenie to może ulec modyfikacji. Schwartz przeko-
nywał, iż nie należy analizować pojedynczych wartości, ale ich typy.

Jedną z głównych cech stworzonej struktury wartości jest kontinuum. Charakteryzuje 
się to zasadą, iż cechy umieszczone na kole obok siebie są podobne pod względem moty-
wacji. Można je zatem na różne sposoby dzielić i łączyć w bardziej szczegółowe lub ogól-
ne kategorie. Wartości umieszczone natomiast naprzeciwko siebie są ze sobą niezgodne, 
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czyli nie jest możliwe osiągnięcie tych wartości w momencie jednego i tego samego po-
dejmowania aktywności.

Model kołowy, w zależności od przyjętego podziału można podzielić na cztery głów-
ne wartości lub dziesięć. Do czterech głównych zaliczyć możemy: otwartość na zmianę, 
umacnianie siebie, zachowawczość oraz przekraczanie siebie. W ramach tego ogólnego 
podziału możemy wskazać wartości szczegółowe. Do nich możemy zaliczyć: kierowanie 
sobą, stymulację, hedonizm, osiągnięcia, władzę, bezpieczeństwo, przystosowanie, trady-
cję, życzliwość oraz uniwersalizm.

W stworzonym modelu kołowym Schwartz dowodził, iż nie jest to jedynie kolejny 
zamknięty katalog wartości, ale jest to element oryginalny, odróżniający się od innych 
zaproponowanych sposobów na podział wartości [7].

W konstrukcji i weryfikacji swojej teorii Schwartz posługiwał się takimi narzędzia-
mi jak: Portretowy Kwestionariusz Wartości, Skala Wartości własnego autorstwa, Skala 
Wartości Rokeacha. Na podstawie swojej teorii dotyczącej wartości, Schwartz stworzył 
kwestionariusz Portraits Value Questionnaire (PVQ). Mierzy on preferencje dotyczą-
ce 10 typów wartości. Stwierdzenia zawarte w kwestionariuszu opisują różnych ludzi 
w kategoriach ich celów, aspiracji i przekonań. Do każdego pytania jest zamieszczona 
6-stopniowa skala. Pytania skonstruowane są w taki sposób, iż osoba badana porównuje 
się ustosunkowując do kolejnych stwierdzeń z innymi ludźmi, określając jak bardzo jest 
podobna do zapisanych stwierdzeń lub jak bardzo jest niepodobna. W Polsce PVQ zostało 
przetłumaczone, sprawdzone oraz zaakceptowane przez S. Schwartza w 2007 roku.

5. Podsumowanie

Przedstawione w tym artykule teorie dotyczące szczęścia, sukcesu i wartości, opra-
cowana biograficzna metoda badawcza oraz założenia teoretyczne konkursu „Orzeł Tar-
gówka” stanowią początek badań nad losami laureatów wspomnianej nagrody.

Podejmując ten temat przeprowadziłam badania dotyczące oczekiwań społecznych. 
W stworzonym kwestionariuszu ankiety zadane były 3 pytania: dotyczącej oceny czy 
laureat odniósł sukces, jakie cechy posiada osoba nagrodzona i czy nagroda ta ma znacze-
nie w dalszym życiu uczniów. Ankietowani jednogłośnie odpowiedzieli, iż zdecydowanie 
zdobycie nagrody „Orzeł Targówka” jest sukcesem, a także, iż wyznacza dalszą drogę 
sukcesu. Dodatkowo osoby nagrodzone to pilni uczniowie, przedsiębiorczy, pełni pasji, 
marzeń. Pracowici, punktualni, wiedzący co chcą osiągnąć w życiu. Nie pojawiły się żad-
ne cechy charakteru uznawane za negatywne.

Kolejnym etapem jest przeprowadzenie badań właściwych, skontaktowanie się z oso-
bami nagrodzonymi, ich rodzinami, nauczycielami i sprawdzenie jakie czynniki miały 
wpływ na ich bieg życia. Fundamentem tych badań są powyższe teorie, przydatne moim 
zdaniem również w innych badaniach o charakterze biograficznym lub dotyczącym suk-
cesu, szczęścia.
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Sukces pedagogiczny w biegu życia ludzkiego Orłów Targówka

W niniejszym artykule przedstawione zostały założenia przyznawania nagród „Orzeł Targówka”, metoda 
badawcza Charlotty Bühler, a także wybrane teorie szczęścia związane z sukcesem laureatów. Rola nagród 
i pozytywnych wzmocnień stanowi ważną część nie tylko edukacji, ale także rozwoju człowieka. Sukces 
pedagogiczny łączy się z dobrostanem psychicznym, a co za tym idzie z poczuciem szczęścia. Przywołana 
metoda Charlotty Bühler stanowi istotną wskazówkę dla każdego, kto zajmuje się badaniem życia ludzkiego 
i wynikających z niego właściwości. Pozwala na czytelne i jasne zobrazowanie linii życia, a także stanowi 
pewną podstawę psychologii rozwoju człowieka.

Słowa kluczowe: sukces, psychologia rozwoju człowieka, Bühler, szczęście

Pedagogical success of human life in „Orzeł Targówka”

This article presents the assumptions for the awarding of the „Orzeł Targówka” awards, the research me-
thod of Charlotte Bühler and theories of happiness associated with the success of the winners. The role of 
prizes and positive reinforcements is an important part not only in education, but also in human development. 
Pedagogical success is associated with mental well-being, and consequently with a sense of happiness. The 
invoked Charlotte Bühler method is an important clue for anyone who studies human life and the properties 
resulting from it. It allows to depiction of the life line, and also provides a certain basis for the psychology of 
human development.

Keywords: success, psychology of human development, Bühler, happiness
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Wykorzystanie TIK na lekcjach geografii 
w kontekście nowej podstawy programowej 

do szkoły ponadpodstawowej

1. Wprowadzenie

Aktem prawnym, który od roku szkolnego 2019/2020 obowiązuje uczniów i nauczy-
cieli szkół ponadpodstawowych jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
30 stycznia 2018 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla li-
ceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Dokument ten, 
wypracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z zespołami eks-
perckimi, jest ważnym elementem realizowanej od 2017 roku reformy systemu edukacji 
w Polsce. Zgodnie z założeniami ustawodawcy ma ona dostosować proces kształcenia 
w polskich placówkach do wymagań stawionych młodym ludziom w XXI wieku, co osią-
gnięte ma zostać poprzez łączenie tradycji i nowoczesności. Nowe rozwiązania eduka-
cyjne mają zapewnić przyszłym absolwentom dobry start w dorosłe życie i umożliwić 
uczniom, zwłaszcza w przypadku szkół branżowych, odnalezienie się na rynku pracy. 
Jednym z takich rozwiązań ma być wykorzystywanie przez nauczycieli i uczniów techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych (w skrócie TIK).

1.1. Znaczenie TIK w edukacji

Zdaniem Tracz [1] TIK to środki i metody wykorzystywane do poszukiwania, groma-
dzenia i przetwarzania informacji, które służą wzajemnej komunikacji. Jak podaje Gur-
biel i in. [2], na TIK składają się informacje, komputery, informatyka i komunikacja. 
Podstawą kształcenia w oparciu o technologię komunikacyjno-informacyjną są media, 
będące pośrednikiem w przekazywaniu komunikatu między nadawcą a odbiorcą. Media 
edukacyjne, służące kształceniu, obejmują wszystko to, co służy upoglądowieniu procesu 
kształcenia. Należą do nich według Strykowskiego [3] „wszelkie materiały drukowane 
i obrazowe, modele, przeźrocza, foliogramy, nagrania magnetofonowe, programy telewi-
zyjne, audycje radiowe, programy wideo, programy komputerowe, programy multime-
dialne oraz zasoby Internetu”. Także media masowe oraz technologie informacyjne służą 
konstrukcji komunikatów składających się ze słów, obrazów i dźwięków, przetwarzanych 
i kompleksowo udostępnianych cyfrowo [4, 5]. Do podstawowych multimediów moż-
na zaliczyć dodatkowo blogi i portale edukacyjne [6, 7, 8]. Połączenie mediów umoż-
liwia stymulację różnych zmysłów. Na znaczenie polisensoryczności wskazywał już 
w 1638 roku Jan Amos Komeński i Okoń [9], którzy upatrywali w niej jedną z głównych 

1 artur.zyto@amu.edu.pl, Katedra Turystyki i Rekreacji, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, www.turystyka.amu.edu.pl.
2 cichon@amu.edu.pl, Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej, Wydział Nauk Geograficz-
nych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, www.pdgiee.home.amu.edu.pl.
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założeń procesu nauczania – uczenia się. Zastosowanie wielozmysłowego odbioru infor-
macji odpowiada współczesnym założeniom neurodydaktyki, dla której kluczem do sku-
tecznej edukacji jest przyciągnięcie uwagi ucznia, a następnie utrzymanie jego koncentra-
cji. Korzystanie z multimediów w kształceniu zdaniem Siemienickiego [10] pełni funkcję 
poznawczo-kształcącą, emocjonalno-motywacyjną, działaniowo-interakcyjną (tab. 1).

Tabela 1. Funkcje multimediów w nauczaniu

Funkcja Cechy charakterystyczne
Funkcja poznawczo-
-kształcąca

 – multimedia jako podstawowe źródło informacji;

 – oddziałują na różne zmysły i przedstawiają złożoność obiektów 
i zjawisk;

 – uczeń przekracza granice czasu i przestrzeni korzystając z da-
nych dotyczących przeszłości, teraźniejszości oraz konstruując 
możliwe scenariusze dotyczące przyszłości.

Funkcja emocjonalno-
-motywacyjna

 – multimedia angażują nie tylko sferę intelektualną, ale też psy-
chiczną (motywacyjną), co zwiększa efektywność kształcenia;

 – przeżycia emocjonalno-ekspresyjne pobudzają ucznia i spra-
wiają, że wzrasta jego zaangażowanie.

Funkcja działaniowo-
-interakcyjna

 – uczeń korzysta z interaktywnych symulacji obrazujących zjawi-
ska zarówno bliskie, jak i odległe geograficznie;

 – kształcenie przybiera charakter interakcyjny: z oprogramowa-
niem (poprzez wykonywania zadań) oraz z innymi uczniami lub 
nauczycielami „w wirtualnej sieci”.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [10]

Do mediów bardziej zaawansowanych należą m.in. oprogramowania środowiska GIS. 
W ujęciu ogólnym GIS opisywany jest jako zbiór informacji służący gromadzeniu, prze-
chowywaniu, odzyskiwaniu, przetwarzaniu i prezentacji danych przestrzennych dotyczą-
cych świata rzeczywistego [11]. Jak wskazuje Coven [12] systemy informacji geograficz-
nej przyczyniają się, poprzez swoją funkcjonalność, do podejmowania decyzji. Definicja 
zaproponowana przez Zwolińskiego [13] wskazuje na bezpośrednią łączność GIS z tech-
nologią informacyjną, na którą składają się narzędzia służące wyżej opisanym celom oraz 
procedury umożliwiające uzyskanie odpowiedzi na interesujące użytkownika pytania. Na 
tle innych baz danych GIS wyróżnia się możliwością konstruowania zapytań przestrzen-
nych [14]. Wizualizacja danych przyjmuje postać map cyfrowych, które wraz z widokami 
perspektywicznymi, wirtualnymi ścieżkami, tabelami i wykresami stanowi główne spo-
soby geowizualizacji. Zgodnie z zaproponowanym przez Tracz [1] podziałem narzędzi 
gisowych wyróżnia się tzw. geoprzeglądarki (Google Earth, Nasa World Wind, Yahoo 
Maps, Bing Maps) oraz geoportale. Umożliwiają one przeglądanie danych na mapach 
cyfrowych i towarzyszących im wykresach w skali regionalnej (wojewódzkiej), miejskiej 
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lub w odniesieniu do konkretnego obszaru. Bednarz [15] wymienia edukacyjne, zawodo-
we i lokalne powody wprowadzenia GIS do praktyki szkolnej.

1.2. GIS w nowej podstawie programowej do geografii w szkole 
ponadpodstawowej

Nowa podstawa programowa z geografii, obowiązująca w szkole ponadpodstawowej 
od września 2019 roku, ma za zadanie ukazać potencjał edukacyjny geografii w aspek-
cie poznawczym, kształcącym i wychowawczym. Dzięki realizacji treści dotyczących 
geografii fizycznej i społeczno-gospodarczej uczniowie mają nabywać umiejętność rozu-
mienia powiązań i zależności otaczającego świata. Zapis podstawy programowej o „ko-
rzystaniu z różnych źródeł informacji geograficznej i technologii geoinformacyjnej” bez-
pośrednio odnosi się do szeroko rozumianych multimediów możliwych do wykorzystania 
w geowizualizacjach. W opracowaniu geowizualizacja rozumiana jest jako „wizualna 
reprezentacja informacji geoprzestrzennej do ułatwienia myślenia, zrozumienia i budo-
wania wiedzy o aspektach środowiska człowieka i środowiska fizycznego (…) oraz kre-
owania reprezentacji wizualnych tych aspektów” [16]. W nowej podstawie programowej 
ustawodawca kładzie szczególny nacisk na pozyskiwanie informacji z różnych źródeł 
przestrzennych i statystycznych, a następnie ich przetwarzanie z użyciem odpowiednich 
technologii geoinformacyjnych, co uznane zostało za „podstawę rozwoju osobistego 
ucznia” [17]. Oprócz wskazań dotyczących realizacji wybranych zagadnień lekcyjnych 
z wykorzystaniem GIS, autorzy podstawy programowej poświęcili osobny akapit, który 
wyszczególnia znaczenie opisywanych technologii, zwłaszcza dla uczniów klas z roz-
szerzonym zakresem geografii. Za ogólne umiejętności kształtowane poprzez różnego 
rodzaju technologie geoinformacyjne i narzędzie GIS uznane zostały:

• zwiększenie efektywności nauczania i osiągania celów, czyli dokładnejsze i wszech-
stronne omówienie tematu niż w przypadku tradycyjnych metod;

• wyszukiwanie danych i informacji w geoportalach;
• pobieranie informacji i dokumentów z różnych źródeł;
• obsługa narzędzi mapy (nawigacja po mapie);
• analiza zdjęć lotniczych i satelitarnych oraz wnioskowanie na ich podstawie;
• ocena aktualności i wiarygodności danych;
• wykorzystanie aplikacji z zasobów Internetu;
• określanie prawidłowości lub przypadkowości w rozmieszczeniu zjawisk w prze-

strzeni geograficznej – określanie powiązań i współwystępowania w przestrzeni;
• wykorzystanie uzyskanych informacji oraz danych do prezentacji multimedialnej.

1.3. Problem wykorzystywania GIS na lekcjach geografii

O możliwościach wykorzystania GIS w edukacji geograficznej jako jedna z pierw-
szych wskazywała Piotrowska [18]. Ze względu jednak na brak odpowiedniego wyposa-
żenia pracowni szkolnych idea ta nie została zrealizowana. Sytuacja zmieniała się w wy-
niku wprowadzenia rządowego programu „Interklasa” i „Cyfrowa Szkoła” [19]. Program 
miał na celu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK. 
Program składał się z 4 komponentów: e-szkoła, e-uczeń, e-nauczyciel, e-podręczniki. 
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Mimo dobrego przygotowania technicznego szkół, w literaturze wskazuje się na inne 
aspekty braku lub ograniczonego wykorzystania TIK (w tym GIS) na lekcjach geografii 
[1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27].

Według Głowacza [28] jednym z powodów jest brak odpowiedniego przygotowania 
nauczyciela. Korzystanie z technologii multimedialnych w czasie zajęć z geografii staje 
się dużym wyzwaniem zwłaszcza dla tych nauczycieli, którzy w czasie swoich studiów 
i przygotowania do pracy zawodowej nie mieli możliwości zapoznania się z tego typu na-
rzędziami. Nie zwalnia to jednak nauczyciela z obowiązku opanowania kompetencji in-
formatycznych, w zakresie właściwym dla wykonywanego przez niego zawodu. W przy-
padku nauczyciela geografii w szkole ponadpodstawowej jest to poznanie i stosowanie 
w praktyce TIK i GIS. W związku z powyższym przyjęto założenie, że na realizację za-
pisów nowej podstawy programowej z geografii dla szkoły ponadpodstawowej składa się 
pięć elementów (rys. 1).

Rysunek 1. Elementy warunkujące efektywność realizacji zapisów podstawy programowej 
z wykorzystaniem GIS [opracowanie własne]

Przyjęto hipotezę, że nauczyciele mogą wykazywać się dużą otwartością na wyko-
rzystanie GIS podczas lekcji oraz dokształcanie w tej dziedzinie. Z drugiej jednak strony 
brak wystarczającej wiedzy i umiejętności spowoduje trudności w realizacji założeń no-
wej podstawy programowej do geografii. Stąd celem opracowania jest określenie stanu 
wiedzy i umiejętności nauczycieli geografii w zakresie wykorzystania TIK i GIS.

2. Metodyka badań

Realizacja powyższego celu była możliwa poprzez analizę literatury i badania ankietowe.
Na podstawie analizy literatury zapoznano się z wynikami dotychczasowych badań 

w zakresie wykorzystania TIK i GIS oraz przeanalizowano zapisy podstawy programo-
wej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej 
szkoły II stopnia z geografii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 30 stycznia 2018 r. Ustalono, jakie zadania w zakresie wykorzystania TIK nakłada 
na nauczycieli nowa podstawa programowa.
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Badania empiryczne przeprowadzone zostały w dniach 26.04-11.07.2018 roku, z wy-
korzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety, opracowanego w formie elektronicz-
nej w narzędziu Google Formularze. Uzyskano 64 prawidłowo wypełnione formularze – 
37 z obszaru województwa wielkopolskiego i 27 bez konkretnego wskazania miejsca 
pochodzenia respondentów.

W badaniu udział wzięło 64 nauczycieli, w tym 73% stanowiły kobiety. Najwięcej 
respondentów stanowiła grupa osób pracujących w oświacie ponad 10 lat (47%), a więc 
kończących studia w okresie, kiedy wykorzystanie TIK i GIS w nauczaniu nie było jesz-
cze rozpowszechnione. Większość ankietowanych stanowili nauczyciele uczący w szkole 
podstawowej (48%) i liceum (31%). Zakładając teoretycznie, że grupa ankietowanych 
nauczycieli z gimnazjum (54%) będzie w najbliższych latach podejmować pracę w szkole 
ponadpodstawowej to odsetek zainteresowanych GIS wynosi 86%. Nauczyciele odpo-
wiadali na pytania dotyczące roli multimediów w nauczaniu geografii, znajomości funk-
cjonalności wybranych programowych gisowych i graficznych oraz oceny ich przydat-
ności w procesie dydaktycznym. Ponadto, ankietowani mieli możliwość przedstawienia 
własnych preferencji dotyczących chęci rozwoju w zakresie wykorzystania multimediów 
w praktyce szkolnej.

3. TIK i GIS na lekcjach geografii w opinii nauczycieli

Komputer jest narzędziem często wykorzystywanym przez nauczycieli podczas zajęć 
lekcyjnych. Zazwyczaj, w połączeniu z projektorem multimedialnym lub tablicą interak-
tywną umożliwia on wyświetlanie autorskich prezentacji multimedialnych. Prawie 60% 
badanych wykorzystuje komputer na każdej lekcji do przedstawienia zagadnień geogra-
ficznych w formie multimedialnej (rys. 2).

Rysunek 2. Częstotliwość wykorzystania komputera do prezentacji zagadnień geograficznych 
w formie multimedialnej [opracowanie własne]
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Dla nauczycieli nieposiadających w klasie rzutnika lub projektora szansą na wykorzy-
stanie multimediów podczas lekcji jest udostępnienie uczniom laptopów bądź skorzysta-
nie z pracowni komputerowej. Ponad połowa badanych (56%) nie ma możliwości realiza-
cji lekcji z przenośnymi komputerami, a co dziesiąty ankietowany ma ją okazjonalnie. Jak 
wykazały badania, możliwość korzystania z sal komputerowych jest większa niż dostęp 
do laptopów. Deklaruje ją 23% ankietowanych, a blisko co trzeci ma taką sposobność 
sporadycznie. Tablicę interaktywną w klasie ma 66% ankietowanych nauczycieli.

Podstawowym medium wykorzystywanym przez nauczycieli podczas lekcji są pre-
zentacje multimedialne, dające możliwość dowolnego łączenia różnego rodzaju treści – 
audio, video, zdjęć, map i wykresów – będących istotnymi źródłami informacji geogra-
ficznej. Prezentacje samodzielnie przygotowuje 95% badanych nauczycieli (rys. 3).

Rysunek 3. Częstotliwość samodzielnego przygotowania prezentacji multimedialnej 
przez nauczycieli geografii [opracowanie własne]

Spośród zaproponowanych w kwestionariuszu ankiety rodzajów multimediów możli-
wych do wykorzystania podczas lekcji (prezentacje multimedialne, filmy video, animacje, 
mapy cyfrowe, platformy edukacyjne, gry online, geoporatale) największą popularnością 
cieszą się udostępnione w Internecie prezentacje multimedialne, z których często korzy-
sta 88% badanych. Wśród pozostałych, chętnie stosowanych przez nauczycieli narzędzi 
multimedialnych są filmy video, z których często korzysta 56% badanych, a 44% spora-
dycznie. Kolejnym najchętniej wykorzystywanym narzędziem są animacje. Z tego typu 
narzędzi korzysta często 56% respondentów, a 38% sporadycznie. Animacje mogą być 
pobrane z zewnętrznych platform edukacyjnych, np. z portalu Scholaris, epodreczniki.pl 
bądź samodzielnie generowane przez nauczyciela, np. poprzez łączenie kilku utworzo-
nych wcześniej map/rycin.
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Wśród narzędzi wykorzystywanych sporadycznie na pierwszym miejscu znalazły się 
geoportale, z których korzysta 58% nauczycieli, gry edukacyjne i quizy/testy online – 
48%, cyfrowe mapy tematyczne – 45% oraz platformy edukacyjne – 44% ankietowanych. 
Powyższy przegląd jednoznacznie wskazuje na większą popularność w stosowaniu przez 
nauczycieli aktywizujących narzędzi multimedialnych (gry, quizy on-line) niż w przypad-
ku tych zorientowanych na GIS (tab. 2).

Tabela 2. Znajomość programów gisowych i graficznych

Nazwa aplikacji % udział osób, 
które znają

% udział osób, 
które korzystają

% udział osób, 
które chciałyby 

korzystać
Google Maps 88 55 1
Google Earth 84 39 7
Stelarium 39 16 15
Power Point 89 61 0
Prezi 75 31 4
Inkscape 39 10 16
Movie Maker 63 13 13
QGIS 50 12 19
ArcGISonline 42 11 16
Geoportale 67 42 9

Źródło: opracowanie własne

Programem, który cieszy się największą popularnością jest Power Point, co deklaru-
je 89% nauczycieli geografii. Wybór oprogramowania służącego do przygotowywania 
prezentacji multimedialnych jest konsekwencją wcześniejszych wskazań respondentów. 
Należy jednak zwrócić uwagę, że co dziesiąty respondent nie zna tego programu i nie de-
klaruje chęci poznania jego funkcjonalności. Prawie 64% badanych proponuje przygoto-
wanie prezentacji w Power Poincie swoim uczniom, najczęściej związanych z turystyką, 
geografią polityczną, parkami narodowymi, dziedzictwem kulturowym UNESCO oraz 
własnym regionem czy miastem. Innym programem graficznym, który cieszy się popular-
nością wśród 75% nauczycieli jest Prezi. Program ten, użytkowany przez 1/3 nauczycieli 
umożliwia tworzenie atrakcyjnych graficznie prezentacji, które są mniej szablonowe niż 
te konstruowane z wykorzystaniem Power Pointa. Najmniej znanym i najmniej wyko-
rzystywanym programem jest Inkscape, służący do tworzenia kreatywnych wizualizacji 
z kolekcji zdjęć, kształtów i innych materiałów graficznych. Tylko 19% badanych było 
zainteresowanych poznaniem funkcjonalności QGISa, a 16% ArcGIs online.

Drugą najbardziej znaną, a zarazem wykorzystywaną aplikacją jest Google Maps (88% 
wskazań). Kolejne popularne narzędzie stosowane na lekcjach geografii to Google Earth. 
Jego znajomość deklaruje 84% nauczycieli, ale stosuje na lekcjach geografii zaledwie 
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39% badanych. Znajomość innych narzędzi, które wchodzą w skład systemu informacji 
geograficznej potwierdza w ankietach 39% nauczycieli dla programu Stelarium (astro-
nomiczna aplikacja służącego do obserwacji gwiaździstego modelu nieba 3D), 42% dla 
ArcGIS online i 50% dla QGIS. Z kolei 67% respondentów wie o geoportalach, a stosuje 
je na lekcjach geografii 42% badanych.

Z powyższych danych wynika, że nauczyciele bardziej koncentrują się na pozyska-
niu gotowych wizualizacji w oparciu o dostępne dane przestrzenne niż na samodzielnym 
przygotowaniu map czy wykresów, o czym świadczy stosunkowo niewielki odsetek osób 
korzystających z wiodących darmowych programów gisowych – QGIS (12%) i ArcGiS 
online (11%). Większość ankietowanych – 63% – zna również program Movie Maker, za 
pomocą którego możliwe jest montowanie animacji bądź filmów video. Zaledwie 31% 
badanych wykorzystuje różne narzędzia internetowe, w celu uzupełnienia wiadomości 
zdobytych przez uczniów w czasie lekcji i stworzenia miejsca wirtualnego kontaktu na-
uczyciela z podopiecznymi. Wśród najczęściej wskazanych aplikacji/narzędzi wymienio-
no dziennik elektroniczny, a także prowadzone przez nauczycieli własne strony interneto-
we, blogi czy funpage na portalach społecznościowych. Tego typu przedsięwzięcia mogą 
być postrzegane jako tzw. dobra praktyka i stać się inspiracją dla innych nauczycieli. 
Wśród pozostałych narzędzi wskazane zostały takie portale jak: Kahoot!, Plickers, Padlet 
oraz Google Clasroom. Nauczyciele dodatkowo opracowują testy/quizy online oraz two-
rzą newsletter – regularnie rozsyłana wiadomość/biuletyn na adresy mailowe uczniów. 
Odsetek ankietowanych niewidzących potrzeby stosowania tego typu rozwiązań oscyluje 
wokół 6%. Ponad połowa nauczycieli nie korzysta z dodatkowych narzędzi interneto-
wych, ponieważ jak twierdzi nie potrafi tego zrobić.

Według ankietowanych stosowanie różnorodnych multimediów w pracy dydaktycznej 
podnosi efektywność procesu nauczania. Ze stwierdzeniem tym zdecydowanie zgadza się 
47% badanych, 42% nie zgadza się, a co jedenasty nauczyciel nie ma w tej kwestii zdania. 
W szkole XXI wieku stosowanie technologii multimedialnej zdaniem blisko ¾ badanych 
uatrakcyjnia tok lekcji. Połowa ankietowanych jest zdania, że stosowanie multimediów 
w pracy dydaktycznej zwiększa koncentrację uczniów, blisko co trzeci badany zdecydo-
wanie się z tym stwierdzeniem zgadza, a blisko 19% nie ma w tym temacie zdania (rys. 5).

Rysunek 5. Wpływ multimediów na wzrost koncentracji uczniów: [opracowanie własne]

 Odpowiedzią instytucji na zróżnicowany poziom wiedzy nauczycieli w zakresie 
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obsługi programowych gisowych i graficznych byłoby zorganizowanie kursów szkole-
niowych. Prawie 94% ankietowanych jest zainteresowanych możliwością uczestnictwa 
w bezpłatnym cyklu szkoleń dostosowanym do swojego poziomu wiedzy i umiejętności 
z zakresu TIK. Systematyczność spotkań dawałaby możliwość pracy nad określonymi 
zagadnieniami w wolnym czasie oraz wyjaśniania wątpliwości podczas spotkań, a także 
regularną wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami kursu. Blisko połowa badanych 
chętnie wzięłaby udział w bezpłatnym kursie weekendowym. Możliwość kilkugodzinnej 
pracy pozwoliłaby w ramach jednych zajęć bardziej szczegółowo zapoznać się z funk-
cjonalnością danego programu. Najmniejsze zainteresowanie odnotowano bezpłatnymi 
studiami podyplomowymi (rys. 11).

Rysunek 6. Zainteresowanie nauczycieli rozwojem kompetencji geoinformacyjnych: [opracowanie własne]

 Oczekiwania nauczycieli w zakresie wymienionych form doskonalenia zawodowe-
go są zróżnicowane. Ankietowani podkreślają przede wszystkim konieczność ich do-
stosowania do wymagań nowej podstawy programowej oraz możliwość praktycznego 
wykorzystania zarówno w ramach samodzielnego przygotowania do lekcji, jak również 
przez samych uczniów. Wśród najczęściej powtarzających się odpowiedzi, badani dekla-
rowali chęć poznania narzędzi umożliwiających tworzenie prostych map cyfrowych. Na-
uczyciele chcieliby mieć umiejętności pozwalające na swobodne wykorzystanie danych 
statystycznych i możliwości geoportali, a także funkcjonalności aplikacji Google Maps/ 
Google Earth, które jednak są przez niektórych opisywane jako „dobrze znane” i „ba-
nalne w obsłudze”. Bardzo ważne dla nauczycieli byłyby scenariusze lekcji, gdzie krok 
po kroku mogliby odtworzyć schemat postępowania. Pojawiły się również propozycje 
poznania programów służących do tworzenia wirtualnych wycieczek. Nauczyciele suge-
rowali także prowadzenie zajęć dokształcających dla nauczycieli z podziałem na poziom 
zaawansowania.

4. Dyskusja

W ostatnich latach prowadzone są badania w zakresie wykorzystania TIK, jednak tyl-
ko nieliczni autorzy wskazują przyczyny słabego wykorzystania TIK w praktyce szkol-
nej. Najczęściej wskazywaną przeszkodą jest brak sprzętu – w badaniach Mikołajczyk 
i Pietraszak [29] odpowiedziało w ten sposób 43% badanych, a w badaniach Kwaśnik 
i Malinowskiej [31] 50%. Tak wysoki odsetek deklarujących brak sprzętu jest zastana-
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wiający w zestawieniu z wynikami uzyskanymi w tym opracowaniu. Zdecydowana więk-
szość nauczycieli geografii ma dostęp do komputera, tablic interaktywnych czy laptopów. 
Dysponuje także odpowiednimi warunkami lokalowo-sprzętowi, umożliwiającymi ko-
rzystanie przez nauczyciela z multimediów podczas lekcji. Oczywiście, biorąc pod uwagę 
wprowadzoną reformę szkolnictwa należy jednak być gotowym na ograniczoną dostęp-
ność pracowni informatycznej, ze względu na większą ilość oddziałów klasowych oraz 
potrzebę skorzystania z sal komputerowych przez nauczycieli innych przedmiotów.

W wyżej wskazanych badaniach problemem był także brak wiedzy i umiejętności 
z zakresu TIK. W ten sposób wypowiedziało się między 8 a 18% nauczycieli, przy czym 
brak wiedzy zadeklarowało od 1 do 3% badanych. Są to wyniki podobne do uzyskanych 
w opracowaniu. Należy podkreślić, że prawie wszyscy badani nauczyciele geografii po-
siadają co najmniej podstawowe umiejętności w stosowaniu multimediów. Wśród respon-
dentów nie znalazła się żadna osoba, która w ogóle nie stosowałaby multimediów w na-
uczaniu. Większość nauczycieli stosuje prezentacje, gdyż jak twierdzą program Power 
Point czy Open Office, jest stosunkowo prosty w obsłudze. Decyzja nauczyciela o two-
rzeniu prezentacji okazjonalnie nie wynika z niewystarczającego wyposażenia sprzętem 
pracowni lekcyjnych. Wynika to ze stylu pracy, uwzględniającego bezpośrednie korzy-
stanie z mediów źródłowych, bez ich umieszczania w prezentacji. Można stwierdzić, że 
nauczyciele wykazują się dużą otwartością na wykorzystywanie TIK podczas lekcji, są 
świadomi możliwości i ograniczeń wynikających ze stosowania TIK. Nauczyciele potra-
fią wykorzystywać geowizualizacje oraz bogate zasoby internetowe, w tym gry eduka-
cyjne oraz aplikacje Kahoot. Cichoń i Piotrowska [19] proponują, aby wykorzystywać te 
aplikacje także w procesie oceniania kształtującego. Nauczyciele geografii nie tylko nie 
mają trudności w wykorzystywaniu multimediów, ale także pozytywnie oceniają ich rolę 
w nauczaniu (rys. 7).

Rysunek 7. Multimedia w nauczaniu geografii – analiza SWOT: [opracowania własne]

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o wykorzystanie GIS na lekcjach geo-
grafii. Nauczyciele geografii mają wiedzę na temat map cyfrowych czy oprogramowania 
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GIS, jednak tylko nieliczni potrafią samodzielnie przygotować prostą mapę i stosować ją 
na lekcji. Brak wykorzystania GIS na lekcji geografii wynika z braku znajomości funkcjo-
nalności określonych programów i z bardziej zaawansowanej obsługi narzędzi. Potwier-
dzają to badania przeprowadzone przez Pacynę i in. [27]. Wyniki tych badań opubliko-
wane zostały w latach 2008-2013 w czasopiśmie „Geografia w Szkole”. Najważniejszym 
problemem dla nauczycieli jest brak dostępu do scenariuszy, brak opisu funkcjonalności 
narzędzi multimedialnych w skryptach, brak konkretnych przykładów wykorzystania na-
rzędzi GIS w praktyce szkolnej, oraz trudności w opanowaniu poszczególnych technolo-
gii. Potwierdza to Głowacz [28] wskazując, że jedną z barier hamujących implementację 
GIS jest nadal ograniczona liczba dostępnych dla nauczycieli publikacji z tego zakresu.

Innym problemem może być bariera psychologiczna. W badaniach Kwaśnik i Mali-
nowskiej [31] 27% nauczycieli wskazuje na brak pewności siebie. Według Krzyżanow-
skiej i Wiśnickiej [30] jeżeli wśród kadry nauczycielskiej zauważalne będą ograniczenia 
w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii, to skutkiem tego może być osłabie-
nie autorytetu nauczyciela wykazującego brak kompetencji w codziennym życiu zawodo-
wym. Warto podkreślić jeszcze jedno, że zdaniem Kwaśnik i Malinowskiej [31] poziom 
kompetencji w posługiwaniu się nowszymi technologiami jest uzależniony od wieku, 
a nie od stopnia awansu zawodowego.

Badania przeprowadzone przez Bednarz [15] z niewielką grupą nauczycieli w USA 
wykazały, że nauczyciele mają trudności z wykorzystaniem GIS, ponieważ brakuje im 
czasu na samodzielne dokształcanie. Podobnego zdania było 30% nauczycieli w bada-
niach Mikołaczyk i Pietraszak [29] oraz 36% respondentów w badaniach Kwaśnik i Ma-
linowskiej [31]. Poza tym nauczyciele w USA uważają, że nie ma szkoleń z zakresu 
GIS przystosowanych do oczekiwań nauczycieli oraz nie ma wsparcia instytucjonalnego. 
Do podobnych wniosków doszła grupa badaczy z Australii. Według Wheelera i in. [32] 
większość ankietowanych nauczycieli geografii wskazała brak własnej wiedzy w zakre-
sie GIS. Pojawiła się także niewystarczająca ilość czasu, niewystarczające finansowanie 
geografii (brak środków na zakup oprogramowania), brak podręczników i innych pomocy 
zawierających przykładowe lekcje oparte na GIS.

Pozytywne jest jednak to, że nauczyciele geografii są otwarci na dokształcanie w za-
kresie GIS. Potwierdzeniem tego są badania przeprowadzone wśród nauczycieli geogra-
fii w Małopolsce przez Piróg i Janię [33]. Potrzeba dokształcania przez nauczycieli jest 
duża. Wynika ona ze świadomości, że w szkołach ponadpodstawowych już pojawiają 
się uczniowie z pokolenia Z (ang. generation Z), nazywane inaczej generacją „Zmiany 
Pokoleniowej” lub „Millenialsami”. Cechą charakterystyczną tej grupy, do której zalicza-
ne są osoby urodzone w Polsce po 2000 roku, dorastające w czasach globalizacji i kon-
sumpcjonizmu, jest „uzależnienie od technologii” wynikające z powszechnego dostępu 
do Internetu i ciągłego rozwoju mediów społecznościowych. Zdaniem Tracz [1] należy 
jednak prawidłowo dostosować potencjał GIS do konkretnych treści kształcenia, tak aby 
uczniowie odczuli praktyczny aspekt tej technologii i możliwość jej realnego zastosowa-
nia w życiu codziennym.
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5. Podsumowanie

Wykorzystanie TIK czy multimediów w nauczaniu geografii nie jest już z pewnością 
wyzwaniem dla współczesnego nauczyciela geografii. Stosowanie na lekcjach geografii 
filmu czy animacji jest podstawowym i powszechnie stosowanym narzędziem. Obecnie 
jednak obowiązkiem nauczyciela, zapisanym w podstawie programowej, staje się efek-
tywne wykorzystanie GIS w procesie kształcenia. Według Cichoń [34] dobry nauczyciel 
pracujący tradycyjnymi metodami i TIK może okazać się niewystarczający dla zapewnie-
nia skutecznej edukacji. Uczeń tzw. pokolenia Z potrzebuje bowiem nauczyciela, który 
będzie w stanie pracować przy pomocy ogólnie dostępnych, nowoczesnych (i naturalnych 
dla ucznia) urządzeń, oprogramowania i Internetu, dlatego podstawa programowa wy-
raźnie wskazuje konieczność stosowania GIS. Skoro technologie towarzyszą nam w co-
dziennym życiu i potwierdzają swoją przydatność i użyteczność, nie może ich zabraknąć 
również w edukacji i rozwoju uczniów. Nie chodzi tutaj o całkowitą rewolucję, a raczej 
bardziej praktyczne kształcenie. Zdaniem Głowacza [28] żadne rozwiązania programo-
we nie mogą jednak być skuteczne bez zmiany myślenia nauczycieli geografii. Według 
Polaka [35] nie można zmuszać nauczycieli, a raczej zachęcać do stosowania prostych 
narzędzi, uczyć się od uczniów i zainwestować czas w przygotowanie cyfrowych mate-
riałów. Z badań wynika, że bardzo pomocne będą odpowiednie toutoriale, przewodniki 
czy scenariusze lekcyjne oparte na otwartym oprogramowaniu. Zmiany mentalne wśród 
nauczycieli geografii może nie zachodzą bardzo szybko, jednak pozytywne jest to, że 
nauczyciele geografii przeszli już pierwszy etap kształtowania kompetencji, czyli nie-
świadomej niekompetencji, i są na etapie świadomej niekompetencji. Nauczyciele widzą, 
że nie są już najważniejszym źródłem informacji, ale kształcąc w zakresie GIS mogą stać 
się przewodnikiem, jak i członkiem uczącej się społeczności.
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Artur Żyto, Małgorzata Cichoń

Wykorzystanie TIK na lekcjach geografii w kontekście nowej podstawy 
programowej do szkoły ponadpodstawowej

Streszczenie

Od września 2019 roku w szkołach ponadpodstawowych obowiązuje nowa podstawa programowa. W ni-
niejszym artykule omówiono problem wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (w tym GIS) 
w kontekście nauczania geografii. Realizacja tematu możliwa była dzięki przeglądowi literatury oraz badaniom 
ankietowym zrealizowanym wśród nauczycieli geografii. Dostarczyły one informacji na temat stopnia znajo-
mości poszczególnych programów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz częstotliwości ich 
wykorzystania w praktyce szkolnej. Jak wynika z uzyskanych wyników nauczyciele są otwarci na nauczanie 
przy pomocy narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych. Brak pełnej znajomości funkcjonalności 
wybranych aplikacji skutkować może jednak trudnością w realizacji założeń podstawy programowej, w związ-
ku z czym należy zaoferować nauczycielom zróżnicowane poziomem kursy dokształcające.

Słowa kluczowe: technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK), GIS, dydaktyka geografia, reforma edukacji

The use of ICT in geography lessons in the context of the new core curriculum for 
a post-primary school

Abstract

From September 2019, a new core curriculum is in place in secondary education. This article discusses 
the problem of the use of information and communication technologies (including GIS) in the context of 
teaching geography. Realization of the topic was possible thanks to literature review and surveys carried out 
among geography teachers. They provided information on the degree of knowledge of particular programs 
in the areas of information and communication technology and the frequency of their use in school practice. 
As results from survey, teachers are willing to teach geography using ICT tools. Lack of full knowledge of 
the functionality of selected applications may, however, result in difficulties in the implementation of the core 
curriculum, therefore teachers should be offered a diversified level of training courses.

Keywords: information and communication technology (ICT), GIS, didactics of geography, education reform
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