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Wiesław Szałaj1  

Od wychowania autorytarnego do podmiotowego. 

Rozważania w perspektywie adaptacyjnej 

1. Wstęp 

Artykuł omawia problem wychowania człowieka (jednostki) w perspektywie 

Adaptacyjnej Hipotezy Wychowania (AHW). Mówi ona, że wychowanie, jako część 

kultury człowieka, jest narzędziem adaptacji i przetrwania jego mózgu w środowisku 

naturalnym i społecznym. Hipoteza wynika ze stwierdzenia Newberga i in., iż celem 

każdego żywego mózgu jest zwiększenie szans przetrwania organizmu, którym ten 

mózg zarządza2 [1, s. 15]. Jeśli ich stwierdzenie jest prawdziwe, to prawdziwa jest 

AHW, ponieważ kultura i wychowanie (jako jej część) są adaptacyjnymi i przetrwa-

niowymi produktami mózgu. Hipoteza wynika również ze sformułowanej przez 

Lintona [2] definicji kultury: kultura jest konfiguracją wyuczonych zachowań (oraz ich 

skutków), których elementy składowe są wspólne i przekazywane przez [mózgi, W.Sz.] 

członków określonego społeczeństwa [2, s. 32]. Oznacza to, że wychowanie jest częścią 

kultury, jeśli jest konfiguracją wyuczonych (przez mózg) zachowań wychowawczych 

wspólnych członkom społeczeństwa. Celem artykułu jest prezentacja, zgodnego 

z AHW, adaptacyjno-podmiotowego stylu wychowania człowieka na tle autorytarnego 

stylu wychowania, przez porównanie tych dwóch przeciwstawnych sobie wychowaw-

czych stylów. 

Definicja wychowania mówi, iż wychowanie to wszelkie zjawiska związane 

z oddziaływaniem środowiska społecznego i przyrodniczego na [mózg, W.Sz.] 

człowieka, kształtujące jego tożsamość, osobowość i postawy [3]. Zatem wychowa-

niem będzie zarówno wychowawcze oddziaływanie środowiska (społecznego i przy-

rodniczego) na mózg człowieka, jak i efekt tego oddziaływania w postaci mniej lub 

bardziej wychowawczo zmienionych tożsamości, osobowości i postaw (w mózgu) 

człowieka. Obydwa te aspekty wychowywania mózgu (oddziaływanie nań i kształto-

wanie go), zgodnie ze stwierdzeniem Newberga i in., mają charakter adaptacyjny 

i przetrwaniowy w środowisku społecznym i przyrodniczym, a zgodnie ze stwierdze-

niem Lintona (powyżej) mają – charakter kulturowy w środowisku społecznym. Lecz 

owe dwa aspekty wychowania człowieka (oddziaływanie na jego mózg i kształtowanie go) 

posiadają charakter podmiotowy, ponieważ kształtują tożsamość, osobowość i postawy 

wychowywanej jednostki. 

Warto zwrócić uwagę, że wychowanie, według definicji, nie pochodzi wyłącznie 

z oddziaływania społecznego, lecz także z oddziaływania przyrodniczego, które 

współkształtuje tożsamość, osobowość i postawy człowieka. Natomiast jeśli wychowa-

nie pochodzi z oddziaływania społecznego, to w wychowawczym oddziaływaniu (na 

jednostkę) mają udział  na równi wychowywane jednostki (same na siebie), inne indy-

 
1 wszalaj@o2.pl, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Wydział Neofilologii. 
2 The goal of every living brain [...] has been to enhance the organism’s chances of survival by reacting to raw 

sensory data and translating it into a negotiable rendition of a world [1 s. 15]. 
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widualne jednostki, poszczególne grupy społeczne, jak i państwo jako reprezentacja 

całego społeczeństwa. Konkludując powyższe rozważanie, schematyczne przedstawienie 

wychowania jako oddziaływania środowiska społecznego i przyrodniczego na (mózg) 

człowieka będzie wyglądać następująco: 

 

Rysunek 1. Wychowawcze oddziaływanie (WO) środowiska przyrodniczego i społecznego na wychowywaną 

jednostkę, na inne jednostki, na grupy społeczne oraz na państwo jako wyodrębnioną strukturę 

(z przynależnym jej zestawem funkcji) reprezentującą społeczeństwo (jego adaptacyjne i przetrwaniowe cele 

[4])3. WO na wychowywaną jednostkę ze strony innych osób i grup społecznych traktujemy łącznie jako 

wychowawcze oddziaływanie społeczne. WO państwa (struktury zarządzającej społeczeństwem) traktujemy 

jako odrębne oddziaływanie niespołeczne 

Jeżeli przyjmiemy, za Newbergiem i in., że celem każdego żywego mózgu jest 

przetrwanie organizmu, którym ten mózg zarządza, to sposobem realizacji tego celu 

jest realizacja potrzeb (adaptacyjno-przetrwaniowych) wygenerowanych przez mózg, 

opisanych przez hierarchię potrzeb Masłowa [5]. Potrzeby te (konkretnie potrzeba ich 

zaspokojenia), według Masłowa [6], są motywacją dla aktywności życiowej człowieka, 

także dla wychowawczej (w obydwu aspektach) aktywności jego mózgu. 

Skutki zaspokajania wychowawczych potrzeb (WP) z HPM nazwiemy wycho-

wawczymi zaspokojeniami (WZ); są one wychowaniem rozumianym (w definicji) jako 

efekt wychowawczego oddziaływania (WO) środowiska przyrodniczego i społecznego 

na jednostkę. Schematyczne przedstawienie niniejszego rozważania można przestawić 

w sposób następujący: 

WO (ŚP/S) → WJ (WP z HPM) → A/PAM → WZ → SWO → TOP 

Rysunek 2. Wychowawcze oddziaływanie (WO) środowiska przyrodniczego i społecznego (ŚP/S) uaktywnia 

proces wychowywania jednostki (WJ). Proces generuje wychowawcze potrzeby (WP) z hierarchii potrzeb 

Masłowa (HPM) w mózgu. One wywołują adaptacyjno-przetrwaniową aktywność mózgu (A/PAM), by 

wytworzyć wychowawcze zaspokojenia (WZ) dla tych potrzeb (WP). Realizacja przez mózg owych WZ, jako 

skutek wychowawczego oddziaływania (SWO) ma postać konkretnej (wychowanej) tożsamości, osobowości 

i postaw (TOP) w mózgu 

Skoro wychowanie, jako wychowawcze oddziaływanie (WO) na jednostkę ma 

skutek (SWO) w formie tożsamości, osobowości i postaw (TOP), to czy ukształtowane 

przez WO tożsamość, osobowość i postawy jednostki są zawsze zgodne z adaptacyjno-

-przetrwaniowymi potrzebami (z HPM) jej mózgu? Okazuje się, że wśród wielu metod 

wychowawczego oddziaływania (WO) istnieją metody spełniające adaptacyjne i prze-

trwaniowe potrzeby jednostki – nazwiemy je metodami wychowania podmiotowego, 

 
3 Formułując niniejszy pogląd zakładamy, że nie tylko inne jednostki, ale także grupy społeczne i państwo 

jako całość mogą posiadać specyficzną tożsamość, osobowość i postawy, które mogą podlegać kształtowaniu 

w procesie wychowania, lecz tym problemem artykuł się nie zajmuje. 
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jak i metody, które nie spełniają adaptacyjno-przetrwaniowych potrzeb jednostki – 

nazwiemy je metodami wychowania przedmiotowego. Obie te grupy metod wycho-

wawczych omówimy poniżej.  

2. Wychowanie podmiotowe i przedmiotowe 

Podsumowując powyższy wstęp, przypomnijmy, że – według Newberga i in. –

celem każdego żywego mózgu jest zwiększenie szans przetrwania organizmu, którym 

ten mózg zarządza [1]. To oznacza, że dzięki mózgowi wychowanie – jako proces 

wychowywania jednostki (WO) oraz jako wychowawczy skutek tego procesu (SWO) 

w postaci ukształtowanej indywidualnej tożsamości, osobowości i postaw (TOP) [3] – 

jest dla mózgu narzędziem adaptacji i przetrwania w środowisku. Stwierdzenie wyko-

rzystamy jako perspektywę naszych rozważań w ramach analizy różnych wychowaw-

czych stylów. 

Według AHW większą wartość mają te style wychowania, które zapewniają 

mózgowi jednostki większą indywidualną adaptację do środowiska i przetrwanie 

w nim. Będą to więc style, które zapewnią mózgowi większą wiedzę i doświadczenie 

życiowe gwarantujące przetrwanie w środowisku. Problem jednak w tym, że gdy jedno-

stka jest dzieckiem, o wyborze stylu wychowania decydują rodzice i wychowawcy, 

którzy na ogół kierują się bardziej własnymi adaptacyjnymi potrzebami (celami) niż 

wychowawczymi potrzebami dziecka. W konsekwencji, przez niewłaściwy (dla 

dziecka) dobór stylu wychowania, dziecko może nie otrzymać wiedzy i doświadczenia 

optymalnego dla właściwej adaptacji i przetrwania w środowisku zarówno 

w dzieciństwie, jak i potem – w życiu dorosłym. Dzieje się tak, jeśli wychowawczy styl 

realizuje głównie potrzeby (preferencje i możliwości) rodziców lub/i wychowawców. 

By zilustrować ten problem oraz zaprezentować adaptacyjno-podmiotowe podejście 

do procesu wychowania jednostki przedstawimy dwa wzajemnie przeciwstawne style 

wychowania: autorytarny (przedmiotowy) i adaptacyjno-podmiotowy. Pokazują one 

dwa skrajne podejścia wychowawcze wobec wychowywanej jednostki – podejście 

przedmiotowe oraz podmiotowe wraz z wychowawczymi skutkami każdego z nich. 

Styl autorytarny – tu  

do podstawowych zadań wychowawczych należy czuwanie nad kierunkiem 

myślenia dzieci, wyznaczanie granic ich samodzielności i aktywności, 

stosowanie nacisku w celu wyegzekwowania pożądanych zachowań. Wycho-

wankowie stają się przedmiotami, których zadaniem jest przyswajanie wska-

zanych wiadomości i umiejętności, odtwarzanie ich, a także wierne naśla-

dowanie wzorów osobowych [7, s. 5].  

W tym podejściu dziecko jest kształtowane według określonego przez wycho-

wawcę (lub rodzica) „wzoru”. Oto przykład takiego stylu wychowania w starożytnej 

Sparcie:  

Nie dbając o wartości umysłowe i estetyczne, cenili ponad wszystko siłę, 

organizowali się głównie w celach militarnych i wychowaniu swych dzieci 

nadawali świadomie taki sam jednostronny kierunek. Było to w związku 

z ustrojem politycznym państwa, w którem nieliczna garść Spartan, panując 

nad ludnością podbitą, utrzymać się mogła przy władzy tylko dzięki surowej 

dyscyplinie, gotowości militarnej i wysoko rozwiniętej świadomości stanowej 
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swoich współobywateli. Aby te cechy osiągnąć, urządzano wychowanie 

młodzieży wyłącznie dla celów państwa i wojny, nie uwęględniające żadnych 

potrzeb indywidualnych, [oraz] wychowanie gromadne bezosobowych sług idei 

państwowej [8, s. 34]. 

Zatem, „spartańskie wychowanie” podyktowane było koniecznością przetrwania 

społeczeństwa spartańskiego w obliczu rosnącej siły otaczających go innych ludów, 

miało więc dla państwa charakter adaptacyjny i przetrwaniowy. Jednak nie było 

wychowaniem podmiotowym, ponieważ dla zewnętrznych „wyższych celów”, poprzez 

wychowanie autorytarne, narzucono jednostce zewnętrznie zdefiniowaną tożsamość, 

osobowość i postawy (skutki wychowania), tworząc z niej narzędzie polityki państwa. 

W tak zdefiniowanej sytuacji zewnętrznej wychowanie jednostki realizujące jej 

wszechstronne potrzeby z HPM było mocno ograniczone. 

Wiele przykładów autorytarnego (przedmiotowego) wychowania odnajdziemy 

w nieodległych czasach ubiegłego wieku w totalitarnych systemach komunistycznych, 

faszystowskich czy religijnych. Oto przykład autorytarnego wychowania w komu-

nistycznej Rosji:  

Partia komunistyczna zdołała objąć kontrolą polityczną całe młode pokolenie. 

Komsomoł nadzorowany przez NKWD stał się „pasem transmisyjnym” 

rozkazów Stalina. Obowiązującą doktryną pedagogiczną była [zmiana] 

osobowości każdego dziecka przyuczanego do życia w kolektywie. Każda klasa 

przypominała miniaturową armię w której nauczyciel był wodzem i panem; 

obowiązywała surowa dyscyplina, bo dzieci były ćwiczone w wojskowej 

musztrze. Jadały, uczyły się i odpoczywały na sygnał gwizdka [9].  

Widzimy tu, że po zdobyciu władzy w Rosji komuniści, wprowadzili system 

wychowania autorytarnego, by w młodym pokoleniu Rosjan zapewnić sobie reali-

zatorów komunistycznej wizji rosyjskiego państwa. Z tego punktu widzenia auto-

rytarne wychowanie młodzieży miało dla komunistów charakter adaptacyjno- 

-przetrwaniowy, jednak nie było ono wychowaniem podmiotowym w wyżej opisanym 

(przez AHW) sensie, gdyż nie uwzględniało indywidualnych potrzeb rozwojowych 

jednostek na rzecz jednolitego wzorca realizującego polityczne potrzeby autorytarnego 

państwa. 

Styl podmiotowy – tu wychowanie polega na wspieraniu dziecka przez stwarzanie 

mu obszaru wolności i odpowiednich warunków do rozwoju [7, s. 6]. W tym podejściu 

dziecko ma możliwość samorozwoju, który jako część procesu wychowawczego 

nazwiemy samowychowaniem. Oto przykład systemu wychowania, jaki dominował 

w starożytnych Atenach.  

Zamiłowanie do piękności i tężyzny fizycznej podzielają ze wszystkimi 

Hellenami, ale wyróżniają się pociągiem do ruchu umysłowego, do zagadnień 

kulturalnych, naukowych i artystycznych […] Różnorodność zaciekawień  

wraz z wybitnym poczuciem wolności nie pozwoliła Jonom ujmować biegu 

życia ludzkiego w żelazne karby dyscypliny państwowej; obywatel miasta 

jońskiego, zwłaszcza Aten, szybko wyrobił sobie świadomość swej indywidu-

alności i swych praw w granicach państwa, które uważał za twór ludzki, po-



 

Od wychowania autorytarnego do podmiotowego. Rozważania w perspektywie adaptacyjnej 
 

11 

 

wołany do prowadzenia swoich członków ku szczęściu i dobrobytowi, obowiąza-

ny zostawiać mu swobodę kierowania interesami i życiem prywatnym [8, s. 37].  

Zatem ideałem wychowania ateńskiego było formowanie człowieka wszech-

stronnie wykształconego, pięknego i dobrego. Oprócz sprawności fizycznej liczyła się 

wiedza, rozwój umysłowy, moralny i estetyczny. Do siódmego roku życia dziecko 

spędzało czas na beztroskich i swobodnych zabawach. Ojciec pochłonięty życiem 

publicznym nie interesował się wychowaniem dziecka. W wieku siedmiu lat chłopiec 

przechodził pod nadzór zaufanego niewolnika – pedagoga. Pedagog odprowadzał 

i przyprowadzał chłopca do szkoły i przyprowadzał go, pilnował go i opiekował się nim. 

Ojciec przekazywał niewolnikowi opiekę nad synem i kształceniem jego obyczajów, 

zachowania się na ulicy i przy stole, miał on pozwolenie korzystania z rózgi [8, s. 39].  

W tym wypadku, w odróżnieniu od spartańskiego i komunistycznego wychowania, 

dziecku pozostawiono znaczną swobodę w kształtowaniu własnej tożsamości i osobo-

wości – dzięki większej wolności osobistej i dostępnej szerokiej wiedzy dającej rozwój 

umysłowy, moralny i estetyczny. Natomiast system postaw społecznych dziecka 

w postaci obyczajów, zachowania się na ulicy i przy stole powierzano pedagogom. 

Widzimy więc, że wychowanie w Atenach, jako bardziej podmiotowe niż w Sparcie 

czy w stalinowskiej Rosji, szerzej zaspokajało indywidualne potrzeby (z HPM) 

jednostek, pozwalając im znacząco na osobisty rozwój.  

Warto też zauważyć, iż spośród trzech skutków procesu wychowawczego – tożsa-

mość, osobowość i postawy – ten trzeci skutek wychowania w Atenach był efektem 

wychowawczych wymagań społeczeństwa zorganizowanego w formę demokratycz-

nego państwa, podczas gdy tożsamość i osobowość mogły być rozwijane przez 

jednostkę. Świadczy to o tym, że wychowanie podmiotowe ma także swoje ograniczenia 

w postaci adaptacyjnych i przetrwaniowych wymagań demokratycznego społeczeństwa 

(Ateny). Natomiast w wychowawczym systemie autorytarnym zarówno tożsamość, jak 

i osobowość zostają poddane politycznym, militarnym i gospodarczym celom wszech-

władnego państwa (Sparta, Rosja) oraz jego totalitarnej władzy. 

Porównanie stylu autorytarnego (przedmiotowego) i podmiotowego pokazuje, że 

w obu przypadkach celem wychowania może być zarówno adaptacja, jak i przetrwanie 

państwa i społeczeństwa w niesprzyjającym środowisku (przykład Sparty, komunisty-

cznej Rosji oraz demokratycznych Aten). Lecz tym, co zdecydowanie odróżnia te systemy 

od siebie jest podmiotowy aspekt wychowania adaptacyjno-przetrwaniowego (przykład 

starożytnych Aten), dla którego celem wychowania jednostki w społeczeństwie jest 

ona sama i wszechstronny jej rozwój (na miarę talentów, zdolności i motywacji oraz 

obiektywnych warunków zewnętrznych). Rozwój ten może być ograniczony jedynie 

zasadami określonymi przez demokratyczne społeczeństwo stworzone przez wolnych, 

wychowanych podmiotowo obywateli. Tego (podmiotowego) aspektu nie znajdziemy 

w wychowaniu autorytarnym, ponieważ jest ono podporządkowane zewnętrznym, 

wobec wychowywanej jednostki, celom. 

Egzemplifikację powyższego uogólnienia można dostrzec, gdy porównamy 

autorytarny system wychowania w komunistycznej Polsce (PRL) po drugiej wojnie 

światowej z dążeniami do wychowania podmiotowego w społeczeństwie polskim po 

upadku PRL-u po roku 1989. 

System wychowania autorytarnego w PRL-u został opisany przez Cichosza [10] 

w sposób następujący:  



 

Wiesław Szałaj 
 

12 

 

Podstawowe założenia pedagogiki socjalistycznej są konsekwencją ideologii 

marksizmu i leninizmu, których podstawą jest idea walki rewolucyjnej, 

zmierzającej do obalenia ustroju klasowego-burżuazyjnego (w kapitalizmie), 

a ostatecznie do zbudowania społeczeństwa bezklasowego ludzi pracujących 

(dyktatura proletariatu). Ma to być rewolucja polityczna, społeczna i kulturalna 

dokonana z udziałem wychowania. Stąd też ostatecznym celem wychowania 

ma być „przygotowanie dorastających pokoleń do aktywnego udziału w budowie 

społeczeństwa komunistycznego”. Cel ten podjęła pedagogika społeczna 

rozwijana w PRL-u przez cały okres jego oficjalnego trwania [10, s. 99].  

Widać tu charakterystyczny mechanizm (opisany powyżej) procesu wychowania 

autorytarnego, w którym wychowanie jest narzędziem realizacji polityki totalitarnego 

państwa, a wychowywane jednostki, grupy społeczne i całe społeczeństwo traktuje się 

przedmiotowo, dążąc do przekształcenia go w „masę ludzką” realizującą „ideę 

rewolucyjnej walki z kapitalizmem” w warunkach „dyktatury proletariatu”. Łatwo 

zauważyć, że ten sam (lub podobny) mechanizm autorytarnego (przedmiotowego) 

wychowania jednostki może wystąpić, jeśli totalitarne państwo zastąpimy totalitarną 

organizacją społeczną, polityczną czy religijną. Co więcej, taki autorytarny system 

przedmiotowego wychowania może wystąpić nawet w tak małych „organizacjach 

społecznych” jak rodzina i małżeństwo [11, s. 99]. 

Rozwój systemu wychowania podmiotowego po upadku PRL-u to przykład złożo-

nego procesu, który w demokratyzującej się Polsce przebiega równolegle z rozwojem: 

demokracji w społeczeństwie i w polityce państwa, liberalizmu w gospodarce oraz 

dążenia do zastąpienia wszechwładnego w systemie komunistycznym wychowania 

autorytarnego (przedmiotowego) systemem alternatywnym – nieautorytarnym i pod-

miotowym. Efektem poszukiwań jest szeroka oferta propozycji spełniających 

wymienione kryteria, przedstawiona przez współczesną pedagogikę w postaci wielu 

nurtów pedagogicznych oraz wynikających z nich stylów wychowania, takich jak: nurt 

pedagogiki pozytywistycznej, kultury, personalistycznej, egzystencjalnej, religii, 

nowego wychowania, waldorfskiej, pragmatyzmu, Marii Montessori, Janusza Korczaka, 

Petera Petersena, Celestyna Freineta, pedagogiki krytycznej, antyautorytarnej, 

emancypacyjnej, międzykulturowej, ekologicznej, negatywnej i postmodernizmu [12, 

s. 196-463]. Uzupełnieniem tych wielu propozycji jest adaptacyjno-podmiotowy styl 

wychowania wynikający z adaptacyjnej hipotezy wychowania (AHW). 

Po zarysowaniu obu skrajnych stylów wychowania – autorytarnego (przedmioto-

wego) i adaptacyjno-podmiotowego, trzeba na koniec dodać, że pomiędzy nimi istnieją 

inne style wychowania, które mniej lub bardziej skłaniają się ku pierwszemu lub 

drugiemu z nich. Choć nie są one przedmiotem rozważań w niniejszym artykule, to 

warto podkreślić, iż AHW odnosi się do nich sceptycznie (a nawet negatywnie) z niżej 

wymienionych powodów. W antyautorytarnym stylu wychowania występuje zasad-

niczy brak ograniczeń i wymagań wobec wychowywanej jednostki. Twierdzi się 

w nim, że  

człowiek jest istotą „wolną” (wolność myśli, odczuwania, działania), a rozwój 

dziecka jest rozwojem „samorzutnym”. Zadaniem wychowawcy jest jedynie 

zapewnienie dziecku „szczęśliwego dzieciństwa”– bez trosk, ograniczeń, wyma-
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gań, przymusu i obowiązków. Wychowanie jest organizowaniem „samego 

życia” dziecka [7, s. 3].  

W pobłażliwym stylu wychowania występuje  

nadmierne uleganie woli dziecka i nie wprowadzanie jasnych granic, a jeśli są 

zasady, to brak konsekwencji w ich egzekwowaniu […]. [N]admierna 

koncentracja rodziców na dziecku, niestawianie mu wymagań i nadopie-

kuńczość skutkują nieumiejętnością radzenia sobie przez nie w realizacji 

własnych zainteresowań i aspiracji [13].  

Styl niedbały – to niewymagające, niekontrolujące wychowanie. Brak zaintere-

sowania dzieckiem, jego potrzebami; poświęcanie mu niewiele uwagi, wsparcia; brak 

emocjonalnej więzi z nim [13]. Styl ten oznacza pozostawienie dziecka samemu sobie; 

wówczas jedynym dla niego sposobem wychowania jest samowychowanie metodą 

„prób i błędów”.  

W związku z brakiem opiekuna, który powinien wyjaśniać dziecku jego 

wątpliwości i czynić świat bardziej zrozumiałym, dziecko ma poczucie, iż świat 

to bezład. Ten styl wychowania niesie za sobą najbardziej niekorzystne 

konsekwencje dla funkcjonowania dziecka w okresie dzieciństwa, ale również 

dla radzenia sobie z wyzwaniami adolescencji [13].  

Odziedziczone przez jednostkę z dzieciństwa poczucie chaosu (w świecie) utrudnia 

jej, w dorosłym życiu adaptację do społeczeństwa i ogranicza pełną realizację 

rozwojowych potrzeb (z HPM). 

Według AHW także te ostatnie style wychowania nie rozwijają dostatecznie 

zdolności dziecka do adaptacji w środowisku społecznym i przyrodniczym oraz do 

podmiotowego samowychowania realizującego potrzeby na wszystkich poziomach 

HPM. Pokazują jednak, że wychowanie ma charakter kulturowy, gdy młodzi 

(niedoświadczeni) ludzie uczą się od starszych (doświadczonych) przedstawicieli 

społeczeństwa (lepszych lub gorszych) sposobów adaptacji i przetrwania (poprzez 

wychowanie) w społecznym i przyrodniczym środowisku. 

3. Adaptacyjno-podmiotowy styl wychowania 

Adaptacyjno-podmiotowe wychowanie (przez rodziców i wychowawców) oraz 

samowychowanie to dwa kolejne etapy jednego (postulowanego przez AHW) procesu 

wychowawczego, przygotowującego jednostkę (jako podmiot) do adaptacji i przetrwania 

w życiu dorosłym. Z AHW wynika, że w wychowaniu chodzi o kształtowanie wycho-

wawczych podmiotowych i adaptacyjno-przetrwaniowych zaspokojeń (WZ) w ramach 

HPM – realizowanych najpierw przez rodziców i wychowawców w imieniu dziecka, 

a potem przez jednostkę we własnym imieniu – generujących odpowiednie adapta-

cyjno-przetrwaniowe decyzje przez wychowawczo ukształtowaną (SWO) – wycho-

waną – tożsamość, osobowość i postawy (TOP) jednostki [3]. 

Jednostka (pod wpływem środowiska) podejmuje decyzje wychowujące w zakresie 

tożsamości, jako wizji własnej osoby, którą człowiek posiada, jako wyraz 
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świadomości własnej spójności w czasie i przestrzeni, w różnych okresach 

życia, sytuacjach społecznych i pełnionych rolach, a także świadomości 

własnej odrębności, indywidualności i niepowtarzalności [13, s. 75].  

Warto zauważyć, że błędem wychowawczym w zakresie kształtowania pod-

miotowej tożsamości jest pozbawianie wychowanków prawa do własnego wyglądu, 

zainteresowań, marzeń, prawa do własnych poglądów, prawa do prywatnego życia 

i wyborów życiowych. Błędem jest także, jeśli w procesie wychowania wymienione 

elementy tożsamości nie są u wychowanków rozwijane, lecz zastępowane formami 

realizującymi wychowawcze cele wychowawców.  

Jednostka (pod wpływem środowiska) podejmuje również decyzje wychowujące 

w zakresie osobowości –  

zespołu stałych i zmiennych cech psychofizycznych, które są związane ze 

wszystkimi działaniami, doznaniami i potrzebami osoby na poziomie fizjo-

logicznym, charakteru, intelektu i duchowym [14, s. 22].  

Osobowość kształtowana jest przez całe życie, szczególnie w okresie dzieciństwa 

oraz młodości, poprzez wpływ bodźców zewnętrznych w procesie socjalizacji, a także 

własnej aktywności jednostki. Istotną rolę odgrywają tu również wrodzone cechy 

biofizyczne. Osobowość kształtuje się przez doświadczenia, kontakty z osobami 

znaczącymi dla danej jednostki, role społeczne pełnione przez daną osobę, a także 

wydarzenia powtarzające się lub wyjątkowo silne [14]. Zatem błędem wychowawczym 

w zakresie osobowości wychowanków są częste sytuacje konfliktowe generowane 

przez wychowawców, prowadzące do wewnętrznej dezintegracji myśli, uczuć 

i zachowań wychowanków oraz do braku poczucia stabilności. Błędem jest także 

pozbawianie wychowanków ich własnych doświadczeń życiowych, kontaktów 

z osobami dla nich znaczącymi, pełnienia przez nich ról społecznych oraz uczestniczenia 

w wydarzeniach powtarzających się lub emocjonalnie wyjątkowo silnych. 

Definicja wychowania mówi także, iż jednostka w procesie wychowania 

i samowychowania podejmuje decyzje wychowujące w obszarze postaw wobec siebie, 

innych osób, społeczeństwa i państwa. Postawa to  

względnie trwała struktura (lub dyspozycja do takiej struktury) procesów 

poznawczych, emocjonalnych i tendencji do zachowań, w której wyraża się 

określony stosunek wobec danego przedmiotu [15, s. 211].  

Zatem postawa zawiera trzy komponenty:  

komponent poznawczy, komponent emocjonalny, komponent behawioralny. 

Każdy z tych komponentów z osobna może przybierać różne wartości. Tym 

samym „postawa” staje się pewnym trójwymiarowym konstruktem typolo-

gicznym, wyznaczając nam trójwymiarową przestrzeń, w której porządkować 

możemy postawy ludzi wobec pewnego przedmiotu lub zjawiska [15, s. 211].  

Z opisu wynika, że błędy wychowawcze w zakresie postaw jednostki wynikają 

z błędnie kształtowanych: wiedzy (komponent poznawczy), emocji (komponent 

emocjonalny) oraz zachowań (komponent behawioralny) w procesie wychowywania 

jednostki. Właściwe kształtowanie ostatniego z komponentów jest szczególnie ważne, 
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ponieważ zachowania warunkują sukcesy jednostki, lub ich brak, w kontaktach 

interpersonalnych, grupowych i społecznych. 

Skoro tożsamość, osobowość i postawy formują się przez wychowanie, to jego 

podmiotowy i adaptacyjny (w świetle HPM) charakter nie powinien być wynikiem 

przypadkowych działań wychowawczych, lecz winien uwzględniać realizację potrzeb 

wychowawczych jednostki ze wszystkich poziomów HPM. Efektywnym sposobem 

oceny jakości wychowania (tożsamości, osobowości i postaw) jednostki jest ocena jej 

zachowania w życiu osobistym i społecznym, analizowanego w świetle adaptacyjnej 

hipotezy wychowania (AHW). Zachowanie to winno mieć charakter podmiotowy – 

wypływać z osobistych przekonań jednostki. Winno spełniać kryterium adaptacyjno- 

-przetrwaniowe wyznaczone przez HPM i ostatecznie – być manifestacją zaspokojeń 

potrzeb (z HPM) wytworzonych przez zaspokajającą aktywność mózgu jednostki. 

W podejściu adaptacyjno-podmiotowym przyjmujemy, że celem wychowania oraz 

samowychowania jest wszechstronna realizacja (w ramach społeczeństwa jako 

ograniczenia) egzystencjalnych potrzeb jednostki, będących dla niej motywacją do 

działania. Oba rodzaje wychowania (jako proces i jako jego skutek) przygotowują 

jednostkę, by mogła pokonywać własne ograniczenia (zewnętrzne i wewnętrzne, 

fizyczne i psychiczne) oraz by umiała zaspokajać swe potrzeby na wszystkich 

poziomach HPM. Zatem wychowanie i samowychowanie adaptacyjno-podmiotowe 

posiada charakter wybitnie indywidualistyczny, aby zmaksymalizować psychofizyczny 

potencjał jednostki w taki sposób, by walcząc o własną adaptację i przetrwanie 

(jednostkowy aspekt wychowania), wraz z innymi podobnymi jej jednostkami mogła 

tworzyć społeczeństwo obywatelskie, posiadające własne państwo, język, kulturę 

i historię (społeczny aspekt wychowania). Dlatego wychowanie adaptacyjno-podmio-

towe – tworząc specyficznie wychowaną jednostkę (samodzielną, otwartą na innych, 

wykształconą oraz sprawną na jej miarę, intelektualnie i fizycznie) – jest jednocześnie 

fundamentem tworzenia się adaptacyjnie nastawionego społeczeństwa. 

Każde indywidualne wychowanie adaptacyjne jest wychowaniem podmiotowym, 

gdy jednostka używa go jako narzędzia adaptacji do środowiska i przetrwania w nim 

zgodnie z HPM. Nie każde indywidualne wychowanie (nawet podmiotowe) ma 

charakter adaptacyjny, jeśli nie służy jednostce za narzędzie przetrwania zgodnie 

z HPM. Nie są więc wychowawczo adaptacyjne (w perspektywie HPM): styl autory-

tarny (gdyż jednostka nie jest podmiotem, lecz przedmiotem procesu wychowania), 

antyautorytarny (przez brak ograniczeń i wymagań), pobłażliwy (nadmierne uleganie 

dziecku), niedbały (brak zainteresowania dzieckiem). Ale niedorosły człowiek tego nie 

wie (nie rozumie). Potrzebny jest więc wychowawca (rodzic) rozumiejący cele wycho-

wania adaptacyjno-podmiotowego, starający się o jak najpełniejszą realizację owych 

celów. 

W naszych rozważaniach adaptację rozumiemy jako realizację potrzeb jednostki 

zgodnych z HPM (adaptacja podmiotowa). Lecz adaptacja może być rozumiana jako 

zachowanie jednostki, które nie wypływa z HPM lecz z konieczności sprostania wielu 

wymaganiom stawianym przez grupy społeczne, całe społeczeństwo lub państwo (ada-

ptacja przedmiotowa). W takim ujęciu Galas [16], za Mertonem [17], wyróżnia pięć 

rodzajów adaptacji: konformizm, innowacja, rytualizm, wycofanie i bunt [16, s. 162].  

Konformizm wyznaje konformista – człowiek, który bezkrytycznie podporządko-

wuje się normom, wartościom i poglądom uznanym za obowiązujące w danej grupie 
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[18]. Tak zdefiniowany konformizm jest szkodliwy dla podmiotowego rozwoju 

jednostki i z pewnością nie jest „najpowszechniejszym” zachowaniem adaptacyjnym 

w „zdrowym” społeczeństwie. Natomiast innowacja – wprowadzenie czegoś nowego 

[19] – jako mechanizm adaptacyjny jest powszechniejsza od konformizmu, ponieważ 

niepowtarzalny człowiek niemal zawsze spontanicznie tworzy innowacje (dopasowane 

odpowiednio do swych potrzeb i aktualnych możliwości), jeśli nie stara się być 

konformistą.  

Nie mniej rozpowszechnionym niż konformizm wydaje się być rytualizm – 

kurczowe trzymanie się pewnych tradycyjnych sposobów postępowania w obrębie 

grupy społecznej lub społeczeństwa, gorliwe przestrzeganie norm, przy zupełnym 

abstrahowaniu od celów, do realizacji których dąży dana grupa czy społeczeństwo [16, 

20]. Adaptacja rytualisty do środowiska polega na tym, że obniża [on] poziom własnych 

aspiracji, by zachować spokój i poczucie bezpieczeństwa, co jest społecznie dozwolone, 

choć niezbyt cenione [16, s. 162]. Z opisu wynika, że ten rodzaj adaptacji (zgodnie 

z AHW) nie powinien być głównym wychowawczym narzędziem formującym egzy-

stencję jednostki, gdyż nie realizuje pełnego zakresu potrzeb rozwojowych (z HPM) 

niezbędnych do wszechstronnego rozwoju człowieka w społeczeństwie.  

Jeszcze bardziej „patologicznym” (z punktu widzenia AHW) sposobem adaptacji 

jest wycofanie – pasywna rezygnacja, poddanie się traumie ze strony środowiska 

zewnętrznego, albo bierne zdanie się na los lub szczęście i optymistyczne oczekiwanie, 

że „jakoś to będzie” [21, s. 342]. Ten rodzaj adaptacji również nie wypełnia kryterium 

wszechstronnego rozwoju jednostki w społeczeństwie, gdyż jednostka nie potrafi 

sprostać stawianym przed nią społecznym wymaganiom. Dlatego AHW odrzuca 

wycofanie jako cel wychowawczy jednostki. 

Ostatnim z wyróżnionych przez Mertona [17] rodzajów adaptacji jednostki jest 

bunt. W jego koncepcji bunt jest sposobem przystosowania jednostki poprzez 

odrzucenie zarówno celów społecznych grupy (wartości), jak i społecznie uznawanych 

środków realizacji tych celów (norm) i zastąpienie ich własnymi wartościami i normami. 

W odróżnieniu od wycofania, które jest adaptacją pasywną, bunt jest adaptacją 

aktywną – motywuje jednostkę do tworzenia własnych wartości i norm w opozycji do 

tych, które dominują w społeczeństwie. W ramach AHW powiemy, że bunt jest „pato-

logiczną” formą adaptacji innowacyjnej, ponieważ (będąc zachowaniem aktywnym) 

nie stara się modyfikować (dla własnych potrzeb) akceptowanych społecznie wartości 

i norm, lecz je radykalnie odrzuca w formie buntu (jako przystosowania) i zastępuje 

własnymi. 

Analiza wyżej przedstawionych rodzajów adaptacji (Merton [17]) w świetle AHW, 

która ocenia adaptującą wartość poszczególnych rodzajów adaptacji – przez pryzmat 

zaspokajanych potrzeb z HPM – pokazuje iż zarówno wycofanie jak i bunt nie 

zaspokajają ważnych potrzeb z HPM, takich jak przynależność i miłość, silne więzy 

z grupą, a w przypadku buntu, także potrzeby bezpieczeństwa przez porządek i prawo. 

Natomiast adaptacja przez konformizm i rytualizm utrudnia (uniemożliwia) realizację 

potrzeby samospełnienia na szczycie osobistych dążeń lub osiągnięcie poczucia własnej 

wartości przez własne osiągnięcia, choć z drugiej strony konformizm i rytualizm mogą 

ułatwić zaspokojenie potrzeby poczucia własnej wartości przez bycie zauważonym 

poprzez świadome upodobnienie się do innych. 
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Najbardziej efektywnym rodzajem adaptacji, z punktu widzenia AHW, wydaje się 

być innowacja, ponieważ jest podmiotowa, społecznie pozytywna, a także pozwala 

jednostce zaspokajać (z większym lub mniejszym sukcesem) egzystencjalne potrzeby 

na wszystkich poziomach HPM. By jednak mogła być użyteczna jako narzędzie 

wychowania (dla AHW) powinna posiadać cele wychowania zgodne z HPM. Opty-

malnym zestawem takich celów jest np.: dobre zdrowie, przydatna wiedza, rodzina 

i przyjaciele, trwałe wartości moralne oraz troska o naturalne środowisko. 

Dobre zdrowie – fizyczne i psychiczne – to podstawowa cecha organizmu jednostki 

ułatwiająca jej aktywność w środowisku społecznym i przyrodniczym. Zdrowie należy 

chronić i wzmacniać w procesie wychowania adaptacyjno-podmiotowego przez 

aktywność w dziedzinie sportu, turystyki, rekreacji i rozrywki. Ważne jest zdrowe 

odżywianie i zdrowe środowisko, unikanie szkodliwego stresu i pozytywne myślenie. 

Przydatna wiedza – znacząco wspiera (dającą satysfakcję) aktywność społeczną, 

zawodową i towarzyską oraz wszechstronną samorealizację. Rzetelna (racjonalna) wiedza 

o świece fizycznym i psychicznym człowieka pozwala mu lepiej oceniać zastane 

sytuacje i wyciągać korzystne adaptacyjnie i przetrwaniowo wnioski. Przede wszystkim 

ważny jest racjonalny światopogląd w mózgu jednostki, dający jej egzystencjalnie 

korzystne (umożliwiające większą adaptację i przetrwanie) rozumienie świata. Dlatego 

przydatna wiedza, która zwiększa udział racjonalnej (np. naukowej) wiedzy o świecie 

w mózgu, zwiększa także jego szansę na racjonalne wzmocnienie światopoglądu 

jednostki i na skuteczniejsze rozwiązywanie jej egzystencjalnych problemów. 

Rodzina – jest naturalną, ewolucyjnie zdeterminowaną potrzebą żywych organiz-

mów, jako efekt ich selekcji przez Naturę. Rodzina jest naturalnym psychofizycznym 

oparciem człowieka w dzieciństwie oraz w życiu dorosłym. Przez rodzinę doświadcza 

on stopniowego zaangażowania w życie społeczne i uczy się, w małej skali, rozwią-

zywać problemy jego realnej egzystencji w świecie. Brak rodziny pozbawia człowieka 

tej pierwszej, podstawowej szkoły życia i zmusza do nadrabiania braków w wychowaniu 

adaptacyjnym na wyższych poziomach społecznego życia (choć nie wszystko da się 

nadrobić). Natomiast w rodzinie patologicznej człowiek nabiera patologicznych podstaw 

i znowu musi je naprawiać na wyższych poziomach społecznego życia, choć tutaj 

także nie wszystko udaje się naprawić. 

Przyjaciele – to efekt społecznej (stadnej) natury człowieka i potrzeby współpracy 

dającej przetrwanie. Zarówno w dzieciństwie, jak i w życiu dorosłym przyjaciele uczą 

jednostkę prawidłowych (zdrowych) relacji ze stale zmieniającym się środowiskiem 

naturalnym i społecznym. Z jednej strony są oni rozszerzeniem stosunków rodzinnych 

w gronie osób nowych, z drugiej strony są uzupełnieniem braków dostrzeganych przez 

jednostkę w rodzinie macierzystej. Ale przyjaciele dostarczają jednostce także nowych 

wzorów myślenia i zachowania oraz postaw, dążeń i pragnień. 

Trwałe wartości moralne – to zestaw wartości moralnych najgłębiej zakorzenionych 

w człowieku, np. moralnych wartości tkwiących w religiach. Człowiek wciąż jest istotą 

religijną [22], więc podstawowe religijne wartości moralne, np. dekalog w judaizmie 

i chrześcijaństwie lub zasady moralne w islamie, są podobne niemal we wszystkich 

religiach świata i tworzą moralny fundament ludzkości. Wydaje się, że skoro religia 

jest adaptacyjnym i przetrwaniowym narzędziem mózgu (jako element kultury, która 

jest jego adaptacyjno-przetrwaniowym produktem i narzędziem [23]), to religijnie 
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ukształtowane trwałe wartości moralne nadal będą moralnym fundamentem ludzkości 

i ważnym elementem adaptacyjno-podmiotowego wychowania. 

Troska o naturalne środowisko. Choć człowiek jest najwszechstronniej przystoso-

wanym organizmem na Ziemi, to naturalne środowisko jest wciąż naturalnym domem 

dla jego organizmu; zatem niszcząc przyrodę – niszczy on naturalne podstawy swojej 

egzystencji. Rozwijając swą kulturę, która jest narzędziem adaptacji do środowiska 

i przetrwania w nim, człowiek nie może zapominać o naturze, z której się wywodzi 

i której ciągle jest częścią. Dlatego musi on utrzymywać zdrową równowagę pomiędzy 

korzystaniem z zasobów natury, by przetrwać, a jej ograniczonymi zasobami i koniecz-

nością ich efektywnego odnawiana. Szacunek dla przyrody (i jej ochrona) jest więc 

jednym z podstawowych warunków przetrwania ludzkości. 

Przedstawione wyżej cele wychowania adaptacyjno-podmiotowego są dla AHW 

najbardziej uniwersalnym zestawem wychowawczym realizującym adaptacyjne 

i przetrwaniowe potrzeby jednostki na wszystkich poziomach HPM. Z tego powodu 

realizację wyżej przedstawionego zestawu celów wychowawczych nazwiemy adapta-

cyjno-podmiotowym stylem wychowania (A/PSW) i zaproponujemy jako alternatywę 

dla przedstawionych tu stylów wychowania oraz innych nurtów wychowania 

popularnych w pedagogice. 

4. Istotne elementy w procesie wychowania – porównanie 

Po szczegółowym opisie przedstawionych wyżej stylów wychowania spróbujemy 

zbudować ich modele z charakterystycznymi elementami i oddziaływaniem tych 

elementów na siebie oraz na wychowywany podmiot – dziecko (przez rodziców 

i wychowawców) oraz dorosłego człowieka (wychowującego się przez samowycho-

wanie). Z opisu wynika, że ogólny model takiego wychowania będzie wyglądał 

następująco: 

1. Rodzice → Wychowawcy → Dziecko → Formy Wychowania → Rezultaty 

Wychowania → Wyzwania Środowiska → Dorosły (Samowychowanie) → 

Potrzeby Adaptacyjne → Formy ich Zaspokojenia → Adaptacja Wychowanka 

Schemat (1) jest uogólnionym modelem wychowania, który ulegając aplikacyjnym 

modyfikacjom, pokazuje różnicę pomiędzy wychowaniem autorytarnym a adaptacyjno- 

-podmiotowym. Modyfikacja modelu (1) przedstawiająca styl autorytarny (2) jest 

następująca: 

2. Wychowawcy → Dziecko → Formy Wychowania (Zbiorowe) → Rezultaty 

Wychowania (Wzorcowe) → Wyzwania Środowiska (Zróżnicowane) → 

Potrzeby Adaptacyjne (Zewnętrzne) → Formy ich Zaspokojenia (Narzucone) 

→ Adaptacja Wychowanka (Zagrożona) 

W modelu autorytarnym (2) pominięto udział rodziców w wychowaniu dziecka, 

ponieważ decydującą rolę odgrywa w nim wychowawca, którego zadaniem jest 

stworzenie „wzorcowego” wychowanka. W starożytnej Sparcie był nim wzorowy 

wojownik a w komunistycznej Rosji – wzorowy komunista. W modelu (2) pominięto 

również samowychowanie, ponieważ w systemie totalitarnym (o czym mówią 

przedstawione wyżej opisy) autorytarny system wychowawczy nie przewiduje 

niezależnego samo-wychowywania się dorosłych; dominuje nieustanne wychowawcze 

kształtowanie jednostki przez totalitarny system państwowy. W rezultacie sponta-

nicznie powstające egzystencjalne potrzeby (z HPM) jednostki (w takim systemie) 
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tylko częściowo mogą być zaspokajane, co prowadzi jednostkę do frustracji (mamy 

wiele opisów życia w komunizmie, np. w dziele „Archipelag GUŁag 1918-1956” [24]) 

ze szkodą dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a egzystencjalne przetrwanie jest 

permanentnie zagrożone. 

Modyfikacja modelu (1) przedstawiająca adaptacyjno-podmiotowy styl 

wychowania (A/PSW) jest następująca: 

3.  Rodzice + Wychowawcy → Dziecko → Formy Wychowania (Indywidualne 

w A/PSW) → Samowychowanie (Reaktywne) → Formy Wychowania (Podmio-

towe w A/PSW) → Rezultaty Wychowania (Zamierzone) → Wyzwania 

Środowiska (Stopniowane, Zróżnicowane) → Potrzeby Adaptacyjne (Wewnę-

trzne z HPM) → Formy ich Zaspokojenia (Optymalne w A/PSW) → Adaptacja 

Wychowanka (Niezagrożona) 

W modelu adaptacyjno-podmiotowym (3) rodzice współpracują z wychowawcami 

ich dziecka, wspólnie poznają dziecko oraz wspólnie zdobywają wiedzę na temat 

właściwego postępowania w procesie dostarczania mu wiedzy adaptacyjnej i przetrwa-

niowej dającej dziecku coraz większą samodzielność w rozwiązywaniu jego osobistych 

problemów życiowych (A/PSW). Ową wiedzę rodzice i wychowawcy pozyskują od 

reprezentantów użytecznych w takim wychowaniu dyscyplin naukowych w ramach 

interdyscyplinarnych konsultacji. 

W modelu tym dziecko ma swój czas na spontaniczne samowychowanie (w warun-

kach dostosowanych do jego wieku), gdzie przygotowane zadania z codziennego życia 

(A/PSW) testują zaradność dziecka i jego odporność na stres z jednej strony, a z dru-

giej – informują o postępach wychowawczych i ewentualnych koniecznych modyfikacjach 

programu wychowawczego w oparciu o wciąż pogłębianą interdyscyplinarną wiedzę.  

W tym modelu samowychowanie dorosłego człowieka wynika z jego wychowaw-

czego nawyku wyniesionego z dzieciństwa (A/PSW) i z przekonania, że samodyscy-

plina oraz racjonalna samowychowująca analiza wydarzeń codziennego życia prowadzą 

do realizacji strategicznie obranych adaptacyjnych i przetrwaniowych celów życio-

wych (w ramach A/PSW). Są one osiągane stopniowo oraz wariantowo, więc na ogół 

nie są zagrożone niepowodzeniem. W omawianym modelu (A/PSW) zarówno dziecko, 

jak i osoba dorosła uczą się aktywnego życia w społeczeństwie. 

Porównanie wyżej przedstawionych modeli wychowania pokazuje, że model 

autorytarny jest nastawiony na ukształtowanie wychowanka realizującego zewnętrzne 

cele określone przez wychowawców. Okazuje się, że takich sytuacji w codziennym 

życiu jednostek jest niemało. Przykładem może być świat sportu, gdzie osiągnięcie 

mistrzostwa sportowego w określonej dyscyplinie wymaga od kandydata ścisłego 

przestrzegania zaleceń (poleceń) jego trenerów. Przykładem autorytarnego wychowawcy 

może być trener Hubert Wagner w stosunku do siatkarzy, z którymi zdobył m.in. 

mistrzostwo olimpijskie w Montrealu w 1976 roku. Gdy obejmował reprezentację 

Polski siatkarzy, powiedział:  

Możecie mówić, że jestem ostatnim draniem i najgłupszym trenerem na 

świecie. To mnie nie obchodzi. Ale musicie nie tylko dokładnie słuchać, co 

mówię, ale i święcie wierzyć, że mam rację. A komu się nie podobają moje 

zasady, niech... [25]. 
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Podobne sytuacje można spotkać w dziedzinie muzyki, śpiewu i tańca, gdzie 

wychowanie autorytarne, dla osiągnięcia poziomu mistrzowskiego, sprawdza się 

najlepiej. 

Odwrotne podejście do wychowania prezentuje adaptacyjno-podmiotowy styl 

wychowania (A/PSW). Tu wychowanie koncentruje się na wydobyciu z wychowanka 

jak największej ilości adaptacyjno-przetrwaniowych potrzeb (z HPM), które w postaci 

zrealizowanych zaspokojeń stworzą doskonałe zabezpieczenie dla atrakcyjnej egzy-

stencji jednostki w zaprzyjaźnionym z nią społeczeństwie. Realizujący tę ideę styl 

wychowania (A/PSW) jednostki nie wyklucza jej mistrzostwa w sporcie, muzyce, 

śpiewie i w tańcu, ale jest ono osiągane poprzez niejednokrotnie skrajnie wymagające 

samowychowanie podmiotowe, skoro jednostka nie akceptuje wychowania autorytar-

nego. 

5. Podsumowanie i wnioski  

1. Artykuł prezentuje adaptacyjno-podmiotowy styl wychowania (A/PSW) w per-

spektywie adaptacyjnej hipotezy wychowania (AHW), dla której wychowanie jest 

adaptacyjnym i przetrwaniowym narzędziem mózgu jednostki w środowisku 

naturalnym i społecznym. Dla lepszego omówienia struktury i funkcji A/PSW –

przedstawiono go na tle autorytarnego stylu wychowania, który można uznać za 

styl przeciwstawny do A/PSW. 

2. Za punkt wyjścia rozważań o wychowaniu przyjęto jego definicję, która określiła 

przedmiot oraz zakres tych rozważań. Według niej wychowaniem jest takie 

oddziaływanie środowiska przyrodniczego i społecznego na jednostkę, które 

kształtuje jej tożsamość, osobowość i postawy. W tej perspektywie wychowanie to 

zarówno proces (sposób, siła, czas) wychowawczego oddziaływania (OW) 

środowiska na jednostkę, jak i skutek tego oddziaływania (SWO) w postaci wycho-

wawczej modyfikacji tożsamości, osobowości oraz postaw (TOP) jednostki.  

3. Adaptacyjno-podmiotowy styl wychowania (A/PSW), według AHW, powinien 

spełniać dwa podstawowe warunki: proces i skutek wychowania winien mieć dla 

jednostki charakter podmiotowy i adaptacyjny w odniesieniu do jej tożsamości, 

osobowości i postaw, a cele wychowania jednostki winny skupiać się na realizacji 

egzystencjalnych potrzeb zdefiniowanych wewnątrz poziomów HPM. W zakresie 

tożsamości adaptacyjne wychowawcze zachowanie winno wynikać ze świadomej 

i swobodnej decyzji jednostki: „ja chcę”, albo „ja muszę” w pewien sposób 

postąpić. W zakresie osobowości adaptacyjne wychowawcze zachowanie winno 

polegać na świadomym kształtowaniu optymalnego charakteru, jaki prezentuje  

„sangwinik”, który dla adaptacji jest efektywniejszy niż choleryk, melancholik 

czy flegmatyk [26]. W zakresie postaw, adaptacyjne wychowawcze zachowanie 

winno wynikać ze światopoglądu jednostki opartego głównie na racjonalnej 

wiedzy o otaczającym świecie. 

4. Realizacją wymienionych wyżej warunków (w A/PSW) jest następujący zestaw 

wychowawczych celów: dobre zdrowie, przydatna wiedza, rodzina i przyjaciele, 

trwałe wartości moralne oraz troska o naturalne środowisko. Dobre zdrowie 

pozytywnie oddziałuje zarówno na tożsamość, osobowość, jak i na postawy 

jednostki, ponieważ jest oznaką braku chorób zakłócających jej fizyczną oraz 

psychiczną siłę, a także rozwój. Przydatna wiedza pozytywnie wpływa na postawy 
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jednostki, ponieważ kształtuje racjonalny światopogląd, który jest podstawą 

racjonalnych (adaptacyjnych) zachowań. Rodzina i przyjaciele są pierwszym 

i często najgłębszym społecznym doświadczeniem jednostki, gdzie rozwijają się jej 

potrzeby ze wszystkich poziomów HPM. Aktywne i bliskie wychowawcze 

doświadczanie rodziny i przyjaciół jest koniecznym (minimalnym) warunkiem 

prawidłowego wychowania, czyli efektywnego (adaptacyjnie) rozwoju tożsamości 

osobowości i postaw jednostki w środowisku przyrodniczym i społecznym. 

Trwałe wartości moralne – to zasady, normy określające, co jest dobre, a co złe, które 

są dla człowieka niezmienne w czasie i przestrzeni. Trwałość wartości moralnych 

człowieka wynika z faktu, że wszyscy ludzie należą do tego samego gatunku 

Homo sapiens oraz mieszkają na tej samej planecie Ziemia, więc posiadają bardzo 

podobne potrzeby egzystencjalne w bardzo podobnym środowisku naturalnym, 

a nawet społecznym (na przestrzeni wielu tysiącleci). Trwałość wartości moralnych 

człowieka najwyraźniej odzwierciedla się w jego wierzeniach religijnych i w zasa-

dach moralnych, jakie za nimi stoją. Jednym z najtrwalszych zestawów wartości 

moralnych człowieka na Ziemi jest Dekalog, ponieważ został uznany przez 

ludzkość (jej zdecydowaną większość [22]) za największą wartość wychowującą 

jednostkę w środowisku. Troska o naturalne środowisko – to jedna z najpóźniej 

uświadomionych przez jednostki i społeczeństwa wychowawczych aktywności 

człowieka zaślepionego chęcią coraz wygodniejszego życia kosztem przyrody. 

W warunkach postępującej rewolucji naukowej, technicznej i społecznej wytworzył 

się konsumpcjonizm tworzący z jednej strony ogromną nadprodukcję dóbr,  

a z drugiej strony olbrzymią ilość odpadów produkcyjnych i konsumpcyjnych (sta-

łych, ciekłych i gazowych) w skali świata. Na końcu proces ten objawił się w po-

staci ekologicznej, estetycznej i zdrowotnej katastrofy, której skutki zagrażające 

egzystencji człowieka – zmusiły go do nowej postawy, gdzie troska o naturalne 

środowisko jest ważnym programem wychowawczym (w ramach A/PSW). 

5. Jeśli chodzi o drugi warunek, jaki winien spełniać A/PSW, tj. by wychowanie 

realizowało egzystencjalne potrzeby zdefiniowane wewnątrz HPM jednostki, to 

porównanie celów wychowawczych wymienionych w A/PSW z poszczególnymi 

poziomami HPM prowadzi do następujących wniosków: 1) podstawowe koniecz-

ności życiowe (HPM) jednostki najbardziej realizowane są przez jej dobre zdrowie, 

rodzinę i przyjaciół oraz przez ochronę naturalnego środowiska (A/PSW); 2) 

bezpieczeństwo jednostki przez porządek i prawo (HPM) najbardziej realizowane 

jest przez jej przydatną wiedzę i trwałe wartości moralne (A/PSW); 3) przynależ-

ność i miłość, silne więzy z grupą (HPM) jednostki najbardziej realizowane są 

przez jej rodzinę i przyjaciół oraz trwałe wartości moralne (A/PSW); 4) poczucie 

własnej wartości jednostki przez własne osiągnięcia lub bycie zauważonym 

(HPM) najbardziej realizowane są przez jej dobre zdrowie, rodzinę i przyjaciół 

oraz przez przydatną wiedzę (A/PSW); 5) samospełnienie jednostki na szczycie 

osobistych dążeń (HPM) najbardziej realizowane jest przez jej przydatną wiedzę 

oraz trwałe wartości moralne (A/PSW); 6) wyjście jednostki poza siebie, 

doświadczenie komunii z innymi (HPM) najbardziej realizowane jest przez jej 

przydatną wiedzę, rodzinę i przyjaciół, trwały system moralny oraz ochronę 

naturalnego środowiska (A/PSW). 
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6. Ponieważ A/PSW ma charakter adaptacyjny i przetrwaniowy, to jego wychowaw-

czym celem jest przystosowanie jednostki do środowiska (społecznego i przyrod-

niczego), by mogła w nim przetrwać, tj. maksymalnie (świadomie) przedłużyć 

psychofizyczną egzystencję swego organizmu. Wśród zewnętrznych, niezależnych 

od jednostki ograniczeń tak rozumianego przetrwania są (najpierw) ograniczenia 

biologiczne, przyrodnicze, społeczne i wychowawcze, a następnie (w młodości 

i dorosłości) dochodzą błędy adaptacyjne, które ona sama popełnia. A/PSW 

zakłada, iż w dzieciństwie adaptacyjny sukces jednostki (przy danych ogranicze-

niach) całkowicie zależy od rodziców i wychowawców, natomiast w młodości 

i dorosłości sukces wychowawczy coraz bardziej jest zależny od niej samej. Lecz 

A/PSW nie tylko jasno określa odpowiedzialność za wychowanie najpierw dziecka, 

potem osoby młodej, a na końcu osoby dorosłej, ale także proponuje konkretny 

program wychowawczy umożliwiający adaptacyjny i przetrwaniowy sukces. 

7. Skoro wychowawczy (adaptacyjny) sukces osoby dorosłej całkowicie zależy od 

niej samej, to powinna ona nieustannie pogłębiać przydatną wiedzę adaptacyjną, 

planować swe codzienne życie, przewidywać zagrożenia w realizacji swych 

projektów i przygotowywać rozwiązania awaryjne, szacować ich koszty i organi-

zować środki do ich realizacji. Według AHW takie rezultaty adaptacyjne może 

osiągnąć dorosła jednostka dzięki zastosowaniu A/PSW w procesie swego 

samowychowania. Ponieważ adaptacja (zgodnie z A/PSW) odbywa się w środo-

wisku przyrodniczym i społecznym, to ograniczenia związane z adaptacją będą 

wynikały z interakcji jednostki z naturalnym środowiskiem, innymi ludźmi, 

grupami społecznymi, całym społeczeństwem oraz państwem (jako narzędziem 

przetrwania społeczeństwa [4]). W związku z tym należy pamiętać, że efektywna 

adaptacja (dająca maksymalne przetrwanie) bez współpracy jednostki z tymi 

elementami otaczającego świata jest niemożliwa. Przyjęcie tej zasady wraz 

z A/PSW pozwoli jednostce osiągnąć wychowawczy sukces, co jest najogólniejszą 

konkluzją wynikającą z treści niniejszego artykułu. 

8. Niniejszy artykuł jest wstępnym opisem struktury oraz funkcji A/PSW i nie wyczer-

puje problematyki wychowania adaptacyjno-podmiotowego w nim przedstawionej. 

Z tego powodu A/PSW z jednej strony wymaga dalszych badań i testów, a z drugiej 

strony wymaga on krytycznej oceny ze strony innych badaczy, na co autor 

artykułu bardzo liczy.  
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Od wychowania autorytarnego do podmiotowego. Rozważania w perspektywie 

adaptacyjnej 

Streszczenie 

Jeśli kultura jest konfiguracją wyuczonych zachowań (oraz ich skutków), których elementy składowe są 

wspólne i przekazywane przez członków określonego społeczeństwa (Linton, 1945, s. 32), to proces 

wychowania człowieka w tym społeczeństwie jest również częścią kultury tego społeczeństwa. Z kolei 

celem każdego żywego mózgu jest zwiększenie szans przetrwania organizmu, którym ten mózg zarządza 

(Newberg i in. 2002, s. 15). Logiczne połączenie obu stwierdzeń oznacza, że wychowanie jest 

adaptacyjnym i przetrwaniowym oraz podmiotowym narzędziem (mózgów) jednostek, które dla swego 

przetrwania korzystają z wychowawczych osiągnięć danego społeczeństwa (adaptacyjna hipoteza 

wychowania, AHW). 

Lecz wychowanie (podobnie jak sama kultura) w społeczeństwie pluralistycznym przyjmuje różne formy 

i treści, co niejednokrotnie zamiast wzmacniać (adaptacyjnie i przetrwaniowo) jednostkę i społeczeństwo, 

osłabia je poprzez konkurencję różnych, czasem przeciwstawnych, stylów wychowania. Celem artykułu 

jest zwrócenie na ten fakt uwagi oraz przedstawienie adaptacyjnej i przetrwaniowej funkcji wychowania na 

przykładzie dwóch wzajemnie przeciwstawnych wychowawczych stylów: autorytarnego i podmiotowego. 

W tym celu wychowanie definiuje się jako wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska 

społecznego i przyrodniczego na człowieka, kształtujące jego tożsamość, osobowość i postawy (Encyklopedia 

PWN), zaś pojęcie adaptacji i przetrwania w środowisku jako dążenie mózgu do zaspokojenia (dających 

mu adaptację i przetrwanie) potrzeb z hierarchii potrzeb Masłowa. Artykuł pokazuje, że wśród wielu 

stylów wychowania najbardziej pożądanym przez mózg jest taki styl, który zapewni organizmowi 

jednostki najlepszą adaptację (dającą przetrwanie) w środowisku. Artykuł udowadnia, że – zgodnie 

z AHW – systemem, który dostateczne wypełnia te wychowawcze potrzeby mózgu jest adaptacyjno- 

-podmiotowy system wychowania (A/PSW) przedstawiony w niniejszym artykule.  

Słowa kluczowe: wychowanie podmiotowe, wychowanie autorytatywne, wychowanie adaptacyjne, 

adaptacyjna funkcja mózgu 
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From authoritarian to the subjectivity upbringing. Considerations in an adaptive 

perspective 

Abstract 

If "culture is a configuration of learned behaviours (and their effects), the components of which are shared 

and transmitted by members of a particular society" (Linton, 1945, p. 32), the process of upbringing a 

person in this society is also part of the culture of that society. On the other hand, "the goal of every living 

brain has been to enhance the organism’s chances of survival" (Newberg et al. 2002, p. 15). The logical 

combination of both statements means that upbringing is an adaptive, survival and subjectivity tool (of the 

brains) of individuals who, for their survival, benefit from the upbringing achievements of a given society 

(adaptive upbringing hypothesis, AUH). 

 But upbringing (like culture itself) in a pluralist society takes various forms and contents, which often, 

instead of strengthening (adaptively and surviving) the individual and society, weaken them through the 

competition of different, sometimes opposing, upbringing styles. The aim of the article is to draw attention 

to this fact and to present the adaptive and survival function of upbringing on the example of two mutually 

opposing upbringing styles: authoritarian and subjectivity. For this purpose, upbringing is defined as "all 

phenomena related to the impact of the social and natural environment on man, shaping his identity, 

personality and attitudes" (PWN Encyclopaedia), and the concept of adaptation and survival in the 

environment as the brain's pursuit of satisfaction (giving him adaptation and survival) of needs from the 

Hierarchy of Needs of Maslow. The article shows that among the many styles of upbringing, the most 

desirable style for the brain is the one that will ensure the best adaptation to the environment for the 

individual's organism. The article proves that the system that satisfies the brain’s upbringing needs is the 

adaptive-subjectivity upbringing style, A/SUS, presented in the article. 

Keywords: subjectivity upbringing, authoritative upbringing, adaptive upbringing, adaptive brain function 
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Inga Maria Smoleń1 

Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe 

(CLIL) na etapie edukacji wczesnoszkolnej  

1. Wstęp  

W wyniku postępującej globalizacji oraz rozwoju nowych technik informatycznych 

możliwość porozumiewania się w językach obcych jest podstawową umiejętnością 

współczesnych czasów. Sprawne posługiwanie się językiem obcym podnosi poziom 

kultury oraz otwiera nowe możliwości rozwoju. W obecnych czasach nauka języka 

angielskiego odbywa się równolegle z nauką języka ojczystego. O skuteczności 

nauczania decyduje kilka czynników, m.in. doświadczony nauczyciel posługujący się 

odpowiednimi metodami, zdolności językowe ucznia, jego motywacja, pracowitość, 

wytrwałość, ciekawa tematyka zajęć oraz wiek uczniów. Każdy człowiek ma pewien 

potencjał lingwistyczny, który można rozwijać na różnych etapach życia. Każdy, kto 

rozpoczyna naukę języka obcego, powinien wybrać dla siebie odpowiednią metodę 

uczenia się. Dzieci będą uczyć się inaczej niż dorośli, ponieważ nie są jeszcze 

świadome, jak powinien przebiegać proces edukacji, nie mają opracowanych strategii 

uczenia się. W przypadku najmłodszych – najlepszym rozwiązaniem jest immersja 

językowa oraz zajęcia dwujęzyczne. Jeśli już od najmłodszych lat będziemy 

„zanurzać” dzieci w języku obcym, zalety takiego nauczania będą odczuwalne przez 

całe życie. Nauka języków jest dla ludzkiego mózgu ogromnym wyzwaniem i niesie za 

sobą wiele korzyści – ucząc się, stymulujemy rozwój poznawczy, społeczny, 

emocjonalny.  

2. Edukacja dwujęzyczna 

Edukacja dwujęzyczna w ciągu ostatnich kilku lat zyskała na popularności i jest 

bardzo ceniona. Można zaobserwować znaczny wzrost liczby placówek edukacyjnych, 

które oferują nauczanie w języku obcym nowożytnym dla najmłodszych dzieci. 

W projekcie „The Framework of Reference of Pluralistic Approaches to Languages and 

Culture” [1], zgodnie z założeniami Rady Europejskiej odnośnie do nauczania języków 

obcych, zostały opisane 4 najważniejsze założenia w nauczaniu dwujęzycznym: 

• otwarcie na języki; 

• interkomprehensja, czyli zrozumienie języków pokrewnych; 

• podejście międzykulturowe; 

• zintegrowane podejście dydaktyczne do uczenia się wielu języków. 

Realizacja tych założeń może wspierać przygotowanie dzieci do życia w świecie 

wielojęzycznym i różnokulturowym. Założenia te mogą być też wskazówką dla 

nauczycieli, jak organizować proces dydaktyczny, aby osiągać jak najlepsze efekty 

nauczania. Przede wszystkim nauczyciele powinni prowadzić zajęcia tak, aby treści 

przedmiotowe przeplatały się ze sobą, aby informacje zdobywane przez dzieci 

tworzyły logiczną, spójną całość. Ważne jest takie skonstuowanie zajęć, by pomagały 

 
1 inga.maria.maczka@uw.edu.pl, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski. 



 

Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL) na etapie edukacji wczesnoszkolnej 
 

27 

 

dzieciom myśleć samodzielnie, wielopłaszczyznowo. Aby było to możliwe, zajęcia 

przedmiotowo-językowe nie powinny stanowić odrębnych przedmiotów. Połączenie 

nauki przedmiotowej z naturalnym uczeniem się języka jest obiecującą perspektywą 

nauczania. Koncepcja ta wykorzystuje wrodzoną ciekawość u dzieci i chęć poznawania 

świata. Dzięki temu można osiągnąć większą motywację ucznia do nauki i lepszą 

efektywność nauczania i tworzyć lepsze szanse oraz możliwości na przyszłość dzieci.  

2.1. Cechy rozwojowe dzieci i specyfika przyswajania języka obcego 

W książce „Understanding children’s development” Smith [2], tworząc charakte-

rystykę dzieci w wieku wczesnoszkolnym, korzystał z teorii psychorozwoju opisanej 

przez Eriksona oraz Piageta. Według Piageta najważniejsze dla rozwoju dziecka są 

pierwsze trzy etapy: niemowlęctwo (od urodzenia do 18 miesięcy), wczesne dzieciństwo 

(2-3 lata) i etap przedszkolny (od 3 do 5 lat). Zachowania dzieci w wieku przed-

szkolnym charakteryzują się niezależnością, poczuciem autonomii, a jednocześnie 

poczuciem wstydu i niepewności. Dzieci z jednej strony są otwarte na świat, chłonne 

wiedzy, przebywania z rówieśnikami, a z drugiej – są egoistyczne i mają trudności ze 

zrozumieniem pomysłów i myśli innych osób. Erikson tworząc teorię psychorozwoju, 

zwrócił uwagę na to, że w okresie przedszkolnym dzieci doświadczają pierwszych 

kontaktów z rówieśnikami, wykazują inicjatywę i są ciekawe środowiska. Starają się 

odczytywać sylaby z zapisu globalnego i używać symboli, tworzyć własne kryteria 

oraz klasyfikować kształty i rozmiary. Stwierdził, że dzieci są egocentryczne, subiektywne 

i zależne. Przyswajanie języka, a zwłaszcza przyswajanie języka obcego zależy od faz 

i tempa rozwoju dziecka. Dzieci w wieku przedszkolnym, czyli od 6 do 10 lat, według 

teorii przedstawionej przez Piageta, znajdują się na etapie przedoperacyjnym. To stadium 

charakteryzuje się gwałtownym rozwojem pojęciowym, początkową koordynacją 

operacji umysłowych (analiza, klasyfikacja, synteza, porównywanie, wnioskowanie) 

oraz znacznym rozwojem mowy. Dzieci do II etapu edukacyjnego uczą się poprzez 

obserwację i bezpośrednie nauczanie. Intuicyjnie opierają się na wiedzy i doświadcze-

niach zdobytych podczas poprzednich etapów rozwoju; jednak ich proces umysłowy nie 

jest w pełni rozwinięty, a zatem nadal nie wiedzą, jak się zachować. Zarówno Piaget, 

jak i Erikson wspomnieli również o kilku negatywnych aspektach psychologicznych tego 

okresu życia, w tym o stresie, który może sprawić, że dzieci mogą być sfrustrowane 

i agresywne w stosunku do nauczycieli oraz rówieśników [3]. Dzieci w wieku wczesno-

szkolnym są na granicy między stadium myślenia przedoperacyjnego i stadium 

myślenia konkretnego. Obecnie, rozpoczynając edukację w szkole, dzieci są w wieku 

między 6. a 7. rokiem życia. Na tym etapie rozwojowym dziecko jest gotowe do 

podejmowania nowych działań, ale ma problem z rozgraniczeniem świata fantazji od 

rzeczywistego, z planowaniem działania i doprowadzeniem go do końca. Pomagają 

w tym zadania stawiane przez dorosłych oraz wsparcie okazywane przy ich wypełnianiu. 

Jednak rodzice i nauczyciele muszą się coraz bardziej wycofywać z bezpośredniej 

pomocy, ponieważ samodzielność w coraz to nowych obszarach działania to podstawa 

rodzącej się u dziecka inicjatywy.  

Dzieci przyswajają język w sposób naturalny, w trakcie codziennych czynności, 

obserwacji otoczenia, słysząc dorosłych i rówieśników. Rozwój mowy u dzieci 

rozpoczyna się już w okresie prenatalnym, kiedy dziecko jest w stanie usłyszeć głos 

mamy [4]. Po urodzeniu noworodek rozpoznaje jej głos oraz reaguje na mowę. 
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Niemowlęta zaraz po narodzinach reagują na różnice fonetyczne oraz rozróżniają 

dźwięki mowy. Rozumienie mowy jest uprzednie do tworzenia własnych wypowiedzi. 

Zanim dzieci zaczną używać słów, na kilka miesięcy wcześniej znają ich znaczenie. 

Przyjmuje się, że do 3. roku życia dziecko przyswaja ok. 1000 słów, podstawowe 

zasady gramatyczne, a także potrafi wypowiedzieć prosty komunikat. Dodatkowo nie 

da się przyśpieszyć procesu przyswajania języka ojczystego, jednakże brak ekspozycji 

na mowę ludzką może znacznie opóźnić rozwój.  

Przyswajanie języka przez dziecko polega na połączeniu dźwięku z jego znacze-

niem. Jest to sposób poszerzania wiedzy, który nie wymaga większego wysiłku 

intelektualnego, specjalnej koncentracji na zadaniu i zaangażowania. Dzięki mowie 

matczynej, która jest unikatowa, dziecko od momentu narodzin jest w stanie tworzyć 

własne strategie językowe, w umyśle powstają mapy mowy, które zapamiętują 

informacje fonetyczne dla danego języka. Dodatkowo dziecko od pierwszych chwil 

zaczyna tworzyć schematy pamięciowe, które będą pełniły ważną funkcję w nabywaniu 

języka, w szczególności pamięć deklaratywna (typ pamięci długotrwałej), która składa 

się z dwóch podsystemów:  

• pamięci epizodycznej, która przechowuje wszystkie wydarzenia z życia człowieka;  

• pamięci semantycznej, która odpowiada za zapamiętywanie zasad gramatycznych, 

reguł oraz znaczeń słów.  

Przyjmuje się, że im wcześniej się rozpocznie przyswajanie języka obcego, tym 

łatwiej jest opanować językową funkcjonalność i uwrażliwić się na różnice fonetyczne. 

Nabywanie drugiego języka zawsze łączy się z doświadczeniami przyswajania języka 

ojczystego. Dodatkowo ma na to wpływ wiek, płeć, style i strategie uczenia się, 

uzdolnienia, osobowość oraz w późniejszych latach – motywacja. Na proces nabywania 

L2 (second language) będzie miał wpływ wysoki poziom inteligencji językowej. 

Dzieci z takim typem inteligencji lingwistycznej będą wykazywać dużą wrażliwość na 

dźwięk, brzmienie, rytm, modulację głosu i znaczenie słów [5].  

W procesie nabywania i kształcenia językowego istotne są dwa czynniki: społeczny 

oraz biologiczny. Dzieci na samym początku osłuchują się z językiem matczynym 

i potocznym, na który ma wpływ środowisko, kultura i region. Czynniki biologiczne są 

kształtowane w pamięci, a ośrodki mowy znajdują się w korze mózgowej. Neuro-

lingwiści w swoich badaniach stwierdzili, że w procesie nabywania języka obie 

półkule pełnią ważną funkcję. Nauka języka ojczystego stymuluje lewą półkulę. Lewa 

półkula jest odpowiedzialna za fleksję, składnię i morfologię. Ucząc się języka obcego, 

angażujemy w proces dydaktyczny prawą półkulę, która koduje informacje wzrokowo-

przestrzenne, umie odczytać intonację wypowiedzi oraz wspiera odbiór komunikacji 

niewerbalnej. Badania nad nauczaniem języka obcego przez dzieci cały czas się 

rozwijają. Coraz częściej mówi się o nauczaniu poprzez immersję, zaletach wczesnego 

wprowadzania języka obcego oraz korzyściach związanych z edukacją dwujęzyczną. 

Aby zrozumieć badania na temat akwizycji drugiego języka, należy wyjaśnić dwa 

pojęcia: przyswajanie oraz uczenie się. Definicję akwizycji, inaczej przyswajania, 

można rozumieć jako:  

• świadome nabywanie języka obcego poprzez ekspozycję na dany język;  

• proces świadomego i nieświadomego przyswajania języka [6].  
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Przyjęło się, że proces przyswajania języka odnosi się głównie do języka 

ojczystego, kiedy przebiega on w sposób naturalny dla dziecka, wraz z jego rozwojem. 

O etapie uczenia się języka obcego można mówić w momencie, kiedy dzieci mają już 

pewną wiedzę o języku ojczystym, stają się świadome różnic fonetycznych i grama-

tycznych pomiędzy dwoma językami. W przedszkolu czy w szkole można łatwo 

zaobserwować różnicę między nabywaniem zdolności językowych w L1 i L2. Różnice 

dotyczą doboru słownictwa, tematyki zajęć, a także momentu, kiedy dzieci zaczynają 

się uczyć czytać i pisać. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym są pełne energii, ciekawe 

świata, zadają dużo pytań. Jednak ich moment skupienia na jednej czynności jest 

bardzo krótki. Dlatego warto zadać sobie pytanie, jak efektywnie wprowadzać naukę 

drugiego języka dla dzieci, aby uczenie się L2 było tak skuteczne, jak nauka języka 

ojczystego. Niewątpliwie nauka dzieci języka obcego jest jednym z największych 

wyzwań dydaktycznych, ale także daje dużo satysfakcji obydwu stronom. Jak już 

wspomniałam wcześniej, uczniowie w wieku wczesnoszkolnym uczą się wielozmy-

słowo: poprzez ruch, dźwięk, smak, wzrok, dotyk. Wpływa to korzystnie na rozwój 

inteligencji wielorakich i pomaga w pełni doświadczyć języka. 

3. Nowe podejście do nauczania języka obcego – CLIL 

3.1. CLIL w perspektywie historycznej 

Edukacja dwujęzyczna ma długą tradycję zwłaszcza w państwach, które mają 

więcej niż jeden język urzędowy, w Europie np.: Szwajcaria czy Luksemburg, gdzie 

dwujęzyczna edukacja w języku niemieckim i francuskim jest obowiązkowa od 1843 

roku. W latach 60. i 70. metoda nauczania dwujęzycznego zaczęła się rozwijać na 

świecie oraz w Europie dzięki kanadyjskiemu programowi immersion teaching, czyli 

kształceniu językowemu poprzez zanurzenie. Program ten został wprowadzony dla 

dzieci anglojęzycznych mieszkających we francuskojęzycznej kanadyjskiej prowincji 

Quebec. Początkowo programy immersyjne były traktowane jako zajęcia dodatkowe, 

wyrównujące poziom i przystosowujące dzieci do życia w środowisku francusko-

języcznym. Zajęcia te przyniosły uczniom wiele korzyści, w proces dydaktyczny byli 

zaangażowani nie tylko nauczyciele, ale również rodzice i rząd. Kanadyjskie 

doświadczenie jest idealnym przykładem jednostronnej immersji dla dzieci obcoję-

zycznych. W późniejszych latach idea zajęć dwujęzycznych przeniosła się do Stanów 

Zjednoczonych, jako system wsparcia dla dzieci latynoskich, Azjatów i emigrantów 

z Europy. W latach 60. w Wielkiej Brytanii rozwinął się program LAC movement – 

Language across the curriculum, który zapewnia uczniom korzystanie z języka 

angielskiego nie tylko na zajęciach językowych. Głównym założeniem tego programu 

była poprawa umiejętności komunikacyjnych, nauka wykorzystywania języka w różnych 

sytuacjach życiowo-edukacyjnych oraz poszerzenie specyficznego słownictwa. Celem 

tego programu było zachęcenie uczniów do brania udziału w interdyscyplinarnych 

projektach międzynarodowych. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych został 

stworzony WAC – Writing across the curriculum, który miał na celu doskonalenie 

warsztatu pisarskiego uczniów dwujęzycznych [7].  

W latach 70. Komisja Europejska zaczęła promować nauczanie przedmiotowe 

poprzez więcej niż jeden język. W 1983 roku Parlament Europejski zachęcił do 

stworzenia nowych programów edukacyjnych tak, aby ulepszyć metody nauczania 

języków obcych [8]. Nie wszystkie formy i metody z kanadyjskiego programu 
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immersyjnego można było odnieść do europejskich realiów, ale rozpoczęły one szereg 

badań i zmian w programach dydaktycznych i zainspirowały do zmian. Pierwszym 

ogólnoeuropejskim programem, który miał na celu wprowadzenie innowacyjnych 

metod był program Lingua – programme to promote foreign language learning, 

zapoczątkowany w 1989 [9]. Program ten początkowo był kierowany do studentów 

szkół średnich oraz nauczycieli języków obcych. Uczestnicy tego programu byli 

wspierani w rozwoju, kształceniu językowym oraz mogli ubiegać się o dofinansowanie 

kursów językowych. Program Lingua został oficjalnie wprowadzony w styczniu 1990 – 

Decyzja Rady 89/489/EWG z 16.08.1989. Kolejnym ważnym dokumentem, który 

przyczynił się do rozwoju metody i była uchwała Rady z 1995 na temat nauczania 

w obcych językach innych dyscyplin niż same języki w ramach kształcenia 

dwujęzycznego (Dziennik Urzędowy C 207 z 12.08.1995) [10]. Ta sama ustawa  

miała również zachęcać nauczycieli języków obcych oraz przedmiotowych do 

podnoszenia swoich kompetencji, aktywnego uczestnictwa w wymianach międzynaro-

dowych. Komisja Europejska zwróciła uwagę na szukanie efektywnych metod nauczania 

tak, aby uczniowie potrafili porozumiewać się w trzech językach europejskich – dwóch 

obcych i ojczystym [9, 11]. W tym samym roku w życie wszedł program Socrates I, 

gdzie celem było nie tylko podnoszenie kompetencji językowej, ale także poziomu 

wiedzy na temat państw europejskich, tworzenie jedności z Europą, szanowanie różno-

kulturowości i wspomaganie procesów edukacyjnych. W latach 2000-2006 młodzież 

mieszkająca na terenie UE mogła brać aktywny udział w programie Socrates II, 

program ten działał zgodnie z ideą in varietate concordia, czyli jedności w różno-

rodności. Aby wzmocnić poczucie przynależności do Unii Europejskiej – w 2001 roku 

powstał Europejski Dzień Języków Obcych. W Socratesie II brały udział wszystkie 

państwa członkowskie UE oraz państwa kandydujące, w tym Polska w 2004 roku. 

Uczniowie mieli do wyboru następujące programy edukacyjne:  

• program Erasmus;  

• program Comenius;  

• program Lingua;  

• program Minerva;  

• program Grundtvig;  

• program Arion;  

• sieć Eurydice;  

• program Naric. 

Ostatnim realizowanym projektem językowym był Lifelong Learning Programme, 

czyli program uczenia się przez całe życie. Program LLP był podzielony na dwie 

sekcje: Lingua 1 i Lingua 2, które miały na celu promowanie nauki języków obcych 

oraz utworzenie międzynarodowej bazy materiałów dydaktycznych dla nauczycieli 

[12, 13]. Obserwując wszystkie początkowe zmiany, w 1994 David Marsh utworzył 

nową koncepcję nauczania języka obcego – CLIL. Marsh inspirował się doświadczeniem 

kanadyjskich nauczycieli oraz brytyjskim LAC [7, 8]. Fenomen CLIL został również 

nazywany umbrella term, gdzie parasol stał się symbolem różnych form używania 

języka jako narzędzia do przekazania wiedzy. Jako pierwsze w Europie zajęcia metodą 

CLIL wprowadziły: Belgia, Malta i Luksemburg. Państwa, które nie zdecydowały się 

na wprowadzenie edukacji dwujęzycznej i kształcenie przedmiotowo-językowego to: 



 

Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL) na etapie edukacji wczesnoszkolnej 
 

31 

 

Portugalia, Grecja, Dania i Islandia. Co ciekawe – w Polsce prototyp zintegrowanej 

nauki istniał już w latach 50. – w szkole był nauczany język mniejszości narodowej – 

kaszubski oraz śląski. Jednak na szerszą skalę metoda CLIL została zastosowana 

w Polsce w latach 90. Termin CLIL w edukacji istnieje już ponad 20 lat. Od momentu 

wypromowania tego sposobu nauczania zmieniały się formy i metody prowadzenia 

zajęć. Unia Europejska zapewnia swoim członkom swobodę w prowadzeniu polityki 

edukacyjnej. Nie ma jednolitego systemu nauczania, istnieją poszczególne wspólne 

inicjatywy, które są wspierane finansowo przez Unię. W większości państw człon-

kowskich zintegrowany system przedmiotowo-językowy jest prowadzony w I, II i III 

etapie edukacji. Natomiast w Belgii, Hiszpanii, we Włoszech, na Łotwie, w Polsce, 

Finlandii, Wielkiej Brytanii i Rumunii kształcenie zintegrowane CLIL zaczyna się już 

na etapie nauki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

3.2. CLIL w edukacji językowej 

Przez ostatnie kilkanaście lat na sposób postrzegania edukacji miały wpływ 

czynniki takie jak: globalizacja, emigracja, rozwój technologii i techniki czy polityka 

międzynarodowa. W Polsce obniżono wiek rozpoczęcia nauki drugiego języka, tak aby 

dać dzieciom w przyszłości większe szanse na osiągnięcie dwujęzyczności. Koncepcja 

interdyscyplinarnej nauki może dzieciom przynieść wiele korzyści. Sposób nauczania 

łączący różne dziedziny przedmiotowe jednocześnie, wspierając rozwój psychiczny, 

społeczny, fizyczny i emocjonalny, został określony jako integrated curriculum. Jego 

celem jest ciągłe motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy na temat 

otaczającego świata, szukanie podobieństw między przedmiotami, nauka umiejętnego 

wykorzystywania tej wiedzy, wspieranie zintegrowanego nauczania, tworzenie bliskiej 

więzi z nauczycielem. Obecnie wielu edukatorów poszukuje nowoczesnych metod 

nauczania, odwołując się do cech rozwojowych dzieci, ich sposobu patrzenia na 

rzeczywistość. Zgodnie z definicją SJP (Słownika Języka Polskiego) „nowoczesny” 

oznacza „właściwy nowym czasom” [14]. W naukach humanistycznych pojęcie 

nowoczesności nabrało nowego znaczenia, które można ująć: „inaczej niż dotychczas”. 

Polityka europejska wskazuje, że w nowoczesnym nauczaniu języków należy 

uwzględnić następujące aspekty:  

• multilingwizm – wielo- i różnojęzyczność, model 2+1, a także promowanie 

języków mniejszości narodowych; 

• intercomprehension, czyli wzajemne rozumienie swoich języków; 

• rozumienie wagi i wartości języków – docenianie języków obcych; 

• interakcyjne metody nauczania – dialogowość i kontakt, konwersacyjne metody 

posługiwania się w piśmie i mowie; 

• kontakt z językiem i kulturą – rozumienie dziedzictwa kulturowego państw, 

zachowań ludzi, historii języka; 

• dostosowanie celów i materiałów do potrzeb uczących się – indywidualizacja 

procesu nauczania; 

• potrzebę języków pomostowych – lingua franca, szukanie języków pomostowych, 

które będą stwarzać możliwości komunikacyjne dla mieszkańców dwóch różnych 

części Europy [15]; 

• realistyczne cele nauczania. 
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Jeśli spojrzeć na powyższe postulaty, można odnieść wrażenie, że zajęcia 

prowadzone metodą CLIL spełniają oczekiwania oraz realizują założenia polityki 

europejskiej. Zintegrowane kształcenie językowo-przedmiotowe zaczyna odbywać się 

w momencie, kiedy dziecko osiągnie swobodę w wypowiadaniu się w L1 – czyli mniej 

więcej w wieku 3-4 lat. Dodatkowo dochodzi tu aspekt poznawczy – dzieci w tym 

wieku są naturalnie ciekawe świata, czują potrzebę odkrywania go i wykazują duże 

zainteresowanie otoczeniem. Dlatego zajęcia CLIL, które łączą język i treści 

przedmiotowe, są idealną okazją dla dzieci do wejścia w świat nowego języka. 

Odnosząc się do koncepcji 4C – Content, Communication, Cognition, Culture, należy 

uznać, że najważniejszym czynnikiem podczas akwizycji języka ojczystego oraz drugie-

go jest komunikacja, w której język nie jest celem samym w sobie, tylko narzędziem 

poznawczym. Znajomość L2 jest niezwykle cenną umiejętnością, dlatego należy 

stwarzać dzieciom naturalne sytuacje do przyswajania języka. Polskim odpowied-

nikiem takiej międzyprzedmiotowej integracji jest nauczanie zintegrowane [16].  

Zintegrowana edukacja przedmiotowo-językowa jest odpowiedzią na zmiany, jakie 

dzieją się we współczesnej Europie. Nauczanie metodą CLIL – Content and language 

integrated learning daje uczniom przydatne umiejętności językowe oraz przedmiotowe. 

Zajęcia prowadzone tą metodą pozwalają na rozwój umiejętności komunikacyjnych. 

Dzieci nie przyswajają jedynie gramatyki, ale uczą się komunikacji i zdobywają 

płynność językową. W CLILu język pełni funkcję narzędzia do zdobywania wiedzy, 

a nie jest celem samym w sobie. Dodatkową korzyścią z zajęć dwujęzycznych jest 

zwiększenie wiedzy z dwóch dziedzin jednocześnie. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

z łatwością przyswajają nowe struktury językowe. W nowym podejściu nauczania 

języka obcego ważne jest przełamanie bariery językowej z L1 na L2, promowanie 

wielokulturowości, learning by doing oraz experiential learning, czyli nauka poprzez 

działanie oraz doświadczenie. W zintegrowanej edukacji przedmiotowo-językowej 

ważna jest dalsza edukacja wielozmysłowa, która pomoże dzieciom w rozumieniu 

i zapamiętywaniu nauczanych treści. Warto pamiętać, że CLIL to nie tylko łączenie 

wiedzy i języka, ale przede wszystkim:  

• content – wiedza;  

• communication – komunikacja;  

• cognition – poznanie;  

• culture – kultura [16, 17]. 

Te wszystkie aspekty powinny być brane pod uwagę podczas planowania zajęć 

dydaktycznych. Uczniowie powinni być tak kierowani przez nauczycieli, żeby umieli 

wykorzystać wiedzę, którą już nabyli podczas przyswajania języka L1 i umiejętnie 

transferować to na L2. W metodzie CLIL uczniowie powinni komunikować się między 

sobą i wspierać się wzajemnie podczas zdobywania wiedzy. Język jest tu odpowie-

dzialny za integralność grupy i budowanie więzi rówieśniczych. Ucząc się o różnych 

kulturach, stereotypach i o różnicach, uczniowie powinni wyrobić sobie nawyk 

krytycznego myślenia, rozwijać umiejętności myślenia samodzielnego i abstrakcyj-

nego. Nauczanie przedmiotowo-językowe może być stosowane na każdym etapie 

edukacyjnym, natomiast ważne jest, żeby przekazywany materiał był ciekawy 

i odpowiednio dobrany do grupy wiekowej. Badania przeprowadzone w ciągu ostatnich 

20 lat wykazały, że CLIL, jako nowa metoda nauczania języka obcego, przynosi wiele 

korzyści, wpływa pozytywnie na rozwój kompetencji przedmiotowo-językowej 
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i znacznie poszerza słownictwo. W licznych raportach można przeczytać, że kształ-

cenie metodą CLIL lepiej przygotowuje dzieci do wejścia na przyszły rynek pracy, 

uwrażliwia na różnice międzykulturowe, a przede wszystkim motywuje do dalszej 

nauki języków obcych [18].  

3.3. Nauka języka w zintegrowanym kształceniu przedmiotowo-językowym 

Aby metoda CLIL była efektywna, trzeba zwrócić uwagę na rolę ucznia, dobór 

metod i form, które zostaną wykorzystane podczas nauki. Nauka powinna angażować 

całe ciało oraz zmysły. Zadania powinny być na tyle atrakcyjne, żeby uczniowie 

angażowali się intelektualnie i emocjonalnie. Zajęcia prowadzone metodą CLIL 

oraz standardowa nauka języka obcego różnią się od siebie. Lekcje tradycyjne i ich 

tematyka według założeń mają łączyć się z codziennymi czynnościami i zaintereso-

waniami. Język obcy, który uczniowie rozwijają podczas tego modelu nauczania, 

nazywany jest BICS – Basic interpersonal communicative skills – czyli językiem dnia 

codziennego lub język just in case – tłumaczony jako: na wszelki wypadek [16]. 

Natomiast zajęcia CLIL i umiejętności, jakie nabywają uczniowie w trakcie nauki są 

określane jako CALP – Cognitive academic language proficiency, język podczas zajęć 

jest uproszczony, jedynie nauczane struktury są modyfikowane w zależności od stopnia 

zaawansowania językowego uczniów. Mehisto określa język używany podczas zajęć ze 

zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego jako język just in time. 

Nauczyciel CLIL, powinien z dystansem podchodzić do popełnianych przez ucznia 

błędów, ponieważ podczas nauki ważniejsze jest budowanie płynności językowej 

i kształcenie umiejętności rozumienia treści przedmiotowych niż dbanie o poprawność 

językową. Edukacja dwujęzyczna, może być prowadzona w różny sposób, między 

innymi jako:  

• edukacja bilingwalna, przeznaczona dla języków mniejszości narodowych;  

• immersja językowa; 

• nauczanie języków mniejszości narodowych, dla migrantów; 

• edukacja poprzez język obcy, dla państw postkolonialnych;  

• edukacja przedmiotów ścisłych poprzez język angielski. 

Nauczanie metodą CLIL ma wiele wspólnych cech z wyżej wymienionymi 

formami, jednakże to, co wyróżnia tę metodę od pozostałych, jest zasada dobrowol-

ności. Nie jest to obowiązkowy system nauczania, zazwyczaj dotyczy kilku wybranych 

przedmiotów w szkole, często ta metoda jest proponowana uczniom szkół średnich, 

gdzie ich poziom znajomości i sprawności językowej pozwoli przystąpić do międzyna-

rodowych egzaminów przedmiotowo-językowych, chociaż w polskim systemie eduka-

cyjnym coraz częściej spotyka się instytucje, które wprowadzają metodę CLIL we 

wczesnym etapie nauczania.  

Głównym założeniem zajęć prowadzonych w zintegrowanym systemie przed-

miotowo-językowym jest przekonanie, że wiedza i język stanowią całość i są ze sobą 

powiązanie. Ze względu na różny stopień zaawansowania przedmiotowo-językowego 

nauczycieli mówi się o podziale na hard and soft CLIL (twardy i miękki) oraz modular 

CLIL (CLIL modułowy). CLIL „twardy” to zajęcia prowadzone przez nauczycieli 

przedmiotów niejęzykowych na zajęciach przedmiotowych, gdzie treści wynikają 

z programu nauczania konkretnego przedmiotu. Zajęcia te mają nazwę content-drive. 

Natomiast CLIL „miękki” to treści przedmiotowe prowadzone przez nauczyciela 
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języka obcego. Są to zajęcia typu language-drive, podczas których nauczyciel może 

dokonać wyboru treści i poziomu języka. Ostatnim rodzajem zajęć językowych 

prowadzonych metodą CLIL jest typ modułowy, który polega na tym, że nauczyciel 

przedmiotu sam decyduje się na edukację w języku obcym dowolnie wybranych przez 

siebie zagadnień z podstawy programowej. Podsumowując, CLIL jako nowe podejście 

do nauczania języka obcego, może przynieść wiele korzyści, uczniowie jednocześnie 

zdobywają wiedzę przedmiotową oraz językową, rozwijają procesy myślowe, a dzięki 

interdyscyplinarności nauczanie przynosi lepsze efekty [16, 17, 19]. 

3.4. Metodologia nauczania w podejściu CLIL 

CLIL jako nowe podejście w kształceniu dzieci i młodzieży, ma jasno określone 

swoje cele, metody i formy pracy. Pedagodzy, tworząc uniwersalny program nauczania, 

brali pod uwagę czynniki, które mogą wpływać na jakość nauki. Były to m.in. wiek 

dzieci, język urzędowy w państwie, początek obowiązku szkolnego, sytuacja 

ekonomiczna. Głównym celem edukacji dwujęzycznej metodą CLIL jest poszerzenie 

wiedzy z konkretnego przedmiotu i rozwój kompetencji językowych. Tworząc 

program edukacyjny oparty na CLIL w wielu przedszkolach czy szkołach 

podstawowych nauczyciele decydują się na wersję „miękką”. Jak już wcześniej 

wspominałam, „miękki” CLIL jest to rodzaj zajęć, w trakcie których treści z podstawy 

programowej są nauczane przez nauczyciela obcojęzycznego podczas lekcji języka L2. 

Język obcy jest wprowadzany na zajęciach stopniowo. Początkowo zaczyna się 

wprowadzanie materiału na zajęciach z języka polskiego i dopiero później jest on 

poszerzany na zajęciach językowych. Autorzy książki „Putting CLIL into Practice” 

[19] wymienili 10 najważniejszych aspektów dotyczących metodologii prowadzenia 

zajęć CLIL.  

3.4.1. Scaffolding  

Scaffolding w dosłownym tłumaczeniu oznacza rusztowanie. Jest to niezbędny 

proces podczas zajęć przedmiotowo-językowych. Przyjmuje się, że nauczyciel asystuje 

uczniom w procesie nauczania i zdobywania wiedzy. Pokazuje im, jak można 

rozwiązać dany problem, później się wycofuje, dając dziecku szansę na samodzielną 

pracę, oferując jedynie swoją pomoc, jeśli zaszłaby taka potrzeba. W zintegrowanym 

kształceniu przedmiotowo-językowym scaffolding – jako narzędzie wspierające –

oznacza wsparcie językowe. Nauczyciele przed wprowadzeniem nauczanych treści 

powinni objaśnić dzieciom słownictwo niezbędne do zrozumienia tematu.  

3.4.2. Kolejność treści  

Podczas zajęć przedmiotowych, które nie są prowadzone w języku ojczystym, 

ważne jest zachowanie kolejności wprowadzanego materiału, tak aby tworzył on 

logiczny i przyczynowo-skutkowy ciąg dla dzieci. Nauczyciele przedmiotowi powinni 

współpracować z nauczycielami językowymi tak, żeby ustalić wspólną sekwencję 

nauczania, aby treści mogły zostać jak najlepiej rozszerzone i pogłębione.  

3.4.3. Treść a język  

Podczas zajęć ważne jest zachowanie odpowiedniej proporcji pomiędzy przekazy-

wanymi treściami a nauczanym językiem. W „miękkim” CLIL będzie to content-driven, 

czyli treść dominująca nad językiem. Język obcy będzie w tym wypadku narzędziem 
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pracy, ponieważ celem tego typu zajęć w większym stopniu będzie realizowana treść 

programowa, niż język sam w sobie. Podczas oceniania efektów pracy ucznia i jego 

wiedzy powinien być brany pod uwagę poziom wiedzy, a nie ocena zdolności 

językowych.  

3.4.4. Zadanie a język  

Język, jakim będą posługiwali się uczniowie podczas wykonywania zadań 

przedmiotowych, dzięki metodzie „miękkiego” CLIL jest dla dzieci naturalnym 

elementem lekcji. Dzięki dodatkowej wizualizacji, wykorzystaniu realiów, język 

jedynie stymuluje do zdobywania wiedzy, stanowi element zabawy i daje możliwości 

holistycznego podejścia do wiedzy. Nauczyciele CLIL wykorzystują często materiały 

obcojęzyczne, co powoduje wiele korzyści językowych, edukacyjnych – takich jak 

stymulowanie rozwoju różnych technik dydaktycznych.  

3.4.5. Embedding  

Podobnie jak scaffolding, embedding jest istotnym czynnikiem ułatwiającym 

nauczania. Oznacza wplecenie, co w CLIL można rozumieć jako wplecenie treści 

językowych w kształcenie przedmiotowe. Przy użyciu ilustracji, filmów, przedmiotów 

z życia codziennego można w łatwy sposób zobrazować słownictwo, wprowadzić 

nowe struktury gramatyczne, a tym samym realizować założenia z podstawy progra-

mowej. Embedding stanowi pewnego rodzaju wyzwanie zarówno dla uczących się, jak 

i dla nauczyciela. Często słownictwo nie jest stosowane w życiu codziennym, dlatego 

bardzo ważny jest dobór odpowiednich materiałów.  

3.4.6. Koncept, procedura, język  

Są to trzy wymiary podczas zajęć prowadzonych w zintegrowanym kształceniu 

przedmiotowo-językowym. Koncept – czyli to co ma być przyswojone w procesie 

nauczania, np. cykl życia pingwinów, skraplanie wody czy teoria wielkiego wybuchu. 

Kolejnym punktem jest procedura – czyli jasne polecenie dla uczniów, jak mają 

wykonać zadanie. Ostatnim wymiarem jest język, który pozwoli na zrozumienie 

konceptu oraz ułatwi realizację procedur. Przed planowaniem każdej lekcji nauczy-

ciele powinni zdecydować, który aspekt będzie najważniejszy podczas ich zajęć i co 

będzie wyzwaniem dla uczniów.  

3.4.7. Język jako instrukcja  

We wcześniejszym punkcie wspomniany język – jako jeden z wymiarów CLIL jest 

najważniejszym elementem nauczania. Pomaga on w zrozumieniu zadania, prezentacji 

treści, a przede wszystkim jest to promocja autentyczności komunikacji – nadaje 

komunikacji innego i realnego wymiaru, ponieważ nie jest oparta jedynie na formie 

pisemnej. Nauczyciel, przekazując instrukcje werbalnie, musi zwrócić uwagę na stopień 

znajomości języka przez uczniów, dobrać odpowiednie do ich poziomu słownictwo. 

W „miękkim” CLIL nauczyciele językowi powinni objaśniać krok po kroku instrukcje, 

za każdym razem weryfikując, czy uczniowie zrozumieli polecenie. W odróżnieniu od 

instrukcji przekazywanych pisemnie, nauczyciel może od razu skorygować uczniów 

bądź ewentualnie rozwiać wątpliwości.  
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3.4.8. Komunikacja  

Celem pobocznym CLIL jest także rozwój kompetencji społecznych i inicjatyw-

ności dzięki pracy w grupach, gdzie czasami uczniowie muszą przejmować inicjatywę 

do poprowadzenia projektu lub zademonstrować własny pomysł. Podczas zajęć 

przedmiotowo-językowych ważna jest komunikacja pomiędzy uczniami, pomaga ona 

osiągnąć płynność językową, ponieważ nauczyciel w procesie nauczania jedynie asystuje 

uczniom podczas zdobywania wiedzy, informacja zwrotna i korygowanie błędów 

następuje po zakończeniu pracy. Podczas zajęć CLIL ważniejsze są przekazywane 

treści niż zachowanie poprawności językowej.  

3.4.9. Multimedia  

Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe ma na celu rozwój kompetencji 

językowych, ważne więc jest dostarczenie uczniom ciekawych bodźców audiowizu-

alnych. Zadaniem nauczyciela przedmiotowego oraz językowego jest przygotowanie 

zadań pre-, while-, post- (przed, w trakcie, po), które będą miały na celu ułatwienie 

zrozumienia nauczanych treści oraz po zakończonym zadaniu będą podsumowywały 

zdobyte wiadomości.  

3.4.10. Umiejętności pisania i mówienia  

Poza rozwojem kompetencji słuchowych w „miękkim” CLIL ważna jest praca nad 

rozwojem umiejętności mówienia i pisania. Oczywiście trzeba to wprowadzać na 

odpowiednim etapie edukacyjnym. Jeśli chodzi o rozwój mowy, nauczyciel przedmio-

towy jedynie asystuje uczniom w procesie zdobywania wiedzy (zasada scaffoldingu), 

pozwala im popełniać błędy i stosuje zasadę opóźnionego feedbacku. Przy pracy nad 

rozwojem umiejętności pisania nauczyciele powinni dostarczać dodatkowe materiały, 

wspierać i dawać okazję do ćwiczeń. Rozwój kompetencji językowych, w tym uczenia 

się w języku obcym i swobodnego porozumiewania się w nim, zależy też od stopnia 

zaangażowania ucznia.  

3.4.11. Umiejętności myślenia [19-21]  

Uczniowie, którzy uczą się w systemie CLIL, w odróżnieniu od swoich rówieśników, 

samodzielnie rozwijają swoje kompetencje uczenia się, tworzą własne strategie 

pamięciowe i językowe. Łączenie treści przedmiotowo-językowych wpływa na HOTS – 

Higher order thinking skills, czyli na rozwój wyższych form myślenia. Dzięki tym 10 

aspektom prowadzenia zajęć metodą CLIL można wyróżnić następujące zalety:  

• większa motywacja do nauki przedmiotu i języka;  

• opracowanie indywidualnych technik uczenia się;  

• rozwój umiejętności komunikacyjnych w zakresie porozumiewania się w języku 

obcym;  

• rozwój kompetencji społecznych;  

• rozwój umiejętności uczenia się;  

• rozwój kompetencji informatycznych – dzięki korzystaniu z różnych multimediów, 

samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania;  

• rozwój kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych;  

• promowanie międzykulturowości. 
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Ideą zajęć CLIL jest rozwój takich umiejętności jak komunikacja i współpraca, jest 

to też wychowywanie poprzez kulturę. Dzieci podczas takiej edukacji korzystają 

z dwóch źródeł zdobywania informacji, co ma wpływ na większą wiedzę o otaczającym 

świecie. Poznając nowy język, utożsamiamy się z jego charakterem oraz kulturą. To 

tylko niektóre z zalet prowadzenia zajęć metodą CLIL. Z potencjalnych zagrożeń 

wymienić można niezrozumienie przez ucznia przekazywanych treści, ponieważ jego 

znajomość języka obcego może być niewystarczająca, lub zniechęcenie do nauki języka 

obcego i przedmiotu. Jednak przy właściwym prowadzeniu zajęć i zaangażowaniu – 

nauka może dać dzieciom lepsze perspektywy w przyszłości, m.in na rynku pracy, 

a także umożliwić podjęcie studiów za granicą. Prowadzenie zintegrowanego kształcenia 

przedmiotowo-językowego wymaga od nauczycieli dużego zaangażowania w proces 

dydaktyczny, dostosowania form i metod adekwatnych do poziomu i wieku swoich 

uczniów, dużej kreatywności oraz wkładu własnego w edukację, aby mieć płynność 

językową podczas przekazywania treści przedmiotowych.  

4. CLIL w Polsce 

Szczegółowe kwalifikacje do nauczania dwujęzycznego zostały opisane w rozpo-

rządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 [22]. Zakłada się, że 

nauczyciel przedmiotu będzie się legitymował certyfikatem językowym na poziomie 

B2. Warto dodać, że posiadanie certyfikatu na tym poziomie jest obecnie obowiązkowe 

do zdobycia w trakcie realizacji studiów licencjackich lub w ciągu dwóch lat nauki na 

studiach jednolitych magisterskich – w sumie 4 semestry lektoratów z języka obcego. 

Z badań, które zebrała i opisała Katarzyna Brzosko-Barratt [23], wyłania się dość 

pesymistyczny obraz nauczyciela CLIL w Polsce. Wnioski, jakie zostały opisane 

w przytaczanym artykule, wskazują, że są dwie grupy nauczycieli – tych, którzy mają 

bardzo dobrą znajomość języka obcego oraz wyższy poziom wiedzy z metodologii 

nauczania oraz takich, ze słabą znajomością języka obcego i mniejszą wiedzą 

w zakresie nauczania dwujęzycznego, którzy bazują w swojej pracy na doświadczeniu 

oraz kursach podyplomowych. Faktem jest, że w Polsce jest niewielki procent nauczy-

cieli posiada wykształcenie w zakresie edukacji dwujęzycznej. Według danych MEN 

oraz raportu przedstawionego przez M. Pawlaka rośnie liczba szkół zapewniających 

edukację dwujęzyczną prowadzoną metodą CLIL [24]. Do 2015 roku w Polsce działało 

ponad 180 szkół gimnazjalnych i 94 szkoły ponadgimnazjalne z oddziałami dwuję-

zycznymi. Po ostatniej reformie szkolnictwa zostało zarejestrowanych 280 szkół 

podstawowych dwujęzycznych. Zmiana ta sprawiła, że zamknięto gimnazja, w których 

nauczyciele zdobyli fachową wiedzę i doświadczenie w nauczaniu dwujęzycznym.  

Według teorii przedstawionych przez Bertaux i Marsh w 2010 roku – CLIL stanowi 

pewnego rodzaju siatkę umiejętności, które nauczyciel powinien stale rozwijać [23]. 

Jest to przede wszystkim stały rozwój kompetencji językowych uwzględniający 

wszystkie aspekty edukacji wielokulturowej. Dodatkowo nauczyciele powinni skupić 

się na zaspokojeniu potrzeb edukacyjnych swoich uczniów, pracować nad rozwojem 

kompetencji: organizacyjnych, naukowo-technicznych, społecznych, w tym wspieranie 

inteligencji inter- i intrapersonalnej. Badania wskazują na to, że słabe kompetencje 

językowe nauczycieli odbijają się negatywnie na realizowaniu CLIL w szkołach [23]. 

Jako przykład zostały podane wyniki analiz badania w Hiszpanii z 2009 roku. Badania 

te również ujawniły, że nauczyciele czują się niepewnie z powodu braku płynności 
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języka angielskiego. Kolejne badania, wykonane w Hiszpanii w 2009, wykazały, że 

nauczyciele CLIL mają problemy z biegłością językową oraz wymową [24], podobne 

badania zostały wykonane w 2011 roku w Madrycie oraz w Polsce w 2019 roku (przez 

Katarzynę Brzosko-Barratt) odnośnie do nauczycieli przedmiotowych CLIL, którzy 

w swoich opracowaniach wskazywali potrzebę profesjonalnego rozwoju języka [23]. 

Kierunki kształcenia nauczycieli CLIL są od wielu lat tematem dyskusji w kontekście 

edukacji globalnej. Nauczyciele i neurolingwiści zastanawiają się, co powinno być 

podstawowym zakresem kompetencji językowych nauczycieli pracujących w edukacji 

dwujęzycznej. Proces kształcenia studentów na studiach wyższych powinien uwzględ-

niać kontekst społeczny, kulturowy, etniczny czy religijny. Można wysnuć wniosek, że 

nie ma ujednoliconych norm i standardów nauczania CLIL, ponieważ każdy nauczyciel 

będzie się musiał zmierzyć z inną rzeczywistością w swoim miejscu zamieszkania. 

Z raportu przygotowanego przez IBE w 2016 roku, dotyczącego przygotowania do za-

wodu nauczyciela języka angielskiego w Polsce i Europie w świetle zaleceń europejskiej 

polityki językowej, wynika, że aby wprowadzić nauczanie dwujęzyczne, konieczna 

jest zmiana tradycyjnego sposobu kształcenia nauczycieli. Wyżej Kelly i Grenfell [25] 

stwierdzili, że aby nastąpił postęp kształcenia zawodowego nauczycieli, trzeba 

wyrównać wiedzę akademicką z wiedzą, którą studenci zdobywają podczas praktyk 

nauczycielskich. Nauczyciel CLIL w edukacji wczesnoszkolnej to osoba, która powinna 

mieć przede wszystkim przygotowanie do nauczania dwujęzycznego, wykształcenie 

językowe na wyższym poziomie niż wymagany poziom B2 oraz wykształcenie 

pedagogiczne nauczycielskie z ukończonym profilem praktycznym.  

W artykule zostały również przedstawione czynniki, które wpływają na kształcenie 

nauczycieli CLIL w edukacji wczesnoszkolnej w Polsce. Pierwszy z nich to brak 

konkretnych standardów dotyczących nauczyciela dwujęzycznego. Jak już wcześniej 

wspominałam, polskie prawo oświatowe daje uprawnienia każdemu nauczycielowi do 

prowadzenia przedmiotów kierunkowych pod warunkiem okazania certyfikatu 

językowego na poziomie B2. Studenci, którzy rozpoczynali naukę w programie GPTE 

(Graduate programme in teaching english to young learners) [23], po ukończeniu 

studiów językowych nie otrzymywali żadnych dodatkowych kwalifikacji do momentu, 

kiedy nie specjalizowali się w edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele CLIL powinni 

posiadać szeroki zakres kompetencji językowo-pedagogicznych, takich jak: języko-

znawstwo, umiejętności dydaktyczno-metodologiczne, umiejętności stosowania 

alternatywnych metod nauczania. Edukacja przyszłych nauczycieli CLIL powinna 

obejmować współpracę międzykierunkową, umożliwiając studentom możliwość 

uczestnictwa w zajęciach na innych wydziałach niż macierzysty. Kolejnym wyzwaniem, 

przed którym stoją nauczyciele CLIL, jest stworzenie spójności pomiędzy treścią 

a językiem, okazanie wsparcia emocjonalnego oraz uwzględnienie w swoim programie 

nauczania wszystkich strategii uczenia się przez dzieci.  

W Polsce coraz więcej przedszkoli i szkół zaczyna mieć w swojej ofercie zajęcia 

prowadzone metodą CLIL. Badania przeprowadzone przez Pérez-Cañado w 2016 i 2018 

roku pokazują, że prowadzenie zajęć CLIL ma istotne znaczenie już na etapie edukacji 

przedszkolnej [23, 26, 27]. Zapewnia bowiem dzieciom najlepsze podstawy zintegro-

wanego nauczania językowo-przedmiotowego. Studenci oraz praktykujący już nauczy-

ciele CLIL bardzo często spotykają się w swojej karierze z trudnościami takimi jak 

rozbieżność językowo-przedmiotowa. Podczas studiów wyższych na specjalizacji 
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edukacja wczesnoszkolna studenci w zakresie nauczanych treści przedmiotowych 

zdobywają swoją wiedzę w języku polskim i w ograniczonym wymiarze godzin 

wiedzę na temat metodologii języka angielskiego, co, jak wskazała Katarzyna Brzosko- 

-Barratt, może być niewystarczające, aby prowadzić zajęcia metodą CLIL [23]. Na 

etapie edukacji wczesnoszkolnej edukacja językowa jest prowadzona przez nauczycieli 

języków obcych, którzy nie mają pełnej możliwości prowadzenia zintegrowanych 

zajęć przedmiotowo-językowych, ponieważ ogranicza ich podstawa programowa.  

Żeby lekcje były dla dzieci efektywne oraz ciekawe, nauczyciele przedmiotowi 

i językowi muszą być otwarci na potrzeby uczniów, ich pytania, preferencje. Wiedza 

zdobywana na zajęciach w języku angielskim jest dla dzieci czymś nowym, gdy proces 

ten jest prowadzony w nieznanym dzieciom języku, co może powodować u uczniów 

frustrację, a czasem niechęć. Ważnym aspektem, który trzeba wziąć pod uwagę 

przygotowując zajęcia CLIL, jest stworzenie spójności pomiędzy wszystkimi 

przedmiotami, budowanie wiedzy w języku angielskim na fundamencie tego, co 

uczniowie już wiedzą w języku polskim i tworzenie okazji do jak najczęstszych 

powtórek, a także rozwijanie komunikacji werbalnej. Na koniec należy dodać, że 

dostępność fachowej literatury oraz badań na temat wpływu zintegrowanych zajęć 

przedmiotowo-językowych na sprawność językową w Polsce jest niewielka. Brak jest 

też jasno określonej podstawy programowej w zakresie edukacji dwujęzycznej, brakuje 

kadry nauczycielskiej wykształconej w zakresie nauczania dwujęzycznego, a możliwość 

podjęcia studiów wyższych dających określone uprawnienia jest dość ograniczona. 

W Polsce działa wiele szkół prywatnych oferujących studia podyplomowe w zakresie 

edukacji CLIL, funkcjonują także ośrodki wspierające edukację już wykwalifikowanych 

nauczycieli, takie jak: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

czy Fundacja Edukacji Międzynarodowej. Tę fundację wspierają szkoły, które prowadzą 

nauczanie dwujęzyczne, organizują pomoc podczas zajęć z zakresu edukacji między-

kulturowej. 

Zajęcia CLIL są szansą na zwiększenie integracji treści i języka, wprowadzenie 

innowacyjnych metod nauczania, a przede wszystkim stanowią wyzwanie intelektualne, 

nawet dla najzdolniejszych uczniów. Nauczycielom CLIL należy zapewnić wsparcie, 

pomoc we wdrażaniu aktywności, które będą nieustannie podnosić ich kompetencje. 

Dla studentów, którzy myślą o podjęciu pracy jako nauczyciel CLIL powinno się 

umożliwić odbycie stażu w szkołach zorientowanych na zintegrowane kształcenie 

przedmiotowo-językowe. 

5. Podsumowanie 

Żeby możliwe było osiągnięcie zakładanych celów nauczania i uczenia się dzieci, 

proces dydaktyczny musi być starannie zaplanowany, dopasowany do poziomu 

sprawności językowej uczniów oraz ich potrzeb i zainteresowań. Przygotowanie zajęć 

typu CLIL wymaga dużego nakładu pracy ze strony nauczyciela, aby dopasować treść 

do wieku i poziomu uczniów. Ważne jest stworzenie planu zajęć zgodnie z podstawą 

programową, wykorzystując różne techniki i metody pracy. Nie ma jednego wzorcowego 

modelu, jak powinny wyglądać zajęcia CLIL – wszystko zależy od programu, potencjału 

dzieci i ich doświadczeń językowych. Jest to bardzo duże wyzwanie dla nauczycieli, 

ponieważ powinni stale obserwować i monitorować rozwój sprawności językowych 

swoich uczniów. Zarówno przed nauczycielami akademickimi, którzy uczą i przygodo-



 

Inga Maria Smoleń 
 

40 

 

wują studentów do zawodu, jak i przed nauczycielami CLIL jest jeszcze dużo pracy, 

by stworzyć spójny program nauczania przedmiotowo-językowego. Problemem jest 

brak podręczników, materiałów dydaktycznych. W związku z tym każdy nauczyciel jest 

odpowiedzialny za samodzielne przygotowanie wszystkich kart pracy, quizów czy 

prezentacji.  

Pozostaje mieć nadzieję, że wraz z dobrymi efektami nauczania CLIL w Polsce, 

dobrymi i pozytywnymi opiniami nauczycieli, rodziców, a także dzieci o tej metodzie 

jako wspierającej sprawność językową oraz ogólny rozwój dzieci, nastąpi jej 

popularyzacja, a w związku z tym rozwinie się edukacja nauczycieli, ich specjalizacja 

w tym zakresie oraz rozwój zaplecza dydaktycznego w Polsce – standardów nauczania, 

programów nauczania, pomocy dydaktycznych. 

Ideą zajęć CLIL jest rozwój takich umiejętności jak komunikacja, współpraca, jest 

to też rozwój poprzez kulturę. Dzieci podczas takiej edukacji korzystają z różnorodnych 

źródeł, co ma pozytywny wpływ na zwiększenie ich wiedzy o otaczającym je świecie. 

Uczniowie, poznając nowy język, utożsamiają się z jego charakterem, fonetyką oraz 

kulturą. 

Wśród wielu rodziców, neurolingwistów oraz nauczycieli językowych panuje 

przeświadczenie, że im szybciej dzieci zaczną się uczyć języków obcych, tym szybciej 

będą mogły osiągnąć biegłość językową. Ta teoria ma zarówno swoich zwolenników, 

jak i przeciwników. Nie da się ukryć, że mózg dziecka jest bardziej plastyczny i szybciej 

chłonie wiedzę niż mózg osoby dorosłej. W porównaniu do dorosłych, dzieci są 

spontaniczne oraz nie odczuwają lęku przed mówieniem. Oczywiście jest to też cecha 

indywidualna każdego dziecka, więc do każdego uczącego się trzeba podejść indywi-

dualnie, zapewniając mu harmonijny przebieg nauki. Dwujęzyczność można osiągnąć 

w każdym wieku niezależnie od wcześniejszych doświadczeń językowych.  

Podsumowując, można stwierdzić, że wychowanie dziecka dwujęzycznego wymaga 

intensywnej pracy zarówno ze strony nauczyciela, jak i rodzica. Podczas zajęć CLIL 

uczniowie rozwijają się w sposób wszechstronny oraz interdyscyplinarny. Poza kompe-

tencjami, doświadczeniem i umiejętnościami nauczycieli – ważne jest, aby uczniom 

okazać szacunek do ich potrzeb, zapewnić im odpowiednie warunki dla zdobycia 

sprawności językowych i wiedzy przedmiotowej. Uczniowie, którzy znają swój potencjał 

językowy, uczą się z większą chęcią oraz wykazują większą kreatywność myślenia.  

Nauczyciele zdający sobie sprawę, jak ważne są pierwsze doświadczenia edukacyjne, 

mogą bardziej empatycznie podejść do zajęć i zapewnić uczniom niezbędne wsparcie, 

bezpieczeństwo i komfort nauki.  
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Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL) na etapie edukacji 

wczesnoszkolnej 

Streszczenie 

Doświadczenia związane z zintegrowanym kształceniem przedmiotowo-językowym (CLIL) na etapie edu-

kacji wczesnoszkolnej w Polsce są dotąd mało zbadane. Równoczesny rozwój umiejętności poznawczych 

oraz językowych ma pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Niniejszy artykuł miał na celu opisanie 

i scharakteryzowanie metody CLIL w kontekście edukacji. Autorka opisała najważniejsze aspekty wykorzy-

stywane w nauczaniu dwujęzycznym. Edukacja CLIL w Polsce wymaga dokładniejszej analizy środków 

dydaktycznych oraz jakości kształcenia na etapie edukacji wczesnoszkolnej. 

Słowa kluczowe: CLIL, edukacja dwujęzyczna, edukacja wczesnoszkolna, dziecko, rozwój  

Content and Language Integrated Learning (CLIL) in the early childhood 

education 

Abstract 

For many years, bilingual education and Content and Language Integrated Learning have been the topics of 

linguistic, psychological and educational research. Simultaneous improvement of both cognitive and com-

municative skills has a positive impact on children's development. The author of this article characterized 

the methodology of the CLIL techniques of teaching, described the brief history of CLIL, and finally 

presented a students'-teachers' practice preparation. The experience of linguistic education based on the 

CLIL methods in Poland has not been investigated thoroughly so far, and there is no professional Polish-

language literature on this subject. 

Keywords: CLIL, bilingual education, early childhood education, kid, development 
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Beata Ciupińska1 

Interdyscyplinarny wymiar pracy pedagoga szkolnego 

[...] ważne jest ukazanie pedagoga szkolnego 
 jako osoby, która nieobciążona obowiązkiem nauczania, 

umiejąca rozwiązywać problemy, znająca dobrze wszystkie aspekty opieki, 

pomaga w realizacji funkcji opiekuńczych, socjalizacyjnych, wychowawczychnrodziny i szkoły [1, s. 246]. 

 

1. Wprowadzenie 

Przed współczesną szkołą stoi szereg zadań obejmujących nie tylko działalność 

edukacyjną, ale także wychowawczą i profilaktyczną. Ważną rolę w organizowaniu 

środowiska wychowawczego, rozwiązywaniu problemów związanych z procesem 

dydaktycznym czy rozstrzyganiem sporów międzyosobowych w środowisku szkolnym 

oraz pośredniczeniem w przezwyciężaniu problemów przeżywanych przez dzieci 

i młodzież pełni pedagog szkolny. Realizacja zadań zawodowych wymaga od niego 

współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka, jego rodziny 

oraz systemu oświaty, a także interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania 

problemów. Podejście właściwe dla wielu dyscyplin naukowych stanowi nieocenione 

źródło wiedzy i metod dochodzenia do rozstrzygnięć oraz inspirację dla konstruktyw-

nych rozwiązań proponowanych przez pedagoga. 

Jak podkreśla Magdalena Bartniczak 

historia relacji polskiej pedagogiki z innymi dyscyplinami pokazuje, że są 

okresy, w których pedagodzy chętniej i częściej szukają naukowej współpracy 

z jedną wybraną dyscypliną pokrewną [2, s. 7].  

W opinii Bogusława Śliwerskiego 

 to kooperacyjne nastawienie jest uzasadnione, gdyż procesy wychowawcze czy 

edukacyjne determinowane są zmiennymi przyrodniczymi, społecznymi 

i humanistycznymi, toteż pedagogika, jako jedna z wielu nauk o człowieku, ma 

ponadspecjalnościowy i integracyjny charakter [3, s. 51]. 

Rozwiązywanie dylematów – zarówno teoretycznych, jak i praktycznych – zgodnie 

z koncepcją interdyscyplinarności, to współdziałanie poszczególnych dyscyplin, 

zaangażowanie każdej z nich w zakresie podejmowanej problematyki i stosowanych 

rozstrzygnięć. W celu wyjaśnienia zagadnienia czy poszukiwania optymalnej metodyki 

radzenia sobie z problemem lokowanym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych, 

wykorzystuje się stanowiska właściwe dla każdej z nich. Idea interdyscyplinarności 

często stanowi inspirację dla poznania i rozwiązania określonego problemu, także 

w odniesieniu do pedagogiki. Jak podkreśla Jarosław Gara  

 
1 beata.ciupinska@ujk.edu.pl, Zakład Edukacji i Profilaktyki Wychowania, Instytut Pedagogiki, Wydział 

Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 

www. https://unipt.pl. 
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Wiedza pedagogiczna zawsze miała i ma charakter interdyscyplinarny, choć 

wyrażane to było przy pomocy innych pojęć, a jej głębia, trafność i sprawczość 

zawsze jest pochodną osadzenia w szeroko rozumianej wiedzy o człowieku 

i otaczającym go świecie [4, s. 51]. 

Interdyscyplinarny charakter pracy pedagoga jawi się w pełni w kontekście zadań, 

jakie stawiają przed nim uregulowania prawne oraz oczekiwania płynące ze środowiska 

szkolnego i lokalnego, w którym ulokowana jest konkretna placówka. 

2. Ewolucja podejścia do realizacji zadań przez pedagogów szkolnych 

w świetle uregulowań prawnych 

2.1. Prymarny model pracy pedagoga szkolnego 

Od niemal półwiecza – od roku szkolnego 1973/1974 [5, s. 180] – stanowisko 
pedagoga szkolnego wpisuje się w rzeczywistość placówek edukacyjnych systemu 
oświaty. Na przestrzeni lat resort oświaty wyznaczał rożne priorytety, modyfikował 
zadania pedagogów i określał wymagania kwalifikacyjne. Jednak przyjęte pierwotnie 
zasadnicze oczekiwania wobec nauczycieli pełniących tę funkcję były i są ciągle 
aktualne – pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji ujawniających się w środowisku 
szkolnym. 

Początkowo, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Zarządzeniu Ministra 
Oświaty i Wychowania z dnia 7 listopada 1975 roku [6], na stanowisku nauczyciela- 
-pedagoga szkolnego mogła być zatrudniona osoba legitymująca się wykształceniem 
magisterskim nie tylko w zakresie pedagogiki, ale także psychologii lub socjologii. 
Wymagany był jednak co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej. Skrupulatnie 
określona została organizacja pracy pedagoga szkolnego – rozkład czasu pracy, 
obligatoryjna dokumentacja oraz zasady współpracy z gronem pedagogicznym, 
a szczegółowe zadania zostały ujęte w następujące obszary: 

• zadania ogólnowychowawcze odnoszące się do planowania i oceny sytuacji 
wychowawczej, monitorowania realizacji obowiązku szkolnego, badania dojrza-
łości szkolnej, wyboru zawodu i planowania dalszego kształcenia uczniów oraz 
poradnictwa dla rodziców; 

• profilaktyka wychowawcza w zakresie rozpoznawania problemów dydaktycznych 
i wychowawczych oraz propagowania adekwatnych do potrzeb uczniów zajęć 
dodatkowych, współpracy z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzie-
żowymi; 

• praca korekcyjno-wychowawcza odnosząca się do organizowania i prowadzenia 
różnych form wsparcia dla uczniów doświadczających trudności szkolnych, 
przejawiających deficyty i zaburzenia rozwojowe; 

• zadania z zakresu indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej odnoszące 
się do udzielania wsparcia uczniom przeżywającym napięcia psychiczne, boryka-
jącym się z problemami w środowisku rodzinnym czy rówieśniczym, a także do 
przeciwdziałania skrajnym formom niedostosowania społecznego; 

• pomoc materialna odnosząca się do organizowania dożywiania, opieki i wsparcia 
uczniów dotkniętych patologią środowiska rodzinnego czy sytuacjami kryzysowymi, 
koordynowania umieszczania uczniów w internacie, zapewniania im opieki w świe-
tlicy, ale także pomoc dotycząca wnioskowania w sprawach uczniów do sądów dla 
nieletnich. 
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Oczekiwania wobec nauczyciela-pedagoga szkolnego od samego początku były 

rozbudowane i odnosiły się do wielu płaszczyzn rzeczywistości szkolnej – poradnictwo 

(wychowawcze i zawodowe), rozwiązywanie problemów wszystkich podmiotów 

interakcji wychowawczej, prowadzenie zajęć terapeutycznych, wychowawczych, 

profilaktycznych, sprawy socjalno-bytowe uczniów, działania interwencyjne w sytu-

acjach patologii środowiskowej czy indywidualnej. Sprostanie nałożonym obowiązkom 

wymagało nie tylko rozległej wiedzy pedagogicznej, ale także umiejętnego wykorzy-

stywania rozwiązań właściwych dla psychologii czy socjologii, a także doświadczenia 

zawodowego umożliwiającego trafne rozpoznawanie potrzeb środowiska szkolnego 

i wdrażanie skutecznych rozwiązań ujawniających się problemów. 

2.2. Stanowisko pedagoga szkolnego jako ogniwo systemu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

Sytuacja zawodowa pedagogów szkolnych była rozwojowa, niewątpliwe zmiany 

przyniosło Zarządzenie Nr 15 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 1993 roku 

w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej [7], 

które nałożyło na nich obowiązek organizowania tej pomocy w szkole, a do dotych-

czasowych zadań doszły powinności dotyczące: analizowania przyczyn niepowodzeń 

szkolnych uczniów, wspierania uczniów uzdolnionych czy realizujących indywidualny 

tok nauki, współorganizowania zajęć prowadzonych przez nauczycieli szkół ogólnodo-

stępnych z uczniami niepełnosprawnymi, czuwania nad przestrzeganiem w szkole 

Konwencji o prawach dziecka. Trzeba także zauważyć, że pojawiło się światełko 

w tunelu wielostronnych zadań – możliwość zatrudnienia w szkole psychologa 

szkolnego, którego pomoc miała być ukierunkowana na diagnozę, terapię i doradztwo 

psychologiczne. Jednak dopuszczone przez przepisy rozwiązanie nie było powszechne, 

nie wszystkie szkoły dysponowały etatami dla psychologów szkolnych. 

Wiek XXI przyniósł kolejne zmiany ujęte w kilku aktach wykonawczych. Zapisy 

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 roku 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach [8] rozbudowały zadania peda-

gogów dotyczące koordynowania działań z zakresu planowania kariery szkolnej 

i zawodowej uczniów o opracowanie planu tych działań i realizację z uwzględnieniem 

udziału rodziców uczniów i nauczycieli. Uszczegółowiono również zadania dotyczące 

organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej – pedagogowi szkolnemu 

wyznaczono zadanie organizowania i prowadzenia różnych form pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Rozpiętość dostępnych 

w standardowej ofercie szkół form tej pracy jest szeroka, od porad dla uczniów, porad, 

konsultacji i warsztatów dla rodziców oraz nauczycieli, poprzez różnorodne zajęcia 

specjalistyczne – korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze 

terapeutycznym – zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów i rodziców, po zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze. Oprócz tych ostatnich, które są domeną nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów, pozostałe – realizowane w formie grupowej – wymagają 

specjalistycznego przygotowania. 

Kolejne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 

2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach [9] przyniosło konieczność 
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realizacji przez pedagogów szkolnych oprócz dotychczasowych zadań, także tych 

wynikających z programu profilaktyki. Pojawiła się szansa na wyłączenie obowiązków 

obejmujących preorientację zawodową i planowanie dalszego kształcenia, ale tylko 

wówczas, gdy szkoła zatruniała doradcę zawodowego. 

Kolosalne zmiany w pracy pedagoga szkolnego miały miejsce w 2010 roku, kiedy 

przeformatowano podejście do organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w placówkach systemu oświaty [10]. Pedagog szklony – obok psychologa, logopedy 

i doradcy zawodowego – został zaliczony do grona szkolnych specjalistów 

realizujących zadania z zakresu tej pomocy. Jego zadania ujęto równolegle z obowiąz-

kami psychologa i wyodrębniono trzy obszary pracy: 

• badania i działania diagnostyczne uczniów, obejmujące indywidualne potrzeby 

rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne oraz wspieranie mocnych 

stron uczniów; 

• minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz realizowanie różnych form pomocy psychologiczno- 

-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

• prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. 

Ujęcie powinności w tak uogólniony sposób pozwala nie tylko na wpisanie 

dotychczasowych zadań realizowanych przez nauczycieli-pedagogów, ale także 

rozbudowanie ich o nowe wytyczne. I tak faktycznie się stało, bo nałożony na szkoły 

obowiązek powoływania dla każdego ucznia ze specjalnymi potrzebami zespołu 

nauczycieli odpowiadającego za organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

przysporzył nowych zadań pedagogom szkolnym. To ich najczęściej dyrektor placówki 

wyznaczał na koordynatorów zespołów, a tym samym czynił odpowiedzialnymi za 

prowadzenie całej dokumentacji, obejmującej: zakres pomocy planowanej dla 

konkretnego ucznia, formy wsparcia, plan działań i sposoby ich realizacji, okresową 

ewaluację działań oraz prowadzenie indywidualnych kart uczniów. Zatem obok 

dotychczasowych obowiązków – pedagogom szkolnym przyszło się mierzyć z pracą 

o charakterze organizacyjno-administracyjnym. Zamiast pracy z uczniem pojawiła się 

priorytetowa „potrzeba” pracy z dokumentem. Taka sytuacja trwała do końca roku 

szkolnego 2012/2013. 

2.3. Aktualne oczekiwania wobec pedagogów szkolnych 

Ważne zmiany regulujące status pedagogów szkolnych przyniosło Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach [11]. Zrezygnowano z biurokratycznej formy organizowania 

wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami, a grono szkolnych specjalistów zasilili 

terapeuci pedagogiczni. Zadania pedagoga szkolnego ponownie uszczegółowiono, 

nakładając na niego następujące obowiązki: 

1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofi-

zycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz 

wspierania mocnych stron uczniów;  



 

Interdyscyplinarny wymiar pracy pedagoga szkolnego 
 

47 

 

2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce 

w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju 

uczniów;  

3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb;  

4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz innych problemów 

dzieci i młodzieży;  

5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym uczniów;  

6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych;  

7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu oraz rozwijaniu indywidual-

nych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specja-

listów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej [11, § 23]. 

Wśród zadań pedagoga szkolnego – od 2017 roku – znalazły się także te ukierun-

kowane na rozpoznawanie i wzmacnianie mocnych stron uczniów oraz ich zdolności 

i uzdolnień. Położono również nacisk na rozpoznawanie i przezwyciężanie trudności, 

barier i ograniczeń utrudniających dzieciom i młodzieży aktywne i pełne uczestnictwo 

ucznia w życiu szkoły [12]. 

Reasumując powyższe rozważania – należy podkreślić, że obecnie oczekiwania 

wobec nauczyciela-pedagoga szkolnego odnoszą się do działań: 

• diagnostycznych dotyczących indywidualnych potrzeb i możliwości wpisujących 

się w różne sfery funkcjonowania uczniów – rozwojową, edukacyjną, wychowawczą 

czy społeczną;  

•  wspomagających wszystkie podmioty interakcji wychowawczej – uczniów oraz 

ich rodziców i nauczycieli; 

• profilaktycznych obejmujących trudności szkolne, problemy związane z uzależnie-

niami oraz zaburzeniami zachowania i niedostosowaniem społecznym; 

• inicjujących formy pomocy i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami – doświadczającymi niepowodzeń edukacyj-

nych, ze specyficznymi trudnościami w nauce, zaburzeniami zachowania i emocji, 

niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie czy zagrożonymi niedostoso-

waniem społecznym, zaniedbanymi środowiskowo, przeżywającymi trudności 

adaptacyjne, a także uczniów z chorobami przewlekłymi czy szczególnie 

uzdolnionych [12, § 3.1]. 

Realizacja zadań pedagoga szkolnego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w prawie 

oświatowym, wymaga nie tylko odpowiedniego przygotowania merytorycznego, ale 

także kompetencji pedagogicznych, doświadczenia oraz predyspozycji osobowościo-

wych. Jednak jedynym wymaganiem formalnym pozostają zapisy zawarte w Rozpo-

rządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegó-

łowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli [13], zgodnie z którymi kwalifikacje 

do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga posiada osoba, która ukończyła: 
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1. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika 

w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, a ponadto posiada przygoto-

wanie pedagogiczne lub 

2. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku innym niż 

wymieniony w pkt 1, i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć, a także 

posiada przygotowanie pedagogiczne [13, § 19]. 

Nasuwa się refleksja, że może przywoływana wyżej, pierwotna wersja wymagań 

kwalifikacyjnych z 1975 roku – pięcioletni staż pracy pedagogicznej oraz ukończone 

studia wyższe – byłaby znaczącym dopełnieniem wymogów niezbędnych do pracy na 

tym stanowisku. 

3. Interdyscyplinarne podejście do realizacji zadań zawodowych przez 

pedagoga szkolnego 

3.1. Integracja wiedzy o wychowaniu i interdyscyplinarność w pracy 

pedagoga szkolnego 

Trudno już wyobrazić sobie współczesną szkołę – bez względu na etap kształcenia – 

bez etatu pedagoga szkolnego. Jednak opisanie jednolitego modelu pracy na tym 

stanowisku nie jest łatwym zadaniem, gdyż w zależności od potrzeb środowiska prefe-

rowane są odmienne zapatrywania na realizację zadań zawodowych przez pedagoga. 

Według Mateusza Kuźmika w rozważaniach dotyczących przygotowania pedago- 

gów do skutecznego wypełniania przez nich zadań należy uwzględnić specyfikę 

pełnionego przez nich zawodu. Obejmują one wymagania stawiane wobec tej grupy 

zawodowej z uwzględnieniem miejsca pracy – rodzaju placówki, grupy docelowej – 

podmiotów oddziaływań, którymi zajmują się pedagodzy szkolni oraz zdobywane 

w związku z tym specjalistyczne kompetencje i kreślone perspektywy przyszłego kształ-

cenia [14, s. 243]. Z kolei Barbara Skałbania pedagoga szkolnego postrzega jako wycho-

wawcę, opiekuna, edukatora, diagnostę terapeutę i animatora [15]. Pełnienie tych ról 

zawodowych wymaga rozległych kompetencji. Próżno doszukiwać się w pedagogice 

jednej wiodącej specjalności – ścieżki kształcenia, gwarantującej wszechstronne 

przygotowanie do realizacji wszystkich zadań wpisanych w stanowisko pedagoga 

szkolnego. W przypadku terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych czy 

pedagogów resocjalizacji sytuacja jest oczywista – wiedza i umiejętności zdobyte 

w ramach ścieżki zawodowej w pełni przygotowują do wykonywania obowiązków 

zawodowych. Natomiast profesja pedagoga szkolnego wymaga przygotowania z wielu 

obszarów: pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej, profilaktyki 

uzależnień, poszczególnych działów pedagogiki specjalnej.  

Interdyscyplinarność wyznacza charakter pracy pedagoga szkolnego już ze względu 

na to, że interdyscyplinarność jest wpisana w obszar samej pedagogiki, a dodatkową 

przesłanką potwierdzającą ten fakt, jest ulokowanie poszczególnych zadań w różnych 

dyscyplinach. Pedagogika ulokowana jest w dziedzinie nauk społecznych, a konse-

kwencją ujmowania jej jako nauki stosowanej jest przyjmowanie wielu kryteriów 

wyodrębniania się jej subdyscyplin Warto także zauważyć, że w ramach nauk 

pedagogicznych na przestrzeni lat wyodrębniły się liczne działy. Pedagog szkolny 

w celu sprawnej i skutecznej realizacji obowiązków zawodowych wykorzystuje wiedzę 

oraz metody właściwe dla poszczególnych subdyscyplin. 
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Spośród subdyscyplin, które wyodrębniają Henryk A. Kretek, Janusz Dworak 

i Anna Amiłowska-Czaja [16], wysuwa się kilka, w które wpisane są obszary działań 

zawodowych pedagoga: 

1. Pedagogika społeczna – zajmująca się oddziaływaniem środowiska i jego uwarun-

kowań na procesy wychowawczo-opiekuńcze oraz na rozwój człowieka od uro-

dzenia do końca życia. 

2. Pedagogika opiekuńcza – w płaszczyźnie problematyki opieki nad młodym 

pokoleniem oraz praktyki zapewniania warunków do zaspakajania potrzeb dzieci 

i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem deficytów wychowawczych i róż-

nych zaburzeń w rozwoju. 

3. Pedagogika resocjalizacyjna – w płaszczyźnie problematyki wychowania uczniów 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie 

oraz zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym. 

4. Pedagogika specjalna – obejmująca problematykę funkcjonowania dzieci i mło-

dzieży odbiegających od norm: biologicznych, psychologicznych i społecznych, 

w stopniu utrudniającym prawidłowy rozwój i życie w środowisku społecznym; 

ma na celu usprawnianie i kompensowanie zaburzeń funkcji organizmu; poszcze-

gólnymi zaburzeniami zajmują się:  

• oligofrenopedagogika – upośledzenia umysłowe,  

• surdopedagogika – niedosłuch bądź niesłyszenie, 

• tyflopedagogika – niedowidzenie bądź niewidzenie, 

• pedagogika terapeutyczna – zwana niekiedy rewalidacyjną lub pedagogiką lecz-

niczą (obejmującą przewlekłe schorzenia). 

5. Pedeutologia – w płaszczyźnie problematyki związków interpersonalnych 

w relacjach: nauczyciel – uczeń i nauczyciel – nauczyciel. 

Priorytetem dla pedagoga szkolnego – podkreśla M. Kuźmik – jest skupianie się na 

kłopotach i trudnościach doświadczanych przez uczniów. Nie jest w tych działaniach 

osamotniony, bo ma możliwość współpracy zarówno z innymi nauczycielami, jak 

i rodzicami. Pomocni mogą też być inni specjaliści ulokowani w środowisku szkolnym 

– psycholog, logopeda, pielęgniarka, a także z instytucji zewnętrznych – pracownicy 

poradni psychologiczno-pedagogicznych czy kuratorzy [14, s. 247]. 

W świetle powyższego uznać należy płynną tożsamość pedagogiki, szczególnie 

w odniesieniu do profesji pedagoga szkolnego, gdzie konieczne jest przekraczanie 

granic i integrowanie wiedzy z różnych dziedzin. 

Należy jednoznacznie powiedzieć, że wiedza pedagogiczna zawsze ostatecznie 

polega na integrowaniu wiedzy innych nauk, humanistycznych i przyrodniczych, 

jej przetwarzaniu i profilowaniu oraz nadawaniu jej pedagogicznego 

znaczenia z punktu widzenia procesów wychowania i kształcenia, rozwoju 

indywidualnego potencjału człowieka oraz stopni i form przystosowania 

społeczno-kulturowego [4, s. 48]. 

W szerokim ujęciu psychologia dostarcza wiedzy o mechanizmach i prawach 

rządzących psychiką człowieka i jego zachowaniem. Nieocenione są doświadczenia 

psychologii stosowanej – psychologii wychowawczej obejmującej problemy szkolno- 

-wychowawcze, a także instytucji oświatowych, psychopatologii zajmującej się diagnozą 
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zaburzeń, problemów psychicznych oraz psychoterapii nakierowanej na korygowanie 

relacji społecznych. 

Z kolei nauki socjologiczne są ważnym źródłem wiedzy i rozwiązań odnoszących 

się do procesów grupowych i relacji międzyosobowych. Praca socjalna pozwala na 

rozwiązywanie problemów odnoszących się do rodzin dysfunkcjonalnych, szczególnie 

w zakresie pomocy społecznej. Wypracowane modele pracy asystenta rodziny czy 

rodzin zastępczych oraz wsparcia osób niepełnosprawnych są ważnym ogniwem 

współpracy interdyscyplinarnej z pedagogiką. 

Nauki prawne wiążą się nie tylko z wykorzystywaniem aktów prawnych istotnych 

dla nauk pedagogicznych – prawo oświatowe czy przepisy odnoszące się do nieletnich 

(zatem uczniów realizujących obowiązek szkolny lub nauki). Ważny jest dorobek 

kryminologii zajmującej się źródłami przestępstw (jako formy dewiacji) przyczynami 

czynów przestępczych oraz mechanizmami zwalczania przestępczości – są to istotne 

kwestie dla działalności interwencyjnej i profilaktycznej pedagogów. Również obszar 

wiktymologii może być inspiracją do skutecznego rozwiązywania problemów 

przemocy rówieśniczej czy pracy z ofiarami przemocy domowej. 

Reasumując – powyższe rozważania teoretyczne dotyczące integrowania przez peda-

gogów szkolnych wiedzy z różnych dziedzin można zakończyć refleksją Pauliny Formy: 

[...] pedagog realizuje zadania mieszczące się w działalności interwencyjnej, ale 

także środowiskowej i socjalnej. Jest „managerem orędującym” w sprawach 

doraźnych, związanych z sytuacją bytową, wychowawczą i społeczną dziecka. 

[...] aktywnie współpracuje z instytucjami i organizacjami, które służą pomocą 

dziecku i rodzinie. Jest gotowy do niesienia, w razie konieczności, osłony prawnej. 

Stąd jego ścisłe kontakty z sądem rodzinnym, policją, rodzinnymi ośrodkami 

diagnostyczno-konsultacyjnymi, z wszelkimi placówkami opiekuńczo-wycho-

wawczymi, profilaktyczno-leczniczymi i resocjalizacyjnymi [1, s. 265-266]. 

3.2. Interdyscyplinarny charakter pracy pedagoga szkolnego w świetle 

badań 

Pedagog szkolny, planując pracę wychowawczą, musi uwzględniać rodzaj i jakość 

środowiska wychowawczego, w którym żyją, wzrastają i funkcjonują uczniowie. 

Często wykonywany przez niego zakres zadań wykracza poza ramy wyznaczone przez 

obowiązujące akty prawne. Jak to wygląda w praktyce – można ustalić – odwołując się 

do wyników badań. Niestety nie ma ich zbyt wiele, a interdyscyplinarnego aspektu tej 

pracy nie podjęto całościowo w dotychczasowych dociekaniach badawczych. Pro-

blematyka stanowi jedynie wycinek zrealizowanych eksploracji. Przeprowadzone na 

przestrzeni kilkudziesięciu lat badania dotyczyły:  

• czynników warunkujących wykonywanie zadań zawodowych pedagoga szkolnego 

(badania przeprowadzone przez Wandę B. Dąbek na terenie południowej Polski 

w latach 1978-1982); 

• oceny działalności pedagoga przez uczniów, nauczycieli i rodziców (badania 

przeprowadzone przez Jolantę Bajurską na terenie Krakowa, Warszawy, terenów 

wiejskich tych rejonów w 1995 r.); 
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• udziału pedagoga szkolnego w pracy opiekuńczo-wychowawczej szkoły (badania 

przeprowadzone przez Bożenę Matyjas w latach 1988-2002); 

• oceny zasadności zatrudniania pedagogów w szkołach oraz postrzegania realizo-

wanych przez nich zadań (badania przeprowadzone przez Teresę Lewandowską-

Kidoń w 2015 r.); 

• wizerunku pedagoga szkolnego (badania przeprowadzone przez Teresę Lewan-

dowską-Kidoń w województwie warszawskim i lubelskim w 2019 r.) [17]. 

Wśród najważniejszych wniosków płynących z tych badań wymienić należy: 

1. W opinii uczniów, nauczycieli i rodziców pedagog szkolny jest osobą pożądaną 

w szkole. 

2. Pedagog szkolny jest pośrednikiem w relacjach nauczyciel – uczeń, rodzic – 

uczeń. 

3. Z pomocy pedagoga szkolnego korzysta co trzeci uczeń, najczęściej znajdujący 

się w trudnej sytuacji rodzinnej lub szkolnej. 

Wielowymiarowość modelu profesji pedagoga szklonego obrazują badania 

przeprowadzone przez Bogumiłę Bobik w 2018 roku wśród 212 pedagogów szkolnych. 

Analizy zgromadzonego materiału pokazały, że samo wykształcenie wyższe, którym 

legitymowali się pedagodzy szkolni nie było wystarczające do realizacji zadań 

zawodowych. Wszyscy badani posiadali dodatkowe kwalifikacje zdobyte na studiach 

podyplomowych – często kilku – czy kursach i warsztatach doskonalących. Do 

wiodących kierunków studiów nadających dodatkowe kwalifikacje, ukończonych przez 

pedagogów szkolnych, należą: oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna i socjo-

terapia. Z kolei wśród form doskonalących dominują: diagnoza i terapia uzależnień, 

zapobieganie agresji i przemocy, warsztaty komunikacji interpersonalnej oraz 

mediacje. Okazuje się, że pedagodzy szkolni dążą do budowania warsztatu pracy 

łączącego wiedzę i umiejętności właściwe dla różnych subdyscyplin pedagogiki, 

dostrzegają potrzebę posiadania fachowego przygotowania kompetencji w zakresie 

potrzeb specjalnych uczniów, problemów wychowawczych i uzależnień oraz 

konstruktywnego przezwyciężania konfliktów, a także doskonalenia kompetencji 

ważnych w relacjach z innymi [18]. 

Z kolei Joanna Wierzejska – badająca w 2017 roku 155 pedagogów szkolnych – 

podkreśla, że pedagog szkolny realizując oczekiwania wpisane w jego profesję, opierać 

się może głównie na własnej wiedzy, umiejętnościach oraz posiadanym doświad-

czeniu. Może także odwoływać się do zasobów ulokowanych w środowisku szkoły – 

innych specjalistów i nauczycieli oraz rodziców uczniów.  

W tym, jak potrafi zaktywizować środowisko, podejmować adekwatne 

działania, wierząc, że może kontrolować sytuację, wpływać na motywację 

i osiągnięcia uczniów, pokonywać stres i towarzyszące temu obciążenie 

psychiczne, przejawia się jego poczucie własnej skuteczności [19]. 

Przeprowadzone przez Wiesławę Walc badania wśród 73 studentów pedagogiki 

opiekuńczo-wychowawczej, a więc potencjalnych adeptów do zawodu pedagoga 

szkolnego, pozwoliły ustalić jaka – w opinii respondentów – wiedza niezbędna jest do 

skutecznego wykonywania zadań w tej profesji. Okazuje się, że priorytetowo potrakto-

wane zostało, oprócz ogólnopedagogicznego przygotowanie obejmujące: wiedzę pedago-

giczną i psychologiczną oraz „wiedzę praktyczną” – wynikającą z doświadczenia peda-
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gogicznego, wiedzę dotyczącą organizacji pracy pedagoga, pracy z dziećmi i rodzinami, 

udzielania pomocy. Jednak studentki, jako niezbędną pedagogowi szkolnemu, 

wymieniały także wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej i socjologii, wiedzę 

dotyczącą metod wychowania, profilaktyki oraz wiedzę prawną, szczególnie dotyczącą 

najnowszych przepisów, wiedzę dotyczącą organizacji zajęć i tworzenia strategii. 

Studentki za istotne uznały również: znajomość praw dziecka oraz wiedzę z zakresu 

biomedycznych podstaw rozwoju, biologii, filozofii, pracy socjalnej, metodologii 

badań pedagogicznych, poradnictwa, a także wiedzę na temat problemów młodzieży, 

uzależnień oraz organizacji pomocowych [20]. 

Okazuje się zatem, że idea interdyscyplinarności jest traktowana jako istotna dla 

realizacji zadań nauczyciela-pedagoga szkolnego. 

4. Podsumowanie  

Działalność pedagoga szkolnego we współczesnej szkole wydaje się oczywista. 

Rodzaj wykonywanych przez niego zadań jest zawsze powiązany ze środowiskiem 

społecznym, w którym funkcjonuje placówka edukacyjna, z rodziną, z której pochodzi 

uczeń, zasobami szkoły oraz jego osobistymi kompetencjami. Istotnym staje się zatem 

poznanie problemów, jakie przeżywają dzieci i młodzież, uwarunkowań tych trudności 

oraz zainicjowanie w porę działań interwencyjnych i terapeutycznych, będących 

kluczowym czynnikiem zapobiegającym powstawaniu niekorzystnych i daleko 

idących skutków, decydujących o rozwoju osobowości, przebiegu socjalizacji oraz 

losach życiowych młodego pokolenia. Niezbędna przy tym jest umiejętność integracji 

wiedzy, gdyż jak podkreśla Danuta Opozda : 

podzielenie świata na drobne wycinki [...] nie sprzyja rozwojowi, zwłaszcza, 

gdy granice sub- i dyscyplinarne są sztywne i nieelastyczne, to jednak pod-

kreślić trzeba, że sztuką specjalizacji jest „zobaczenie” (poznawanie) frag-

mentu większej całości, jaką jest wychowanie [...]. Specjalizacja, w dobrym 

tego słowa znaczeniu, oznacza umiejętność rozumienia wąskich zjawisk 

w szerszym kontekście [21, s. 177]. 

Trudno nie zgodzić się z opinią autorki, że interdyscyplinarność jest wymogiem, 

jest koniecznością, gdyż pedagog nie może bazować na wycinkowej specjalistycznej 

wiedzy. Powinien myśleć interdyscyplinarnie, bo to jest gwarancją pełniejszego 

rozumienia zjawisk i uwzględniania w profesjonalnej realizacji zadań zawodowych 

kontekstu wiedzy innych nauk – kontekstu interdyscyplinarnego. 

Wobec takiego stanu rzeczy warto wysunąć postulat podjęcia eksploracji 

badawczych ukierunkowanych na poznanie rzeczywistych modeli pracy pedagoga 

szkolnego – w zależności od miejsca realizacji zadań zawodowych i podmiotów 

oddziaływań – oraz ustalenia najistotniejszych obszarów integrowania wiedzy różnych 

dyscyplin naukowych, w celu pełnej, profesjonalnej realizacji zadań zawodowych 

przez tę grupę nauczycieli. 
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Interdyscyplinarny wymiar pracy pedagoga szkolnego 

Streszczenie 

Stanowisko pedagoga szkolnego wpisało się na stałe w rzeczywistość polskich szkół. Jednak opisanie 

jednolitego modelu pracy na tym stanowisku nie jest łatwym zadaniem, gdyż w zależności od potrzeb 

konkretnego środowiska szkolnego preferowane są odmienne zapatrywania na realizację zadań zawodowych 

przez pedagoga. Celem poniższego opracowania jest analiza zadań stawianych przed pedagogiem szkolnym 

i ustalenie najistotniejszych obszarów integrowania wiedzy różnych subdyscyplin pedagogiki oraz innych 

nauk podczas realizacji zadań zawodowych. 

W niniejszym artykule przedstawiono ewolucję podejścia do realizacji zadań przez pedagogów szkolnych 

w świetle przepisów prawa oświatowego. Ukazano ponadto ich rolę w organizowaniu pomocy psycho-

logiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym. Podjęto także refleksję nad specjalizacją i integracją 

wiedzy w pracy pedagoga szkolnego, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i w kontekście opublikowanych 

wyników badań naukowych. 

Analiza pokazuje wielowymiarowość pracy pedagogów szkolnych. Realizacja zadań zawodowych wiąże 

się z koniecznością podnoszenia kompetencji, zdobywania dodatkowych kwalifikacji i interdyscyplinarnego 

podejścia do rozwiązywania problemów podmiotów oddziaływań. Zasadnym zdaje się być podjęcie badań 

naukowych nad modelami pracy pedagogów szkolnych oraz ich interdyscyplinarnym wymiarem. 

Słowa kluczowe: pedagog szkolny, zadania pedagoga szkolnego, rola pedagoga szkolnego, interdyscypli-

narnoć, pomoc psychologiczno-pedagogiczna  

Interdisciplinary scope of a school counselor’s work 

Abstract 

The position of a school counselor has become a significant part of the everyday reality of Polish schools. 

However, it should be remembered that it is not an easy task to describe a uniform standard of work in this 

position. When it comes to the implementation of professional tasks of the school educator different views 

are preferred and they depend on the needs of a specific school environment. The purpose of this study is 

to analyse the tasks set for the school counsellor and to identify the most important areas of integration 

during the performance of professional tasks by using knowledge of various sub-disciplines of pedagogy 

and other sciences. 

This article presents the evolution of the approach to the implementation of tasks by school counselors in 

the eyes of rules of the education law. Additionally, their role in organising psychological and pedagogical 

help in the school environment has been shown. The issue of specialisation and knowledge integration in 

the work of the school counselor was also discussed. This aspect has been presented both in the theoretical 

context and in relation to the published research results.  

The analysis shows the multidimensionality of school counselors' work. The occupational task accomplish-

ment is related to the need to improve competencies, professional upskilling and interdisciplinary approach 

to solving problems of school environments. Therefore, undertaking research on the work models of school 

counselors and their interdisciplinary dimension seem to be justified. 

Keywords: school counselor, school counselor’s tasks, role of a school counselor, interdisciplinarity, 

psychological and pedagogical support 
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Małgorzata Makowska1 

Interdyscyplinarne przedmioty wsparcia jako 

narzędzia kształtowania myślenia analitycznego 

u studenta 

1. Wprowadzenie 

Praktyka akademicka i analiza rynku pracy wskazują, iż zarówno absolwenci szkół 

średnich, jak i studiów wyższych posiadają niewielki repertuar tzw. umiejętności 

miękkich, jakże przydatnych we współczesnym świecie. Znikoma wiedza dotycząca 

reakcji mózgu i ciała na różne sytuacje stanowi jedno z podstawowych źródeł wielu 

ludzkich problemów. Współczesny człowiek często nie rozumie w pełni zjawisk 

w przestrzeni społecznej, bo nie rozumie samego siebie. 

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) [1] jasno definiuje poziomy kwalifikacji, które 

określają wymagania edukacyjne w trzech zakresach: wiedzy, umiejętności i kompe-

tencji społecznych.  

W ramach dobrych praktyk w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach 

wprowadzono do programu studiów przedmioty wsparcia mające wypełnić obserwo-

waną lukę edukacyjną w zakresie zalecanej przez PRK interdyscyplinarności i kształto-

wania kompetencji społecznych.  

W Filii w Sandomierzu realizowano od roku 2017 dwa autorskie przedmioty 

wsparcia: „Psychobiologiczne podstawy mowy ciała” oraz „Biologia komunikacji i relacji 

międzyludzkich”, prowadzone przez adiunkta UJK z certyfikacją coachingową ICI 

i NLP, realizowane w formie konwersatorium. Treść zajęć stanowi interdyscyplinarna i 

oparta na nowych odkryciach wiedza z obszaru m.in. neuronauk, biologii, psychobio-

logii, dietetyki, zarządzania, psychologii, coachingu i NLP. Studentom zaprezen-

towano działanie ludzkiego mózgu, umysłu, emocji, stresu, mowy ciała, motywacji, 

odporności psychofizycznej, komunikacji i budowania relacji jako narzędzi funkcjono-

wania współczesnego człowieka. Obserwacja zajęć i ich ewaluacja wskazują na ogromne 

zainteresowanie studentów powyższymi treściami, z którymi w większości nie zetknęli 

się na wcześniejszych poziomach edukacji. Podczas zajęć kształtowano ich umiejętność 

analitycznego, interdyscyplinarnego postrzegania świata i motywowano do samopoz-

nania. Zaobserwowano bowiem w praktyce akademickiej zbyt silne skierowanie 

studenta na zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji zawodowych, 

zaś w sferze kompetencji społecznych i tzw. „umiejętności miękkich” występuje zau-

ważalny deficyt. Kształtowanie myślenia analitycznego stanowi zaś niezbędną 

podstawę do realizacji założeń PRK na poziomie kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego (poziomy 6-8 KRK). W erze powszechnego testowania dbanie 

o zdolność do analizy i syntezy zdobywanej wiedzy wydaje się nieodzowna.  

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie idei interdyscyplinarnego 

kształcenia na studiach wyższych oraz podsumowanie pięcioletniej praktyki 
 

1 malgorzata.makowska@ujk.edu.pl, Instytut Nauk o Zdrowiu, Filia w Sandomierzu, Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, https://ujk.edu.pl. 
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edukacyjnej, tak by zachęcić do powszechnego stosowania opisanego podejścia. 

Kolejnym celem jest sformułowanie wniosków dla dalszej realizacji elementów 

interdyscyplinarności w ramach przedmiotów wsparcia, bowiem w procesie kształcenia 

niezbędne jest koherentne i wykorzystujące korelacje międzyprzedmiotowe podejście 

do procesu nauczania – uczenia się.  

2. Definicja pojęć 

Kształcenie interdyscyplinarne można zdefiniować jako strategię edukacyjną, której 

podstawowe założenie opiera się na łączeniu kilku dyscyplin naukowych (przynajmniej 

dwóch) w celu zbudowania szerszej perspektywy w postrzeganiu rzeczywistości, 

kształtowaniu interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności oraz budowaniu profesjonal-

nych kompetencji opartych na dostrzeganiu korelacji i możliwości współpracy 

w różnych obszarach nauki i życia społecznego.  

Interdyscyplinarność przeciwstawiana jest monodyscyplinarności i postrzega się ją 

współcześnie jako immanentną cechę sposobu praktykowania nauki i edukacji. Możliwe 

jest tutaj wyróżnienie interdyscyplinarności jako współpracy kilku dyscyplin naukowych 

w zakresie określonych badań czy praktyk dydaktycznych lub działanie prowadzące do 

powstania nowej interdyscyplinarnej dziedziny nauki/wiedzy [2, s. 113-114]. 

Podkreślić należy, iż kluczowe jest zrozumienie celu interdyscyplinarności, który 

najogólniej rzecz biorąc – można sformułować jako dążenie do praktycznego 

wykorzystania wiedzy, kształtowania umiejętności, prowadzenia wielokierunkowych 

zadań naukowych czy nadania procesowi dydaktycznego, pragmatycznego charakteru.  

Praktyki interdyscyplinarne stanowią narzędzie weryfikacji hipotez czy założeń 

naukowych bądź realizacji zadań dydaktycznych w obszarze problemu, który jest zbyt 

szeroki lub złożony, aby mógł być adekwatnie podjęty przez pojedynczą dyscyplinę [3, 

s. 12]. Źródło pojęcia interdyscyplinarny stanowi połącznie dwóch słów łacińskich: 

inter, czyli „między”, i disciplinae – oznaczającego „dyscyplinarny”. Zatem rozumieć 

należy, iż podejście interdyscyplinarne stanowi współpracę kilku dyscyplin w rozwią-

zaniu problemu badawczego czy dydaktycznego, gdzie jedna dyscyplina sama w sobie 

nie znajdzie lub będzie miała utrudniony proces znalezienia odpowiedzi w kwestii 

określonego zagadnienia. Zatem kluczowe zdaje się prawidłowe określenie obszarów, 

w których różne, często odmienne, dziedziny wiedzy uzupełniają się lub wręcz wnoszą 

do siebie nawzajem nowe elementy. 

Kolejnym istotnym pojęciem jest myślenie analityczne stanowiące ważki punkt 

realizacji przedmiotów wsparcia i kształtowania kompetencji społecznych. Myślenie 

analityczne należy odróżnić od myślenia intuicyjnego i utylitarnego, one zaś stanowią 

integralne komponenty myślenia holistycznego oznaczającego przyjęcie perspektywy 

szerokiego spojrzenia na określone zagadnienia czy ogólnie świat, a także ich 

zrozumienia i przyjęcia postawy kreującej nie tylko działania korzystne dla interesów 

jednostki czy grupy, ale i postawy biorące pod uwagę aspekt etyczny i społeczny [4, 

s. 10-11]. Pojęcie myślenie analityczne oznacza kognitywną analizę określonego 

zjawiska i opisuje proces aktywnej i umiejętnej konceptualizacji, zastosowania, 

analizy, syntezy i oceny informacji [5]. Innymi słowy, myślenie analityczne należy do 

wachlarza umiejętności miękkich i charakteryzuje się umiejętnością krytycznej analizy 

danych, prowadzenia własnych obserwacji i badań, skutecznej komunikacji wypraco-
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wanego rezultatu oraz zastosowania tych umiejętności w praktyce lub uruchomienia 

myślenia syntetycznego i kreatywnego dla stworzenia nowej własnej wartości.  

Dla potrzeb niniejszego opracowania istotne jest również zdefiniowanie pojęcia 

coaching, jako że stanowi on podstawowe narzędzie do konstruowania i prowadzenia 

zajęć z przedmiotów wsparcia. Coaching jako metoda pracy z ludzkim potencjałem ma 

swoje korzenie w spostrzeżeniach trenera tenisowego Timothy Gallweya, który 

obserwując swoich podopiecznych stwierdził, że przy zastosowaniu krytyki i prezento-

waniu nowych rozwiązań taktycznych widoczne są nikłe efekty treningu. Podczas 

meczu, gdy dochodził czynnik emocjonalny, wskazówki odbierane na „zimno” podczas 

treningu przestawały działać. Rozważania te doprowadziły do konkluzji, że problem 

nie tkwi w przyczynie czy okolicznościach zewnętrznych, czyli w przeciwniku. Klucz 

stanowią blokady emocjonalne i własne ograniczenia wewnętrznych zasobów zawod-

nika. Stąd w szerszej perspektywie skuteczne okazały się strategie wspomagania ludzi 

w zdobywaniu określonych celów poprzez budowanie świadomości ich własnych 

ograniczeń, ale i dostrzeżenia potencjału, tak by przełamać ograniczenia i odnieść 

sukces. Zatem wg Gallweya coaching to wspomaganie w odkrywaniu i budowaniu 

potencjału opartego na własnych zasobach klienta [6], a w prostych słowach chodzi 

tutaj o osiągnięcie stanu, gdy osoba zdobywa kompetencje do działania w określonym 

obszarze samodzielnie, nawet gdy traci z oczu swojego trenera kompetencji, czyli coacha. 

W związku z powyższym istotę coachingu stanowi odblokowanie potencjału osoby 

w celu maksymalizacji jej dokonań i działań – zatem jest raczej pomaganiem w uczeniu 

się niż nauczaniem [7]. Coaching stosowany jest zarówno w pracy z indywidualną 

osobą w obszarze tzw. life coachingu, jak i z grupą osób, zaś główną ideą jest pomoc 

ludziom w doskonaleniu się, by działali wykorzystując swój pełny potencjał. W coachingu 

ogólnie pojętym stosuje się różne techniki i procedury, jednak zawsze wyróżnić można 

cztery zasadnicze kroki: zdefiniowanie zasobów i celu, stworzenie planu działań, 

realizację zamierzonego planu oraz ewaluację działań i stopnia osiągnięcia celu.  

Biorąc pod uwagę powyższy opis, coaching stanowi skuteczne narzędzie pracy 

dydaktycznej w realizacji przedmiotów wsparcia, bowiem w ten sposób można pomóc 

studentom we wzmacnianiu i udoskonalaniu własnego działania poprzez refleksję nad 

tym, jak stosują daną umiejętność i/lub wiedzę. 

Istotne zdaje się również objaśnienie pojęcia przedmiot wsparcia. Od roku 

akademickiego 2017/2018, zgodnie z Uchwałą Senatu UJK Nr 102/2016 z dnia 15 

grudnia 2016 r., wprowadzono przedmioty wsparcia studentów w procesie naucza-

nia/uczenia się [8]. Nadrzędnym celem przedmiotu wsparcia jest wspomaganie 

w procesie uczenia się osób rozpoczynających naukę na poziomie studiów wyższych. 

Przedmiot wsparcia to realizowany na pierwszym roku studiów przedmiot obowiąz-

kowy, którego celem jest nabycie przez studenta umiejętności miękkich, zapoznanie 

się z metodami wspomagania uczenia się, dbania o zdrowie psychofizyczne (umieję-

tności komunikacyjne, budowanie relacji, zarządzanie stresem, zarządzanie czasem, 

autoprezentacja i wystąpienia publiczne), rozwijanie kompetencji społecznych 

i zdolności kreatywnych, kształtowanie zdolności samopoznania i rozwoju osobistego. 

Zatem treści przedmiotu wsparcia, realizowanego niezależnie od kierunku studiów, 

dostarczają studentowi wybiegającej ponad kwalifikacje zawodowe kompetencji 

osobistej, uwzględniającej interdyscyplinarne, bardziej holistyczne postrzeganie 

rzeczywistości. 
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3. Analiza Polskiej Ramy Kwalifikacji w kontekście przedmiotów 

wsparcia 

Polska Rama Kwalifikacji funkcjonuje na mocy Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Na zintegrowany system składają się z jednej 

strony te elementy, które funkcjonują już w polskim życiu społecznym i gospodarczym, 

a z drugiej strony nowe instrumenty umożliwiające efektywną integrację całego systemu, 

z których najważniejsze to Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Zintegrowany Rejestr 

Kwalifikacji (ZRK), w którym są wszystkie kwalifikacje włączone do zintegrowanego 

systemu. Wszystkie kwalifikacje włączone do zintegrowanego systemu mają także 

przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (poziom PRK) [9, s. 3]. 

PRK wyróżnia osiem poziomów kwalifikacji, z czego poziomu 6-8 dotyczą 

funkcjonowania systemu oświaty i kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego. 

Istotną informację stanowi fakt, iż dla określania poziomu PRK nie ma znaczenia, czy 

wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się są osiągane w ramach zorganizowanej 

edukacji czy w inny sposób [9, s. 4]. Z punktu widzenia niniejszego opracowania 

kluczowym założeniem i zaleceniem jest określenie zestawu kompetencji opisanych 

poprzez tzw. efekty uczenia się, przy czym – obok wiedzy i umiejętności specjali-

stycznych – zwraca się dużą uwagę na umiejętności i kompetencje społeczne, których 

kształtowanie stanowi podstawowy cel realizowanych w UJK przedmiotów wsparcia.  

Sandomierska Filia UJK to najmłodsza jednostka organizacyjna Uniwersytetu. 

Przekształciła się w Filię po konsolidacji z UJK w roku 2016, wcześniej bowiem 

funkcjonowała jako samodzielna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Obecnie jako 

filia uniwersytecka realizuje efekty kształcenia na poziomie 6 PRK, czyli studiów I 

stopnia, zarówno licencjackich, jak i inżynierskich. Studia te prowadzone są na pięciu 

kierunkach kształcenia: filologii angielskiej, kosmetologii, administracji, mechatronice 

i pedagogice. W odniesieniu do codziennej praktyki akademickiej, student na poziomie 

szóstym PRK zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w odniesieniu 

do określonej dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej [9, s. 6]. Zatem ogólne 

założenia stanowią, że student na poziomie wiedzy posiada wiedzę ze zrozumieniem, 

tzn. zna i rozumie dane, fakty, definicje, zjawiska, metody oraz potrafi wskazać 

związki logiczno-przyczynowe pomiędzy nimi. W kontekście przedmiotów wsparcia 

realizowanych w FS UJK stawiany jest nacisk na wiedzę interdyscyplinarną, opartą na 

koherentnym postrzeganiu wiedzy z wielu dziedzin nauki. Jednak specyfika przed-

miotów wsparcia kładzie nacisk przede wszystkim na umiejętności. W tym obszarze 

student potrafi:  

1. innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe 

problemy w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach; 

2. samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie; 

3. komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko [9, s. 6]. 

Umiejętności wymienione w powyższym cytacie stanowiły istotną bazę przy 

planowaniu celów i treści realizowanych na zajęciach z przedmiotów wsparcia, które 

szczegółowo zostaną opisane w kolejnym podrozdziale. Najważniejszą jednak prze-

słankę przy konstruowaniu kart przedmiotów wsparcia mają zalecenia PRK w obszarze 

kompetencji społecznych, które na poziomie szóstym zakładają, iż student/absolwent 

jest gotów do: 
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1. kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku 

pracy i poza nim; 

2. samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań 

zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w których uczestniczy; 

3. przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań [9, s. 6]. 

Spośród 5 przedmiotów wsparcia oferowanych studentom do wyboru, w niniejszym 

opracowaniu analizie zostaną poddane dwa przedmioty interdyscyplinarne: Psycho-

biologiczne podstawy mowy ciała oraz Biologia komunikacji i relacji międzyludzkich. 

Cele i treści przedmiotów wsparcia kładą największy nacisk na kształtowanie powyżej 

opisanych kompetencji na przykład poprzez analizę przypadków, z którymi student 

może potencjalnie spotkać się w życiu prywatnym, zawodowym i społecznym, 

realizację samodzielnych zadań i projektów badawczych oraz przewidywania skutków 

podejmowania określonych decyzji czy rozwiązań. Zatem student zdobywa i doskonali 

umiejętności analizy konkretnych zachowań, sytuacji i zjawisk, a poza tym jest gotów 

do krytycznej analizy własnych strategii w życiu osobistym, zawodowym i społecznym, 

a także obiektywnie oceniać zachowania i decyzje innych osób. Ponadto interdyscypli-

narność przedmiotów wsparcia w naturalny sposób kształtuje umiejętności wskazy-

wania, rozumienia i wykorzystania korelacji pomiędzy różnymi obszarami wiedzy. 

Warto nadmienić, że przedmioty wsparcia akcentują znaczenie uczenia się i samo-

doskonalenia przez całe życie.  

4. Analiza założeń, treści i realizacji przedmiotów wsparcia  

Przedmioty wsparcia realizowane są w wymiarze 30 godzin lekcyjnych, w formie 

konwersatoriów, zaś podstawę zaliczenia stanowią: praca projektowa, zadania do pracy 

własnej oraz aktywny udział w zajęciach i praca w grupie. Wymagania wstępne, jakie 

powinien spełnić student przystępując do zajęć, to posiadanie podstawowej wiedzy 

z biologii człowieka na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej ze szczególnym uwzględ-

nieniem zagadnień związanych z anatomią i fizjologią układu nerwowego i hormo-

nalnego oraz elementarna wiedza interdyscyplinarna na poziomie szkoły średniej.  

Zarówno przedmiot „Psychobiologiczne podstawy mowy ciała”, jak i „Biologia 

komunikacji i relacji międzyludzkich” opierają się interdyscyplinarnej wiedzy 

funkcjonującej zarówno w obszarze klasycznego paradygmatu, jak i sięgającej po 

najnowsze odkrycia, teorie i hipotezy naukowe. Przedmioty te zawierają elementy 

biologii klasycznej i nowej biologii, neurobiologii, epigenetyki, etologii, biochemii, 

biofizyki i fizyki kwantowej, psychologii, psychogenealogii, zarządzania, filozofii, 

językoznawstwa, neurolingwistycznego programowania, teorii komunikacji. Oś 

spinającą, a zarazem fundament konstrukcji treści tych przedmiotów, stanowi psycho-

biologia, którą definiuje się jako kierunek nauki pragmatycznej zajmującej się 

badaniem i praktyczną aplikacją związków i wzajemnego wpływu zjawisk biolo-

gicznych i psychologicznych czy też, szerzej rzecz ujmując, nauk społecznych [10]. 

Psychobiologia jest nowym interdyscyplinarnym obszarem wiedzy zgłębiającym 

biologiczne uwarunkowania funkcjonowania ludzkiej psychiki i zachowań oraz, na 

zasadzie sprzężenia zwrotnego, wpływu umysłu na funkcjonowanie organizmu 

człowieka na poziomie biologicznym. Pojęcie psychobiologia bywa stosowane 

zamiennie z określeniem biopsychologia.  
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W kontekście opisywanych przedmiotów wsparcia w celu realizacji ich założeń 

brane są pod uwagę procesy zachodzące w umyśle związane z ludzkimi zachowaniami 

w połączeniu z biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi mechanizmami zacho-

dzącymi w mózgu i organizmie człowieka. W myśl psychobiologii działanie umysłu 

uważa się za organiczne zjawisko, stąd do opisu i wyjaśnienia ludzkich zachowań, 

takich jak komunikacja czy budowanie relacji, stosuje się kryteria biologiczne, głównie 

z obszaru neuronauk. W realizacji przedmiotów wsparcia istotny nacisk kładzie się na 

zrozumienie procesów psychobiologicznych nie tylko na płaszczyźnie materialnej, ale 

i energetycznej. Stąd wykorzystuje się podstawową i niezbędną wiedzę z fizyki 

kwantowej, a zwłaszcza obszaru dotyczącego funkcjonowania tzw. kwantowego pola 

informacyjnego.  

Przyjmuje się tu założenie, iż ludzka biologia, psychika i zachowanie to złożone 

kompozycje, które funkcjonują i dostrajają się do złożonej struktury kwantowego pola 

informacyjnego. Pole informacyjne to baza informacyjna stanowiąca koherentne pole, 

w którym nośnikiem informacji jest energia [11]. Pole i jego wpływ na regulowanie 

systemów biologicznych i społecznych oraz sposób ich funkcjonowania są wyko-

rzystywane podczas zajęć. W tym polu bowiem człowiek podlega kształtowaniu 

i wpływowi wielu systemów: rodziny, grupy rówieśniczej czy zespołowi w miejscu 

pracy. Funkcjonowanie w określonym systemie może człowieka wspierać bądź parali-

żować jego działania. Wiedza w tym zakresie przekazywana jest studentom w prosty 

i zrozumiały sposób z położeniem największego znaczenie nie tyle na przyswojenie 

teorii, ale zrozumienie jej praktycznej aplikacji.  

Komunikacja i relacje międzyludzkie w świetle współczesnej nauki mocno opierają 

się na zasadach funkcjonowania systemów biologicznych, które opisywane są katego-

riach mechaniki kwantowej. Systemowy sposób podejścia do analizowanej rzeczy-

wistości określonej osoby pozwala na rozpoznanie dynamiki współzależności systemu, 

w którym żyje, co z kolei pozwala dokonać wglądu w jej relacje rodzinne, towarzyskie 

czy zawodowe. W konsekwencji tego podejścia podczas zajęć konwersatoryjnych, 

realizowanych w ramach opisywanych przedmiotów wsparcia, wykorzystuje się 

również pojęcia pól morficznych i transcendentalnego, holistycznego postrzegania 

rzeczywistości, w której funkcjonuje człowiek. Pole morficzne to pojęcie opisane przez 

Sheldrake’a, który ogólnie rzecz ujmując, opisał je jako strefy wpływów zachodzących 

między organizmami określonego systemu w czasie i przestrzeni na poziomie energe-

tycznego pola kwantowego, w którym zapisywane są wzorce atraktorowe funkcjono-

wania tych organizmów i ich systemów oraz model ich działania i wzajemnych 

powiązań [12]. W funkcjonowaniu grup i społeczności ludzkich można tu przyjąć 

założenie funkcjonowania zbiorowej pamięci kwantowej, którą odnieść można do 

fenomenu podświadomości zbiorowej opisywanej przez Junga [13]. 

Niezwykle interesującym zjawiskiem wynikającym z powyższych rozważań, 
a mocno akcentowanym podczas zajęć ze studentami, jest przeanalizowanie funkcjono-
wania człowieka w obrębie pól morficznych grupy, w której żyje, w czasie i przestrzeni, 
tworząc wzorce własnej aktywności w relacjach z innymi ludźmi. Na bazie hipotezy 
pól morficznych w ciekawy i zrozumiały dla studenta sposób można wyjaśnić działanie 
pamięci, kumulacji wzorców zachowań i powstawania nawyków. Uzupełnienie 
stanowi tu omówienie niezbędnych elementów anatomii i działania mózgu oraz układu 
nerwowego w ujęciu klasycznej biologii z poszerzeniem o nowy, kwantowy model 
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mózgu. Na podstawie obserwacji można postawić hipotezę, iż niedostateczna orientacja 
czy też jej brak w kwestii rzeczywistej natury zjawisk i mechanizmów umysłowych 
jest źródłem nieporozumień czy błędów poznawczych, co prowadzi do niepowodzeń 
w procesie komunikacji, budowania relacji lub funkcjonowania w mniejszej czy więk-
szej grupie społecznej. Te zaś zagadnienia stanowią podstawę konstrukcji sposobu 
realizacji opisywanych przedmiotów wsparcia.  

Podczas realizacji zajęć w kontekście ich interdyscyplinarności wykorzystuje się 
również odkrycie z obszaru neurobiologii dotyczące funkcjonowania tzw. neuronów 
lustrzanych (mirror neurons) w mózgu, jako że stanowią one istotny element wyjaśnia-
jący funkcjonowanie człowieka w grupie społecznej, uczenie się oraz wykorzystanie 
empatii. Neuron lustrzany to komórka nerwowa w mózgu, która aktywuje się zarówno 
podczas wykonywania określonej czynności, jak i podczas obserwacji jej wykony-
wania przez inną osobę. Zatem neuron „odbija” zachowanie innych w mózgu obserwa-
tora w taki sam sposób, jakby on sam wykonywał daną czynność, czyli nie w ich dzia-
łaniu pobudzenie neuronalne nie rozróżnia obserwatora od wykonawcy. Nerwowe 
komórki lustrzane stanowią podstawę procesu uczenia się, rozumienia zachowania 
i emocji innych ludzi, odpowiadają za procesy imitacji, emulacji i akwizycji języka, 
komunikacji, w tym nabywania i rozumienia mowy ciała. Dzięki neuronom lustrzanym 
ewolucja ludzkości podlega nie tylko prawom biologii, ale zachodzić może również 
rozwój cywilizacji i kultury jako zjawisk charakterystycznych jedynie dla gatunku 
ludzkiego [14, 15]. 

W celu analizy komunikacji pozawerbalnej, intuicyjnej i zrozumienia roli emocji 
w procesach komunikacyjnych i budowania relacji wykorzystywane są badania Heart-
Math Institute nad koherencją pola elektromagnetycznego serca i mózgu oraz ich 
oddziaływaniem na innych ludzi. Serce i mózg to organy generujące ogromne 
mierzalne pole elektromagnetyczne. W wyniku wieloletnich eksperymentów badacze 
z HeartMath doszli do konkluzji, iż: 

Serce generuje największe pole elektromagnetyczne w organizmie. Pole 
elektryczne mierzone elektrokardiogramem (EKG) jest około 60 razy większe 
niż amplituda fal mózgowych zapisanych w elektroencefalografie (EEG) [16]. 

Serce emituje pole elektromagnetyczne składające się z pulsujących fal działających 
w polu kwantowym jak nośnik informacji, która synchronizuje i utrzymuje stan 
dynamicznej równowagi (homeostazy) całego organizmu. Rytm uderzeń serca jest 
skorelowany z odczuwaniem emocji, te zaś są nieodłącznym elementem ludzkiej 
komunikacji i budowania relacji. Badania w Instytucie HeartMath dowodzą, że emocje 
negatywne wytrącają organizm ze stanu homeostazy, zaś emocje pozytywne 
wprowadzają organizm w harmonijny stan energetyczny, a ponadto stan emocjonalny 
danej osoby jest przekazywany na zewnątrz, stanowiąc informację pozawerbalną dla 
innych członków grupy.  

Powyżej podano część zagadnień z różnych dziedzin nauki, wykorzystywanych 
podczas realizacji przedmiotów wsparcia opartych na wykorzystaniu wiedzy 
interdyscyplinarnej. W tego rodzaju podejściu z powodzeniem stosowane są narzędzia 
coachingowe pozwalające na zmianę optyki postrzegania przez studenta samego siebie 
i otoczenia, w którym funkcjonuje. Podstawą tego założenia jest przyjęcie systemowej 
perspektywy spojrzenia na funkcjonowanie człowieka w społeczności w obszarze 
komunikacji i budowania relacji, do której punkt wyjścia stanowi pojęcie systemu 
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oznaczającego układ elementów, który funkcjonuje jako całość dzięki interakcji części 
składowych. Podczas zajęć wykorzystujących coaching jako metodę poznawczą 
umieszcza się studenta w kontekście systemu, w którym funkcjonuje, tak aby mógł 
zrozumieć i praktycznie wykorzystać wiedzę dotyczącą złożonych sieci powiązań 
zjawisk społecznych. Wykorzystując to narzędzie, wykładowca wspiera studenta 
w poszerzeniu perspektywy i optyki postrzegania systemu i siebie w systemie, 
pomagając mu jednocześnie w zrozumieniu konstelacji relacji społecznych, stano-
wiących „żywą mapę” relacji osoby z określonym środowiskiem. Dzięki takiemu 
postrzeganiu student wykorzystuje zdolność myślenia analitycznego i syntezy wiedzy 
z różnych obszarów nauki oraz potrafi wskazać praktyczne zastosowanie badań 
teoretycznych.  

W realizacji treści przedmiotów wsparcia kładzie się również nacisk na 

umiejętności kognitywne asocjacyjne i dysocjacyjne, co oznacza, że student potrafi 

przeanalizować siebie i swoje otoczenie z dwóch pozornie przeciwległych perspektyw: 

wewnętrznej (uczestnika) i zewnętrznej (obserwatora). Ponadto mocną stroną podejścia 

interdyscyplinarnego jest możliwość uświadomienia sobie działania dynamiki systemu, 

i na bazie tego dokonania asocjacji i aplikacji zdobytej wiedzy w praktyce własnego 

życia. Tego typu postrzeganie rzeczywistości ukazuje studentowi nowe możliwości 

rozwiązania problemów, dzięki czemu zyskuje cenne narzędzie do działania oraz 

wprowadzania zmian, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej, w oparciu 

o skuteczne strategie komunikacyjne i budowanie satysfakcjonujących relacji. Warto 

nadmienić, iż istotnym dla studenta przesłaniem opisywanych przedmiotów wsparcia 

jest świadomość, że w społeczeństwie informacyjnym i opierającym się na cyfryzacji 

istotne jest nie tyle zapamiętywanie wiedzy, ile umiejętność jej odnalezienia 

w wiarygodnych źródłach, krytycznej ich oceny, zaś kluczową kompetencję stanowi 

praktyczne wykorzystanie wiedzy. Ponadto przedmioty te mają za zadanie zaszczepienie 

w studentach idei uczenia się przez całe życie, co przy tak dynamicznie zmieniającym 

się świecie i szybkich zmianach na rynku pracy stanowi umiejętność elastycznie przy-

stosowującą do zmian.  

Zalecana podczas realizacji zajęć literatura obejmuje kilka pozycji podręcznikowych, 

fragmenty artykułów naukowych oraz materiałów przygotowanych przez prowadzą-

cego. Narzędziem często wykorzystywanym są materiały audiowizualne, multime-

dialne, fragmenty filmów czy artykułów popularnonaukowych, a także materiały 

przygotowane przez studentów w ramach projektu zaliczeniowego. Podczas konwer-

satoriów stosuje się wykład informacyjny z prezentacją multimedialną, dyskusje, 

wyjaśnienie zagadnień problemowych, analizę materiałów audiowizualnych, pracę 

indywidualną i w grupie (analiza obserwacji, scenki rodzajowe).  

4.1. Analiza szczegółowych treści i realizacji przedmiotu „Psychobiologiczne 

podstawy mowy ciała” 

Przy realizacji przedmiotu „Psychobiologiczne podstawy mowy ciała” zakłada się 

dwa podstawowe cele: 

1. zdobycie umiejętności i kompetencji społecznych dotyczących rozumienia współ-

czesnego stanu wiedzy oraz wykorzystanie praktycznych wskazówek w dziedzi-

nie rozumienia i wykorzystania mowy ciała w życiu codziennym i w pracy;  
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2. zdobycie wiedzy i umiejętności rozumienia zasad działania ludzkiego mózgu, 

zasad funkcjonowania umysłu, psychobiologii ludzkiego organizmu oraz wyko-

rzystania tej wiedzy dla poprawy jakości relacji międzyludzkich, uczenia się 

i zdawania egzaminów oraz funkcjonowania w życiu towarzyskim i pracy.  

Największy jednak nacisk położony jest na rozwijanie u studenta zdolności 

analitycznego myślenia (critical thinking) i pokazanie aplikacyjności wiedzy zdobytej 

na wcześniejszych etapach edukacji w praktyce codziennych sytuacji życiowych. 

Szczególną uwagę zwraca się na pokazywanie korelacji i powiązań między różnymi 

dyscyplinami nauki oraz pokazanie szerszej perspektywy w postrzeganiu rzeczywistości 

i świadomego radzenia sobie w sytuacjach komunikacyjnych. 

Realizacja zajęć rozpoczyna się od zapoznania studenta z podstawowymi pojęciami 

i zjawiskami związanymi z komunikacją, ze szczególnym akcentem na mowę ciała. 

Zajęcia te są prowadzone w formie interaktywnego wykładu z dyskusją i ich treścią są 

typy komunikacji, tj. komunikacja werbalna, parajęzyk i mowa ciała, ze szczególnym 

naciskiem na tę ostatnią ze względu na nazwę i założenia przedmiotu. Podczas zajęć na 

bazie dyskusji omawiane jest tradycyjne postrzeganie mowy ciała, a następnie 

wskazane są inne bardziej nowoczesne i interdyscyplinarne punkty widzenia kwestii 

kanałów komunikacji pozawerbalnej. Student poznaje pojęcia kwantowego pola 

informacyjnego, pól morficznych oraz energii pola elektromagnetycznego serca i mózgu, 

a zatem zyskuje szersze spojrzenie na własny organizm jako narzędzie komunikacji 

wieloma kanałami komunikacyjnymi. Mowę ciała postrzega zatem nie tylko jako 

odczuwanie gestów, mimiki czy postawy ciała, ale także jako element komunikacji 

polegającej na wymianie informacji w polu elektromagnetycznym. Ponadto prezento-

wane są w przystępnej formie: budowa i działanie organizmu ze szczególnym ukierun-

kowaniem na zachowanie jego homeostazy, budowa i działanie mózgu i układu nerwo-

wego, porównanie pojęć mózg i umysł oraz prawa działania umysłu. Student poznaje 

pojęcia: świadomość, podświadomość i podświadomość kolektywna – w odniesieniu do 

hipotezy kwantowego pola informacyjnego, pól morficznych, a także koherencji energii 

serca i mózgu w kontekście odczuwania emocji. Analizie poddawane jest również 

oddziaływanie mózgu podświadomego na części organizmu człowieka odpowiedzialne 

za komunikację niewerbalną. Następnie ogólnie prezentowane są elementy psycho-

biologii ciała i umysłu w kontekście mowy ciała. Student poznaje, czym w ujęciu 

klasycznym jest mowa ciała oraz dokonuje analizy dlaczego z biologicznego punktu 

widzenia komunikacja niewerbalna jest dla mózgu bardziej istotna niż werbalna. 

Ponadto słuchacz konwersatorium zyskuje szersze spojrzenie na zjawisko mowy ciała 

poprzez uzyskanie innej perspektywy, a mianowicie poznaje komunikaty ciała 

skierowane do mózgu, tak by organizm mógł przekazać informacje o swoim stanie i by 

mózg mógł podjąć uświadomione bądź instynktowne działania na poziomie 

podświadomym. Student poznaje też kanały komunikacji biologicznej za pomocą 

układu nerwowego, hormonów i reakcji emocjonalnych. W ten sposób nabywa 

umiejętności odczytywania znaczenia własnych emocji, rozumie ich psychobiologiczną 

funkcję i zyskuje większą ich świadomość, przez co potrafi świadomie nimi zarządzać, 

co jest kluczową umiejętnością społeczną w komunikacji. Na poziomie klasycznej 

wiedzy dotyczącej mowy ciała i jej wykorzystania dokonywana jest przy aktywnym 

udziale studenta analiza poszczególnych elementów mowy ciała: znaczenie sylwetki 

i postawy ciała, rola głowy, rąk i nóg, odczytywanie mimiki twarzy i jej mikroekspresji 
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oraz przekaz za pomocą uśmiechu (w tym naturalnego i sztucznego). Ponadto analizie 

poddaje się symbolikę gadżetów, rozpatruje się psychobiologiczne podstawy efektu 

halo i znaczenia pierwszego wrażenia. W tej kwestii student dokładnie poznaje 

mechanizm neurohormonalnej reakcji w organizmie podczas zakochania się, podczas 

rozmowy o pracę czy podczas wystąpienia publicznego. Istotną z punktu widzenia idei 

przedmiotu wsparcia treścią, z którą student spotyka się podczas konwersatorium, jest 

komunikacja podczas sytuacji stresowej, biorąc pod uwagę komunikację z własnym 

organizmem i odczytywanie jego sygnałów, jak również społeczne funkcjonowanie 

podczas odczuwania zagrożenia. Szczególną uwagę podczas realizacji przedmiotu 

„Psychobiologiczne podstawy mowy ciała” zwraca się na praktyczny aspekt omawianych 

zagadnień, zatem podczas zajęć dokonywana jest analiza materiałów fotograficznych 

i filmowych przedstawiających różne aspekty związane z komunikacją pozawerbalną 

i mową ciała oraz praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności podczas symulacji 

sytuacyjnych, takich jak np. egzamin, autoprezentacja, wystąpienie publiczne, rozmowa 

o pracę. W trakcie realizacji przedmiotu student wykonuje wiele zadań obserwacyjnych, 

a następnie podczas konwersatorium przedstawia wnioski wynikające z dokonanych 

obserwacji. Wykładowca tak dobiera tematykę obserwacji, a potem dyskusji, by 

student widział wartość interdyscyplinarnego postrzegania świata. Przykładowe zadanie 

dotyczy zastosowania III zasady dynamiki Newtona w relacjach międzyludzkich, czyli 

zaobserwowania sytuacji, gdy jedna osoba wywiera nacisk na drugą osobę, a ona 

stawia temu opór, tym większy, im większy jest nacisk. W innym zadaniu studenci 

mają zaobserwować działanie neuronów lustrzanych w odzwierciedleniu drugiej osoby 

czy rozumieniu mowy ciała. Praktyczne zastosowanie mechaniki kwantowej (zwłaszcza 

interferencji pól elektromagnetycznych) i pól morficznych jest obserwowane podczas 

sytuacji spotkań rodzinnych, przyjacielskich lub student ma za zadanie obserwować 

mowę pięciu osób, z którymi spędza najwięcej czasu i ocenić, które cechy mowy ciała 

tych osób dostrzega u siebie. W tym zadaniu wykorzystuje się także efekt działania 

neuronów lustrzanych i empatii. Każdy student podczas realizacji przedmiotu przepro-

wadza własny projekt obserwacyjno-badawczy, zwracając uwagę na korelacje pomiędzy 

różnymi obszarami wiedzy, a następnie przygotowuje wystąpienie oparte na samo-

dzielnie przygotowanej prezentacji multimedialnej. Tematyka projektów to np. zebranie 

danych literaturowych i obserwacja jak rozpoznać mowę ciała kłamcy. Tutaj student 

musi – oprócz opisu typowych oznak kłamstwa – wykazać, co dzieje się w mózgu i ciele 

kłamcy, czyli dostrzec powiązanie pomiędzy fizjologicznymi reakcjami ciała i podświa-

domego mózgu a świadomym komunikowaniem kłamstwa. Ponadto zadaniem tego 

projektu jest zaobserwowanie opisywanego zjawiska w relacjach międzyludzkich 

i sformułowanie wniosków. Dodatkowo student doskonali umiejętność logicznego 

przygotowania prezentacji multimedialnej (czyli wykorzystuje wiedzę informatyczną) 

oraz przygotowania wystąpienia publicznego ze zwróceniem uwagi na odpowiednią 

dla tej sytuacji społecznej mowę ciała. W kształtowaniu powyższych umiejętności 

wykorzystywane są narzędzia coachingowe i neurolingwistyczne programowanie. 

Zaliczenie przedmiotu wymaga od studenta interdyscyplinarnego analizowania zdobytej 

wiedzy i wykazanie się jej aplikacyjnością w życiu codziennym.  
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4.2. Analiza szczegółowych treści i realizacji przedmiotu „Biologia 

komunikacji i relacji międzyludzkich” 

Realizacja przedmiotu „Biologia komunikacji i relacji międzyludzkich” zakłada 

następujące cele podstawowe: 

1. nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji dotyczących rozumienia 

współczesnego stanu wiedzy oraz praktycznych wskazówek w obszarze rozumienia 

i wykorzystania biologii komunikacji i tworzenia relacji w życiu codziennym  

i w pracy z zastosowaniem wiedzy interdyscyplinarnej;  

2. nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności rozumienia zasad fizjologii ludz-

kiego mózgu, zasad funkcjonowania umysłu, mowy ciała w komunikacji, a także jak 

to wykorzystać dla poprawy jakości relacji międzyludzkich, uczenia się i zdawania 

egzaminów oraz funkcjonowania w życiu rodzinnym, towarzyskim i pracy. 

Podobnie jak w przypadku „Psychobiologicznych podstaw mowy ciała”, tak samo 

podczas zajęć z „Biologii komunikacji i relacji międzyludzkich” szczególną uwagę 

przywiązuje się do kształtowania i praktykowania u studenta zdolności analitycznego 

myślenia (critical thinking). Na bazie wiedzy i umiejętności z wielu przedmiotów 

realizowanych na wcześniejszych poziomach edukacji student powinien zdobyć 

kompetencje prowadzące ku aplikacyjności wiadomości i umiejętności w życiu 

z jednoczesnym szerszym spojrzeniem na świat i człowieka, wybiegającym poza 

wiedzę specjalistyczną związaną z kierunkiem studiów. Zatem w tym przypadku 

również kluczową rolę dla realizacji założonych celów odgrywa ciągłe odnoszenie się 

do interdyscyplinarności i holistycznego postrzegania rzeczywistości, zawsze z uwypu-

kleniem pragmatycznej strony zdobywanej wiedzy i umiejętności.  

Omawianie zaplanowanych treści rozpoczyna się od przedstawienia wiadomości na 

temat mózgu i układu nerwowego oraz pokrótce całego organizmu człowieka – jako 

narzędzi komunikacji i budowania relacji. Treści te są realizowane podczas wykładu 

z aktywnym udziałem studentów. Następnie studenci analizują zjawisko umysłu z punktu 

widzenia biologii, biochemii, mechaniki kwantowej, teorii kwantowego pola informa-

cyjnego, poznają również rolę energii w życiu organizmu oraz rolę emocji w procesach 

związanych z komunikacją i budowaniem relacji. Potem na podstawie materiałów 

przygotowanych przez wykładowcę studenci poznają i analizują oddziaływanie mózgu 

podświadomego na układ i pracę części ciała odpowiedzialnych za komunikaty 

werbalne i niewerbalne. Tutaj wykorzystywane są paradygmatowe opisy pracy pod-

świadomości (w tym nawiązanie do badań Freuda i Junga) oraz najnowsze osiągnięcia 

neuronauk (umysł kwantowy). Studenci poznają także biologię komunikacji między-

ludzkiej na poziomie wymiany energii (informacyjne pole kwantowe, pola morficzne, 

komunikacja werbalna, niewerbalna i parajęzyk) oraz analizują psychobiologiczne 

podstawy zachowania podczas tworzenia relacji. W tym przypadku zwraca się również 

dużą uwagę na rozróżnienie pojęć mowa i język. W dalszej kolejności studenci 

zdobywają wiedzę o ego działającym jako filtr postrzegania świata i tworzenia 

wzorców komunikacyjnych oraz nabywają umiejętności, a także ćwiczą w praktyce 

zasady kreatywnej komunikacji w biologicznych strategiach przystosowania i prze-

trwania w środowisku biologicznym i społecznym. Zadania koncentrują się tutaj na 

obserwacji i analizie komunikacji w różnych grupach – np. rodzina, szkoła, praca itp. 

Wykładowca prezentuje podstawowe zasady analizy transakcyjnej (nauki społeczne) 

i teorię gier w komunikacji, potem następuje analiza przykładów, zaś studenci mają za 
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zadanie dokonać obserwacji i zapisu przykładów różnych strategii gier komunikacyjnych 

w relacjach. Kolejne treści dotyczą mózgowych programów biopsychologicznych 

oraz mechanizmów tworzenia nawyków i uzależnień, ze szczególnym wskazaniem 

tych zjawisk w komunikacji i relacjach np. działanie efektu halo (efektu aureoli) czy 

uprzedzeń i stereotypów w komunikacji i relacjach międzyludzkich. Wprowadzanie 

tych treści w praktykę przez studentów odbywa się poprzez analizę przypadków 

przygotowanych zarówno przez wykładowcę, jak i słuchaczy. Studenci poznają 

również elementy neurolingwistycznego programowania w obszarze języka perswazji 

i negocjacji, wykonując zadania na rozpoznawanie i tworzenia komunikatów opartych 

o perswazję lub negocjacje. Nabywają również umiejętności analizy i dostrzegania 

tego typu elementów w języku mediów czy polityki na konkretnych przykładach. 

Niezwykle istotne jest tutaj zwrócenie uwagi na etyczno-moralny aspekt tego typu 

komunikacji, co jest omawiane w formie dyskusji. Opisywany przedmiot wsparcia 

dostarcza również studentom wiedzy w kwestii biologicznych podstaw wyboru 

partnera życiowego, w tym zapoznając ich z modelem relacji kształtowanym we 

wczesnym dzieciństwie – w tzw. triadzie rodzinnej, a także nabywanym wzorcu 

rodzinnym w kontekście międzypokoleniowym (elementy psychobiologii i psychobioge-

nealogii oraz teorii pól morficznych). Interdyscyplinarność tego przedmiotu jest 

dodatkowo wzbogacona przez realizację jednej trzeciej godzin w języku angielskim, 

przez co student doskonali swoją umiejętność myślenia i formułowania komunikatów 

w języku obcym, czyli przy wykorzystaniu innych zasobów umysłowych niż przy 

posługiwaniu się językiem ojczystym. Zajęcia wieńczy prezentacja projektów studen-

ckich, przygotowywanych analogicznie jak w opisie w podrozdziale 4.1. Inna jest 

natomiast tematyka prac projektowych – dotyczy ona m.in. komunikacji werbalnej 

i mowy ciała podczas rozmowy o pracę, intuicji w ujęciu najnowszych interdyscypli-

narnych odkryć, roli sylwetki i ubioru w relacjach interpersonalnych czy zasad wyboru 

życiowego partnera. Przykładowo, biorąc pod uwagę ostatni z przytoczonych tematów, 

by wykazać interdyscyplinarne postrzeganie zjawiska w przestrzeni społecznej, student 

powinien przeanalizować i przedstawić psychobiologiczne i neurohormonalne podstawy 

wyboru partnera, uwzględnić mowę ciała, działanie neuronów lustrzanych, wzorców 

rodzinnych oraz zaprezentować te treści na bazie własnych obserwacji i wyciągnąć 

aplikacyjne wnioski.  

5. Ogólne uwagi i ewaluacja zajęć 

Istotną kwestią przy przygotowaniu i realizacji opisanych w niniejszej publikacji 

przedmiotów wsparcia jest osoba wykładowcy, który powinien być przekonany 

o wartościach wiedzy interdyscyplinarnej i holistycznego postrzegania zjawisk 

w otaczającym świecie. W Filii UJK w Sandomierzu zajęcia te prowadzi adiunkt ze 

stopniem naukowym doktora, której wykształcenie specjalistyczne to obszar nauk 

biologicznych, ale jednocześnie posiada ona wykształcenie językoznawcze z zakresu 

filologii angielskiej, a także studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zarządzania, 

dietetyki, psychobiologii, coachingu i NLP, psychologii oraz zainteresowania z obszaru 

nowych nauk biologicznych, w tym neurobiologii, biologii kwantowej, psychoge-

nealogii, epigenetyki czy teorii komunikacji. Ponadto posiada ona międzynarodową 

certyfikację coachingową i certyfikat NLP uzyskane w The International Association 
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of Coaching Institutes (ICI) oraz, oprócz pracy akademickiej, praktykę w pracy coachin-

gowej i doradczej. 

Ewaluacja zajęć w okresie ich prowadzenia od roku 2017 do chwili obecnej opiera 

się na obserwacji studentów, rozmowach z nimi oraz krótkiej anonimowej i dobrowolnej 

ankiecie ewaluacyjnej, wprowadzonej w roku 2021. Obserwacja i rozmowy ze 

studentami wykazują, że istnieje istotna luka edukacyjna w korelacyjnym postrzeganiu 

wiedzy zdobywanej na wcześniejszych poziomach edukacji. Oznacza to, że wiedza jest 

przyswajana niejako z każdego przedmiotu szkolnego osobno i niewielu absolwentów 

szkół średnic posiada umiejętność spojrzenia na rzeczywistość w interdyscyplinarny 

sposób, rozumiejąc powiązania pomiędzy zjawiskami opisywanymi przez różne dyscy-

pliny nauki. Obserwacja w trakcie zajęć wykazuje żywe zainteresowanie przedmiotami 

wsparcia i z zajęcia na zajęcie widoczne jest doskonalenie umiejętności poszukiwania 

źródeł informacji naukowej, ich korelowania i praktycznego zastosowania. Kompetencja 

ta wydaje się kluczowa w dynamice funkcjonowania człowieka we współczesnym 

świecie, powszechnego dostępu do informacji i elastycznego poruszania się po rynku 

pracy. Rozmowy ze studentami wskazują niepokojąco niski poziom wiedzy aplikacyjnej 

w obszarze samopoznania, wiedzy o człowieku, funkcjonowaniu mózgu i umysłu, 

charakterze i roli emocji, świadomej komunikacji i budowaniu relacji międzyludzkich. 

Zauważono także, że przedmioty te pobudzają studentów do czytania, szukania 

wiedzy, gdyż często wyrażają zainteresowanie rekomendacjami literatury czy ciekawych 

źródeł internetowych. Warto zaznaczyć, iż pomimo faktu, że większość wiedzy przeka-

zywanej na opisywanych przedmiotach wsparcia jest dla studentów nowa, to jednak 

wzbudza duże zainteresowanie. Istotne jest natomiast, by przedstawiano studentom 

omawiane treści w prosty i zrozumiały sposób. Obserwacja wykazuje również, iż 

studenci chętnie wykonują zadania czy przygotowują projekty, bowiem dostrzegają 

praktyczne zastosowanie tych treści w ich dalszym życiu. Ponadto w rozmowie 

słuchacze wskazywali, że uczestnictwo w tych zajęciach ułatwiło im funkcjonowanie 

na innych zajęciach, np. w kwestii wykorzystania potencjału mózgu, wyszukiwania 

i analizy materiałów oraz bardziej efektywnych wystąpień czy prezentacji podczas 

zajęć. Wskazywali również na korzyści w codziennej komunikacji i nawiązywaniu oraz 

podtrzymywaniu relacji. 

Krótka ankieta ewaluacyjna została przeprowadzona losowo w czterech grupach 
studentów (76 osób) w dwóch semestrach 2021 roku. Ogólna ocena zadowolenia 
z uczestnictwa w tych zajęciach wynosiła 4,98 w skali 1-5, gdzie 5 jest oceną najwyższą. 
Zrozumiałości i przystępność treści oceniono na 4,96, jakość materiałów audiowizu-
alnych – 4,84, atmosferę podczas zajęć na 4,94, sposób prowadzenia zajęć na 4,82, zrozu-
miałość języka prowadzenia zajęć – 4,84, spełnienie oczekiwań – 4,8. Ponadto studenci 
ocenili, iż dzięki tym zajęciem poszerzyła się ich wiedza i kompetencje w zakresie zarzą-
dzania własnym życiem przyznając ocenę 4,95 oraz stwierdzili, że zdobyta wiedza 
i umiejętności przydadzą się w ich życiu (ocena 4,94). Studenci wyrazili także opinię, 
że zajęcia te powinny mieć większy wymiar godzinowy. Należy zatem wywnioskować, 
że zajęcia były ciekawe i inspirujące. Jeżeli chodzi o wskazanie najciekawszych 
aspektów zajęć, to studenci odpowiadali, że najbardziej interesowało ich, w jaki sposób 
praca umysłu przekłada się na codzienne funkcjonowanie, zarówno w życiu prywatnym, 
jak i w szkole czy w pracy. Z dużym zainteresowaniem – jako nowość – studenci pod-
kreślają dokładną wiedzę o działaniu umysłu i ciała człowieka, tego jak funkcjonuje 
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człowiek w różnych obszarach, w tym motywacji, komunikacji, emocji i umiejętności 
interpersonalnych, samopoznania i samozarządzania. Istotne były tu również praktyczne 
ćwiczenia, które dostarczyły uczniom skutecznych narzędzi do pracy własnej. 

 Po analizie powyższych wyników nasuwa się wniosek, iż zajęcia w formie 
przedmiotów wsparcia nastawionych na kształcenie interdyscyplinarne stanowią dobrą 
praktykę edukacyjną, kształtującą i doskonalącą tzw. umiejętności miękkie u studentów. 
Zajęcia te wnoszą wiele nowej jakości w zakresie samopoznania, a także wyposażają 
w unikalne narzędzia niezbędne, aby prowadzić spełnione życie indywidualne i zawo-
dowe oraz osiągnąć zamierzone cele i sukcesy. 

6. Podsumowanie  

Nauka XXI wieku rozwija się bardzo dynamicznie, zaś dostęp do informacji stał się 
powszechny, zwłaszcza dzięki Internetowi. Zatem jeśli obserwujemy zmiany w nauce, 
zmieniać powinno się również oblicze nauczania i uczenia się – na korzyść umiejętności 
wyszukiwania wiedzy, analizowania jej i praktycznego wykorzystania.  

Powyżej opisane podejście przyświecało wprowadzeniu w Filii UJK w Sando-
mierzu interdyscyplinarnych przedmiotów wsparcia, kładących nacisk na wskazywanie 
korelacji i powiązań pomiędzy różnymi obszarami wiedzy i aktywności ludzkiej.  

Podstawowe założenia przy tworzeniu koncepcji przedmiotów wsparcia opierały 
się na doświadczeniu akademickim i informacji zwrotnej od interesariuszy zewnę-
trznych. Przyjęto, że: 

• absolwenci szkół średnich, jak i studiów wyższych posiadają niewielki repertuar 
tzw. umiejętności miękkich, jakże przydatnych we współczesnym świecie; 

• znikoma wiedza dotycząca reakcji mózgu i ciała na różne sytuacje stanowi jedno 
z podstawowych źródeł wielu ludzkich problemów;  

• współczesny człowiek często nie rozumie w pełni zjawisk w przestrzeni społecznej, 
bo nie rozumie samego siebie. 

Jako cel zajęć założono zapoznanie studenta z interdyscyplinarną aktualną wiedzą 
z obszaru szeroko pojętych neuronauk, biologii, psychobiologii, dietetyki, zarządzania, 
psychologii pozytywnej, psychosomatyki, pracy z ciałem, komunikacji, coachingu i NLP 
oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, zdolności anali-
tycznego myślenia (critical thinking) i na tej bazie świadomego kształtowania własnego 
życia. Dla realizacji tego celu dobrano treści, które ogólnie dotyczyły działania 
ludzkiego mózgu, umysłu, emocji, stresu, mowy ciała, motywacji, odporności psycho-
fizycznej, komunikacji, budowania relacji, autoprezentacji i rozwoju osobistego jako 
narzędzi współczesnego człowieka. 

Zajęcia służyły pokazaniu korzyści z wiedzy interdyscyplinarnej dla budowania 
zasobów osobistych i lepszego zrozumienia siebie i innych ludzi (reakcje, potrzeby, 
motywacje). Dzięki uczestnictwu w przedmiotach wsparcia student zdobył istotne 
kompetencje społeczne m.in. budowanie własnej świadomości, doskonalenie warsztatu 
do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, zwiększenia skuteczności komunika-
cyjnej, a także budowanie relacji oraz pobudzanie empatii i rozpoznawanie mowy ciała.  

W realizacji przedmiotów wsparcia przyjęto założenie, że istnieją trzy źródła 
zrównoważonego rozwoju jednostki ludzkiej: 

• naturalna różnorodność istot ludzkich; 

• ciekawość jako siła napędowa wszelkiego rozwoju;  

• kreatywność oparta na analizie jako naturalna cecha życia ludzkiego. 
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Podsumowując – słuszna wydaje się konkluzja, iż przedmioty wsparcia oparte na 

interdyscyplinarnej wiedzy kształtują umiejętność analitycznego, szerokiego postrze-

gania świata i motywują do samopoznania oraz rozwoju osobistego. Pozwalają one także 

uzupełnić niedostateczne kształtowanie tego typu umiejętności na wcześniejszych 

etapach edukacji. Obserwacja zajęć i ich ewaluacja wskazują na ogromne zaintereso-

wanie studentów powyższymi treściami, z którymi nie zetknęli się na wcześniejszych 

etapach edukacji. Koniecznym warunkiem prowadzenia takich zajęć jest wykładowca 

przekonany o wartościach wiedzy interdyscyplinarnej. Warto realizować tego typu 

innowacje edukacyjne, bowiem interdyscyplinarność wychodzi naprzeciw dynamicz-

nemu rozwojowi nauki i pozwala wzbogacać rozwój nauk specjalistycznych poprzez 

szersze spojrzenie na określone zagadnienia lub znalezienie brakujących w mono-

dyscypliarnym ujęciu odpowiedzi.  
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Interdyscyplinarne przedmioty wsparcia jako narzędzia kształtowania myślenia 

analitycznego u studenta 

Streszczenie 

Niniejsze opracowanie stawia sobie za zadanie wykazanie skuteczności wprowadzenia interdyscy-

plinarnych przedmiotów wsparcia do programu studiów wyższych, niezależnie od kierunku i przedmiotów 

specjalistycznych. Opisano zatem założenia, cele i treści dwóch przedmiotów wsparcia: „Psychobiologiczne 

podstawy mowy ciała” oraz „Biologia komunikacji i relacji międzyludzkich”, realizowanych w sandomierskiej 

Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przedstawiono również dziedziny wiedzy, które 

wykorzystano do przygotowania i realizacji zajęć. Wnioski płynące z tego opracowania wskazują, że 

przedmioty wsparcia oparte na interdyscyplinarnej wiedzy kształtują umiejętność analitycznego, szerokiego 

postrzegania świata i motywują do samopoznania i rozwoju osobistego. Pozwalają one także uzupełnić 

niedostateczne kształtowanie tego typu umiejętności na wcześniejszych etapach edukacji. Obserwacja 

zajęć i ich ewaluacja wskazują na ogromne zainteresowanie studentów powyższymi treściami, z którymi nie 

zetknęli się na wcześniejszych etapach edukacji. Wydaje się zatem słuszne, by realizować tego typu 

innowacje edukacyjne, bowiem interdyscyplinarność wychodzi naprzeciw dynamicznemu rozwojowi 

nauki i pozwala wzbogacać rozwój nauk specjalistycznych, a także wyposaża studenta, a potem absolwenta 

w cenne narzędzia zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.  

Słowa kluczowe: interdyscyplinarność, przedmiot wsparcia, analityczne myślenie 

Interdisciplinary support subjects as tools for shaping student’s analytical 

thinking 

Abstract 

This study aims to demonstrate the effectiveness of introducing interdisciplinary support subjects to the 

curriculum of higher education, regardless of the major and specialist subjects. Therefore, the assumptions, 

goals and content of two support subjects were described, that is Psychobiological Basis of Body Language 

and Biology of Communication and Interpersonal Relations, implemented at the Sandomierz branch of Jan 

Kochanowski University in Kielce. The areas of knowledge that were used to prepare and implement the 

classes were also presented. The conclusions of this study indicate that support subjects based on 

interdisciplinary knowledge shape the ability of broad analytical perception of the world. Moreover, they 

motivate to self-knowledge and personal development. They also make it possible to supplement the 

insufficient shaping of this type of skills at earlier stages of education. The observation of the classes and 

their evaluation indicate the great interest of students in the above-mentioned content, as they did not come 

across such knowledge at the earlier stages of education. It seems that it is worth implementing this type of 

educational innovation, because interdisciplinarity meets the dynamic development of science and allows 

to enrich the development of specialist sciences. What is more, it also equips the student and then the 

graduate with valuable tools both in personal and professional life. 

Keywords: interdisciplinarity, support subject, analytical thinking 
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Martyna Jarota1 

Postawy studentów kierunków społecznych wobec 

badań naukowych2 

1. Wprowadzenie  

Problematyka postaw cieszy się zainteresowaniem wielu dyscyplin naukowych. 

W naukach społecznych wyróżnia się nurt traktujący o badaniach dotyczących 

podejścia do czynności naukowo-badawczych, w którym analizie poddawana jest rola 

postaw wobec badań naukowych i statystyki w kontekście kształcenia studentów 

w zakresie przedmiotów związanych z metodologią badań naukowych [1]. Zagadnienie 

to jest szczególnie istotne w kontekście organizowania i realizowania procesu 

nauczania (uczenia się) podczas studiów wyższych, którego rezultaty w znacznej 

mierze zależne są od postaw osób w nim uczestniczących. Maria Flakus stwierdziła, że 

postawy są […] jednymi z kluczowych zmiennych powiązanych z efektywnością kształ-

cenia w zakresie przedmiotów metodologicznych i statystycznych [1, s. 76]. W dążeniu 

do tego, by owa efektywność była jak najwyższa, niezbędne jest przyjrzenie się 

postawom studentów wobec badań naukowych.  

2. Teoretyczne założenia postaw wobec badań naukowych 

Zdefiniowanie pojęcia postawa (w znaczeniu zbliżonym do aktualnego jej 

rozumienia) przypisywane jest Williamowi J. Thomasowi i Florianowi Znanieckiemu. 

We wstępie do socjologicznej analizy wiejskich emigrantów pt. „Chłop polski 

w Europie i Ameryce” (ang. Polish peasant in Europe and America) autorzy wyjaśniają, 

iż postawa to:  

proces indywidualnej świadomości, określający rzeczywistą lub możliwą 

działalność jednostki wobec społecznego świata […]. Postawa jest więc jed-

nostkowym przeciwczłonkiem (individual counterpart) wartości społecznej, 

działalność jakiegokolwiek rodzaju jest łącznikiem (bond) między nimi [2, s. 17].  

Zagadnienie postaw w naukach społecznych z biegiem czasu zyskiwało na 

popularności, co w konsekwencji przyczyniło się do natłoku definicyjnego, a osta-

tecznie – powstania podziałów definicji ze względu na dostrzegalne w nich tendencje 

[3]. Stanisław Mika [4] wyróżnił trzy grupy definicji postaw:  

1. Definicje zakorzenione w tradycji behawiorystycznej lub psychologii uczenia się. 

2. Definicje zakorzenione w koncepcji socjologicznej, które skupiają się na stosunku 

nosiciela postawy do przedmiotu postawy.  

3. Definicje nawiązujące do teorii poznawczej.  

 
1 Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu. 
2 Tekst powstał w oparciu o materiał gromadzony do pracy magisterskiej przygotowywanej pod kierunkiem 

dr. hab. Sławomira Pasikowskiego, prof. UŁ. 
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Obecnie jednym z najpowszechniejszych ujęć postawy jest definicja strukturalna, 

która nawiązuje do teorii poznawczej. Takie rozumienie postawy implikuje wyszcze-

gólnienie jej składników, do których zalicza się:  

• składnik afektywny – uczucia, emocje, jakie wywołał przedmiot postawy; 

• składnik poznawczy – przekonania, wiadomości czy też przypuszczenia na temat 

przedmiotu postawy; 

• składnik behawioralny – chęć zachowania się w określony sposób wobec 

przedmiotu postawy [2, 3, 5]. 

Przykładem wyszczególnienia wspomnianych wyżej komponentów jest definicja 

autorstwa Stefana Nowaka, który pisze, iż:  

Postawą pewnego człowieka wobec pewnego przedmiotu jest ogół względnie 

trwałych dyspozycji do oceniania tego przedmiotu i emocjonalnego nań 

reagowania oraz ewentualnie towarzyszących tym emocjonalno-oceniającym 

dyspozycjom względnie trwałych przekonań o naturze i własnościach tego 

przedmiotu i względnie trwałych dyspozycji do zachowania się wobec tego 

przedmiotu [2, s. 23].  

Współcześnie, w przeciwieństwie do wcześniejszych założeń teoretycznych, uznaje 

się, że omawiane wyżej trzy typy reakcji (afektywna, poznawcza, behawioralna) nie 

muszą być rozłączne ani reprezentować trzech niezależnych czynników [6, s. 18]. Nie 

wymaga się także, by wszystkie te kategorie znajdowały swe reprezentacje w postawie – 

postawy mogą składać się bowiem wyłącznie z jednej z nich (np. tylko poznawczej lub 

tylko afektywnej). 

W literaturze postawę wobec badań naukowych także odnosi się do reakcji afek-

tywnych, poznawczych i behawioralnych, których pojawienie się wiążę się z obowiąz-

kiem uczestniczenia w kursach i przedmiotach dotyczących prowadzenia badań nauko-

wych [1, 7]. Constantinos Papanastasiou oraz Elena C. Papanastasiou [8] wskazali, że 

postawa wobec badań naukowych jest pojęciem, które reprezentuje emocjonalną 

orientację jednostki wobec przedmiotu postawy, a także pozytywną lub negatywną 

reakcję na ten przedmiot. W sposób ogólny postawę wobec badań naukowych można 

rozumieć jako stosunek wobec czynności związanych z prowadzeniem badań naukowych, 

a także jako gotowość do wykorzystywania wyników badawczych uzyskanych 

w ramach danej dyscypliny [1, s. 77].  

Postawa wobec badań naukowych związana jest z: 

• subiektywną oceną przydatności umiejętności prowadzenia badań w danym 

zawodzie; 

• emocjami, jakie towarzyszą czynnościom dotyczącym prowadzenia badań 

naukowych i procesowi kształcenia w tym zakresie; 

• indywidualnymi predyspozycjami.  

Elena Papanastasiou [9] zidentyfikowała pięć komponentów postawy studentów 

wobec badań naukowych: 

1. Użyteczność badań naukowych dla zawodu (ang. research usefulness in 

profession) – postrzeganie, w jaki sposób badania będą użyteczne dla jednostki 

i pomogą jej w życiu zawodowym. 

2. Lęk przed badaniami (ang. research anxiety) – stres i strach względem badań 

naukowych oraz trudności w ich zrozumieniu. 
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3. Pozytywne postawy wobec badań (ang. positive attitudes toward research) – 

zainteresowanie i pozytywne odczucia jednostki względem badań naukowych.  

4. Znaczenie badań naukowych dla codziennego życia (ang. relevance to life) – 

wykorzystanie przez jednostkę wyników z badań, a także umiejętności ich  

wprowadzenia w życie codzienne. 

5. Trudności związane z badaniami (ang. research difficulty) – przeszkody, z jakimi 

mierzą się osoby prowadzące badania.  

Na podstawie opisanego wyżej modelu postaw studentów wobec badań naukowych 

zaprojektowano Skalę Postaw Wobec Badań Naukowych ATR (ang. Attitudes Toward 

Research scale).  

Jak wynika z przeprowadzonych badań, studenci mają tendencję do przejawiania 

negatywnych postaw względem podejmowanych w toku studiów kursów związanych 

z metodami badań, co stanowi dla nich przeszkodę w ich uczeniu się [9]. Konsekwencją 

takiego stanu rzeczy są niższe osiągniecia studentów (słabe wyniki) z przedmiotów 

związanych z metodologią badań. 

Podłożem niepokoju i stresu, jaki towarzyszy studentom, mogą być skojarzenia 

dotyczące procesu prowadzenia badań naukowych, który wydaje się być dla 

niedoświadczonych w metodologii badań osób szczególnie rygorystyczny i wysoce 

ustrukturyzowany. Kolejną przyczyną przyjmowania negatywnej postawy względem 

badań naukowych przez studentów może być lęk przed niezaliczeniem przedmiotu lub 

obniżona aktywność podczas zajęć (w konsekwencji – mniejsze zaangażowanie 

w przyswojenie niezbędnych treści), która wynika z obawy przed publicznym 

zaprezentowaniem własnych niewystarczających kompetencji [1].  

Przypuszcza się, że lęk i niechęć względem planowania i prowadzenia badań może 

wynikać z wykształconej we wcześniejszym okresie postawy wobec statystyki [1], stąd 

w literaturze postawa wobec badań naukowych ściśle łączona jest z postawą wobec 

statystyki.  

Postawa wobec statystyki to pozytywne lub negatywne reagowanie na sytuacje, 

ludzi i czynności związane ze statystyczną analizą danych oraz koniecznością nabywania 

wiedzy z zakresu statystyki. Przedstawiana jest [1, 10, 11] jako wielowymiarowy 

konstrukt, na który składają się następujące elementy:  

1. Reakcje afektywne (ang. affect) – pozytywne i negatywne odczucia dotyczące 

statystyki. 

2. Kompetencje poznawcze (ang. cognitive competences) – postawy wobec wiedzy 

i umiejętności zastosowania.  

3. Wartość (ang. value) – postawy wobec użyteczności, trafności i wartości 

statystyki.  

4. Trudność (ang. difficulty) – postawy wobec trudności statystyki jako przedmiotu.  

5. Zainteresowanie (ang. interest) – poziom indywidualnego zainteresowania 

studentów statystyką.  

6. Wysiłek (ang. effort) – ilość wysiłku, jaki uczniowie wkładają w naukę statystyki.  

Taki sposób rozumienia postawy wobec statystyki posłużył Candace Schau 

i współpracownikom [10] za podstawę do zbudowania instrumentu pomiaru nazwanego 

Inwentarzem postaw wobec statystyki SATS (ang. Survey of Attitudes Toward 

Statistics).  
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Wykorzystywanie przez statystykę notacji matematycznej przyczynia się do 

postrzegania jej przez osoby studiujące kierunki humanistyczne oraz niektóre kierunki 

społeczne jako nieprzydatnej i trudnej [12]. Przedmioty związane ze statystyką są 

jednymi z najmniej lubianych przez studentów oraz często identyfikowane są jako 

„budzące grozę” [1]. Wielu studentów mylnie utożsamia przedmioty stricte metodolo-

giczne ze statystyką, w następstwie czego rodzi się nieprawidłowe przekonanie, że 

słabe umiejętności matematyczno-statystyczne uniemożliwią im uzyskanie pozytywnych 

ocen na kursach z prowadzenia badań naukowych. W efekcie studenci rozpoczynający 

kursy związane z metodologią badań posiadają już na wstępnie wiele niezasadnych 

obaw, które w rzeczywistości dotyczą statystyki. Wykształcone wcześniej negatywne 

postawy wobec statystyki skutkują przyjmowaniem przez osoby studiujące nega-

tywnych postaw względem badań naukowych. Postawy te mogą zakłócać proces 

zdobywania wiadomości z zakresu metodologii badań, uniemożliwiać całościowe 

zrozumienie badań naukowych, a także przyczyniać się do niekorzystania z wyników 

badań naukowych czy też umiejętności samodzielnego prowadzenia badań naukowych 

w życiu codziennym lub w przyszłej karierze zawodowej [13]. 

Z przedstawionych w niniejszej pracy badań wynika, iż studenci przyjmują 

negatywne postawy wobec badań naukowych, a przedmioty związane z metodologią 

badań postrzegają jako bardziej wymagające od pozostałych. Osoby studiujące iden-

tyfikują kursy z metodologii badań jako czasochłonne i energochłonne, ponieważ 

w ich opinii wiążą się z większymi nakładami pracy niezbędnej do uzyskania 

pozytywnej oceny. Lęk wzbudzają także dodatkowe warunki zaliczenia, które dotyczą 

przygotowania własnego projektu badania empirycznego, co odbierane bywa w kate-

goriach wyzwania [1].  

3. Kształtowanie się postaw wobec badań naukowych 

Badacze rzadko pochylają się nad problematyką kształtowania się postaw wobec 

badań naukowych [1]. Braki w tym zakresie przyczyniły się do powstania luki 

w obszarze gotowych mechanizmów organizowania procesu kształcenia z zakresu 

przedmiotów związanych z metodologią badań, z których mogliby korzystać wykła-

dowcy akademiccy oraz nauczyciele.  

Wobec trudności, jaką stanowią nieliczne opracowania, Maria Flakus zaleca 

przyjrzenie się badaniom dotyczącym postaw wobec nauki, które w jej opinii stanowią 

podobny konstrukt, co postawy wobec badań naukowych. Ze względu na liczne punkty 

wspólne można oczekiwać, iż czynniki kształtujące oba te rodzaje postaw będą do 

siebie zbliżone.  

Na podstawie dotychczasowych opracowań wyłoniono trzy grupy czynników, od 

których zależne jest kształtowanie się postaw wobec nauki:  

• czynniki związane z klimatem środowiska edukacyjnego – także oddziałującego 

w przeszłości;  

• czynniki dotyczące oddziaływań najbliższego otoczenia społecznego – głównie 

rodziców i rówieśników – na kształtowanie się postaw wobec nauki; 

• czynniki, na które składają się cechy indywidualne jednostki. 
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3.1. Klimat środowiska edukacyjnego  

Na kształtowanie się pozytywnych postaw wobec badań naukowych wpływają 

wcześniejsze osiągnięcia w nauce, które przyczyniły się do dodatniego postrzegania 

własnych możliwości i umiejętności [14]. Szczególne znaczenie odgrywają doświad-

czenia zdobyte w trakcie uczenia się matematyki i innych przedmiotów wykorzy-

stujących notację matematyczną [15].  

Istotną rolę odgrywa także nauczyciel. Wysoka jakość instrukcji udzielanych przez 

wykładowcę ma związek z jakością edukacji z zakresu metodologii, co wpływa na 

wzrost zaangażowania studentów, subiektywną ocenę klimatu środowiska edukacyjnego, 

a w konsekwencji – osiąganie lepszych wyników [8]. Natomiast negatywne postawy 

studentów wobec badań naukowych mogą wynikać z braku odpowiedniego przygoto-

wania wykładowcy do nauczania przedmiotów powiązanych z metodologią badań 

[15]. Szczególne zagrożenie stanowią nauczyciele, którzy sami nie rozumieją w pełni 

podstaw teorii badań naukowych. Istnieje możliwość, że oni sami posiadają negatywne 

postawy wobec badań naukowych, które mogą przekazać swoim studentom w sposób 

nieświadomy.  

Na postawy studentów wobec badań naukowych mogą wpływać również inne 

cechy nauczyciela (lub brak ich występowania). Za najważniejsze w kontekście 

osiągnięć uczniów uważa się takie elementy osobowości nauczyciela, jak: poziom 

inteligencji, umiejętności dydaktyczne, kultura języka i sposób wysławiania się, 

życzliwość, takt pedagogiczny, wiedza pedagogiczna (m.in. wiedza o prawach rządzą-

cych procesami wychowawczymi), kontaktowość (łatwość w nawiązywaniu relacji 

z uczniami) [16]. Dodatkowo wydaje się, że na postawę studentów wobec badań 

naukowych mogą wpływać także inne własności związane z osobą nauczyciela 

akademickiego. Z pewnością można do nich zaliczyć motywację do pracy, tempe-

rament, ogólny styl bycia, poziom ogólnej satysfakcji z życia itp.  

3.2. Wpływ najbliższego otoczenia społecznego 

Kształtowanie się postaw wobec nauki (postaw wobec badań naukowych) 

determinują komunikaty rodziców dotyczące tego, jak istotne w życiu dorosłym jest 

posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia. Na pozytywne postrzeganie nauki 

wpływa także wcześniejsze zaangażowanie się rodziców w proces uczenia się swoich 

dzieci [1].  

Istotną rolę odgrywają także klasa i środowisko szkolne, których oddziaływania 

rzutują na chęć doskonalenia umiejętności i zdobywania wiedzy przez uczniów, co 

prowadzi do przejawiania pozytywnego stosunku wobec uczenia się [15]. 

3.3. Indywidualne cechy jednostki 

W niektórych badaniach wskazuje się na pozytywną korelację między postawami 

studentów wobec badań naukowych a ich aspiracjami [17] oraz postawami studentów 

wobec badań naukowych a perfekcjonizmem. Podkreśla się także związek pozytywnych 

postaw wobec badań naukowych a posiadaniem niskiej (lub brakiem posiadania) 

skłonności do świadomego opóźniania lub przekładania w czasie wykonania obowiąz-

ków akademickich [1].  
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4. Kształcenie studentów w zakresie przedmiotów związanych 

z metodologią badań naukowych 

Zrozumienie uwarunkowań postaw wobec badań naukowych, zdaniem Eleny C. 

Papanastasiou [9], jest istotne w kontekście podejmowania przez nauczycieli skutecz-

nych działań mających na celu umożliwienie uczniom i studentom wytworzenia 

bardziej pozytywnych postaw wobec kursów z zakresu metodologii badań. Ważną rolę 

w kwestii zmiany postaw wobec badań naukowych odgrywa kształcenie na poziomie 

akademickim.  

4.1. Kompetencje badawcze 

Kompetencje badawcze są utożsamiane z umiejętnością prowadzenia badań, która – 

jak wskazuje Teresa Bauman [18] – rozumiana jest instrumentalnie. Do podstawowych 

kompetencji z zakresu metodologii badań należy zdolność poprawnego zaprojektowania, 

przygotowania i przeprowadzenia badania oraz zrelacjonowania jego wyników. Wspo-

mniane wąskie ujęcie kompetencji nie pozwala w odpowiedni sposób odzwierciedlić 

procesu kształcenia na uczelni wyższej ani jego celów. By to uczynić należy poszerzyć 

zakres definicyjny i przyjąć, że kompetencje badawcze to nie tylko umiejętne 

postępowanie zgodnie ze wzorcem, ale także samodzielna aktywność o charakterze 

intelektualnym jednostki, refleksja nad podejmowanymi działaniami i modyfikowanie 

ich w oparciu o głębszy namysł. Do kompetencji badawczych zaliczyć można także 

zdolność rozumienia paradygmatów, które tworzą swoiste zaplecze badania, a co za 

tym idzie – umiejętność postrzegania postępowania badawczego jako całości zdetermi-

nowanej określonymi założeniami na temat natury świata i sposobów jego poznawania.  

Kompetencje badawcze zarówno w wąskim, jak i szerokim rozumieniu definio-

wane są jako aktywność podmiotu, którą można w różnorodny sposób kształcić, 

przyczyniając się do coraz lepszego opanowania warsztatu badawczego przez osobę 

studiującą [18, s. 83].  

Do składników kompetencji badawczych zalicza się wiedzę dotyczącą przedmiotu 

badań oraz wiedzę metodologiczną, umiejętności (praktyczno-techniczne, intelektualne 

wyższego rzędu, umiejętności społeczne) oraz gotowość do działania, która nie 

podlega prostej weryfikacji.  

Teresa Bauman [18] wskazuje, iż rozwój kompetencji badawczych jest procesem, 

który rozpoczyna się w trakcie studiów i trwa przez cały okres ich trwania. Ich 

efektywne kształcenie powinno zakładać:  

• skupienie się na kształtowaniu zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycz-

nych umiejętności;  

• wrażliwość nauczycieli akademickich na metodologiczny aspekt prac, jakie 

przygotowują studenci w toku studiów (nie tylko na kursach związanych 

z metodologią badań, lecz także w ramach innych przedmiotów). 

4.2. Bierna i czynna znajomość metodologii  

W opinii Jerzego Brzezińskiego i Marzenny Zakrzewskiej kursy z zakresu metodo-

logii badań oraz statystyki powinny być prowadzone na dwóch poziomach [19].  

Pierwszy poziom powinien skupiać się wokół opanowania przez studenta tzw. 

biernej znajomości metodologii. Głównym celem kształcenia na tym etapie jest 
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wykształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych w zakresie 

danej dyscypliny. Dodatkowo należy umożliwić studentom samodzielne prowadzenie 

prostych badań o charakterze naukowym. Natomiast drugi poziom dotyczy poznania 

przez studenta czynnej znajomości metodologii. Polega w głównej mierze na 

projektowaniu pierwszych samodzielnych badań naukowych.  

Należy zaznaczyć, że poziomy kształcenia z zakresu metodologii badań i statystyki 

nie odpowiadają stopniom studiów wyższych. Umiejętność projektowania i prowadzenia 

badań naukowych jest niezbędna do napisania pracy dyplomowej (licencjackiej/ 

inżynierskiej) już na studiach pierwszego stopnia, a w przypadku jednolitych studiów 

magisterskich – do realizowania w trakcie ich trwania projektów badawczych.  

4.3. Postawy wobec badań naukowych a efektywność kształcenia  

Jak nadmieniono we wcześniejszych częściach niniejszej pracy, postawy wobec 

badań naukowych są jedną z kluczowych zmiennych oddziałujących na efektywność 

kształcenia w zakresie przedmiotów metodologicznych [1]. Przyjmowanie przez 

studentów pozytywnych postaw wobec badań naukowych można uznać za element 

warunkujący gotowość do nabywania wiedzy z zakresu metodologii badań [13], zaś 

przejawianie postaw o charakterze negatywnym może zakłócać proces uczenia się 

w ramach przedmiotów z grupy metod badawczych.  

Efekty kształcenia przedmiotów związanych z metodologią badań wiążą się 

z poziomem lęku, jaki towarzyszy studentom podczas styczności z kursami z tego 

zakresu. Jak dowiedziono, lęk przed przedmiotami dotyczącymi badań naukowych jest 

powiązany z lękiem przed matematyką [20], a także wynika z mylnych skojarzeń 

przedmiotów z zakresu metodologii badań ze statystyką [13]. W oparciu o przepro-

wadzone badania ustalono, że istnieją różnice płciowe w poziomie lęku przed 

przedmiotami związanymi z badaniami naukowymi [21]. Wskazano, że mężczyźni 

wykazują niższy poziom lęku w porównaniu z kobietami.  

Jednym z podstawowych celów kształcenia na etapie studiów wyższych w zakresie 

przedmiotów takich jak metodologia badań czy statystyka powinno być zredukowanie 

lęku, jaki towarzyszy studentom w związku z odbywaniem tych kursów [1]. Dodatkowo 

kluczowym jest także uświadamianie studentów na temat użyteczności zdobywanej 

wiedzy i umiejętności z obszaru metodologii badań dla ich przyszłego zawodu. Studenci 

wykazujący niski poziom lęku oraz uświadomieni na temat znaczenia kompetencji 

metodologicznych dla ich przyszłego zatrudnienia osiągają wyższe oceny z kursu 

z metod badawczych [21]. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż osoby, które 

uważają badania naukowe za ważne w kontekście przyszłej profesji, przejawiają wyższy 

poziom lęku. Może to wynikać z pojawiającej się frustracji wobec napotykanych 

trudności podczas uczenia się przedmiotów związanych z analizą i prowadzeniem 

badań naukowych, które uznają za istotne. 

Zgromadzone na podstawie literatury oraz przeprowadzonych badań informacje 

dotyczące postaw studentów wobec badań naukowych stanowią zarys implikacji dla 

projektowania kursów z obszaru metod badawczych na poziomie studiów wyższych. 

Przykłady takich zaleceń przedstawiają Elena C. Papanastasioua i Michalinos 

Zembylas:  

1. Ważne jest, by nauczyciele byli świadomi lęku, jaki posiadają ich uczniowie 

w związku z badaniami naukowymi. Prowadzący zajęcia powinni podjąć starania 



 

Martyna Jarota 
 

78 

 

mające na celu zniwelowanie lub wyeliminowania wspomnianego niepokoju na 

wczesnych etapach kursu z zakresu metodologii badań naukowych. Wymaga to 

od wykładowców akademickich wrażliwości, elastyczność, a nawet wykazania się 

humorystycznym stylem nauczania, który aprobują studenci.  

2. Kursy dotyczące metod badawczych powinny być skonstruowane w taki sposób, 

by wspierały studentów w radzeniu sobie z lękiem przed prowadzeniem i analizą 

badań naukowych. Praca indywidualna może zostać zastąpiona pracą w grupie 

zadaniowej, a ocena końcowa obejmować dodatkowe aspekty pracy studenta, 

zamiast być wystawiania jedynie na podstawie testu. Kluczowym natomiast jest 

wskazanie uczniom użyteczności i znaczenia odbywanego kursu dla przyszłej 

pracy zawodowej, jak i życia codziennego. W tym celu należy zadbać o możliwości 

praktycznego zastosowania zdobywanych umiejętności i wiedzy, a także o wyko-

rzystanie w procesie uczenia się anegdot, które mogą pomóc w zmniejszeniu lęku 

przed przedmiotami związanymi z badaniami naukowymi. Nauczyciele, przeka-

zując nowe wiadomości, powinni zwracać uwagę na wiedzę, jaką posiadają już 

studenci.  

3. Kursy związane z metodologią badań naukowych powinny odwoływać się do 

innych przedmiotów, w których w danym czasie uczestniczą studenci. W konse-

kwencji pozwoli to na lepsze zrozumienie wielowymiarowego i złożonego procesu 

prowadzenia badań naukowych, a także odniesienie go do różnych dyscyplin 

i dyskursów [21].  

5. Metodologia badań  

Celem prezentowanego badania3 było poznanie postaw studentów kierunków 

społecznych wobec badań naukowych w kontekście kształcenia w zakresie przed-

miotów związanych z metodyką badań naukowych, jakie odbywają w toku studiów 

wyższych.  

Pytania badawcze, jakie postawiono, dotyczyły różnic w postawach studentów 

wobec badań naukowych w zakresie stopni studiów (studia I stopnia a studia II 

stopnia), a także różnic w obszarze kierunków studiów (pedagogika a psychologia).  

Do zebrania danych wykorzystano Skalę postaw wobec badań naukowych ATR 

(ang. Attitude Toward Research Scale) autorstwa Eleny C. Papanastasiou [9], na którą 

składa się 30 pozycji, a przy każdej z nich znajduje się 7-punktowa skala szacunkowa, 

gdzie cyfra 1 oznacza zdecydowanie się nie zgadzam, a cyfra 7 – zdecydowanie się 

zgadzam. Na potrzeby badania wykorzystano polską adaptację ATR-30, której dokonał 

Sławomir Pasikowski (2022).  

Do przeprowadzenia badania zdecydowano się włączyć również Inwentarz postaw 

wobec statystyki SATS (ang. Survey of Attitudes Toward Statistics) autorstwa C. Schau 

i współpracowników [10]. Jak wspominano już wcześniej w niniejszej pracy, postawa 

wobec badań naukowych łączona jest z postawą wobec statystyki. Przypuszcza się, iż 

negatywne postawy względem planowania i prowadzenia badań mogą być wynikiem 

wykształconej wcześniej postawy wobec statystyki [1]. Założono, że większość 

respondentów w przeszłości zetknęło się ze statystyką, chociażby podczas zajęć 

z matematyki na poprzednich etapach edukacyjnych. Zasadność wykorzystania Inwen-

 
3 Dane zebrane w ramach projektu pt. „Indywidualne orientacje metodologiczne” kierowanego przez dr. hab. 

Sławomira Pasikowskiego, prof. UŁ. 
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tarza SATS wzmocniła sama konstrukcja tego narzędzia. Sformułowania w nim użyte 

są odpowiednie do badania postaw wobec statystyki osób, które dotychczas nie 

zetknęły się z tą dziedziną wiedzy – stwierdzenia w większości zostały skonstruowane 

w trybie przypuszczającym (np. Gdybym miał(a) uczęszczać na kurs ze statystyki…).  

Do realizacji niniejszych badań zdecydowano się wykorzystać polską adaptację 

Inwentarza złożonego z 36 stwierdzeń (SATS-36), której dokonał Sławomir 

Pasikowski (2018). Kwestionariusz ten również wyposażony jest w 7-punktową skalę 

szacunkową, gdzie 1 oznacza zdecydowanie się nie zgadzam, 7 – zdecydowanie się 

zgadzam.  

Próbę badawczą stanowili studenci kierunków społecznych: pedagogiki i psychologii. 

W przeprowadzonych badaniach udział wzięło 96 studentów Wydziału Nauk 

o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego – 79 kobiet (82%) i 17 mężczyzn (18%). Wśród 

respondentów znajdowało się 43 studentów studiów pierwszego stopnia, 24 studentów 

studiów drugiego stopnia oraz 29 studentów jednolitych studiów magisterskich.  

Tabela 1. Szczegółowy rozkład respondentów na poszczególnych kierunkach studiów 

 Rok studiów 

Kierunek studiów I II III IV V 

Pedagogika 14 8 11 5 12 

Psychologia 8 20 3 5 10 

Źródło: Opracowanie własne. 

Najmłodsza osoba, która wzięła udział w badaniu miała 20 lat, a najstarsza – 48 lat. 

Średnia wieku osób poddanych badaniu wyniosła 25 lata, mediana 23 oraz dominanta 23.  

Badania przeprowadzono w terminie od 26 stycznia do 18 marca 2022 roku na 

Uniwersytecie Łódzkim w formie formularza on-line, składającego się z części 

informacyjnej, metryczki oraz dwóch kwestionariuszy: ATR-30, SATS-36. Formularz 

udostępniono wszystkim studentom psychologii oraz pedagogiki za pomocą wiadomości 

e-mail wysłanej przez pracowników dziekanatu Wydziału Nauk o Wychowaniu. 

Wiadomość ta zawierała informacje o prowadzonym badaniu oraz hiperłącze przekie-

rowujące bezpośrednio do kwestionariuszy. Respondenci brali udział w badaniu dobro-

wolnie i anonimowo. Wypełnienie formularza on-line odbywało się w dogodnym dla 

badanych momencie.  

Zebrane dane poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem miar położenia, 

zróżnicowania i asymetrii. Ocenie poddano także współzmienność postaw, co uczyniono 

w oparciu o wartość współczynnika korelacji liniowej r-Pearsona.  

6. Wyniki badań własnych  

W przypadku studentów kierunków społecznych (bez podziału pod względem 

stopnia studiów) średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w pomiarze postaw wobec 

badań naukowych wyniosła 133,63, przy czym wartością minimalną było 90,00, zaś 

maksymalną 167,00. Najczęściej występującym wynikiem było 135,00. Mediana 

uzyskanych podczas badania punktów wyniosła 134,50. Odchylenie standardowe było 

równe 15,71, co świadczy o dużym rozproszeniu wyników. Klasyczny współczynnik 

zmienności wyniósł 12%, co świadczy o niskim zróżnicowaniu obserwacji w tej grupie. 



 

Martyna Jarota 
 

80 

 

Skośność wyników przyjęła wartość ujemną: -0,32, co oznacza niską lewostronną 

asymetrię rozkładu. Spłaszczenie wyniosło 0,00, a zatem rozkład jest mezokurtyczny.  

Wyniki obserwacji postaw wobec statystyki w przypadku kierunków społecznych 

uczestniczących w badaniu przyjęły średnią wartość 147,92. Wartością minimalną było 

97,00 punktów, maksymalną 191,00. Dominanta wyniosła 152,00, a mediana 150,50. 

Średnie odchylenia punktów od ich średniej arytmetycznej wyniosły 17,97, co jest 

tożsame ze znacznym rozproszeniem wyników. Klasyczny współczynnik zmienności 

na poziomie 12% informuje o niskim zróżnicowaniu obserwacji w tej grupie. Skośność 

przyjęła wartość ujemną (-0,61), co oznacza umiarkowaną lewostronną asymetrię roz-

kładu. Spłaszczenie wyniosło 0,70, a zatem rozkład jest wysmukły.  

Tabela 2. Statystyki opisowe wyników pomiaru z użyciem ATR i SATS w grupie studentów kierunków 

społecznych 

Statystyka  ATR SATS 

Średnia arytmetyczna 133,63 147,92 

Mediana 134,50 150,50 

Dominanta 135,00 152,00 

Odchylenie standardowe 15,71 17,97 

Spłaszczenie 0,00 0,70 

Skośność -0,32 -0,61 

Minimum 90,00 97,00 

Maksimum 167,00 191,00 

Klasyczny współczynnik zmienności [%] 12 12 

Źródło: Opracowanie własne. 

Średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w pomiarze postawy wobec badań 

naukowych dla studentów kierunków społecznych studiów I stopnia (lub w przypadku 

jednolitych studiów magisterskich – I, II lub III roku studiów) wyniosła 133,45, gdzie 

wartość minimalna to 90,00, maksymalna 167,00. Najczęściej występujący wynik był 

równy 134,00. Mediana wyniosła 134,00. Odchylenie standardowe było równe 16,10, 

co jest tożsame z dużym rozrzuceniem wyników wokół średniej. Klasyczny współczynnik 

zmienności przyjął wartość 12%, co odpowiada niskiemu zróżnicowaniu obserwacji 

w tej grupie badanych. Skośność wyników przyjęła wartość ujemną (-0,39), co świadczy 

o umiarkowanej lewostronnej asymetrii rozkładu. Spłaszczenie wyniosło 0,05.  

Średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w pomiarze postawy wobec badań 

naukowych dla studentów kierunków społecznych studiów II stopnia (lub w przypadku 

jednolitych studiów magisterskich – IV lub V roku studiów) przyjęła średnią wartość 

134,00. Wartość minimalna wyniosła 100,00, zaś maksymalna 160,00. Dominanta wy-

ników była równa 126,00, a mediana wyniosła 135,00. Odchylenie standardowe przy-

brało wartość 15,10, a zatem wyniki są rozrzucone szeroko. Klasyczny współczynnik 

zmienności wyniósł 11%, a zatem zróżnicowanie obserwacji w tej grupie jest nie-

wielkie. Skośność wyników przyjęła wartość ujemną (-0,14), co oznacza niską lewo-

stronną asymetrię rozkładu. Spłaszczenie wyniosło 0,01, a zatem rozkład jest praktycznie 

mezokurtyczny. 

W przypadku studentów kierunków społecznych I stopnia (lub w przypadku 

jednolitych studiów magisterskich – I, II lub III roku studiów) średnia arytmetyczna 
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punktów uzyskanych w pomiarze postaw wobec statystyki wyniosła 147,58, wartość 

minimalna 97,00, maksymalna 191,00. Najczęściej występujący wynik wynosił 

152,00. Mediana również wyniosła 152,00. Odchylenie standardowe było równe 18,75, 

co świadczy o dużym rozproszeniu wyników. Klasyczny współczynnik zmienności 

wynosi 13%, co świadczy o niskim zróżnicowaniu obserwacji w tej grupie. Współ-

czynnik skośności przyjął wartość ujemną (-0,56), co oznacza umiarkowaną lewostronną 

asymetrię rozkładu. Spłaszczenie wyniosło 0,39, a zatem rozkład jest wysmukły.  

Natomiast w przypadku studentów kierunków społecznych studiów II stopnia (lub 

w przypadku jednolitych studiów magisterskich – IV lub V roku studiów) średnia 

arytmetyczna punktów uzyskanych w pomiarze postaw wobec statystyki przyjęła 

średnią wartość 148,61, gdzie wartość minimalna wynosi 98,00, zaś maksymalna 

180,00 punktów. Najczęściej występujący wynik był równy 146,00. Mediana wyniosła 

150,00. Średnie odchylenia punktów od ich średniej arytmetycznej wyniosły 16,49, 

a zatem wyniki są rozrzucone szeroko. Klasyczny współczynnik zmienności wyniósł 

11%, co informuje o niskim zróżnicowaniu obserwacji w obrębie tej grupy. Skośność 

wyników przyjęła wartość ujemną (-0,76), a zatem rozkład charakteryzuje się skrajną 

lewostronną asymetrią rozkładu. Spłaszczenie wyniosło 2,06, co świadczy o skrajnej 

wysmukłości rozkładu. 

Tabela 3. Statystyki opisowe wyników pomiaru z użyciem ATR i SATS w grupach studentów studiów I 

stopnia oraz studentów studiów II stopnia  

Statystyka 

ATR SATS 

st
u
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ia
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d
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Średnia arytmetyczna 133,45 134,00 147,58 148,61 

Mediana 134,00 135,00 152,00 150,00 

Dominanta 134,00 126,00 152,00 146,00 

Odchylenie standardowe 16,10 15,10 18,75 16,49 

Spłaszczenie 0,05 -0,01 0,39 2,06 

Skośność -0,39 -0,14 -0,56 -0,76 

Minimum 90,00 100,00 97,00 98,00 

Maksimum 167,00 160,00 191,00 180,00 

Klasyczny współczynnik zmienności [%] 12 11 13 11 

Źródło: Opracowanie własne. 

Średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w pomiarze postawy wobec badań 

naukowych dla studentów pedagogiki wyniosła 130,02, gdzie wartość minimalna była 

równa 90,00, maksymalna 167,00. Najczęściej występującym wynikiem był 143,00. 

Mediana wyniosła 128,50. Odchylenie standardowe było równe 17,14, co świadczy 

o znacznym rozproszeniu wyników. Klasyczny współczynnik zmienności przyjął 

wartość 13%, co odpowiada niskiemu zróżnicowaniu obserwacji w tej grupie badanych. 

Skośność wyników przyjęła wartość ujemną (-0,08), co świadczy o niskiej lewostronnej 

asymetrii rozkładu. Spłaszczenie wyniosło -0,19 – rozkład nieznacznie spłaszczony.  
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Średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w pomiarze postawy wobec badań 

naukowych dla studentów psychologii przyjęła średnią wartość 137,54. Wartość 

minimalna wyniosła 106,00, zaś maksymalna 162,00. Dominanta była równa 135,00, 

a mediana wyniosła 137,00 punktów. Średnie odchylenia punktów od ich średniej 

arytmetycznej wyniosły 13,08. Wartość ta informuje o dużym rozproszeniu wyników. 

Klasyczny współczynnik zmienności wyniósł 10%, a zatem zróżnicowanie obserwacji 

w tej grupie jest niewielkie. Skośność wyników przyjęła wartość ujemną (-0,34), co 

oznacza niską lewostronną asymetrię rozkładu. Spłaszczenie wyniosło 0,23, a zatem 

rozkład jest lekko wysmukły.  

W przypadku pomiaru postaw wobec statystyki studentów pedagogiki średnia 

wartość wyników wyniosła 141,58, wartość minimalna 97,00, maksymalna 191,00. 

Najczęściej występującym wynikiem był 152,00. Mediana wyniosła 144,00. Od-

chylenie standardowe było równe 19,34, co odpowiada bardzo dużemu rozproszeniu 

wyników. Klasyczny współczynnik zmienności wyniósł 14%, co świadczy o niskim 

zróżnicowaniu obserwacji w tej grupie. Współczynnik skośności przyjął wartość 

ujemną (-0,21), co oznacza niską lewostronną asymetrię rozkładu. Spłaszczenie 

wyniosło 0,39, a zatem rozkład jest wysmukły.  

W przypadku studentów psychologii średnia arytmetyczna punktów uzyskanych 

w pomiarze postaw wobec statystyki przyjęła średnią wartość 154,80, gdzie wartość 

minimalna wyniosła 108,00, zaś maksymalna 184,00 punktów. Najczęściej występu-

jący wynik to 161,00 punktów. Mediana wyniosła 154,50. Odchylenie standardowe 

równało się 13,47, a zatem wyniki są rozrzucone szeroko. Klasyczny współczynnik 

zmienności wyniósł 9%, co informuje o niskim zróżnicowaniu obserwacji w obrębie 

tej grupy. Skośność wyników przyjęła wartość ujemną (-0,78), a zatem rozkład chara-

kteryzuje się skrajną lewostronną asymetrią rozkładu. Spłaszczenie wyniosło 2,29, co 

świadczy o skrajnej wysmukłości rozkładu. 

Tabela 4. Statystyki opisowe wyników pomiaru z użyciem ATR i SATS w grupach studentów pedagogiki 

oraz studentów psychologii 

Statystyka 

ATR SATS 
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Średnia arytmetyczna 130,02 137,54 141,58 154,80 

Mediana 128,50 137,00 144,00 154,50 

Dominanta 143,00 135,00 152,00 161,00 

Odchylenie standardowe 17,14 13,08 19,34 13,47 

Współczynnik spłaszczenia -0,19 0,23 0,39 2,29 

Współczynnik skośności -0,08 -0,34 -0,21 -0,78 

Minimum 90,00 106,00 97,00 108,00 

Maksimum 167,00 162,00 191,00 184,00 

Klasyczny współczynnik 

zmienności [%] 13 10 14 9 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Dla postaw wobec badań naukowych i postaw wobec statystyki w przypadku 

kierunków społecznych (bez wyszczególniania stopnia studiów) współczynnik korelacji 

liniowej r-Pearsona był dodatni i wyniósł 0,55, co świadczy o umiarkowanej zależ-

ności. Taką samą wartość przyjął współczynnik korelacji w przypadku kierunków spo-

łecznych studiów I stopnia. Umiarkowaną dodatnią zależność badanych zmiennych 

wykryto także dla kierunków społecznych studiów II stopnia, gdzie współczynnik 

korelacji liniowej r Pearsona przyjął wartość 0,54.  

Współczynnik korelacji liniowej r-Pearsona dla postaw wobec badań naukowych 

i postaw wobec statystyki w przypadku studiów na kierunku pedagogika był dodatni 

i wyniósł 0,51. Ten sam współczynnik dla kierunku psychologia również okazał się być 

dodatni i przyjął wartość 0,50. 

7. Wnioski 

W przypadku rozróżnienia ze względu na stopień studiów (I i II stopień studiów) 

rozkłady reprezentujące postawy wobec badań naukowych oraz postawy wobec 

statystyki nie różnią się zasadniczo od siebie. Stwierdzenie to implikuje przypuszczenie, 

iż w toku studiów wyższych nie zachodzi istotna zmiana postaw wobec badań nauko-

wych. Być może studenci w momencie przystąpienia do kursów z zakresu metodologii 

badań naukowych posiadają już określoną postawę wobec badań naukowych, która 

w dalszych latach kształcenia nie ulega znacznym przemianom. Przyczyną takiego 

stanu rzeczy może być utożsamianie przez studentów metodologii badań ze statystyką 

(postawy wobec badań naukowych oraz postawy wobec statystyki wykazują powiązanie, 

na co wskazuje współczynnik korelacji liniowej r-Pearsona) lub matematyką, z którą, 

jak założono dla przeprowadzonego badania, większość osób studiujących miała stycz-

ność na wcześniejszych etapach edukacji. A zatem kursy z zakresu metodologii badań 

przewidziane programem studiów nie muszą warunkować modyfikacji postaw wobec 

badań naukowych. Fakt ten jest niepokojący ze względu na raporty z badań alarmujące 

o posiadaniu przez większość studentów negatywnych postaw wobec badań naukowych. 

Należy podjąć zatem namysł nad organizacją owych kursów i włączeniem sugestii 

dotyczących ich projektowania autorstwa Eleny C. Papanastasiou i Michalinosa 

Zembylasa [21] tak, by ich efektem była zmiana postaw studentów wobec badań nauko-

wych na bardziej pozytywne.  

 Rozkłady reprezentujące postawy wobec badań naukowych oraz postawy wobec 

statystyki w przypadku podziału ze względu na kierunek studiów (pedagogika 

i psychologia) różnią się od siebie. Odpowiedzi udzielane przez studentów psychologii, 

zarówno w kontekście postaw wobec badań naukowych, jak i postaw wobec statystyki, 

są do siebie bardziej podobne. Większe zróżnicowanie wyników zaobserwowano 

natomiast wśród studentów pedagogiki. Jak wynika z przeprowadzonego badania, 

studenci psychologii charakteryzują się przewagą pozytywnych postaw wobec badań 

naukowych, a także wobec statystyki w porównaniu do studentów pedagogiki. 

Zależność ta może stanowić konsekwencję różnic, jakie występują w programach 

studiów obu kierunków. W toku studiów psychologicznych osoby studiujące realizują 

więcej godzin dydaktycznych z zakresu przedmiotów związanych z metodologią 

badań, w tym ze statystyki, przy czym należy zaznaczyć, iż w programie studiów 

pedagogicznych nie pojawiają się żadne kursy związane ze statystyką. Opisywane 

różnice dotyczące owych postaw mogą wynikać także ze świadomości studentów 
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psychologii na temat użyteczności wiedzy statystycznej i metodologicznej dla ich 

zawodu. W profesji tej często wykorzystuje się testy psychologiczne, których zastoso-

wanie wymaga m.in. podstaw z zakresu metodologii i statystyki. Stosownym zatem 

byłoby poddanie refleksji sposobu organizacji kursów z zakresu metodologii badań 

naukowych na studiach pedagogicznych. W kontekście tym należy szczególnie odnieść 

się do postulatu Eleny C. Papanastasiou i Michalinosa Zembylasa [21], których zdaniem 

należy uzmysławiać osobom studiującym użyteczność wiedzy metodologicznej 

i statystycznej w życiu zawodowym, a także codziennym funkcjonowaniu. Istotną 

kwestią pozostaje także podjęcie rozważań dotyczących zasadności uruchomienia 

przedmiotu z obszaru statystyki.  

8. Podsumowanie 

Przyjrzenie się w niniejszej pracy postawom studentów kierunków społecznych 

wobec badań naukowych oraz związanym z nimi postawom wobec statystyki stanowi 

istotny element w kontekście starań o poprawę efektywności kształcenia przedmiotów 

metodologicznych i statystycznych. Jak wynika z przytoczonej w artykule literatury, 

a także przeprowadzonych badań, należy podjąć namysł nad sposobami organizacji 

i realizacji kursów związanych z metodologią badań naukowych na studiach wyższych. 

Jest to szczególnie istotne ze względu na formowanie się na tym etapie edukacyjnym 

świadomości metodologicznej, którą powinien charakteryzować się czytelnik wszel-

kich raportów z badań, a także ich autor. Trzeba zaznaczyć, iż studenci na pewnym 

etapie swoich studiów, najczęściej przed ich końcem, staną przed zadaniem 

zaprojektowania i przeprowadzenia badania, a także zinterpretowania i uogólnienia 

pozyskanych wyników. Odpowiednie przygotowanie ich do podjęcia trudu realizacji 

kolejnych etapów badania naukowego stanowi niejako jeden z celów kursów z zakresu 

metodologii badań.  

Podsumowując, istnieje potrzeba realizowania dalszych badań o podobnym 

charakterze, w których uczestniczyliby także studenci innych kierunków studiów. 

Dbałość o jakość i efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów metodolo-

gicznych i statystycznych stanowi jeden z warunków wysokiej świadomości metodo-

logicznej niezbędnej dla wielu profesji, a także przydatnej w życiu codziennym.  
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Postawy studentów kierunków społecznych wobec badań naukowych  

Streszczenie 

Problematyka postaw studentów wobec badań naukowych jest szczególnie istotna dla organizacji i realizacji 

kształcenia w zakresie przedmiotów metodologicznych i statystycznych w toku studiów wyższych, ponieważ 

wpływa na efektywność owego procesu. Niniejsze opracowanie stanowi przybliżenie teoretycznych 

założeń postaw wobec badań naukowych, czynników je warunkujących oraz opis kształcenia studentów 

w obszarze przedmiotów związanych z metodologią badań naukowych. Artykuł ten prezentuje także wyniki 

z przeprowadzonego badania, którego celem było poznanie postaw studentów kierunków społecznych 

wobec badań naukowych. Do badań wykorzystano Skalę ATR-30 oraz Inwentarz SATS-36. Zebrane dane 

poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem miar położenia, zróżnicowania i asymetrii. Ocenie podle-

gała także współzmienność postaw, co uczyniono w oparciu o wartość współczynnika korelacji liniowej  

r-Pearsona. Stwierdzono różnice między studentami pedagogiki a studentami psychologii w zakresie postaw 

wobec badań naukowych oraz postaw wobec statystyki, natomiast nie spostrzeżono istotnych różnic 
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w przypadku podziału respondentów na stopień studiów. Sformułowano wniosek o potrzebie podjęcia 

namysłu nad sposobami organizacji i realizacji kursów związanych z metodologią badań naukowych 

podczas studiów wyższych. 

Słowa kluczowe: postawy studentów, metodologia badań, statystyka 

Attitudes of social studies students towards research  

Abstract 

The issue of students' attitudes towards scientific research is particularly important for the organization and 

implementation of education in methodological and statistical subjects in the course of higher education, 

because it affects the effectiveness of this process. This study presents theoretical assumptions of attitudes 

towards research, its determinants, and describes the education of students in the field of subjects related to 

the methodology of research. This article also presents the results of the study, the aim of which was to find 

out about the attitudes of social studies students towards scientific research. The ATR-30 Scale and the 

SATS-36 Inventory were used for the research. The collected data was analyzed statistically with the use of 

measures of position, differentiation and asymmetry. The co-variability of attitudes was also assessed, 

which was done based on the value of the Pearson linear correlation coefficient. Differences were found 

between students of pedagogy and psychology students in terms of attitudes towards scientific research and 

attitudes towards statistics, but no significant differences were found in the division of respondents by 

degree of study. A conclusion was made that there is a need to reflect on the ways of organizing and 

delivering courses related to research methodology in higher education.  

Keywords: student attitudes, research methodology, statistics 
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Dariusz Rystwej1, Przemysław Sudyk2  

Zagraniczni studenci na Polskiej uczelni medycznej –  

analiza adaptacji i wyzwań 

1. Wprowadzenie 

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) jest najbardziej umiędzynarodowioną 
placówką na Pomorzu oraz drugą w skali Uczelni medycznych w Polsce (rys. 1) [1]. 
Uczelnia rozwija się w kierunku zwiększenia potencjału na skalę światową oraz 
rozwinięcia korzyści z tego płynących, dowodzi tego chociażby wdrożenie od 2022 r. 
rekrutacji i toku studiów doktorskich wyłącznie w języku angielskim [2]. Cele 
strategiczne i operacyjne na lata 2019-2025 zakładają rozwój wsparcia administra-
cyjnego dla procesu internacjonalizacji Uczelni oraz umiędzynarodowienia współpracy 
[3]. Podjęto próbę weryfikacji efektywności podejmowanych działań, w formie niniej-
szego badania, na grupie studentów ED (ang. English Division – oddział anglo-
języczny), przyczyną analizy jest także obserwacja niskiego poziomu integracji adeptów 
zagranicznych z polskimi. Czas epidemii COVID-19 (ang. coronavirus disease 2019 – 
choroba koronawirusowa 2019) działał niekorzystnie na spotkania międzyoddziałowe. 
Powrót do systemu stacjonarnego w semestrze zimowym 2021/2022. przywrócił 
warunki mogące sprzyjać zawieraniu znajomości pomiędzy oboma tokami. Mimo to 
w ośrodkach, gdzie spotykają się studenci, takimich jak Biblioteka GUMed i Studium 
Języków Obcych GUMed, słuchacze różnych kierunków nie sprawiają wrażenia 
społeczność jednej Uczelni, badanie MUGEDA 2022 (The Medical University of 
Gdańsk English Division Analysis) pozwoliło to sprawdzić i uwidocznić potrzeby.  

 
Rysunek 1. Ranking umiędzynarodowienia uczelni medycznych w Polsce, opracowanie własne na podstawie 

wskaźnika Perspektywy 2021 [1] 
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1.1. Otoczenie wpływające na system ED  

Integralność społeczności studenckiej może mieć istotny wpływ w nadchodzących 

latach na funkcjonowanie całych jednostek, bowiem wraz z zajmowaniem wyższych 

pozycji w międzynarodowych rankingach przez uczelnie polskie prawdopodobnie 

zwiększy się odsetek studentów cudzoziemskich. Wskaźnik umiędzynarodowienia 

szkolnictwa wyższego wedle raportu OECD (ang. Organisation for Economic Co-

operation and Development – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) 

wynosi 3.9 dla Polski, zaś średnia dla europejskich uczelni OECD wynosi 7.5 (rys. 2), 

dane z 2019 r. [4]. Wyniki wskazują wyraźnie, że Polska na tle innych krajów 

europejskich wypada poniżej średniej. Skłania to instytucje takie jak Ministerstwo 

Edukacji i Szkolnictwa Wyższego do podejmowania działań mających na celu 

wspieranie cudzoziemców poprzez programy opracowane przez Narodową Agencję 

Wymiany Akademickiej. Działania te zakładają organizacje m.in. targów edukacyjnych 

mających na celu zwiększenie zainteresowania kandydatów zagranicznych studiami 

w Polsce, celem przyjęcia większej ilości studentów z zagranicy. Jednocześnie na 

poziomie centralnym ministerstwo, zachęca uniwersytety do przyjmowania większej 

ilości studentów zagranicznych w stosunku do liczby studentów rodzimych, ale i również 

do tworzenia infrastruktury przyjaznej obcokrajowcom. 

 
Rysunek 2. Średnia Umiędzynarodowienia, opracowanie własne na podstawie [4]  

Wedle opinii prezesa NIK (Najwyższa Izba Kontroli) z dnia 10 lutego 2022 r. 

działania Ministerstwa do Spraw Edukacji mogą przyczynić się do podniesienia 

pozycji polskiego szkolnictwa wyższego i wpłynąć pozytywnie na jego rozwój [5]. 

Raport NIK z 2021 r. dowodzi, że w latach 2019/2020 najpopularniejszym kierunkiem 

dla studentów zewnętrznych w Polsce był lekarski – z łączną liczbą 7371 osób 

studiujących [6]. Dla porównania, na drugim miejscu uplasowały się studia zarządzania 

– 2100 osób studiujących.  
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1.2. Czynniki determinujące badanie 

Sygnalizacja wyników badania MUGEDA łączy sferę sposobu organizacji toków 

nauczania z subiektywnymi odczuciami studiujących. Sposób, w jaki zarządzany jest 

system, może determinować ich sferę edukacji, przez co i życia w obcym kraju. Dla 

Petera Druckera zarządzanie dotyczyło przede wszystkim ludzi [7], a dobrze zorgani-

zowany system powinien być na nich ukierunkowany. Warto więc za pomocą analiz 

kreować system odpowiadający przepustowości kształcenia przy zachowaniu higieny 

i zadowolenia zarówno studiujących, jak i pracowników uczelni. Zakłada się, iż spo-

łeczność uczelni w takich warunkach będzie dobrze prosperowała – kiedy zaspokoi 

swoje potrzeby, kolejno: fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, uznania, 

samorealizacji [8]. Wówczas uczelnie mogą przynieść zysk zarówno naukowy, jak 

i finansowy.  

Trzeba mieć na uwadze, iż całość problemów, z jakimi mogą mierzyć się studenci 

English Division, nie dotyczy tylko organizacji uczelni, ale i stresu wynikającego z trud-

ności akulturacyjnych [9]. Dlatego 22 lutego 2022 r., po zakończonym I semestrze 

akademickim, przeprowadzono ankietę, częściowo inspirowaną badaniem z 2014 r., 

celem udokumentowania zmian, jakie zaszły od tego czasu [10], aby pomóc w zrozu-

mieniu wyzwań i potrzeb wyrażanych przez studentów kierunków anglojęzycznych. 

Analiza może przynieść realne zmiany w sposobie zarządzania w innych ośrodkach 

naukowych uwzględniających nauczanie studentów zagranicznych. 

2. Cele 

Obcojęzyczni studenci stanowią bardzo dużą grupę osób na Gdańskim Uniwersy-

tecie Medycznym, stosunek umiędzynarodowienia wynosił 14,8% w 2021 r. [11]  

(rys. 3). Celem badania było uzyskanie obrazu potrzeb, przeszkód, wyzwań, ale 

i ustalenie aspektów pozytywnych, jakie związane są ze studiowaniem na kierunkach 

anglojęzycznych.  

Zarówno atmosfera, jak i problemy pojawiające się w związku z przyjazdem na 

polską Uczelnię mogą przekładać się na sam proces studiowania. Bodźce oddziałujące 

na adeptów Uniwersytetu Medycznego czasem się rozwijają, ale i niekiedy pogłębiają 

frustrację. Okoliczności te bezpośrednio i pośrednio przekładają się na jakość funkcjo-

nowania całej uczelni [10]. 
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Rycina 3. Studenci zagraniczni i krajowi na GUMed, opracowanie własne na podstawie [11] 

2.1. Szanse na weryfikacje potrzeb ED w Polsce 

Wyniki niniejszego badania mogą stanowić impuls do podjęcia rozmów i działań 

skutkujących wprowadzeniem dalszych zmian sprzyjających jeszcze lepszemu wykorzy-

staniu potencjału, jaki daje bezpośrednia relacja ze studentami obcokrajowcami. Celem 

jest także skonkretyzowanie okoliczności i potrzeb, które mogą okazać się istotne 

w wyznaczaniu kierunków rozwoju czy podejmowaniu nowych wyzwań przez uczelnię. 

3. Metodyka 

Grupę badaną stanowi 917 osób studiujących na Gdańskim Uniwersytecie 

Medycznym (stan na dzień 03.04.2021 r. [12]) wszystkich roczników, we wszystkich 

trybach toku studiów z obowiązkowym wykładowym językiem angielskim – na kierun-

kach: pielęgniarstwo, farmacja i lekarski. Grupę odbiorców stanowili również studenci 

programu ERASMUS, łącznie suma osób wyniosła 1014.  
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Rycina 4. Kanały dotarcia do respondentów MUGEDA [opracowanie własne] 

3.1. Marketing badania i kanały dotarcia 

Informacje stanowiące podstawę badania stanowiły odpowiedzi udzielone na stwo-
rzoną w tym celu w języku angielskim ankietę. Sprawniejsze zebranie odpowiedzi oraz 
łatwość wypełnienia samej ankiety były możliwe przez przyjęcie formy aktywnego 
formularza internetowego, do którego dostęp został wygenerowany jako łącze oraz kod 
QR (ang. Quick Response Code – Kod szybkiej odpowiedzi). Utworzono charakte-
rystyczne logo badania, które umieszczane było w materiałach promocyjnych, także 
tych pojawiających się w Internecie na portalach społecznościowych. Wykorzystano 
ponadto profil badawczy w social mediach, który został utworzony jako promocja 
wcześniej już przeprowadzanych badań naukowych [13], również udostępnieniono 
informacje na profilu społecznościowym Studium Języków Obcych GUMed. Zastoso-
wano także wcześniej sprawdzoną metodę omnichannelowego sposobu dotarcia do 
potencjalnego respondenta [14]. 

W pierwszej kolejności w celu dotarcia do respondentów i uzyskania odpowiedzi 
na utworzoną ankietę skorzystano z wewnętrznego uczelnianego systemu klienta 
poczty elektronicznej, który daje możliwość skierowania wiadomości tylko do wybranej 
kategorii grupy odbiorczej. W rozesłanej w dwutygodniowym odstępie czasu wiadomości 
opisano cel badania i zachęcano do wypełnienia ankiety, załączając link przenoszący 
bezpośrednio do jej formularza internetowego. Pierwszy mail miał formę informa-
tywną, drugi przypominającą. Uzyskano kontakt ze starostami wszystkich roczników 
English Division, celem lepszego zakomunikowania badania grupom. Ponadto na 
terenie uczelni i kompleksu szpitalnego, w którym także stale odbywa się proces 
nauczania, rozwieszono plakaty, zaś w łatwo dostępnych miejscach, jak szatnie, umie-
szczono ulotki. Badacze także osobiście rozmawiali z respondentami w miejscach, 
gdzie najczęściej można spotkać studentów obcojęzycznych na terenie uczelni, tj. 
w budynku Collegium Biomedicum, w pobliżu uczelnianej Biblioteki oraz Studium 
Języków Obcych.  
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Rycina 5. Plan przeprowadzonych działań dotarcia do respondentów MUGEDA [opracowanie własne]  

4. Zakres badania 

Ankieta składała się̨ z 32 obowiązkowych pytań zamkniętych i nieobowiązkowych 

otwartych, których zakres przedstawia tabela 1. Na dzień 27.03.2022 r. udzielono  

100 odpowiedzi. Spośród 102 oryginalnych odpowiedzi otrzymano 3 identyczne, co 

skłoniło badaczy do wzięcia pod uwagę tylko jednej z nich. 

Tabela 1. Zakres pytań ankiety MUGEDA 

Nr Treść pytania  

1. Are you a student at the Medical University of Gdańsk? 

2. What field do you study? 

3. Which year are you in? 

4. Where are you from? 

5. What is your nationality? 

6. Why did you choose to study abroad? 

7. Was Poland your original destination country? If so then why? 

8. What are the biggest and most common problems you have to deal with in Poland?  

9. How often do you experience unpleasant feelings while studying in Poland? 

10. How often do you contact your family? 

11. Did you feel the urge to return to your country after starting your studies in Poland? 

12. After what time did you feel the urge to return to your country? 

13. After what time did you decide that coming to Poland was a good idea? 

14. How do you rate the help in adaptation from the MUG? 

15. What do you miss the most while studying in Poland? 
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16. How often do you feel like a real member of the MUG's student community? 

17. What are the reasons you do not feel like a member of the MUG's student community? 

18. How do you rate contacts with Polish students and Poles? 

19. The most common problems in communication with Poles are… 

20. How well do you know the Polish language? 

21. How do Poles treat foreigners? 

22. Do you see any flaws in the Polish education system? 

23. Do you see any disadvantages in the Polish health system? 

24. Who do you spend your free time with? 

25. Do you plan to stay in Poland after graduation? 

26. What are your arguments for choosing the answer to the previous question? 

27. What would encourage you to stay in Poland after graduation? 

28. Is there anything discouraging you to stay in Poland after graduation? 

29. Do you know that recruitment and doctoral studies will be conducted in English at the 

MUG? 

30. Are you interested in continuing your studies at the Doctoral school at MUG? 

31. Is there something missing for you while studying in Poland apart from the MUG, if so 

then what? 

32. Is there anything you would like to change regarding the situation of MUG'S ED students? 

Źródło: opracowanie własne oraz na podstawie [10]. 

5. Wyniki  

5.1. Charakterystyka grupy  

Spośród 100 otrzymanych odpowiedzi 79% stanowiło odpowiedzi od studentów 

kierunku lekarskiego, 19% od studentów pielęgniarstwa, natomiast 2% od studentów 

farmacji. Najwięcej odpowiedzi udało się zebrać od studentów pierwszego roku (39%), 

następnie drugiego (17%), czwartego (15%), trzeciego (13%), szóstego (9%), 

a najmniejszy odsetek odpowiedzi pochodził od studentów piątego roku (7%). Ponad 

23% respondentów przyjechało studiować do Gdańska z Indii, 17% z Norwegii, 14% 

ze Szwecji, a 8% z Nigerii. Wśród studentów anglojęzycznych, którzy wypełnili 

ankietę znaleźli się także obywatele Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Irlandii, 

Zimbabwe, Niemiec, Etiopii, Portugalii, Kanady, Burundi, Finlandii, Nepalu, Iranu, 

Kazachstanu, Ghany, RPA, Sri Lanki, USA, Bahrajnu, Botswany, Kataru, Pakistanu, 

Arabii Saudyjskiej czy Wielkiej Brytanii. Z kolei 1% ankietowanych mieszkało 

w Polsce bezpośrednio przed studiami, natomiast warte odnotowania jest, iż polskie 

pochodzenie zadeklarowało 7% uczestników. 
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5.2. Kluczowe wyniki  

 
Rycina 6. Procent odpowiedzi studentów ED na pytanie 6 „Dlaczego Pan/Pani wybrał/wybrała studia 

za granicą?” [opracowanie własne]  

W otwartym pytaniu o powody, dla których studenci wybrali studiowanie za 

granicą (rycina 6), 38% respondentów odpowiedziało, że studia za granicą to dla nich 

okazja do zdobycia unikalnych doświadczeń, przede wszystkim kulturowych. Jako 

łatwiejszą kwalifikację na studia medyczne niż w kraju zamieszkania wskazało 27% 

osób, a 10% widziało w studiowaniu za granicą lepsze możliwości. Dla 9% były to 

powody ekonomiczne – tańsze czesne czy koszty życia w Polsce. Taka sama była 

liczba odpowiedzi o wyższej jakości edukacji. Policzono, iż tylko 4% respondentów 

nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Przedstawia to tabela 2. 

Tabela 2. Pytanie 6 

Dlaczego Pan/Pani wybrał/wybrała studia za granicą? (pytanie otwarte) 

Chęć zdobycia nowych doświadczeń 38 odpowiedzi 

Łatwiejsza dostępność edukacji w dziedzinach medycznych niż w kraju 

pochodzenia (z różnych przyczyn) 

27 odpowiedzi 

Lepsze możliwości z powodu studiowania za granicą 10 odpowiedzi 

Powody finansowe 9 odpowiedzi 

Brak odpowiedzi 4 odpowiedzi 

Inne powody, których nie można było zakwalifikować do powyższych 

kategorii 

12 odpowiedzi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet. 

Dla 26% badanych Polska nie była krajem pierwszego wyboru, a dla 41% był to 

pierwszy wybór. Na to pytanie nie odpowiedziało 9%, a dla pozostałych Polska była 

jedną z możliwości lub kompromisem, np. między przeprowadzką do kraju z kręgu 



 

Zagraniczni studenci na Polskiej uczelni medycznej – analiza adaptacji i wyzwań 
 

95 

 

kultur zachodnich, a kosztami życia. W pytaniu wielokrotnego wyboru z podanymi 

odpowiedziami o największe problemy, z którymi borykają się nasi respondenci, 77% 

odpowiedziało, że są to bariery językowe. Respondenci w liczbie 53% oczekiwali 

większej pomocy od uczelni. Dla 27% najbardziej uciążliwa była rozłąka z bliskimi. 

W 25% ankiet wskazywano na trudności wynikające z różnic kulturowych. Odpowiedzi 

21% badanych wskazywały na problemy ekonomiczne, 12% respondentów jako główny 

problem wskazało nieprzychylność wykładowców. W polu otwartym wskazywano 

również na mikroagresje oraz jawne przejawy dyskryminacji na gruncie pochodzenia. 

Tabela 3. Pytanie 7 

Czy Polska była Pana/Pani pierwszym wyborem? 

Tak 41  

Nie 26 

To była jedna z kilku tak samo pożądanych 

destynacji 

9 

Brak odpowiedzi 24 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet. 

Tabela 4. Pytanie 8 

Co było największą i najpowszechniejszą trudnością, z którą Pan/Pani musiał/musiała się 

mierzyć w Polsce? (pytanie wielokrotnego wyboru) 

Bariera językowa 77 

Brak pomocy ze strony uniwersytetu 53 

Różnice kulturowe 25 

Nieprzychylność wykładowców 12 

Tęsknota za krajem, rodziną, przyjaciółmi 27 

Zła sytuacja finansowa 21 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet. 

Respondenci byli pytani o częstotliwość odczuwania różnych emocji, takich jak 

gniew, frustracja, zagubienie, strach, bezsilność, tęsknota, brak chęci do nauki, 

negatywne nastawienie do otoczenia oraz brak zaufania do innych osób. Ponad połowa 

respondentów często lub bardzo często odczuwa frustrację, a 40% zagubienie, co trzeci 

zapytany tak samo często zmaga się z bezsilnością i/lub tęsknotą, a co czwarty tak 

samo często doświadcza złości i/lub strachu. Mimo to zdecydowana większość 

respondentów nigdy lub prawie nigdy nie odczuwa negatywnego nastawienia do 

świata i nie wpływa to na ich chęć zdobywania wiedzy. 
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Tabela 5. Pytanie 9 

Jak często doświadcza Pan/Pani nieprzyjemnych odczuć w związku ze studiowaniem w Polsce 

 Nigdy Rzadko Czasami Często Bardzo często 

Gniew 15 27 31 20 7 

Frustracja 2 10 33 35 20 

Zagubienie 5 13 41 20 19 

Strach 21 31 21 15 11 

Brak 

zaufania do 

ludzi 

12 29 37 15 10 

Negatywne 

nastawienie 

do świata 

24 39 24 7 6 

Brak chęci 

do nauki 

38 31 18 5 6 

Bezsilność 17 26 30 17 13 

Tęsknota 19 27 26 17 10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet. 

Zauważono, iż 71% osób codziennie lub prawie codziennie kontaktuje się ze 

swoimi bliskimi, a 24% robi to raz w tygodniu. Po rozpoczęciu studiów w Polsce 36% 

osób odczuwało potrzebę powrotu do kraju, z którego się przeprowadzili, a 18% 

odpowiedziało, że brało to pod uwagę. Prawie połowa, bo 45% deklaruje, że nie 

pojawiło się u nich takie odczucie. Choć na pytanie o to, po jakim czasie pojawiło się 

u nich takie odczucie 35%, odpowiedziało, że nie chcieli nigdzie wracać i jest im 

dobrze. U 10% ankietowanych takie odczucie pojawiło się pierwszego dnia w Polsce, 

u 15% w ciągu pierwszego tygodnia, a u 12% w ciągu pierwszego miesiąca, 15% 

chciało wrócić do innego kraju po kwartale spędzonym w Polsce, a 12% po półroczu. 

W zamkniętym pytaniu o to, kiedy poczuli, że przyjazd do Polski był dobrą decyzją, 

22% osób odpowiedziało, że po tygodniu, 32%, że po miesiącu, a 27% uznało, że po 

pierwszym półroczu. Z kolei 17% ankietowanych stwierdziło, że nie był to dobry 

pomysł. 

Tabela 6. Pytanie 10 

Jak często kontaktuje się Pan/Pani ze swoją rodziną? 

Codziennie 42 

Co 2 lub 3 dni 28 

Raz w tygodniu 24 

Raz w miesiącu 3 

Nigdy 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet. 
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Tabela 7. Pytanie 11 

Czy po rozpoczęciu studiów w Polsce czuł Pan/Pani potrzebę powrotu do kraju? 

Tak 36 

Nie 45 

Może 18 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet. 

Tabela 8. Pytanie 12 

Po jakim czasie pojawiła się chęć powrotu do kraju? 

Pierwszego dnia w Polsce 10 

Po tygodniu 15 

Po miesiącu 12 

Po kwartale 15 

Po pół roku 12 

Nie chciałem/chciałam wracać. Jest mi tutaj dobrze. 35 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet. 

Tabela 9. Pytanie 13 

Kiedy Pan/Pani uznał/uznała, że przyjazd do Polski był dobrym pomysłem? 

Po tygodniu 22 

Po miesiącu 32 

Po pół roku 27 

To nie była dobra decyzja 17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet. 

Pomoc w adaptacji przez uczelnię jako złą lub bardzo złą ocenia 36% respon-

dentów, 36% jako średnią, a 24% jako dobrą lub bardzo dobrą. Na otwarte pytanie o to, 

za czym studenci anglojęzyczni najbardziej tęsknią (rycina 7) 30% odpowiadało, że za 

rodziną, 22% wskazywało na jedzenie, 19% respondentów w tym pytaniu wskazało, że 

relacje między nimi a prowadzącymi zajęcia nie są właściwe, zarzucając niektórym 

brak szacunku i zaufania do studenta. Co dziesiąty respondent odpowiedział, że zawsze 

czuje się członkiem społeczności GUMed, 29% wybrało odpowiedź: często, 28% czuje 

się częścią społeczności czasami, 24% rzadko, a 8% wcale nie czuje się członkiem 

społeczności akademickiej. Na pytanie, dlaczego nie czują się członkami społeczności 

akademickiej odpowiedziało 63% respondentów. Najczęściej wskazywano na rozdzie-

lenie od polskojęzycznych studentów i różnice kulturowe, brak czasu spowodowanego 

ilością nauki, brak informacji o wydarzeniach. Część studentów farmacji oraz pielęg-

niarstwa wskazywało, że uczelnia skupia się na studentach kierunku lekarskiego. 

Mimo że studiowanie na GUMedzie dla 56% przypada na czas pandemii, to tylko dwie 

odpowiedzi wskazywały, że pandemia utrudniała integrację ze społecznością. 

Niektórzy podnosili również kwestię osobowości.  
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Kontakty z polskojęzycznymi studentami jako dobre lub bardzo dobre oceniło 24% 

ankietowanych. Jako średnie oceniło je 32%, a 42% jako złe lub bardzo złe. Kontakty 

z Polakami ogółem jako dobre lub bardzo dobre oceniło 25% respondentów, a jako 

średnie 44%. Kontakt z Polakami, 30% oceniło jako zły lub bardzo zły. Udowodniono, 

iż 59% ankietowanych najczęściej spędza czas z innymi studentami anglojęzycznymi, 

nie tylko ze swojego kraju, 57% ze swoimi rodakami, a 15% spędzało czas z Polakami. 

Następnie 13% respondentów odpowiedziało, że często spędza wolny czas samotnie, 

a 11% wybrało opcję samotnie jako jedną z dwóch. Bariera językowa u 79% respon-

dentów stanowi ogromny problem w komunikacji z Polakami, 33% stwierdziło, że 

przejawy rasizmu również są przeszkodą, a 20% wskazywało, że są problemy 

z wejściem do nowej grupy. Tylko 7% odpowiedziało, że nie doświadcza problemów 

z komunikacją. Respondenci w liczbie 14 ocenili swoją umiejętność języka polskiego 

jako dobrą lub bardzo dobrą, 37% jako średnią, natomiast 47% jako złą lub bardzo złą. 

Zapytani w 70% odpowiedzieli, że Polacy na ogół dobrze lub bardzo dobrze traktują 

osoby z zagranicy, 22% odpowiedziało, że gorzej niż inne nacje, a 5%, że bardzo źle.  

 
Rycina 7. Procent odpowiedzi studentów ED na pytanie 15 „Za czym najbardziej tęsknisz podczas 

studiowanie w Polsce?” [opracowanie własne] 

Tabela 10. Pytanie 14 

Jak ocenia Pan/Pani pomoc uczelni w adaptacji? 

Bardzo dobrze 5 

Dobrze 19 

Umiarkowanie 36 

Źle 20 

Bardzo źle 17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet. 
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Tabela 12. Pytanie 15 

Za czym najbardziej tęsknisz podczas studiowanie w Polsce? (pytanie otwarte) 

Za rodziną 30 

Za jedzeniem 22 

Za relacjami opierającymi się na szacunku 

i sprawiedliwości 

19 

Brak odpowiedzi 11 

Inne powody, których nie można było 

zakwalifikować do powyższych kategorii 

18 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet. 

Tabela 13. Pytanie 16 

Jak często czuje się Pan/Pani członkiem/członkinią społeczności studenckiej GUMed? 

Zawsze 10 

Często 29 

Czasami 28 

Rzadko 24 

Nigdy 8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet. 

Tabela 14. Pytanie 18 

Jak ocenia Pan/Pani kontakty z polskojęzycznymi studentami, a jak z Polakami? 

 ze studentami z pozostałymi osobami 

Bardzo dobrze 6 4 

Dobrze 18 21 

Umiarkowanie 32 44 

Źle 20 17 

Bardzo źle 22 13 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet. 

Tabela 15. Pytanie 19 

Jakie są dla Pana/Pani najpowszechniejsze problemy w kontaktach z Polakami? (pytanie 

wielokrotnego wyboru) 

Bariera językowa 79 

Przejawy rasizmu, dyskryminacja 33 

Problem z wejściem do nowej grupy 20 

Nie miałem/miałam problemu 7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet. 
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Tabela 16. Pytanie 20 

Jak dobrze zna Pan/Pani język polski? 

Bardzo dobrze 7 

Dobrze 7 

Średnio 38 

Źle  37 

Bardzo źle 9 

Brak odpowiedzi 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet. 

Tabela 17. Pytanie 21 

Jak według Pana/Pani Polacy traktują obcokrajowców? 

Bardzo dobrze 9 

Dobrze 61 

Gorzej niż inne nacje 22 

Bardzo źle 5 

Brak odpowiedzi 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet. 

Tabela 18. Pytanie 24 

Z kim najczęściej Pan/Pani spędza wolny czas? (pytanie wielokrotnego wyboru) 

Z innymi studentami anglojęzycznymi 59 

Ze swoimi rodakami 57 

Z Polakami 15 

Samotnie 24 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet. 

5.3. Obiektywna ocena studentów ED, systemu opieki i edukacji 

Nie wszyscy mieli okazję by wyrobić sobie zdanie na temat polskiej ochrony 

zdrowia – 19% respondentów nie widziało słabości tego systemu, a 22% w ogóle nie 

odpowiedziało na to pytanie. Pozostali wskazywali na niewłaściwe relacje między 

wykładowcami a studentami. Skarżono się na apodyktyczność wykładowców i duży 

dystans oraz powstawanie wielu nieporozumień z powodu bariery językowej. Część 

respondentów uważa, że zbyt wiele uwagi poświęca się aspektom teoretycznym, 

a zajęcia kliniczne trwają zbyt krótko. Wskazywano na zbyt surowe przestrzeganie 

kwestii obecności na wszystkich zajęciach. Na pytanie o wady polskiego systemu 

opieki zdrowotnej 18% wypełniających ankiety nie odpowiedziało. Ćwierć odpowia-

dających nie miało doświadczenia z polską ochroną zdrowia lub nie potrafi wskazać 

wad. Spośród pozostałych odpowiedzi najwięcej pojawiało się odpowiedzi o długim 

czasie oczekiwania oraz barierze językowej.  
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5.4. Plany studentów  

Aż 67% ankietowanych nie zamierza zostać w Polsce po skończeniu studiów, 

a tylko 3% ma taki zamiar. 29% osób wzięło pod uwagę taką możliwość i zaznaczyło 

opcję ,,może”. Na otwarte pytanie o powody takiej odpowiedzi 27% pytanych wskazało 

na znajomość języka, a 25% na względy finansowe i przeciążenie pracowników 

ochrony zdrowia. Znalazło się kilka odpowiedzi, iż pomimo że lubią Polskę, to chcą 

odkrywać nowe miejsca. Wskazywano na przejawy ksenofobii i rasizmu.  

Na pytanie o to, co by mogło ich przekonać do pozostania w Polsce najwięcej odpo-

wiedzi dotyczyło możliwości badań naukowych i specjalizacji, lepsze wynagrodzenia 

dla pracowników ochrony zdrowia oraz zniesienie barier językowych, zarówno lepsze 

opanowanie języka polskiego przez respondentów, jak i lepsza znajomość angielskiego 

przez Polaków. W styczniu 2022 ogłoszono rekrutację do Szkoły Doktorskiej na 

Gdańskim Uniwersytecie Medycznym wyłącznie w języku angielskim. Wiedziało 

o tym 54% respondentów, a 44% nie posiadało takiej informacji. 21% osób, które 

wypełniło ankietę zadeklarowało, że byłoby zainteresowane studiami w ramach Szkoły 

Doktorskiej, 38% zaznaczyło odpowiedź przeczącą, a 37% nie potrafiło wskazać jasno 

na żadną z odpowiedzi. 

6. Dyskusja 

6.1. Odniesienie anlizy MUGEDA do badania z 2014 r. 

Od czasów ostatniej analizy sytuacji anglojęzycznych studentów GUMedu w 2014 

roku zmieniło się wiele w funkcjonowaniu uczelni, jak i również w ogólnej świado-

mości społecznej ludzi. W porównaniu z wynikami ówczesnego badania respondenci 

o wiele rzadziej skarżyli się na nieprzychylność wykładowców, trzykrotnie zmniejszył 

się odsetek respondentów wskazujący na tę trudność. Również mniej osób wypełnia-

jących kwestionariusz ankiety wskazywało, że różnice kulturowe są największym 

problemem – 39% w 2014, a w 2022 było to 25%. Może dzięki tym zmianom bardziej 

uwidoczniły się trudności z komunikacją ze względu na barierę językową (z 62% do 

77%) oraz niezadowalającą sytuacją finansową (z 12% do 21%). Rzadziej pojawiały 

się negatywne emocje wymienione wyżej, choć wciąż różnice były porównywalne. Już 

w 2014 r. badaczki wysnuły wniosek, że studenci nie przenoszą negatywnych emocji na 

otoczenie, obecnie ta sytuacja się utrzymuje.  

O prawie połowę wzrósł odsetek studentów, którzy kilka razy w tygodniu 

kontaktują się z rodziną. Pozwala na to prawdopodobnie większe rozpowszechnienie 

technologii niż 8 lat temu, lepsza jakość przekazywania również obrazu, dzięki czemu 

respondenci mniej odczuwają tęsknotę za bliskimi.  

Odsetek osób, które przez cały swój dotychczasowy pobyt w Polsce uznawały, że 

był to dobry pomysł, aby jako kraj wyjazdu wybrać Polskę, nieznacznie się zwiększył 

– z 29 do 25%. Odsetek osób, które żałują decyzji o przyjeździe do Polski był podobny 

jak w 2014 roku, kiedy wynosił 18%. Znacznie zmniejszył się odsetek osób, które 

nigdy nie czują się częścią społeczności akademickiej – z 18% do 8%. W 2014 r. roku 

ponad 40% ówczesnych respondentów oceniało kontakty z polskimi studentami jako 

bardzo złe, a obecnie ten odsetek zmalał do 22%, ale zmniejszył się również odsetek 

tych, którzy te kontakty uważają za bardzo dobre.  
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Obecni studenci deklarują, że radzą sobie lepiej z językiem polskim niż ich po-

przednicy sprzed ośmiu lat. Mniej osób ocenia swoją znajomość polskiego jako złą lub 

bardzo złą, a więcej jako średnią. Obecnie więcej studentów uważa, że Polacy dobrze 

traktują obcokrajowców, ale nadal 27% uważa, że nie jest to właściwe traktowanie, 

w 2014 roku było to 33%. Do 15% wzrósł (podwoił się) odsetek studentów spędza-

jących czas z Polakami, ale również dwukrotnie wzrósł odsetek osób spędzających 

czas samotnie. Studenci anglojęzyczni częściej niż kiedyś spędzają czas z osobami 

pochodzącymi z innych krajów. 

Chęć zdobycia nowych doświadczeń to najczęstsza przyczyna wyboru studiów za 

granicą przez osoby chcące studiować kierunki związane z ochroną zdrowia [15]. 

W planach studiów za granicą najwięcej obaw przysparzają spodziewane problemy 

komunikacyjne wynikające z różnic językowych, rozłąka z bliskimi oraz kwestie 

finansowe.  

6.2. Progres GUMed 

Należy uznać, iż pewne zachowania związane z adaptacją kulturową po przyjeździe 

do obcego kraju są naturalnym procesem. Porównanie danych sprzed ośmiu lat pokazuje, 

że zaszedł progres, widoczny w dwóch obszarach. Po pierwsze, udogodnienia techniczne 

pozwoliły na lepszy kontakt zagranicznych adeptów z rodziną. Po drugie, wzrósł 

odsetek pozytywnych odpowiedzi dotyczących studiowania. 

Odnotowano tylko pojedyncze odpowiedzi wskazujące na negatywne postrzeganie 

studentów English Division przez wykładowców GUMed. Jeden z respondentów 

wskazuje na brak podkreślania innych kolorów skóry podczas zajęć z dermatologii na 

kierunku lekarskim, a także skupiania się wyłącznie na jednej – białej. Odpowiedzi 

rasis-towskie są w zdecydowanej mniejszości, jednak wymagają uwagi. 

Ponadto profesje studentów medycznych wymagają kontaktu z pacjentami. Dlatego 

w odpowiedziach przejawia się nadal kwestia bariery językowej, to również może 

wywoływać frustrację wśród adeptów ED, ale i stwarzać szansę na tworzenie progra-

mów ukierunkowanych na kurs języka polskiego dla studentów dziedzin ochrony 

zdrowia z profitami z tego płynącymi dla każdej ze stron. 

6.3. Głos studentów jako odpowiedź na dylematy organizacyjne 

Przewodnictwo, edukowanie o strukturze uczelni i sprecyzowanie, gdzie szukać 

informacji związanych z GUMed może rozwiązać większość problemów poruszanych 

w ankiecie oraz zredukować stres związany z frustracją w wyniku braku dostępności 

do tego typu danych. Być może rozwiązaniem będzie realizacja celu operacyjnego 

dotyczącego administracji do spraw ED wskazanej w strategii uczelni do 2025. 

Konieczna będzie kolejna weryfikacja tej sytuacji, która zbada sytuację po 2025. Taka 

analiza może pokazać oś czasu zmian przed przyjęciem strategii (badanie z 2014), 

w trakcie jej realizacji w latach 2019-2025, obecną publikację MUGEDA oraz podobną 

domniemaną po 2025. Weryfikacja badań i ich porównanie może pokazać, jak świat 

nauki się zmienia, w konkluzji z poprzednimi podobnymi badaniami na GUMed. 

W dobie globalizacji jesteśmy bliżej świata, a to nadaje pozytywny wydźwięk 

niniejszej analizie. Jako pierwsza Medyczna Uczelnia Badawcza w Polsce, GUMed 

stawia na internacjonalizację swoich działań. A to oznacza realizację celów związanych 

z studentami-obcokrajowcami. Owszem istnieją nadal pewne wyzwania, z którymi 
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można się skonfrontować. Z kolei rozwijanie dobrze prosperujących obszarów stwarza 

szansę na polepszenie jakości kształcenia i wpłynięcie na większą satysfakcję z nauki. 

Większość odpowiedzi dowodzi, iż anglojęzyczne osoby podejmują studia na GUMed 

celem rozwoju, poszerzania horyzontów, rozwijania lepszego potencjału naukowego. 

Ich zadowolenie może przełożyć się na przyciągnięcie większej ilości studentów – 

odsetek zadowolonych absolwentów ED może zwiększyć umiędzynarodowienie uczelni. 

Bowiem, na drodze wymiany opinii, część kandydujących dowiaduje się o GUMed 

właśnie od absolwentów. Sam cel zwiększenia liczby studentów wskazuje na właściwy 

kurs – tym bardziej na uczelniach medycznych. 

7. Podsumowanie 

Jak wskazano we wstępie, celem badania było uzyskanie obrazu potrzeb uczelni 

tak, aby jak najlepiej spożytkować możliwie częściowo niewykorzystany potencjał, 

jaki daje bliska relacja ze studentami obcojęzycznymi. Podnoszenie standardów 

uczelnianych, wyznaczanie nowych wyzwań nauczania czy modyfikacja już przyjętych 

rozwiązań pozwolą zmierzyć się ze złożonością funkcjonowania oddziału English 

Division i ewentualnymi przeszkodami, które mogą się pojawić, ale i także zachować 

mechanizmy przynoszące zamierzony skutek. 

7.1. Obserwacje dotyczące możliwości oraz pomysły na wyzwania 

Odnotowania wymaga fakt, iż zebrane w badaniu MUGEDA wyniki stanowią 

wyłącznie część opinii, najpewniej tylko osób posiadających już konkretny pogląd na 

sytuację uczelni i którym zechciały się podzielić. Niestety przyczyn, dla których 

respondenci nie wzięli udziału w badaniu można doszukiwać się na różnych polach, 

jak próba całościowych czynników wpływających na zadowalającą ocenę jakości życia 

[16]. Możliwe, że kolejne edycje badania zgromadzą większe zainteresowanie. 

Być może przyszłe porównanie wyników niniejszego badania z obserwacjami 

wykładowców i pracowników uczelni umożliwii kompleksową ocenę stanowiącą 

całościowy obraz zmian. Dlatego warto byłoby rozwijać badanie w tym kierunku. Tak 

zbiorowo zebrany materiał badawczy może pozwolić określić elementy, które należy 

zmodyfikować w sposób najlepiej odpowiadający na rzeczywiste potrzeby zarówno 

uczelni, jak i studentów, celem stworzenia aktywnej i prężnie rozwijającej się naukowo 

wspólnoty. Wielokulturowość studentów kierunków English Division to także szansa 

na zbudowanie bezkonkurencyjnego zespołu wyróżniającego się w świecie nauki.  

 Potencjał, jaki drzemie w studentach zagranicznych, sprawia, że wyniki są wartoś-

ciowe z punktu widzenia administracyjnego, dydaktycznego i akademickiego, ważne 

zarówno w skali mikro, dla Uczelni GUMed, jak i w skali makro, dla polskich 

i europejskich uczelni medycznych działających w zakresie przyjmowania studentów 

zagranicznych. 

Konkludując, strategia jaką obrał GUMed w kontekście studentów zagranicznych, 

jest pozytywna. Bowiem niniejsze badanie pozwoliło zweryfikować progres (od 2014 r.). 

Uwidoczniono elementy wymagające dalszej pracy. Po zastosowaniu odpowienich 

narzędzi, jak i skordydynowaniu działań, może powstać unikalny system. A opracowanie 

i zunifikowane rozwiązań niesie nadzieje w kwestii zastosowania systemu na innych 

uczelniach medycznych w Polsce, a być może kiedyś w Europie. 
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Zagraniczni studenci na Polskiej uczelni medycznej – analiza adaptacji i wyzwań 

Streszczenie 

Studenci English Division stanowią integralną część Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, aktualnie 

studiuje 917 osób na wszystkich rocznikach z wykładowym językiem angielskim, na kierunkach: pielęg-

niarstwo, farmacja i lekarski. Anglojęzyczni studenci pochodzą z różnych, często nie europejskich krajów, co 

powoduje tym większe problemy w komunikacji, stwarza dystans i nie sprzyja nawiązywaniu trwałych 

relacji. Prezentowane badanie pozwoliło zebrać informacje na temat trudności związanych z pobytem 

w Polsce, przeszkodach w komunikacji, innych problemach, a także poziomu zadowolenia studentów- 

-obcokrajowców. Informacje zostały zebrane w anonimowych ankietach wypełnianych w języku angielskim. 

Odpowiedzi zostały przeanalizowane, pogrupowane, a następnie przedstawione w wynikach. Ostatnie 

podobne badanie na GUMed przeprowadzono w 2014 r., od tego momentu nastąpiło wiele zmian, zarówno 

w sferze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jak i w organizacji uczelni krajowych. Dlatego też wyniki 

pozwolą na lepsze zrozumienie potrzeb anglojęzycznych studentów czy dostosowanie zarządzania szkołą 

wyższą celem lepszej adaptacji w warunkach polskich. Tak wypracowany mechanizm będzie można 

implementować na innych uczelniach medycznych. 

Słowa kluczowe: english division, uczelnia medyczna, zarządzanie, akulturacja 

Foreign students at the Polish medical university – adaptation and challenges 

analysis 

Abstract 

English Division students are an integral part of the Medical University of Gdańsk. Currently, along with 

the Erasmus Program, there are 917 people who study at MUG in English. They study Nursing, Pharmacy 

or Medicine. English-speaking students come from different, often not European countries. This causes 

even greater problems in communication, creates distance and has a negative impact on establishing long-

term relationships. Thanks to the presented research, we were able to collect information about the 

difficulties related to their stay in the country, problems in communication they encounter, the level of 

satisfaction of foreign students and other problems. The information was collected in anonymous 

questionnaires completed in English. The responses of the students were analyzed, grouped and then 

presented in the results. The last similar study at the MUG was conducted in 2014, since then many 

changes have occurred, both in the sphere of the Medical University of Gdańsk and in the organization of 

national universities. Therefore, the results will allow for a better understanding of the needs of English-

speaking students, and for the adaptation of university management for better adaptation in Polish 

conditions. The mechanism developed in this way can be implemented at other medical universities. 

Keywords: english division, medical university, management, acculturation 
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Dorota Ruszkiewicz1 

„Dobra matka” w narracji studentek pedagogiki 

1. Wprowadzenie – współczesna kobieta-matka 

W społeczeństwach różnych kręgów kulturowych odnaleźć można przekonanie, że 

macierzyństwo stanowi podstawową rolę społeczną i biologiczną kobiety. Z tego 

względu w większości społeczeństw pojawia się oczekiwanie, że wszystkie kobiety, 

bez względu na ich własne wyobrażenia, plany i aspiracje, zostaną matkami. Traktowane 

jest to również często jako wartość niezmienna, niepodlegająca dyskusji [1]. 

Współczesne macierzyństwo jest efektem wielowiekowych przemian. Elisabeth 

Badinter [2] podaje, że jeszcze w XVII wieku matka nie była związana więzami czułości 

i zażyłości z dzieckiem. Dzieci rodziły się często, ale też często umierały, zwłaszcza 

w pierwszym roku życia. Z ekonomicznego punktu widzenia dzieci były inwestycją, 

która przez lata ich niepełnoletności związana była z wysokimi kosztami. Opieka, uwaga 

i wysiłek, który wiązał się z wychowaniem dziecka, sprawiał, że rodzice często rozwią-

zywali „problem wychowawczy” porzucając dziecko. Miłość rodzicielska, a zwłaszcza 

macierzyńska, zdawała się jeszcze nie istnieć. 

Sytuacja zaczęła się zmieniać na przełomie XVIII i XIX wieku, gdy popularny stał 

się model „dobrej matki”, która była zainteresowana opieką, bliskim kontaktem z dziec-

kiem oraz zabawą z nim. Matka XIX i pierwszej połowy XX wieku była skłonna 

zrezygnować ze swojej wolności, poświęcając więcej czasu dziecku a mniej sobie. 

„Dobra matka” zyskała wsparcie ze strony religii, która porównywała ją do świętej, 

powołanej do opieki nad dziećmi. Nie oznacza to jednak, że ideał „dobrej matki” został 

szybko przyjęty i że wszystkie kobiety były skłonne zachowywać się tak, jak tego ideał 

wymagał. W latach 70. XX wieku zaczęto przyznawać matkom prawo do korzystania 

z opieki na dzieckiem, jaką gwarantowały żłobki i opiekunki [3]. 

Współcześnie kobieta ma możliwość rozszerzenia zakresu odgrywanych przez 

siebie ról. Nie musi być tylko matką. Wyniki badań dowodzą, że lata 90. przyniosły 

znaczące zmiany w postrzeganiu właściwej dla kobiety roli, tak w rodzinie, jak i w spo-

łeczeństwie. Wzrosło nie tylko znaczenie pracy zawodowej w życiu kobiet, ale 

również preferencje dotyczące przyjmowanej formy życia małżeńsko-rodzinnego. 

Kobiety nie chcą rezygnować z pracy zawodowej. Akcentują, że sprzyja ona ich 

pozycji społecznej, przyczynia się do większej satysfakcji osobistej niż tylko wypeł-

nianie obowiązków związanych z gospodarstwem domowym. Kobiety nie chcą być 

wyłącznie żonami i matkami. Pragną realizować się również jako kobiety sukcesu [4].  

Współczesne kobiety-matki mają do wyboru wiele nowych wzorów macierzyństwa, 

które cieszą się akceptacją ze strony społeczeństwa. Żyjemy w czasach, w których 

matki mogą sobie pozwolić na choćby częściową rezygnację z heroizmu i siły 

wpisanego w kulturowy stereotyp Matki Polki. W rozumieniu Sławomiry Walczew-
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skiej Matka Polka to formuła udziału kobiet w polskiej wspólnocie narodowej. Przez 

macierzyństwo kobieta w Polsce wkupia się w tę wspólnotę [5].  

Matka Polka stała się elementem narodowej tożsamości, częścią kapitału 

kulturowego Polaków i Polek, weszła do języka naukowego i potocznego, 

a także do kultury popularnej na prawach oczywistości – kategorii znanej 

wszystkim i przez wszystkich podobnie rozumianej. Stało się tak, choć figura ta 

opisywana jest za pomocą wielu różnych określeń i trudno o jej jednoznaczną 

definicję [6]. 

O micie Matki Polki napisano już wiele. Jego korzenie tkwią w okresie, kiedy 

Polska utraciła niepodległość.  

Kobiety stanęły wówczas przed rozmaitego rodzaju zadaniami. Gwarancją 

utrzymania tożsamości narodowej było odpowiednie wychowanie dzieci, stało 

się ono więc sprawą polityczną […]. Kiedy mężowie przebywali w więzieniach 

bądź na zesłaniu albo brali udział w powstaniach, z których już często nie 

powracali, to kobiety zajmowały się prowadzeniem gospodarstwa bądź 

interesów. I wywiązywały się ze wszystkich tych ról nad wyraz dobrze. 

Konieczność podołania tym różnym obowiązkom doprowadziła do ukształ-

towania się syndromu bohaterskiej, potrafiącej udźwignąć każdy ciężar Matki 

Polki [7]. 

Matka Polka to nie była kobieta, która koncentrowała się tylko na swoich dzieciach. 

To była kobieta, która poświęcała się dla ojczyzny, kraju i wolności. Najważniejszym 

aspektem stereotypu Matki Polki były – wspomniane wyżej – heroizm i siła. Należy 

jednak nadmienić, że ów heroizm i siła oznaczają jednak zupełnie inne rzeczy 

w różnych czasach historycznych i kontekstach społecznych. Matka Polka poświęcająca 

się przede wszystkim dla dzieci narodziła się w czasach PRL-u. Rola matki polegała na 

tym, aby rodzina miała co jeść.  

Niemniej wymagający dla polskich kobiet był okres realnego socjalizmu, 

w którym z jednej strony pełniły one role zdobywających jedzenie w kilomet-

rowych kolejkach, matek gastronomicznych, które rządziły w domu za pomocą 

specyficznego oręża, jakie stanowił wówczas monopol na władzę kuchenną, 

jednocześnie pracując też zawodowo [8]. 

Heroizm i siła w czasach PRL-u odnosiły się do „walki” z codziennością i utrzyma-

niem rodziny.  

Współczesna kobieta-matka diametralnie różni się od tradycyjnej Matki Polki. 

Można tu chociażby wspomnieć o takich ułatwieniach jak jednorazowe pieluchy, 

jedzenie w słoiczkach lub sprzęty gospodarstwa domowego (np. pralki czy odkurza-

cze). Pojawiły się też inne udogodnienia, które pozwoliły odciążyć kobiety w ich 

pracach domowych, wymagających niegdyś dużo siły fizycznej. Antohy Giddens [9] 

przypomina, że wcześniej, gdy kobiety chciały zrobić pranie, musiały przynieść wodę 

i za każdym razem ją grzać. Doprowadzenie do domu gorącej i zimnej bieżącej wody 

ułatwiło im to zadanie. Dostępność do prądu elektrycznego i gazu pozwoliła zrezygno-

wać z pieców węglowych. Tym samym kobiety nie musiały już rąbać drzewa, nosić 

węgla i czyścić pieców. Istotniejsze zdają się być jednak inne sprawy. 
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Współczesne matki mają do wyboru całą paletę modeli nowego macierzyństwa. 

Mogą one chociażby zdecydować się na wychowanie dziecka i zajmowanie się 

domem, łączenie sprawowania opieki i wychowywania dziecka z rozwijaniem swojej 

pasji lub też łączenie wychowywania dziecka z rozwojem kariery zawodowej. Matka 

może zadecydować o tym, czy chce przejść na urlop wychowawczy, czy zaraz po 

urlopie macierzyńskim wrócić do pracy. Oba rozwiązania spotykają się ze społecznym 

przyzwoleniem, przez co kobieta nie jest określana mianem wyrodnej matki za chęć 

powrotu do zawodu. Wynika to z odejścia od modelu macierzyństwa, który związany 

był z całkowitym poświęceniem się i rezygnacją z kariery zawodowej przez kobietę dla 

dobra dziecka. Ponadto matki mają obecnie wpływ na kwestie opieki i wychowania 

dziecka, jak np. te dotyczące karmienia dziecka, tzn. kobieta może zadecydować, czy 

chce karmić w sposób naturalny, czy sztuczny (choć wyższości tego pierwszego nikt 

nie kwestionuje) oraz ma pewność, że nie będzie stygmatyzowana w społeczeństwie, 

ponieważ współcześnie zrozumiałe jest to, że podejmowana przez nią decyzja jest 

przemyślana i uwarunkowana stanem jej zdrowia, samopoczuciem oraz samym podej-

ściem do karmienia. Kobiety mogą wreszcie decydować o liczbie potomstwa, jak 

również mają prawo świadomie rezygnować z pełnienia roli matki, stąd też coraz 

bardziej powszechnie kobiety decydują się na używanie środków antykoncepcyjnych, 

ułatwiających im regulację poczęć [10]. Wizerunek współczesnej kobiety-matki to 

wreszcie wizerunek kobiety, która nie musi być doskonała pod każdym względem. Ma 

prawo do odczuwania baby bluesa, do depresji w ciąży i do depresji poporodowej [11].  

2. Uwagi metodologiczne 

Celem badań było poznanie wyobrażeń studentek pedagogiki o dobrej matce. 

Dlatego problem badawczy zawierał się w pytaniu: Jaki wizerunek dobrej matki mają 

studentki pedagogiki? 

W badaniach, którymi objęto 83 studentki pedagogiki Filii Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, wykorzystano metodę sondażu diagno-

stycznego. Jako technikę badawczą przyjęto ankietę. W kwestionariuszu ankiety sfor-

mułowano pytanie zamknięte: Jak dobra matka powinna wychować dziecko?  

Studentki mogły wybrać maksymalnie trzy spośród zaproponowanych odpowiedzi. 

Zostały również poproszone o uzasadnienie swojego wyboru. Ankietowanym zapro-

ponowano następujące odpowiedzi na pytanie: bliski związek emocjonalny z dzieckiem; 

wdrażanie dziecka do obowiązków; zamiast kar matka rozmawia z dzieckiem 

i tłumaczy mu co wolno, a czego nie; jeśli chce ukarać dziecko stosuje kary pedago-

giczne; stawia granice w wychowaniu dziecka; nie jest nadopiekuńcza; po porodzie 

zostaje z dzieckiem w domu przynajmniej rok. 

Badania zostały przeprowadzone w semestrze zimowym w roku akademickim 

2021/2022 w okresie od stycznia do lutego 2022 roku. Respondentki zostały poinfor-

mowane o celu prowadzonych badań. Udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie 

zajęło studentkom około 30 minut. Żadna z nich nie odmówiła udziału w postępowaniu 

badawczym. 
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3. Charakterystyka badanej populacji 

Tabela 1. Rodzaj i forma studiów badanych [N = 83] 

Tematyka odpowiedzi Ilość udzielonych 

odpowiedzi 

Procent odpowiedzi 

Rodzaj studiów 

studia pierwszego stopnia 58 69,9 

studia drugiego stopnia 25 30,1 

Forma studiów 

studia stacjonarne 54 65,1 

studia niestacjonarne 29 34,9 

Źródło: opracowanie własne. 

Większość badanych (blisko 70%) to studentki studiów pierwszego stopnia. 

Również większość z nich (65%) kształci się w formie stacjonarnej. 

Tabela 2. Funkcjonowanie w roli społecznej matki [N = 83] 

Tematyka odpowiedzi Ilość udzielonych 

odpowiedzi 

Procent odpowiedzi 

jestem matką 6 7,3 

nie jestem matką, ale chcę nią zostać w 

przyszłości 

72 86,7 

nie chcę mieć dziecka 5 6,0 

Źródło: opracowanie własne.  

Zdecydowana większość respondentek (86,7%) nie funkcjonuje jeszcze w roli 

społecznej matki, ale chciałyby w przyszłości ją pełnić. Pięć studentek wyraziło 

pogląd, że nie chce mieć dziecka. Można jednak przypuszczać, że wybrana opcja bez-

dzietności jest jedynie deklaratywna i że w przyszłości mogą zmienić zdanie. Rolę 

matki z rolą studentki łączy sześć badanych. 

4. Wyniki badań – „dobra matka” – modele wychowania wskazane przez 

respondentki 

Współcześnie sformułowanie jednoznacznej definicji dobrej matki wydaje się być 

niemożliwe. Dawniej kobieta ograniczała swoje życie do przestrzeni domowej, a do jej 

głównych obowiązków należały opieka nad dziećmi i domem oraz mężem, który 

zarabiał na utrzymanie rodziny [12]. Tymczasem obecnie w społecznej percepcji 

macierzyństwa konkuruje ze sobą kilka modeli. Po pierwsze matka Polka, ze swoim 

poświęceniem dla dziecka i rodziny, po drugie – supermama, czyli kobieta zadbana 

i atrakcyjna, która umiejętnie łączy pracę z macierzyństwem, a po trzecie – nowa 

matka, która nie jest już jedyną osobą odpowiedzialną za dziecko, ponieważ ma ono 

także ojca. W związku z tym matka ma prawo do dbania również o swoje potrzeby 

[13]. Na postrzeganie macierzyństwa pod wpływem zmian społeczno-kulturowych 

zwracają również uwagę Justyna Deręgowska i Marta Majorczyk [14], wyrażając 

pogląd, że kobieta-matka obecnie, obok zajmowania się gospodarstwem domowym 

i dziećmi, ma nowe obowiązki. Jest zobligowana do troski o swój rozwój osobisty (wy-
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kształcenie, kariera zawodowa) oraz o wygląd zewnętrzny. Takie opinie formułują 

również badane studentki. 

Respondentkom postawiono pytanie: Jak dobra matka powinna wychować dziecko? 

Studentki mogły wybrać maksymalnie trzy spośród zaproponowanych odpo-wiedzi. 

Zostały również poproszone o uzasadnienie swojego wyboru. 

Tabela 3. Wychowanie dziecka przez dobrą matkę w opinii studentek pedagogiki [N = 83] 

Tematyka odpowiedzi Ilość udzielonych 

odpowiedzi 

Procent odpowiedzi 

bliski związek emocjonalny z dzieckiem 70 84,3 

wdrażanie dziecka do obowiązków 45 54,2 

zamiast kar rozmawia z dzieckiem i tłumaczy 

mu co wolno, a czego nie; jeśli chce ukarać 

dziecko stosuje kary pedagogiczne 

28 33,7 

stawia granice w wychowaniu dziecka 22 26,5 

nie jest nadopiekuńcza 62 74,7 

po porodzie zostaje z dzieckiem w domu 

przynajmniej rok 

13 15,6 

Źródło: opracowanie własne. 

Liczba otrzymanych odpowiedzi nie równa się liczbie badanych, gdyż mieli oni 

możliwość wyboru trzech odpowiedzi. 

4.1. Bliski związek emocjonalny z dzieckiem 

Związek dziecka z matką bądź osobą realizującą funkcje opiekuńcze odgrywa 

znaczącą rolę w procesie rozwoju i pierwotnej socjalizacji dziecka. Zachowania matki, 

jej obecność i bliskość relacji mają nieoceniony wpływ na rozwój fizyczny i psychiczny 

dziecka [15]. Nie dziwią zatem wyniki badań, które dowiodły, że ponad 80% studentek 

wychowanie dziecka przez dobrą matkę utożsamia ze zbudowaniem między nimi 

bliskiego związku emocjonalnego. Jednym z wyznaczników takiego związku dla res-

pondentek jest udział matki w rozwiązywaniu problemów dziecka. 

Matka powinna wspólnie z dzieckiem rozwiązywać jego problemy; Dobra 

matka to taka, która rozmawia z dzieckiem o jego kłopotach, mówi jak to 

wygląda z jej punktu widzenia, jak ona postąpiłaby w tej sytuacji; Matka 

z racji swojego doświadczenia życiowego powinna dawać dziecku wskazówki, 

żeby mogło poradzić sobie ze swoim problemem; Dzieci naprawdę mają dużo 

problemów, których dorośli, a zwłaszcza rodzice, nie powinni bagatelizować; 

Rodzina to najważniejsza ostoja wychowania. Jeśli dziecko ma problem to 

przede wszystkim próbę jego rozwiązania powinni podjąć rodzice. 

Refleksje studentek wydają się być jak najbardziej zasadne, zwłaszcza w kontekście 

poglądu sformułowanego przez Iwonę Pałgan [16], według którego rodzice większość 

czasu poświęcają pracy, a z dziećmi rozmawiają sporadycznie lub przez telefon. Zda-

niem dzieci rodzice wiele rzeczy o nich nie wiedzą, tracąc tym samym pozycję prze-

wodników. 

W budowaniu relacji między matką a dzieckiem – zdaniem respondentek – istotne 

jest okazywanie dziecku serdeczności przez przytulenie, pocałunek czy pogłaskanie. 
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Kontakt dotykowy z dzieckiem jest sprawą ważną: poklepanie po ramieniu, pogła-

skanie po głowie czy przytulenie daje mu poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, 

wsparcia [17]. 

Dobra matka powinna mieć świadomość, że dotyk jest jedną z najsilniejszych 

potrzeb człowieka. Mało tego – dostarcza mu wielu pozytywnych doznań. Czułe 

gesty, ciepło i bliskość matki pomagają dziecku, czy to małemu czy nastolatkowi 

w zmaganiu się z przeciwnościami losu, bólem, smutkiem czy strachem; Dla 

mnie dotyk jest naturalnym elementem więzi dziecka z rodzicami; Matka 

powinna okazywać dziecku miłość za pomocą gestów bliskości i czułości, 

dostosowanych do jego wieku, potrzeb i sytuacji emocjonalnych. Chodzi tu nie 

tylko o okres niemowlęcy, ale także o wiek późniejszy: okres szkolny, okres 

dojrzewania czy nawet okres dorosłości; Bliski związek emocjonalny z dzieckiem 

to związek dotykowy. Brak zewnętrznych symptomów uczuć kształtuje u dzieci 

przekonanie, że nie są kochane, nie są akceptowane i że swoim istnieniem 

sprawiają kłopoty rodzicom. 

Chociaż dotyk jest naturalnym elementem więzi dziecka z rodzicami, nie jest tak 

powszechny, jak mogłoby się wydawać. Ross Campbell i Gary Chapman [18] 

twierdzą, że wielu rodziców dotyka dziecko tylko wtedy, kiedy jest to konieczne: kiedy 

je ubierają bądź rozbierają, pomagają wsiąść do samochodu lub kładą do łóżka. 

Studentki pedagogiki stoją wreszcie na stanowisku, że dobra matka to taka, która 

zadba o to, aby w równej mierze poświęcać czas rodzinie, dziecku i pracy. Dzięki temu 

zbuduje bliską relację z dzieckiem. 

Obecnie wielu rodziców jest zapracowanych. Gonią z jednej pracy do drugiej, 

żeby zapewnić rodzinie godne warunki do życia. Ale to nie jest dobre dla 

dziecka. Dobra matka powinna mieć czas dla dziecka. W przeciwnym razie 

dziecko zacznie samo organizować sobie życie, według własnych planów, 

a więzi z matką zaczną się rozluźniać; Kiedyś na wykładzie usłyszałam takie 

słowa: „Miłość pisze się czas”. Zatem jeśli matka kocha dziecko, zawsze 

znajdzie dla niego czas; Wiadomo, że praca zawodowa pochłania matce dużo 

czasu. W wielu zawodach przynosi się pracę do domu. To wszystko powoduje, 

że mama nie ma czasu na zajmowanie się dzieckiem. Jednak dobra matka 

powinna znaleźć czas dla dziecka bo bez niego nie zbuduje z nim bliskości. 

Dobra matka nie powinna mówić do dziecka: daj mi wreszcie święty spokój, 

nie widzisz, że jestem zajęta ponieważ dziecko czuje wtedy do niej żal i jest 

smutne. 

4.2. Wdrażanie dziecka do obowiązków 

Ponad połowa respondentek (54,2%) uważa, że dobra matka to taka, która od 

najmłodszych lat przygotowuje swoje dziecko do wypełniania określonych obo-

wiązków. Dzieci, jako członkowie rodzin, mogą wykonywać szereg czynności związa-

nych z gospodarstwem domowym, np. czynności samoobsługowe przejawiające się 

w trosce o porządek i czystość ubrania, obuwia, sprzętów, zabawek i przyborów 

szkolnych; czynności związane ze sprzątaniem mieszkania, utrzymaniem porządku 

w mieszkaniu; czynności związane z przygotowaniem posiłków i sprzątaniem po nich; 

zakupy, czynności związane z opieką nad młodszym rodzeństwem (zabawa, pomoc 
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w odrabianiu lekcji, odprowadzanie rodzeństwa do przedszkola czy szkoły; inne prace 

związane m.in. z załatwianiem spraw w urzędach, naprawa sprzętu domowego; prace 

na działce; opieka nad zwierzętami domowymi [19]. Badane prezentują pogląd, że 

wypełnianie codziennych obowiązków przez dziecko kształtuje niezwykle ważną 

cechę dla osobowości ludzkiej, jaką jest odpowiedzialność. 

Każdy rodzic chce, aby jego dziecko było odpowiedzialne. Ale to nie bierze się 

z nieba. Dlatego dobra matka powinna powierzać dziecku od najmłodszych lat 

różne obowiązki, i co ważne – powinna je egzekwować; Wykonywanie przez 

dziecko obowiązków jest konieczne, gdyż dzięki nim uczy się ono odpowie-

dzialności. Za ich wykonanie trzeba dziecko pochwalić, ponieważ w ten sposób 

buduje się poczucie własnej wartości, no i dziecko jest usatysfakcjonowane; 

Dobra mama zleca dziecku obowiązki, bo w ten sposób uczy je odpowie-

dzialności i pokazuje dziecku konsekwencje ich niedopełnienia, np. dziecko 

zapomniało o podlewaniu kwiatów i te uschły. 

Wypowiedzi uczestniczek badania znajdują potwierdzenie w poglądzie ks. Jana 
Śledzianowskiego [20], według którego z upływem lat dorastający człowiek umie 
przewidywać skutki osobiste i społeczne wynikające z podejmowania lub zaniechania 
swych obowiązków i czuje się za nie wewnętrznie odpowiedzialny. 

Brak powierzania dzieciom obowiązków domowych – zdaniem studentek – jest 
jedną z przyczyn braku samodzielności życiowej w dorosłym życiu. Samodzielność to 
cecha osobowości lub też sytuacja, stan niezależności życiowej. Samodzielny człowiek 
odznacza się tym, że nie jest uzależniony od nikogo, daje sobie sam radę w życiu, nie 
potrzebuje żadnej pomocy, a także nie podlega czyjeś władzy [21]. Badane prezentują 
pogląd, że osoby, które nie miały w dzieciństwie obowiązków dostosowanych do ich 
wieku i możliwości mają w dorosłym życiu – jak to jedna z badanych określiła – 
problemy z najprostszymi sprawami. 

Z chłopaka, który nie miał w domu rodzinnym żadnych obowiązków, wyrośnie 
niesamodzielny maminsynek. Nie będzie umiał posprzątać w wynajmowanym 
mieszkaniu czy w pokoju w akademiku. Nie ugotuje najprostszej potrawy, nie 
zaprogramuje pralki. Bo skąd ma to umieć, skoro zawsze robiła to mama. 
Najprawdopodobniej nie będzie widział potrzeby nauczenia się tego wszyst-
kiego, bo obarczy tym partnerkę czy żonę; Osoba, która nie miała w domu obo-
wiązków, niczego się nie nauczyła. Ma dwie lewe ręce do wszystkiego. Jak mama 
jej nie ugotuje, to nie zje, bo sama nie przygotuje sobie najprostszego dania. 

Oprócz obowiązków domowych dziecko ma jeszcze obowiązki szkolne. Na jeden 

z nich – mianowicie na odrabianie prac domowych – zwróciła uwagę respondentka.  

Obowiązki dziecka to nie tylko sprzątanie swojego pokoju czy wychodzenie na 

spacer z psem. To jeszcze obowiązki wynikające z faktu uczęszczania do szkoły. 

Zdecydowana większość nauczycieli zadaje uczniom prace domowe. W tym 

kontekście chciałabym wypowiedzieć się co dla mnie oznacza dobra mama. 

Dobra mama to mądra mama, która wdraża dziecko do samodzielnego 

odrabiania pracy domowej. Owszem, pomoc rodzica jest czasem potrzebna, 

ale niektórzy z nich odrabiają za dziecko pracę domową. Nauczyciel nie wie, 

co ma zrobić, kiedy wypracowanie jest napisane przez mamę ucznia. 
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Problem zasygnalizowany przez badaną jest bardzo istotny i złożony. Jego 

eksploracja nie mieści się jednak w obszarze artykułu. Należy jednak stwierdzić, że 

dobra mama – w świetle powyższej wypowiedzi – to mama, która wdraża dziecko do 

samodzielnego podejmowania wysiłku związanego z odrabianiem lekcji, a nie taka, 

która je wyręcza w tym zakresie. Zdaniem Anety Paszkiewicz nadmierne wyręczanie, 

przyjmowanie na siebie obowiązków dziecka spowodować może, że przyjmie ono 

postawę roszczeniową lub będzie poszukiwało dróg na skróty [22].  

4.3. Rozmowa o zachowaniu dziecka – kary wyłącznie pedagogiczne 

W opinii jednej trzeciej respondentek (33,7%) dobra matka nie powinna stosować 

wobec dziecka, które dopuściło się przewinienia, kar niepedagogicznych. Badane są 

zwolenniczkami rozmów z dzieckiem i tłumaczenia mu, co wolno, a czego nie.  

Wiadomo, że dzieci nie są aniołami i zawsze coś zmalują. Jednak w przypadku 

ich niewłaściwego zachowania kary fizyczne czy krzyk nie są żadnym 

rozwiązaniem. Zdecydowanie lepszym wyjściem jest rozmowa, omówienie 

problemu. Wtedy jest szansa, że dziecko zrozumie swój błąd, a nie nauczy się 

tylko ślepego posłuszeństwa. Zatem dobra matka jest cierpliwa, ponieważ bez 

tej cechy charakteru trudno jej będzie wyjaśnić i wytłumaczyć dziecku jego 

nieodpowiednie zachowanie. 

Respondentki nie wykluczają karania dziecka. Prezentują jednak pogląd, że kary 

nie powinny poniżać godności dziecka i matki. Mają one za zadanie przyczynić się do 

poprawy zachowania dziecka. 

Załóżmy, że dziecko nie chciało zjeść obiadu, a za jakiś czas powiedziało, że 

jest głodne. Dobra mama nie powinna krzyczeć na dziecko, generalizować 

„Z tobą to tak zawsze!” czy gderać. Dobra mama ze spokojem czeka np. do 

podwieczorku i wtedy podaje dziecku jedzenie bo wie że odczuwany przez 

dziecko głód jest już dla dziecka karą, i to dość dotkliwą.  

Jedna z respondentek odwołała się do swoich wspomnień:  

Dla mnie najdotkliwszą karą była sytuacja, w której mama była smutna 

z powodu mojego niewłaściwego zachowania. Ona była bardzo rozczarowana 

moim wybrykiem. Bardzo źle się z tym czułam. Za niedługi czas miałam 

wyrzuty sumienia z powodu swego niepoprawnego zachowania. 

Studentki (26,5%) skuteczne wychowanie przez dobrą matkę utożsamiają nie tylko 

ze stosowaniem właściwych metod wychowawczych, ale także ze stawianiem dziecku 

granic. Stawianie i konsekwentne utrzymywanie stałych granic zachowania – jak 

słusznie dowodzi Anna Mitręga [23] – jest niezbędnym warunkiem poznawania przez 

dziecko warunków otoczenia społecznego. Jest to proces, który polega na wspólnym 

konstruowaniu reprezentacji świata społecznego, który stopniowo zostaje przez rodzica 

i dziecko opisany zasadami i regułami obowiązującymi wszystkich członków rodziny. 

Istotny jest tu przekaz werbalny, ale w większym stopniu doświadczenie i działanie, 

bowiem w taki sposób dzieci najskuteczniej się uczą. Kwestia granic stawianych dziecku 

w narracji badanych oznacza m.in. niespełnianie wszystkich jego zachcianek.  
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Rodzice, a zwłaszcza matki, mają tendencję do pozwalania dziecku na wszystko, 

co chce, zwłaszcza małemu dziecku. Tymczasem dobra matka musi uczyć dziecko, 

że w życiu tak jest, że nie zawsze dostaje się to, co się chce; Dobra matka nie 

powinna dać sobie wejść na głowę. Niech będzie opiekuńcza i troskliwa, ale 

nie nadwrażliwa; Dobra matka nie pozwoli manipulować sobą. Dzieci to 

często robią poprzez płacz. Potrafią rozpłakać się jednej chwili, aby dostać to, 

na czym im zależy. Dobra matka powinna być odporna nawet na histerię 

dziecka. Uleganie kaprysom dziecka i spełnianie jego zachcianek psuje mu po 

prostu charakter. Potem rośnie taki despota. 

Zdaniem studentek dobra matka, wspierając dziecko w przeżywanych przez niego 

rozterkach, nie angażuje je we własne zmartwienia. Stawia zatem tej relacji granice. 

Dotyczą one obszaru rozmów i ogólnego stosunku dziecka do matki. W relacji rodzi-

cielskiej przewagę nad dzieckiem winna mieć matka i – w opinii badanych – egalitarna 

więź między nią a dzieckiem jest przekraczaniem granic. 

Miałam koleżankę, która z mamą rozmawiała o wszystkim. Nie tylko o swoich 

problemach, ale również o problemach mamy. Mama wchodziła wówczas 

w nową relację z mężczyzną i o wszystkich swoich obawach i uniesieniach 

opowiadała córce. Zazdrościłam wtedy koleżance, że ma taką przyjacielską 

relację z mamą. Ale teraz myślę, że to było po prostu chore; Rodzice mojego 

chłopaka podjęli decyzję o rozwodzie. Rafał stał się powiernikiem swojej 

mamy. Jest wprawdzie już dorosły, ale jest jednak synem swojej mamy, a nie 

jej kumplem. Słucha zatem o problemach małżeńskich swoich rodziców, doradza 

mamie i pociesza ją. Był czas, że pełnił nawet rolę mediatora w konfliktach 

między rodzicami. Teraz jest terapeutą mamy. 

Na podstawie powyższych wypowiedzi można wysunąć przypuszczenie, że mamy 

tu do czynienia z parentyfikacją emocjonalną. W literaturze polskiej parentyfikacja 

określana jest jako „życie bez dzieciństwa” lub „dorosłe dziecko” [24].  

4.4. Nie jest nadopiekuńcza 

Zdaniem 75% studentek dobra matka to z pewnością nie matka, która jest nadopie-

kuńcza. Nadmierne chronienie, czyli nadopiekuńczość ma miejsce, jeśli rodzice są za 

bardzo skoncentrowani na dziecku, ale jednocześnie są wobec niego zbytnio ulegli. Ich 

podejście do dziecka jest bezkrytyczne, jest dla nich wzorem do doskonałości bez 

względu na to, co zrobi. W tej postawie rodzice często izolują dziecko od rówieśników, 

otaczają je przesadną opieką, pobłażają mu w wielu sytuacjach, a także nie doceniają 

jego możliwości. Konsekwencją takiego zachowania jest to, że dziecko staje się zarozu-

miałe, zbyt pewne siebie, ale również nie potrafi sobie radzić w sytuacjach trudnych [25]. 

Część studentek wyraziła pogląd, że dobra matka nie podejmuje za wszelką cenę 

działań mających chronić dziecko przed trudnościami, których źródło tkwi w kon-

fliktach rówieśniczych. Formułując tę myśl odwołały się do swoich doświadczeń 

zawodowych, gdyż podjęły już pracę jako nauczycielki edukacji przedszkolnej. 

Wiadomo, że między dziećmi dochodzi do kłótni. Jeśli doszło między kole-

żankami do popychania czy przezywania, to interwencja mamy jest jak 

najbardziej zasadna. Jednak zdarzają się takie sytuacje, w których dzieci kłócą 
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się o jakąś zabawkę albo o to, która dziewczynka będzie królewną w przed-

stawieniu. Interwencja mamy u nauczyciela w takiej sytuacja dla mnie jest 

przejawem chorej miłości. Dzieci pewnie dogadałyby się między sobą. 

Tymczasem mama robi aferę. 

Jeżeli sytuacja w przedszkolu czy szkole nie zagraża bezpieczeństwu dziecka, 

to dobra mama powinna jedynie wysłuchać dziecka, ale nie powinna 

interweniować, ponieważ to jest już przejaw nadopiekuńczości. Z moich 

obserwacji wynika, że wiele zatroskanych mam wtrąca się nawet w drobne 

konflikty rówieśnicze, szkodząc tym samym rozwojowi społecznemu swoich 

dzieci. 

Są mamy, które ratują dziecko w każdym kryzysie. Na przykład rówieśnicy są 

niemili dla ich dziecka. Co wtedy robią mamy? Przeprowadzają rozmowy 

z rówieśnikami. Pewnie mają dobre intencje, ale efekty ich poczynań są 

opłakane w skutkach bo na takiej interwencji traci dziecko. Koleżanki czy 

koledzy nie chcą się z nim bawić, bo obawiają się, że znowu w przedszkolu 

pojawi się mama i będzie afera. 

Nadmiernie chroniący dziecko rodzice czasami nie doceniają możliwości swoich 

dzieci do samodzielnego radzenia sobie z różnymi sytuacjami społecznymi, takimi jak 

chociażby nieporozumienia z rówieśnikami. Wydaje im się, że ich dziecko jest 

bezbronne i nie poradzi sobie bez ich wsparcia. Tymczasem w percepcji badanych, 

będących nauczycielkami edukacji przedszkolnej, dzieci najprawdopodobniej same 

potrafiłyby poradzić sobie z trudną sytuacją. 

W kontekście omawianego zagadnienia, tj. nadopiekuńczej postawy matek – 

w wypowiedziach respondentek – ponownie pojawił się wątek braku samodzielności. 

Nadopiekuńcza mama często ma tendencję do wyręczania dziecka w czyn-

nościach, które ono powinno podejmować samo. Sprząta za dziecko pokój, 

układa mu ubrania w szafie, ściele łóżko. Nie mam tu na myśli małego dziecka, 

ale dziecko będące w wieku, dla którego wymienione czynności powinny być 

oczywiste. A potem taka mama dziwi się, że nastolatek nie potrafi włączyć 

odkurzacza czy pralki.  

Jedna z badanych stwierdziła, że  

Konsekwencje nadopiekuńczości dziecko będzie ponosiło przez całe swoje 

życie, ponieważ rodzice zrobili z niego życiową kalekę. Ta nieodcięta pępowina 

sprawi, że będzie miało problem z założeniem rodziny, o ile ją w ogóle założy.  

Spostrzeżenie badanej koreluje z wynikami badań Doroty Ruszkiewicz i Katarzyny 

Szymczyk [26], które dowiodły że dorosłe córki nadopiekuńczych rodziców mają 

trudności ze zbudowaniem dojrzałego związku małżeńskiego czy partnerskiego. Nad-

mieniony brak dojrzałości polega na tym, że dla kobiet, które założyły rodzinę 

prokreacyjną, wiodącą rolą społeczną jest wciąż rola córki. Rodziny prokreacyjne 

zdają się być dla nich mniej ważne niż rodziny pochodzenia. 
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4.5. Po porodzie zostaje z dzieckiem w domu przynajmniej rok 

Część respondentek (16%) stoi na stanowisku, że dobra matka nie powinna wracać 

do pracy już po upływie urlopu macierzyńskiego. Ich zdaniem jest to zdecydowanie za 

wcześnie. Dlatego dobra matka powinna skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Badane 

zwracają uwagę przede wszystkim na znaczenie więzi między matką a dzieckiem, 

która rozwija się od najwcześniejszych chwil jego życia. Wypowiedzi respondentek 

dowodzą, że jest ona fundamentem zdrowia psychicznego dziecka i istotnie wpływa na 

jego rozwój społeczny. 

W pierwszych miesiącach i latach życia dziecka kształtują się podwaliny 

psychiki malucha. Dlatego tak ważne są relacje matki z dzieckiem. Od tego, czy 

rozwój psychiczny dziecka będzie przebiegał harmonijnie zależy z kolei to, jak 

dziecko będzie sobie radziło w życiu. Dobra matka powinna zatem jak najdłużej 

zostać z dzieckiem w domu. Z czasu spędzonego z nią i doświadczanej miłości 

macierzyńskiej dziecko wyniesie ogromny potencjał na całe przyszłe życie. 

Każdy chyba wie, że pierwsze lata życia dziecka mają decydujący wpływ na 

jego osobowość. Dobra matka dba zatem o poczucie bezpieczeństwa dziecka, 

otacza je miłością i szacunkiem. Nie twierdzę, że jeśli matka pracuje, to nie 

dba o dziecko. Ale to już nie jest to samo, jak byłaby z nim w domu. 

Dobra matka to matka przebywająca w domu, to matka tworząca ciepłą 

atmosferę domową; Dobra matka poświęca dziecku swój czas; Stała obecność 

matki dobrze wpływa na rozwój dziecka. Jeśli matka pójdzie za wcześniej do 

pracy, to dziecko może czuć się poszkodowane. 

W kolejnych wypowiedziach studentek wybrzmiał wątek przekazania dziecka pod 

opiekę innej osoby lub instytucji opieki nad małym dzieckiem. Respondentki dają 

przyzwolenie dobrej matce na przekazanie dziecka babci lub innej osobie, która jest 

z nim biologicznie związana.  

Jeśli matka nie ma możliwości, by być z dzieckiem w domu np. do drugiego czy 

trzeciego roku jego życia, to powinna oddać dziecko pod opiekę swojej mamie. 

Babcia z pewnością będzie dla wnuka bardziej serdeczna i czuła niż wynajęta 

niania. 

Tymczasem żłobek, jako instytucja sprawująca opiekę nad dzieckiem do lat trzech, 

wywołuje u studentek pejoratywne skojarzenia i ich zdaniem dobra matka nie powierza 

dziecka tej formie opieki.  

Dzieci w żłobku co chwila łapią infekcje, dlatego że przebywają w grupie; 

Dziecko mogłoby być zaniedbywane, skoro jedna opiekunka zajmuje się 

kilkorgiem dzieci; Żłobek to dla mnie przechowalnia, do której rodzice oddają 

dzieci, żeby się ich pozbyć dla własnej wygody; W żłobku dzieci są głodne. 

Jednocześnie badane rozumieją, że czasami matka, w tym dobra matka, nie ma 

innej możliwości jak skorzystanie z oferty żłobka. Jednak jest to dla nich „zło 

konieczne”.  
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Jeśli matka ze względów finansowych musi wrócić do pracy, to jedynym 

rozwiązaniem jest oddanie dziecka do żłobka; Dla mnie żłobek to zło konieczne 

ale czasami matka nie ma innego wyjścia. 

Dobre jakościowo dzieciństwo to – zdaniem studentek pedagogiki – dzieciństwo 

w pierwszych latach życia dziecka spędzone w domu pod opieką dobrej matki. Ze 

stanowiskiem badanych nie koreluje pogląd Ireny Obuchowskiej [27], według której 

 To właśnie po to, żeby być dobrą matką, żeby kochać dziecko nieustannie 

i cieszyć się swoją miłością, matki powinny bronić swych praw do bycia nie 

tylko matkami […]. Bowiem rezygnacja z samych siebie prowadzi prędzej czy 

później do nieuświadomionego czy nawet całkiem świadomego odrzucenia 

dziecka. 

5. Podsumowanie 

Współczesna kobieta może pełnić i pełni wiele ról społecznych: role zawodowe 

i polityczne czy role rodzinne. Ponadto ma możliwość wyboru stylów życia. To 

wszystko sprawia, że trudno jest znaleźć jeden, wspólny dla większości osób ideał, tj. 

model dobrej matki.  

Zdaniem większości uczestniczek badania (84%), dobra matka fundamentem 

swoich oddziaływań wychowawczych czyni bliski związek emocjonalny z dzieckiem. 

Oznacza to m.in. jej uważność na problemy dziecka i pomoc w ich rozwiązaniu. 

Studentki wyartykułowały znaczenie rozmowy w obszarze omawianego zagadnienia. 

Uwaga ze wszech miar słuszna, ponieważ jednym z najistotniejszych środków wycho-

wawczych jest żywe słowo, zaś metodą – właśnie rozmowa. To dzięki niej rodzice 

budują z dzieckiem więź i zyskują jego zaufanie. Dobra matka to taka, która docenia 

w rozwoju dziecka rolę dotyku. Chcąc budować bliskość w procesie wychowawczym 

okazuje dziecku serdeczność przez przytulenie, pocałunek czy pogłaskanie. Do budo-

wania jakiejkolwiek relacji, a zwłaszcza bliskiej relacji, potrzebny jest czas. Dlatego 

badane wyraziły pogląd, że dobra matka to taka, która zadba o to, aby w równej mierze 

poświęcać czas rodzinie, dziecku i pracy.  

Dla ponad połowy respondentek dobra matka to taka, która od najmłodszych lat 

przygotowuje swoje dziecko do wypełniania określonych obowiązków. Powinna zatem 

być świadoma, że w procesie wychowania na szczególną uwagę zasługuje wycho-

wanie do wartości, jaką jest odpowiedzialność. Respondentki zwróciły uwagę na 

zagadnienie niesamodzielności życiowej w dorosłym życiu, doszukując się przyczyn 

tego stanu rzeczy m.in. w braku powierzania dzieciom obowiązków domowych. 

W narracji jednej trzeciej studentek dobra matka nie stosuje kar niepedagogicznych. 

Odwołuje się do rozmów z dzieckiem i tłumaczenia mu, co wolno, a czego nie. Jeśli 

matka chce ukarać dziecko powinna z repertuaru kar wybrać takie, które nie poniżają 

godności dziecka i matki, czyli kary pedagogiczne. 

Za stawianiem dziecku granic w wychowaniu opowiada się jedna czwarta uczest-

niczek badania. Są przeciwniczkami spełniania wszystkich zachcianek dziecka. Takie 

postępowanie rodziców postrzegają jako popełnianie przez nich błędu wychowaw-

czego. Wyrazem stawiania granic w relacji między dobrą matką a dzieckiem jest także 

nie obarczanie dziecka problemami rodzica. Studentki nie są zwolenniczkami 

egalitaryzmu między rodzicem a dzieckiem.  
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Zdaniem trzech czwartych respondentek dobra matka nie hołduje nadopiekuńczej 

postawie rodzicielskiej. Pozwala np. dziecku samodzielnie rozwiązać problemy z rówieś-

nikami, doceniając tym samym możliwości swojego dziecka w tym zakresie. W narracji 

badanych pojawił się po raz drugi wątek braku samodzielności życiowej w dorosłym 

życiu dziecka, które rodzice nadmiernie ochraniali. 

Najmniej studentek uważa, że dobra matka powinna przynajmniej rok po urodzeniu 

dziecka pozostać z nim w domu. Badane podkreślają przede wszystkim znaczenie 

więzi między matką a dzieckiem. Ich stosunek do instytucjonalnych form opieki nad 

dzieckiem, a konkretnie do żłobka, jest dość zachowawczy i ostrożny. Dobra matka to 

taka, która przekazuje opiekę nad dzieckiem babci bądź któremuś członkowi rodziny. 

W świetle przeprowadzonych badań nasuwają się pewne wnioski dla praktyki. 

Należałoby przede wszystkim rozpocząć od wychowania do macierzyństwa. Okresem 

ku temu odpowiednim jest okres nauki szkolnej. Zadaniem nauczycieli i wychowawców 

powinno być zainteresowanie młodych dziewcząt tematyką związaną z macierzyństwem, 

a także prawidłowym funkcjonowaniem rodziny. Szczególnie istotne jest wykształcenie 

tych sprawności, które gwarantują prawidłową postawę w społeczności rodzinnej. 

Wydaje się słuszne, by uwrażliwiać na te cechy, których wymaga życie rodzinne: od-

powiedzialność, uczciwość, dobroć, ofiarność. 

Oto kilka praktycznych propozycji dla wychowawców. Należy: 

1. rozmawiać z dziewczętami na temat macierzyństwa – uświadamiać im, jak ważne 

jest ono dla dzieci; 

2. zapraszać małżeństwa na lekcje – takie spotkania mogą być ważniejsze niż wizyty 

„fachowców”, bo dają możliwość obserwacji pozytywnych wzorców rodzin; 

3. uczyć poczucia normalności – tzn. pozytywnego modelu rodziny, aby młodzież 

wzrastała w świadomości, że możliwe jest stworzenie udanego małżeństwa 

i rodziny. 
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„Dobra matka” w narracji studentek pedagogiki 

Streszczenie 

Współcześnie trudno o jasną definicję dobrej matki, ponieważ kobieta pełni wiele ról społecznych i ma 

możliwość wyboru różnych stylów życia. Celem badań było poznanie wyobrażeń studentek pedagogiki 

o dobrej matce. Dlatego problem badawczy zawierał się w pytaniu: Jaki wizerunek dobrej matki mają 

studentki pedagogiki? W badaniach, którymi objęto 83 studentki pedagogiki Filii Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Jako 
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technikę badawczą przyjęto ankietę. Wyniki badań dowiodły, że dobra matka, w narracji studentek 

pedagogiki, wychowanie dziecka opiera na zbudowaniu z nim bliskiego związku emocjonalnego. Od 

najmłodszych lat przygotowuje je do wypełniania określonych obowiązków. Nie stosuje kar niepedago-

gicznych. Odwołuje się do rozmów z dzieckiem i tłumaczenia mu, co wolno, a czego nie. Jeśli matka chce 

ukarać dziecko, powinna z repertuaru kar wybrać kary pedagogiczne. Ponadto dobra matka stawia dziecku 

granice w wychowaniu, tzn. nie spełnia wszystkich jego zachcianek i nie obarcza go swoimi problemami. 

Wreszcie dobra matka nie hołduje nadopiekuńczej postawie rodzicielskiej. Po urodzeniu dziecka 

przynajmniej rok pozostaje z nim w domu. Jeśli już chce przekazać opiekę nad dzieckiem, to babci bądź 

innemu członkowi rodziny.  

Słowa kluczowe: matka, macierzyństwo, wychowanie dziecka, dobra matka, model wyobrażony 

"A good mother" in the narrative of pedagogy students 

Abstract 

Nowadays, it is difficult to clearly define a good mother because a woman has many social roles and has 

a choice of lifestyle. The aim of the research was to get to know the perceptions of female pedagogy 

students about a good mother. Therefore, the research problem was included in the question: What image 

of a good mother do students of pedagogy have? A diagnostic survey method was used in the study 

involving 83 students of pedagogy at the Jan Kochanowski University Branch in Piotrków Trybunalski. 

A questionnaire was adopted as the research technique. The research results have shown that a good 

mother, in the narrative of pedagogy students, bases her child up on building a close emotional relationship 

with him. From an early age, he prepares them to fulfill specific duties. It does not apply non-pedagogical 

penalties. It refers to conversations with the child and explaining what is allowed and what is not. If the 

mother wants to punish the child, she should choose pedagogical punishments from the punishments 

repertoire. Moreover, a good mother sets boundaries for the child's upbringing, i.e. she does not fulfill all 

his whims and does not burden her with her problems. Finally, a good mother does not follow an 

overprotective parenting attitude. After the baby is born, she stays at home with her for at least a year. If he 

wants to delegate custody of a child to someone else, it is grandma or another family member. 

Keywords: mother, motherhood, child rearing, good mother, imaginary model 
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Karolina Kuligowska1, Agnieszka Repka2, Nursulu Sagimbayeva3 

Text Mining w przeciwdziałaniu dezinformacji: 

bezpieczeństwo poznawcze człowieka 

1. Wprowadzenie 

Złożony, globalny, szybko ewoluujący ekosystem informacyjny posiada wiele luk – 

miejsc narażonych na działania dezinformacyjne. W celu wspierania społeczeństwa 

w docieraniu do prawdziwych, wiarygodnych i dokładnych informacji należy zatem 

propagować podejście oparte na kwestionowaniu i analizowaniu otrzymywanych wia-

domości oraz na stosowaniu najlepszych metod i technik pozwalających na weryfikację 

informacji. Ekosystem ten jest obecnie tak zanieczyszczony, że każdy użytkownik 

internetu musi wziąć odpowiedzialność za samodzielne sprawdzanie i weryfikowanie 

tego, co czyta w sieci. 

Istnieje wiele dziedzin badań, które koncentrują się na projektowaniu i wdrażaniu 

systemów służących do przechowywania, zarządzania, wyszukiwania i komunikowania 

informacji. W odpowiedzi na ogromną ilość i znaczną złożoność informacji, które 

napływają do każdego człowieka, część z tych dziedzin zaczęła koncentrować się na 

zmniejszaniu obciążenia poznawczego [1]. Rozwiązania w tym zakresie można dziś 

spotkać na każdym kroku: 1) literatura popularno-naukowa w przystępny sposób, zilustro-

wany graficznie i semantycznie, tłumaczy zawiłości nauki szerszemu gronu odbiorców, 

2) ekonomiści próbują wyjaśniać przedsiębiorcom przepisy podatkowe przy pomocy 

użytecznych, wziętych z życia przykładów ich zastosowania, 3) korporacje, w komunikacji 

wewnętrznej z pracownikami, jak i zewnętrznej z klientami i inwestorami, stosują 

m.in. storytelling w celu przybliżenia wyników analizowanych przez siebie danych 

i prezentowania dalszych strategii rynkowych. 

Powyższe rozwiązania bazują m.in. na mechanizmie tworzenia sensu, jako rodzaju 

wnioskowania narracyjnego, w którym jednostka jest w stanie działać odpowiednio 

w takim zakresie, w jakim utożsamiła się z historią i odgrywaną w niej rolą. Rozwiązania 

te są jednak pewnego rodzaju socjotechniką. Zatem dodatkowymi kategoriami, które 

należy tu wprowadzić, są: intencje nadawców oraz rzetelność naukowa w odniesieniu 

do interpretacji surowych danych wejściowych. Rzetelność, wiarygodność i prawdzi-

wość stanowią te cechy informacji, których sprawdzenie stanowi kolejne wyzwanie dla 

świata nauki. 

Nie ulega zatem wątpliwości, że reakcje rządów, podmiotów odpowiedzialnych za 

naukę i oświatę, bezpieczeństwo publiczne, w tym szczególnie cyberbezpieczeństwo, 

powinny być szybkie, adekwatne i scentralizowane. Widoczne są oczywiście starania 

w tym względzie, zarówno podmiotów prywatnych, jak i państwowych – w mediach 
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popularyzowany jest tzw. fact checking, czyli zestaw praktyk potrzebnych do weryfi-

kacji danego tekstu: jego autora, stopnia obiektywności, odwołań do innych treści itp. 

Na stronach rządowych publikowane są infografiki ostrzegające o zagrożeniach w sieci 

oraz informujące o bieżących trendach dezinformacji. Do szkół zapraszani są eksperci 

cyberbezpieczeństwa, również z ramienia Policji, tłumaczący mechanizmy działania 

scamerów, fraudsterów i hackerów. 

Wciąż jednak brakuje pewnych wyprzedzających kroków, wzmacniających pre-

wencję, nastawionych na systemowe podejście i interdyscyplinarne działanie w długiej 

perspektywie. Z jednej strony – cyberbezpieczeństwo skupia się na ochronie informacji 

w danej infrastrukturze. Z drugiej strony – psychologia i kognitywistyka badają podatność 

i odpowiedź człowieka na nowe zjawiska i zagrożenia, a także motywy twórców tych 

zagrożeń. Z kolei kryminologia i nauki o bezpieczeństwie badają nowe trendy prze-

stępstw i zagrożeń w internecie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo jednostek i grup. 

Wreszcie dyscyplina Text Mining oferuje liczne narzędzia mogące istotnie wesprzeć 

filtry poznawcze człowieka. Dopiero połączenie wyżej wymienionych dziedzin 

i objęcie wspólną kategorią: 1) wspomnianych zjawisk i zagrożeń, 2) mechanizmów 

ich powstawania, 3) modus operandi sprawców, 4) odpowiedzi poznawczej człowieka 

oraz 5) wszelkich działań zaradczych – mogłoby się przyczynić do większej systema-

tyzacji, szerszego zrozumienia wzajemnych powiązań i optymalizacji w kwestii zwal-

czania oraz prewencji.  

Takim wspólnym interdyscyplinarnym mianownikiem, w naszej opinii, może się 

stać rodząca się pośród naukowych dysput dyscyplina bezpieczeństwa kognitywnego. 

Jedną z pierwszych wzmianek o tej dziedzinie była wypowiedź Randa Waltzmana. Ten 

wybitny ekspert w zakresie stosowania sztucznej inteligencji w środowiskach informa-

cyjnych, apelował w 2015 roku przed Podkomisją ds. Cyberbezpieczeństwa Senackiej 

Komisji Sił Zbrojnych USA o utworzenie Cetrum Bezpieczeństwa Kognitywnego 

w odpowiedzi na nowe zagrożenia informacyjne [2]. Centrum to zostało powołane 

i działa na niewielką skalę pod nazwą COGSEC Cognitive Security & Education Forum 

jako platforma łącząca ekspertów i inicjująca projekty badawcze [3]. Dyscyplina 

bezpieczeństwa poznawczego człowieka jest w fazie formowania się i bywa różnorako 

rozumiana. W swoim sednie może odwoływać się do licznych podejść psycholo-

gicznych, psychokognitywnych i społeczno-kulturowych. Dziedziny te, rozpatrywane 

odrębnie, nie wykorzystują w pełni podejścia interdyscyplinarnego w zakresie aktualnie 

rozwijanych technologii, a zwłaszcza narzędzi informatycznych. Natomiast dziedzina 

Text Mining, silnie powiązana z systemami informatycznymi przetwarzającymi dane, 

chociaż nie jest stricte nastawiona na rozwiązywanie problemów dotyczących dzisiej-

szych zagrożeń informacyjnych, to poprzez swoje metody i techniki coraz częściej 

pojawia się w badaniach w kontekście przeciwdziałania dezinformacji (przykłady 

przytoczono w dalszej części artykułu, przypisy [36-49]). Z uwagi na powyższe propa-

gujemy połączenie tych dziedzin we wspólnych badaniach, mając na uwadze stwo-

rzenie nowych możliwości zwiększenia bezpieczeństwa osobistego człowieka. 

Niniejszy rozdział składa się z pięciu części. Wprowadzenie stanowi część 1. 

W części 2 przybliżono pojęcia obciążenia poznawczego i umiejscowiono człowieka 

w epicentrum zagrożeń takich jak: szum informacyjny, dezinformacja, trolling, fałszywe 

wiadomości – fake newsy. W części 3 omówiono, do jakich mechanizmów odpowiedzi 

kognitywnej użytkowników odnoszą się media i aktorzy w nich działający, aby posiąść 



 

Text Mining w przeciwdziałaniu dezinformacji: bezpieczeństwo poznawcze człowieka 
 

123 

 

i utrzymać ich uwagę. Wymieniono w niej definicje wpływu społecznego i opinii 

publicznej, a także popularne heurystyki i błędy logiczne, którymi posługują się media 

i agenci wpływu. W części 4 przedstawiono dziedzinę Text Mining oraz przybliżono 

możliwości wykorzystania jej narzędzi w celu przeciwdziałania dezinformacji 

i pokrewnym zagrożeniom. W części 5 zwrócono uwagę na potrzebę interdyscypli-

narnego podejścia i zaczerpnięcia z dziedzin związanych z bezpieczeństwem, kognity-

wistyką oraz nowymi technologiami w celu systemowego zwalczania analizowanych 

zjawisk i zagrożeń. 

2. Mechanizmy poznawcze człowieka w obliczu dezinformacji 

i pokrewnych zjawisk 

W dobie XXI wieku ludzkość, w życiu zawodowym oraz prywatnym, operuje 

w cyfrowym świecie. Rzeczywistość oparta na danych wiąże się z problemem ogromnej 

ilości informacji napływającej nieustannym strumieniem. Rozwój technologii cyfro-

wych, zwłaszcza w zakresie szybkości przesyłu danych i ich niemal nieograniczonych 

możliwości przechowywania, spowodował zmiany w dostępności, wytwarzaniu, stru-

kturze i komunikowaniu informacji w historycznie niespotykanym tempie [4]. W 2020 

roku zostało wytworzonych prawie 60 zettabajtów (tj. 60 bilionów gigabajtów) danych 

i oczekuje się, że ilość danych cyfrowych utworzonych w latach 2021-2025 znacznie 

przekroczy skumulowaną ich ilość stworzoną od lat 70. XX wieku, kiedy to zaczęto 

używać masowej pamięci cyfrowej [5]. Te ogromne ilości danych każdego dnia 

zwiększają swój wolumen, stąd wypływa konieczność ich filtracji i selekcji. Jednak 

opanowanie zalewu ogromną ilością danych różnymi narzędziami z zakresu Big Data, 

Data Mining i Text Mining to tylko jeden aspekt ery informacji. Wraz z dalszym 

nieuniknionym rozwojem nowych technologii coraz bardziej paląca staje się potrzeba 

zmniejszenia obciążenia poznawczego człowieka, spowodowanego przeładowaniem 

informacyjnym. 

Objętość, gęstość i strukturalna złożoność informacji ma niewątpliwy wpływ na 

procesy poznawcze. Chociaż mogłoby się wydawać, że dostarczenie większej ilości 

informacji sprzyja lepszemu wnioskowaniu i szybszej stabilizacji sensu odbieranych 

treści, to często bywa przeciwnie. Bowiem kiedy mózg nie może zredukować złożoności 

problemu, zmniejsza złożoność strategii użytej do nadania mu sensu [6]. Gdy dana 

osoba jest narażona na potencjalnie istotne, ale sprzeczne informacje, podawane jej 

w tempie niezgodnym z czasem i wysiłkiem wymaganym do ich integracji, oraz nie ma 

dostępu do odpowiednich narzędzi, zaufanej sieci ekspertów lub szkoleń specyficznych 

dla danej dziedziny – umysł tej osoby może odpowiedzieć nie tylko zmniejszoną zdol-

nością do radzenia sobie ze stresem, ustalania priorytetów czy skutecznego podejmo-

wania decyzji w zakresie kategoryzacji tych informacji, ale przede wszystkim ograni-

czeniem zdolności wykrywania logicznej niespójności pomiędzy otrzymanymi infor-

macjami [4]. Wspomniany mechanizm tworzenia sensu, jako jeden spośród wielu 

innych w spektrum odpowiedzi kognitywnej, behawioralnej i emocjonalnej człowieka 

na informacje, stanowi pożywkę dla nadawców zainteresowanych wszelkiego rodzaju 

manipulacją i dezinformacją. Przy czym rozróżnić tutaj można dwa typy informacji, 

którymi społeczeństwo XXI wieku jest zalewane: szeroko pojęty szum informacyjny 

oraz celowa dezinformacja. 
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Szum informacyjny, nazwany także metaforycznie mgłą informacyjną lub smogiem 

medialnym [7], dotyczy zjawiska przeładowania informacjami, które dodatkowo można 

scharakteryzować jako chaotyczne, niespójne, nieaktualne oraz częściowo lub całkowicie 

nieprawdziwe [8]. Dezinformacja natomiast jest działaniem związanym z podawaniem 

nieprawdziwych informacji, które są tworzone z zamiarem wyrządzenia szkody 

grupom lub osobom, i które mają za zadanie celowo wprowadzić odbiorcę w błąd [9]. 

Skala masowej dezinformacji w cyberprzestrzeni rośnie z dnia na dzień. Jej 

klasycznym i wyrazistym przykładem były informacje generowane od pierwszych dni 

pandemii COVID-19 w 2020 roku [10]. Wówczas dotyczyły one m.in. rozmaitych 

opisów genezy wirusa, często wykluczających się wytycznych związanych z ochroną 

przed zachorowaniem, a także późniejszych różnorodnych informacji odnośnie do 

opracowanych szczepionek, ich zawartości oraz stopnia ich skuteczności. Z kolei jeżeli 

chodzi o celową masową dezinformację w zakresie bezpieczeństwa publicznego, to 

przykładem może być tutaj ta związana z rosyjską agresją przeciwko Ukrainie w 2022 roku 

Intensywne działania szerzące strach, niepewność i uprzedzenia społeczne na różno-

rodnym tle przybierają na sile w miarę rozwoju wydarzeń. Procesy te, dotąd realizo-

wane przez tzw. agentów wpływu, stają się obecnie zautomatyzowane z powodu zaan-

gażowania w nie technologii. Dziś dezinformacja jest rozpowszechniana w mediach 

społecznościowych przez boty i tzw. trolle, a więc sztuczne produkty potężnych farm 

serwerowych, które wraz z fałszywymi, ale obsługiwanymi przez ludzi kontami, służą 

jako mnożniki siły dla operacji dezinformacyjnych, a także hejterskich, tworząc pozory 

autentycznego zaangażowania i debaty [11]. Z tego powodu – w przywołanym 

przykładzie masowej dezinformacji w zakresie bezpieczeństwa publicznego, wiele 

mediów zdecydowało się wyłączyć możliwość komentowania zamieszczanych pod 

tekstami treści dotyczących inwazji Rosji na Ukrainę, przykładowo: Grupa Wirtualna 

Polska [12], Interia oraz Polska Press [13] i inne [14]. Również Rządowe Centrum 

Bezpieczeństwa RP raportowało postępujące prowokacje informacyjne i w związku 

z tym zdecydowało się przygotować adekwatny materiał, a mianowicie krótki poradnik 

pt. „Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny”, w którym podaje m.in. jak 

chronić się przed dezinformacją, aby nie ulec np. panice [15]. 

Pojęcie fake newsów dotyczy publikowania w mediach, a zwłaszcza w mediach 

społecznościowych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, częstokroć absurdal-

nych w swym wydźwięku, treści [16]. Geneza celowego rozpowszechniania propagan-

dowej nieprawdy sięga czasów starożytnych. Intencją tworzenia i rozpowszechniania 

fałszywych wiadomości – w przeszłości i w dzisiejszych czasach – są najczęściej 

korzyści finansowe, polityczne lub wizerunkowe osoby bądź grupy osób tworzących 

fake newsy. Relacjonowanie wydarzeń zgodnie z obraną perspektywą, najczęściej 

władcy zlecającego napisanie kroniki, jest zgodne ze znanym powiedzeniem „historię 

piszą zwycięzcy” – nawiasem mówiąc ten cytat jest błędnie przypisywany Winstonowi 

Churchillowi, gdyż powiedzenie to znane było już w XVIII wieku, ale oryginalny 

autor nie jest znany. Natomiast w XIX wieku posługiwano się terminem „żółta prasa”, 

który nawiązywał do dziennikarstwa bazującego na publikowaniu sensacyjnych, 

niepotwierdzonych, skandalizujących historii o morderstwach i krwawych wypadkach. 

Wtedy to dziennikarze Joseph Pulitzer i Wiliam Hearst odkryli, że „żółta prasa” wywo-

ływała większe zainteresowanie i entuzjazm czytelników niż codzienne, zwykłe 

i „nudne” dla społeczeństwa wiadomości [17]. 
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Historia preparowania fake newsów jest zatem dość długa, ale dopiero w erze 

informacji, w rezultacie powstania i dynamicznego rozwoju mediów społecznościowych, 

przybrała postać cyfrową. W świecie fake newsów informacje nie opierają się na 

faktach, ale na ich interpretacji i odpowiednim modelowaniu wykonywanym przez 

piszących dziś alternatywne historie „zwycięzców”, jakimi można nazwać tych, którzy 

chcą i z powodzeniem wpływają na zawartość treści w mediach. Kreowane przez nich 

tak zwane operacje wpływu, których celem jest między innymi rozpowszechnianie 

propagandy w celu zdobycia przewagi nad przeciwnikiem, stosowane są z powo-

dzeniem zarówno w kontekście cywilnym, jak i militarnym. Ich zamierzeniem może być 

ośmieszenie przeciwnika politycznego, zdyskredytowanie konkurencyjnego twórcy lub 

celebryty, a nawet destabilizacja całego społeczeństwa danego kraju lub regionu, jego 

polaryzacja, radykalizacja i w końcu realizacja znanego od zarania dziejów mecha-

nizmu „dziel i rządź”. Wielu odbiorców fake newsów, uznając je za w pełni prawdziwe 

i wiarygodne, z pełnym zaangażowaniem oddaje się propagowanej przez nich sprawie. 

W ten sposób powielają oni szkodliwe treści bez wiedzy o rzeczywistych benefi-

cjentach tych działań. Do tak zmanipulowanych odbiorców przylgnął termin znany 

jeszcze z czasów analogowej propagandy, mianowicie „pożyteczni idioci” [18]. 

3. Wpływ mediów na odpowiedź kognitywną 

Media prześcigają się w używaniu mechanizmów wpływu, by przyciągnąć widza 

i osiągnąć najwyższą oglądalność lub tzw. klikalność w przypadku mediów społecz-

nościowych. Wiodące media stają się coraz bardziej stronnicze, w zależności od grupy 

nacisku, finansowania przez daną opcję polityczną, czy politykę wydawniczą, a z powo-

du opłacalności tego działania – stronią od wywoływania dysonansu poznawczego, 

utrwalając odbiorcę w jemu właściwym zestawie poglądów i wniosków. Z kolei 

prezentacja treści przeciwnych jest jednocześnie ukierunkowana na ich zbagatelizo-

wanie, zdeprecjonowanie lub wyśmianie oraz na wywołanie u odbiorcy efektu obco-

wania ze zrównoważoną i obiektywną relacją obu stron [19].  

Jednym z mechanizmów, na znajomości którego bazują media, jest mechanizm 

kreowania postaw i jej komponentów: komponentu poznawczego (stereotypu), 

afektywnego (uprzedzenia) oraz behawioralnego (dyskryminacji). Postawa oparta na 

poznaniu wywodzi się z myśli i przekonań na temat właściwości obiektu postawy. 

Postawa oparta na afekcie wynika z emocji i uczuć wobec przedmiotu postawy, 

bardziej niż na racjonalnym myśleniu. Natomiast postawa oparta na zachowaniu jest 

obrazem działania wobec obiektu postawy [20]. Apelując do wszystkich komponentów 

postaw, manipulacje mediów dotyczą zjawiska wybiórczego poszukiwania informacji 

(tzw. cherry picking), potrzeby potwierdzania słuszności własnych poglądów i selek-

tywności pamięci, w ramach której lepiej zapamiętujemy treści zgodne z naszymi 

przekonaniami. 

Media społecznościowe idą jeszcze dalej w celu utrzymania uwagi widza: po 

zauważeniu, poprzez targetowanie behawioralne i kontekstowe, jaki zestaw preferencji 

wobec odbieranych treści reprezentuje dany użytkownik, algorytmy podsuwają kolejne – 

takie, które odpowiadają temu kluczowi. O ile w przypadku celów reklamowych 

zjawisko to jest raczej neutralne i niegroźne, o tyle w kontekście poglądów prowadzi 

do tworzenia się tak zwanych „baniek informacyjnych”, w których zamyka się dany 

użytkownik. Pojęcie „bańki informacyjnej” (inaczej filtrującej) opisał po raz pierwszy 
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Elie Pariser w 2011 roku [21]. Zgodnie z jego teorią algorytmy wyszukują informacje 

najbardziej odpowiadające gustom odbiorców i tylko takie kolejno im prezentują. 

W momencie, gdy odbiorca nie weryfikuje wiedzy w innych źródłach, zatraca on pełny 

obraz rzeczywistości, ponieważ kształtuje poglądy i podejmuje decyzje jedynie na 

podstawie jednolitego i jednostronnego przekazu zawężającego obraz danego zjawiska. 

Zradykalizowane w ten sposób grupy stają się potężną lokomotywą dezinformacji 

i katalizatorem agresji wobec ludzi o odmiennych poglądach. 

Badania pokazują, że osoba, która rozpoczyna korzystanie z platformy społe-

cznościowej Facebook, może zradykalizować się w czasie 4-6 miesięcy, nawet do 

poziomu przynależności do grupy terrorystycznej [22]. Zjawisko to opisywane jest jako 

tzw. rabbit hole effect, tłumaczone na język polski jako efekt króliczej nory. W jej 

obszerny wlot, w kontekście prezentowanych treści, wpada dany użytkownik, po czym 

spiralnie podąża w dół, lejkiem coraz bardziej wąskich i radykalnych poglądów [23]. 

Nie należy tutaj jednak zrzucać całej winy na algorytmy targetujące czy upatrywać 

w ich działaniu szerszej negatywnej socjotechniki zaimplementowanej przez ich 

twórców. Zjawisko króliczej nory jest realne, ale aktywną stroną inicjującą radyka-

lizację pozostaje odbiorca. Badania wewnętrzne twórców platformy YouTube, 

zaniepokojonych doniesieniami o tym efekcie, pokazały, że algorytmy nie rozróżniają 

poziomu „ekstremalności” treści danego filmu, dlatego też nie może być mowy 

o celowym podsuwaniu coraz bardziej radykalnych treści [24]. Z katalogu podobnych 

materiałów – to właśnie użytkownik wybiera kolejny do odtworzenia, a jak pokazały 

badania Woolley i Sharif, efekt króliczej nory występuje wtedy, gdy zwiększona jest 

dostępność treści w danej kategorii i poczucie zanurzenia w niej. Użytkownicy prze-

widują wtedy, że kolejne materiały w tej samej kategorii będą przyjemniejsze w odbio-

rze niż pozostałe [25]. 

Możliwości rozprzestrzeniania fake newsów, dezinformacji i wszelkiego rodzaju 

manipulacji dokonywanych przez jednostki, grupy, a także rządy i media są ogromne – 

odwołują się do różnych sfer percepcji i mechanizmów reakcji człowieka oraz 

korzystają z kanałów zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. Najszerszymi z nich 

zdają się tu być zjawiska wpływu społecznego i opinii publicznej, których wykorzystanie 

do kreowania postaw stanowi podstawę komunikacji politycznej i medialnej. 

Wywieranie i uleganie wpływowi społecznemu (tj. zmianie w zachowaniu, spowo-

dowanej przez rzeczywisty lub wyobrażony nacisk ze strony innych ludzi [26]) jest 

zjawiskiem powszechnym. Zachodzi poprzez liczne mechanizmy. Trzy wyróżniające 

się spośród nich to: 1) naśladownictwo (kopiowanie cudzych zachowań), 2) konfor-

mizm (uleganie naciskowi, czasem jedynie wyobrażonemu, ze strony danej większości 

ludzi) oraz 3) posłuszeństwo wobec autorytetu (podporządkowywanie się ludziom 

mającym władzę czy autorytet) [20]. Zaś sześć najważniejszych reguł wpływu stanowią: 

reguła wzajemności, konsekwencji, społecznego dowodu słuszności, lubienia, autory-

tetu i niedostępności [27]. 

Opinia publiczna to zbiór dominujących w społeczności reakcji na ważne w danym 

czasie kwestie publiczne (m.in. polityczne, społeczne) [28]. Zjawisko to uświadamiane 

było już za czasów debat publicznych w starożytnych agorach, jako „pogłoska” (łac. 

feme), wyrażane także w starożytnym Rzymie, jako vox populi, vox dei (powiązanie 

powszechnej opinii ludu z autorytetem boskim). Aktualnie opinia publiczna prezentuje 

charakter legitymizacyjny, jako że racje popiera się pojęciem „rozstrzygającej więk-
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szości”. Deutsch i Gerard opisują dwie potrzeby psychiczne, które doprowadzają ludzi 

do dostosowywania się do oczekiwań innych, w tym dopasowywania się do opinii 

większości. Jest to naturalna potrzeba zachowania pozytywnego obrazu siebie oraz 

potrzeba bycia akceptowanym społecznie [29]. 

Opinia publiczna może się dynamicznie zmieniać w krótkim czasie, podlega bo-

wiem wpływom: edukacji, wychowania, tradycji kulturowej, norm grupowych, a także 

podziałów społecznych (klasowości, warstwowości, stowarzyszeń). Jednym z kluczo-

wych narzędzi wpływu są jednak media. Goban-Klas uważa, że dla powstania opinii 

publicznej nie trzeba mediów masowych, wystarczają środki prostsze, interpersonalne, 

jednak połączenie środków masowych i interpersonalnych jest dla powstania opinii 

publicznej najskuteczniejsze [30]. Pośród mechanizmów wpływu mediów Lepa 

wymienia: propagandę polityczną (a w niej propagandę szeptaną), działanie przywódców 

opinii, spiralę milczenia, poprawność polityczną i manipulowane sondaże. Narzędziami 

zaś mogą być odpowiednio nagłośnione deklaracje, komunikaty, oświadczenia czy 

orędzia przywódców opinii, polityków, ekspertów [31]. Kuśmierski wyodrębnia dodat-

kowe składniki uczestniczące w formowaniu opinii publicznej, tj.: wyobrażenia 

o interesach grupowych, wzory kulturowe, stereotypy, mity, przesądy i uprzedzenia, 

pogłoski i plotki oraz wiedzę o faktach [32]. Znając te składniki i mechanizmy można 

stwierdzić, że media wywierają wpływ nie tylko poprzez przekazy w zakresie polityki 

czy opinii społecznych. Robią to również epatując treściami nastawionymi – mniej lub 

bardziej świadomie – na utrwalanie stereotypów, a więc swoistego kompasu społecznego 

w zakresie naszego postrzegania innych ludzi. Według teorii kategoryzacji społecznych 

są one ubocznym skutkiem normalnego funkcjonowania ludzkiego umysłu, czyli 

dzielenia napotykanych ludzi na kategorie i gromadzenia o nich wiedzy [20]. 

Analizując opinię publiczną należy jednak wziąć pod uwagę nie tylko stereotypy, 

przez pryzmat których patrzą ludzie, ale również heurystyki wypowiadania sądów, 

które aplikują do swoich wypowiedzi, a więc „drogi na skróty”, uproszczone reguły 

myślenia, które pozwalają na szybkie formułowanie opinii bez wnikliwej analizy treści. 

Najważniejsze z nich to: heurystyka dostępności (szacujemy prawdopodobieństwo 

wystąpienia danego zjawiska na podstawie łatwości znalezienia jego przykładów 

w swoim otoczeniu), heurystyka zakotwiczenia/dostosowania (zakładamy jakąś liczbę 

na podstawie już usłyszanej wartości, oscylując wokół niej, jak wokół kotwicy), heu-

rystyka symulacji (prognozujemy przebieg zdarzeń na podstawie łatwości wyobra-

żenia) i heurystyka reprezentatywności (opiniujemy przynależność danej jednostki na 

podstawie jej podobieństwa do innych jednostek w danej kategorii) [20]. Błędy 

logiczne, jak również podstawowe chwyty retoryczne używane często nieświadomie 

przez uczestników jakichkolwiek dyskusji, w manipulowaniu opinią publiczną są uży-

wane z pełną premedytacją, np. w reklamie czy w debacie politycznej. Do najpopu-

larniejszych kategorii „manowców umysłowych” zaliczyć można błędy rozumowania 

(np. odwołania ad personam, fałszywa dychotomia, demagogia) logiczne (np. rozumo-

wanie nie na temat – ignoratio elenchi, pozorne uzasadnienia), metodologiczne (odstę-

pstwa od metod procesów naukotwórczych, argumenty anegdotyczne), teoriopoz-

nawcze (np. bezkrytyczność, efekt Dunninga-Krugera) i semiotyczne (np. niewystar-

czająca zrozumiałość przekazu, homonimia, amfibolia, elipsa) [33]. 
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4. Podejście interdyscyplinarne: zastosowania Text Mining 

w bezpieczeństwie poznawczym 

Tekst jest cennym źródłem informacji i nośnikiem wiedzy, który daje wgląd w różne 

dziedziny, od marketingu i finansów po opiekę zdrowotną, psychologię i wreszcie 

dziedzinę bezpieczeństwa. Niestety również, jak zostało to już wielokrotnie wspomniane, 

tekst może być nośnikiem zmanipulowanych lub fałszywych treści. W ostatnich latach 

rozwinęły się i upowszechniły zupełnie nowe źródła tekstów, takie jak platformy 

mediów społecznościowych, fora internetowe oraz szeroko pojęte media cyfrowe. 

Równocześnie ogromne ilości danych tekstowych powodują, iż ich dokładna, mozolna 

i „ręczna” analiza jest dziś praktycznie niemożliwa. Z pomocą przychodzi automatycznie 

wykonywana eksploracja tekstu przy pomocy metod Text Mining. 

Text Mining to dyscyplina, która wyrasta z dziedzin Data Mining i przetwarzania 

języka naturalnego, lingwistyki komputerowej oraz sztucznej inteligencji. Jest to 

również zestaw metod analitycznych, technik statystycznych i narzędzi informatycznych, 

które pomagają wydobyć znaczącą, przydatną oraz nieznaną wcześniej wiedzę 

z danych tekstowych [34]. Główna różnica między Data Mining (eksploracją danych 

liczbowych) a Text Mining (eksploracją danych tekstowych) polega na tym, że Data 

Mining zwykle analizuje ustrukturyzowane dane, będące liczbami i wartościami, 

natomiast Text Mining polega na przetwarzaniu danych, które są nieustruktu-

ryzowanym tekstem. 

Najważniejsze metody Text Minigu obejmują: klasyfikację, klastrowanie, wykry-

wanie tematów i analizę sentymentu. Zadaniem klasyfikacji tekstu jest zaklasy-

fikowanie dokumentów tekstowych do z góry określonego zestawu kategorii, przy 

czym każdy dokument tekstowy reprezentowany jest jako tzw. worek słów, w którym 

znajdują się słowa wycięte z ich wcześniejszego kontekstu, czyli z ich położenia 

w zdaniu lub w dokumencie. Z kolei metody klastrowania tekstu służą do grupowania 

w kolekcji tekstowej podobnych dokumentów poprzez analizę ich zawartości [35]. 

Różnica między klasyfikacją tekstu a klastrowaniem dokumentów tekstowych polega 

na tym, że modele klasyfikacji wykorzystują dane uprzednio oznaczone etykietami na 

predefiniowane przez analityka kategorie, podczas gdy w przypadku klastrowania 

uzyskane kategorie są rezultatem analizy podobieństwa dokumentów tekstowych 

wykonanej przez algorytm klastrujący. Natomiast wykrywanie tematów (modelo-

wanie tematów) jest używane do wykrywania motywów przewodnich w kolekcji 

tekstowej. Ostatnia metoda – analiza sentymentu – służy do wykrywania wydźwięku 

emocjonalnego danego tekstu. Najbardziej podstawowy podział wykrytego wydźwięku 

dotyczy pozytywnego, negatywnego i neutralnego sentymentu badanej treści. 

Wszystkie wymienione metody Text Mining mogą być nieocenionym wsparciem 

filtrów poznawczych człowieka. W szczególności – człowieka narażonego na szum 

informacyjny, celową dezinformację i fake newsy. Zatem oparcie tych metod o głębsze 

poznanie zagrożeń bezpieczeństwa kognitywnego człowieka może zamienić dotychczas 

podejmowane działania naprawcze wobec już wyrządzonych szkód w wyprzedzające 

kroki prewencyjne. 

Dla zrozumienia potencjału, jaki kryje się za zastosowaniem takiego podejścia, dla 

każdej z metod Text Mining przytaczamy bieżące możliwości ich zastosowań w prze-

zwyciężaniu dezinformacji i fake newsów, badane na przestrzeni ostatnich lat: 
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1. Klasyfikacja 

Prosta metoda klasyfikacji nie wystarczy do poprawnego wyodrębnienia fake newsów 

z setek tysięcy komentarzy i postów, ponieważ metody klasyfikacji po pierwsze, nie są 

wyspecjalizowane w rozróżnianiu między fałszywymi a niefałszywymi wiadomościami, 

a po drugie, ich stosowanie wymaga ogromnej ilości mocy obliczeniowych i czasu 

w kontekście stałego napływu kolejnych treści. Aby przyspieszyć te prace naukowcy 

sięgają po rozwiązania sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence, AI). Sztuczna 

inteligencja na aktualnym etapie zaawansowania odwołuje się do zestawów instrukcji 

zwanych algorytmami oraz architektur opartych o sztuczne sieci neuronowe, symulu-

jących działanie neuronów biologicznych mózgu. Istnieje wiele algorytmów klasy-

fikacji dostępnych w uczeniu maszynowym i tzw. uczeniu głębokim, które mogą 

nauczyć się dostrzegać wzorce w tekście i na tej podstawie kategoryzować treści. 

Dzięki integracji sztucznej inteligencji i przetwarzania tekstowego można budować 

zaawansowane klasyfikatory, które wyodrębniają różnorodne cechy tekstu, a następnie 

włączają te cechy do klasyfikacji. Aby opracować klasyfikatory, które faktycznie uczą 

się czym są fake newsy, należy zmusić je do rozważenia kontekstów, w których 

pojawiają się zaprezentowane im dane tekstowe. 

Przykładowo, analiza poziomu dokładości klasyfikacji tekstu przeprowadzona 

przez Ahmeda, Hinkelmanna i Corradiniego dotyczyła trzech różnych klasyfikatorów 

uczenia maszynowego (Naïve Bayes, SVM, Passive Aggressive Classification) treno-

wanych na dwóch publicznie dostępnych zbiorach danych [36]. Pierwszy zbiór 

zawierał 18000 newsów zebranych z platform informacyjnych „New York Timesa”, 

„Guardiana” i „Bloomberga” w gorącym okresie przedwyborczym w USA w 2016 roku. 

Newsy te były uprzednio oznaczone przez etykiety binarne (0 lub 1), oznaczające 

odpowiednio prawdziwy news oraz fake news. Drugi zbiór danych zawierał 5000 

artykułów prasowych zebranych z Signal Media News, w którym newsy również były 

oznaczone przez te same etykiety binarne. Wyniki badania Ahmeda, Hinkelmanna 

i Corradiniego sugerują, że zastosowane podejście pomaga w klasyfikowaniu fałszywych 

wiadomości: zaobserwowano, że proponowane modele klasyfikacyjne osiągnęły 

najwyższą dokładność klasyfikacji do 93% z klasyfikatorem Passive Aggressive 

Classification, 85% z Naïve Bayes i 84% z SVM. Z kolei Ott i in. zastosowali 

klasyfikator SVM z funkcjami LIWC+ Biggrams, który osiągnął poziom dokładności 

do 89%, łącząc w sobie również cechy stylometryczne, takie jak częstości występowania 

słów mało istotnych, powtarzalność słów oraz występowanie specyficznych językowych 

struktur [37]. Podkreślić przy tym należy, iż każdy fake news ma zazwyczaj inną 

charakterystykę, co utrudnia zbudowanie klasyfikatora, który dogłębnie sprawdziłby 

treść każdej wiadomości. 

Kolejnym przykładem może być badanie wykonane przez Kim i in. dotyczące 

błędnych informacji na temat żywności i suplementów diety, w tym zwłaszcza czosnku, 

które były szeroko rozpowszechniane u progu epidemii COVID-19. Badanie to miało 

na celu zastosowanie modelu sieci neuronowych BERT do klasyfikacji dezinformacji 

na temat czosnku w kontekście COVID-19 na Twitterze [38]. Badacze wykorzystali 

5929 oryginalnych tweetów wzmiankujących jednocześnie czosnek i COVID-19 (4151 

tweetów do nauczenia klasyfikatora i 1778 do testowania). Tweety były ręcznie 

oznaczane jako „dezinformacja” i „inne”. Model BERTweet-large wykazał się pozio-

mem 91% skuteczności w klasyfikowaniu dezinformacji w tweetach. Dzięki takim 
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wynikom można wskazać, iż sieci neuronowe mogą wspomagać wykrywanie 

fałszywych informacji i są przydatne do klasyfikowania dezinformacji na Twitterze w 

odniesieniu do różnorodnych tematów. Równocześnie, ponieważ BERTweet-large jest 

modelem BERT specyficznym dla tweetów, trudno byłoby go zastosować na innych 

platformach społecznościowych. Dodatkowo wszystkie algorytmy klasyfikacji sztucznej 

inteligencji wymagają trenowania na ogromnych korpusach tekstowych, które muszą 

zostać uprzednio oznaczone etykietami „ręcznie” przez badaczy. Jest to właściwie 

największe wyzwanie w tym obszarze: niedostępność dużych, oznaczonych korpusów 

tekstowych, które mogłyby służyć jako zbiory treningowe ukierunkowane na wykry-

wanie fałszywych wiadomości i flagowanie dezinformacji. Główne platformy mediów 

społecznościowych stosują już co prawda narzędzia sztucznej inteligencji do oznaczania 

fałszywych informacji lub hejtu i mowy nienawiści, ale klasyfikacja treści w internecie 

nadal nie jest prosta. 

2. Klastrowanie 

Poprzez zastosowanie technik klastrowania tekstu można m.in. wyizolować i ujawnić 

podstawowe czynniki, cechy lub podmioty dezinformacji – a zatem np. zidentyfikować 

i scharakteryzować klastry użytkowników mediów społecznościowych, którzy rozprze-

strzeniają fake newsy, tym samym docierając do głównych węzłów dezinformacji. 

Dalej można przeprowadzić analizę takich skupisk użytkowników pod kątem 

wykrywania sieci powiązanych kont, ich historii w portalach społecznościowych oraz 

położenia geograficznego i tym samym zadziałać w zarodku, poprzez usuwanie 

głównych punktów dystrybucji fałszywych treści. 

Niewątlipwym wyzwaniem w przeciwdziałaniu dezinformacji jest automatyczne 

identyfikowanie samej treści fałszywych wiadomości poprzez ich klastrowanie (grupo-

wanie w skupiska) i powiadamianie użytkowników o charakterze newsów, wpisów, 

artykułów, z którymi mają do czynienia online. W wyniku analizy takich klastrów 

można na przykład ujawnić różne wspólne cechy stosowanego słownictwa ich 

twórców i powtarzalne schematy w konstrukcji wypowiedzi [39]. To jednak nie jedyne 

możliwości, jakie niesie ze sobą użycie klastrowania. Następnie można bowiem prze-

prowadzić analizę takich skupisk pod kątem wykrytych słów kluczowych, opisujących 

każdy klaster, by finalnie zidentyfikować tematykę każdego klastra. 

Przykładowo, Hosseinimotlagh i in. postanowili poprzez klastrowanie podzielić na 

różne rodzaje i zidentyfikować ponad 12 000 fałszywych wiadomości [40]. Zapropo-

nowali oni schemat tensorowy, który wykorzystuje kontekst pojęciowy poprzez 

uchwycenie relacji przestrzennych między treścią każdej wiadomości. Wyniki 

Hosseinimotlagha i jego zespołu pokazały, że zaproponowany algorytm tensorowy był 

w stanie podzielić wszystkie, różniące się od siebie, fałszywe wiadomości w zebranym 

korpusie tekstu na następujące klastry tematyczne: stronniczość, nienawiść, teorie 

spiskowe, satyra, śmieciowa nauka, wiadomości państwowe. Stronniczość dotyczyła 

wiadomości, które promują propagandę polityczną i rażące zniekształcanie faktów; 

nienawiść grupowała wiadomości aktywnie promujące wszelkiego rodzaju dyskrymi-

nację; teorie spiskowe to grupa wiadomości będących promotorami szeroko pojętego 

konspiracjonizmu; satyra to źródła, które dostarczają humorystycznych komentarzy do 

bieżących wydarzeń w formie fake newsów; śmieciowa nauka skupia wiadomości 

promujące pseudonaukę, metafizykę, błędy naturalistyczne i inne wątpliwe z naukowego 

punktu widzenia twierdzenia; wreszcie klaster wiadomości państwowe grupuje wiado-
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mości dystrybuowane w represyjnych reżimach przez oficjalne media działające pod 

presją sankcji rządowych. Wykonane przez Hosseinimotlagha i innych klastrowanie 

odznaczało się wysoką jednorodnością poszczególnych grup (średnia jednorodność na 

grupę do 80%), a różnorodności wartości odstających były zredukowane do 2,5%. 

3. Wykrywanie tematów 

Treść fałszywych wiadomości bywa znacznie zróżnicowana pod względem tematów, 

stylów pisania i używanego słownictwa – w tym wypadku metody klasyfikacji i kla-

strowania raczej nie dadzą istotnych wyników. Z pomocą przychodzi jednak metoda 

wykrywania tematów. Przykładowo, analiza text miningowa przeprowadzona przez 

NATO StratCom w 2018 roku próbowała ocenić wpływ rosyjskiego trollingu na 

rozpowszechnianie dezinformacji w skandynawsko-bałtyckim środowisku informa-

cyjnym [41]. Badaniu poddano 3671 treści artykułów na temat aneksji Krymu we 

wschodniej Ukrainie, zamieszczonych na różnych portalach internetowych w języku 

rosyjskim, litewskim, łotewskim, estońskim i polskim. Przebadano także wszystkie 

komentarze pod tymi artykułami. Analiza wykazała, że komentarze tzw. trolli do 

danego artykułu były zwykle związane ze wzrostem ilości komentarzy publikowanych 

przez użytkowników nie będących trollami, jeśli ci ostatni inicjowali specyficzne wątki 

dyskusji, wykryte również w toku analizy wykrywania tematów. Na przykład, gdy 

poprzez dezinformację dany tekst podsycał hejt na tle sporów narodowych, etnicznych 

i wyznaniowych – właśnie takie artykuły częściej komentowały trolle, w efekcie 

eskalując mowę nienawiści. Wskazuje to na tendencję do wyszukiwania przez agentów 

wpływu swoistych zarodków konfliktów oscylujących wokół danego tematu, na 

których można oprzeć całą strategię dalszej dezinformacji. 

Z kolei Gautam i in. wykorzytali zbiór danych fałszywych wiadomości dotyczą-

cych COVID-19 [42]. Był to ręcznie oznaczony zbiór danych zawierający 10 700 

postów opublikowanych w mediach społecznościowych oraz artykułów (z prawdzi-

wymi i fałszywymi wiadomościami) dotyczących COVID-19. Artykuły z fałszywymi 

wiadomościami były zbierane z kilku witryn i narzędzi do sprawdzania faktów, 

podczas gdy prawdziwe i wiarygodne artykuły były zbierane z Twittera za pomocą 

zweryfikowanych narzędzi samego Twittera. Używając architektury sieci neuronowej 

XLNet z probabilistycznym modelowaniem tematycznym LDA badacze wykazali, że 

wykrywanie tematów (w tym wypadku związanych z COVID-19) w zbiorze 

treningowym przyczyniło się do zwiększenia możliwości wykrycia fałszywych 

wiadomości. Rozkłady prawdopodobieństwa tematów zwiększały moc dyskryminacyjną 

modelu, dzięki czemu ta metoda okazała się bardzo wydajna do dalszego wnio-

skowania. 

Różnice lub podobieństwa tematów między wiadomościami oznaczonymi jako 

fałszywe i prawdziwe były badane także przez Xu i in. [43]. Zbiór danych składał się 

z czterdziestu – prawdziwych i fałszywych – bardzo popularnych trendów wiadomości 

zebranych w 2016 roku w okresie trzech miesięcy z dziesiątek serwisów informa-

cyjnych: z tych znanych ze swojego dezinformacyjnego charakteru, ale także z szano-

wanych głównych serwisów informacyjnych, takich jak „New York Times”, „Washington 

Post”, „NBC News”, „USA Today” i „Wall Street Journal”. Analiza Xu i in., poza 

zastosowaniem modelowania LDA, była uzupełniona o zbadanie podobieństwa 

dokumentów spośród fałszywych, prawdziwych i hybrydowych artykułów informa-

cyjnych. Tematy wykryte w fałszywych wiadomościach (w badanym zbiorze danych), 
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skupiały się głównie na trzech wątkach: nazwiskach rządzących (np. prezydentów, 

członków parlamentu), określeniach dotyczących pojęć abstrakcyjnych (np. czas, 

informacja, stan) oraz wykonywanych czynnościach (np. powiedział, będzie, kandyduje). 

Tematy wykryte w wiadomościach prawdziwych skupiały się na wątkach takich jak: 

ważne osoby (zarówno nazwiska, jak i pełnione funkcje, np. prezydent, a także podmiot 

zbiorowy „ludzie”), źródła informacji (np. Facebook, ludzie, nazwiska polityków) oraz 

przymiotniki dotyczące popieranej partii (np. republikanie, demokraci). Wreszcie 

hybrydowy zbiór tekstów pozwolił na wyłonienie następujących tematów: dotyczących 

osób (ludzie, politycy, Amerykanie), nazwisk prezydentów i partii, z której się wywodzą, 

informacji związanych z konkretną kontrowersyjną osobą (np. Donald Trump). 

Badanie to pokazuje, jak trudno jest interpretować wyniki wykrywania tematów w celu 

skutecznego identyfikowania fałszywych wiadomości – w tym zakresie istnieje 

niewielka, bardzo subtelna różnica między fałszywymi a prawdziwymi wiadomościami. 

Jednocześnie odsłania ono obiecujący aspekt wykorzystania podobieństwa dokumentów 

do rozróżniania fałszywych i prawdziwych wiadomości poprzez pomiar podobieństwa 

testowanych dokumentów do wcześniej opracowanego korpusu fałszywych i prawdzi-

wych wiadomości. 

4. Analiza sentymentu 

Posty i komentarze użytkowników mediów społecznościowych, a także wpisy na 

blogach, są bogatym źródłem informacji o samych użytkownikach. Czytając ich treści 

nie tylko zapoznajemy się z opinią autorów w danej kwestii, ale również poznajemy 

ich postawy wobec danego zjawiska wyrażone w wydźwięku emocjonalnym, poziomie 

zaangażowania emocjonalnego i nastrojach, które są przydatne w wykrywaniu 

fałszywych wiadomości i dezinformacji. Twórcy fake newsów często stosują różne 

chwyty stylistyczne, by zapewnić jak najszersze rozpowszechnianie swoich wpisów, 

a jednym z takich zabiegów jest właśnie apelowanie do emocji odbiorców. Zauważenie 

tej prawidłowości skłoniło niektórych naukowców do użycia metody analizy senty-

mentu do wykrywania dezinformacji i fałszywych wiadomości. 

W badaniach nad dezinformacją w mediach społecznościowych Shu i in. wykazali, 

iż silna polaryzacja sentymentu postów i komentarzy odznacza się wysokim prawdo-

podobieństwem ich fałszywości [44]. Również Bhutani i in. udowodnili w swoich 

badaniach, że sentyment wyrażony podczas pisania wiadomości lub artykułu informa-

cyjnego może służyć jako kluczowy czynnik decydujący w procesie identyfikowania 

wiadomości jako fałszywych lub prawdziwych [45]. Zastosowali oni klasyfikator 

Naive-Bayes, aby określić sentyment tekstów, a następnie wykorzystali go jako główną 

cechę klasyfikatorów Multinomial Naive-Bayes i Random Forest do wykrywania 

fałszywych wiadomości, przy czym ten ostatni uzyskiwał najlepsze wyniki na poziomie 

dokładności 84,3%. Podobnie, analizując wydźwięk emocjonalny w treściach 

mikroblogów, wiadomości ze sprzecznymi punktami widzenia najczęściej okazywały 

się fake newsami według badań Jin i in. [46]. Cui i in. badali także, czy ukryty 

(niejawny) wydźwięk emocjonalny zaszyty w komentarzach użytkowników w mediach 

społecznościowych wspiera odróżnianie fałszywych wiadomości od wiarygodnych 

treści [47]. Walidacja ich wielomodalnego modelu klasyfikacyjnego Sentiment-Aware 

Multi-Modal Embedding przy użyciu dwóch rzeczywistych zbiorów danych – PolitiFact 

(serwis dziennikarski weryfikujący fakty, sprawdzając konkretne wypowiedzi polityków) 
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i GossipCop (plotki dotyczące celebrytów) – pokazała skuteczność na poziomie ok. 

90% w wykrywaniu fałszywych wiadomości. 

Sprzeczne informacje lub sprzeczne punkty widzenia mają kluczowe znaczenie do 

weryfikacji wiadomości, jednak wciąż trudno je wykryć, zwłaszcza w przypadku 

analiz dziesiątek lub setek stron zagregowanych treści. Teksty takie są często podparte 

wypowiedziami naukowców: autorami dezinformacyjnych artykułów nierzadko są 

ludzie z tytułami naukowymi, jednak uprzednio odsunięci od pracy na uniwersytetach, 

pozbawieni możliwości publikacji lub wcześniej demaskowani jako propagatorzy 

dezinformacji, wypowiadający się poza swoją utytułowaną dziedziną, ekstrapolując 

sam tytuł naukowy do podniesienia wiarygodności treści. Naukowcy ci przedstawiani 

są często jako autorytety, ponieważ wpasowują się nie tylko w jedną z zasad wywierania 

wpływu (odwołanie do autorytetu), ale również w popularną pułapkę logiczną, jaką 

jest błąd konfirmacji, a więc przyjęcie za fakt takiej informacji, która potwierdza 

preferowane przez nas założenie. Zastosowana w takim przypadku analiza sentymentu 

pozwala wyłonić ukryty – w pozornie neutralnym tekście – negatywny wydźwięk 

emocjonalny, manipulujący odbiorem poznawczym czytelnika. 

Różnice między fałszywymi a prawdziwymi wiadomościami w ramach analizy 

sentymentu badali także Horne i Adali na zbiorze danych Silverman’s Buzzfeed 

Political News Data [48]. Analizowali oni wiadomości polityczne pod kątem polaryzacji 

sentymentu dla każdego zdania, jego cechy stylistyczne (częstość każdej części mowy 

w artykule, interpunkcję, cytaty, negacje, słowa nieformalne i przekleństwa, pytania, 

słowa pisane z wielkiej litery), a także złożoność słowa (liczba sylab w słowach, 

stosunek unikalnych słów oraz liczba popularnych słów i specjalistycznego słownictwa) 

oraz złożoność zdania (liczba słów w zdaniu, głębokość drzewa składni zdania dla fraz 

rzeczownikowych i czasownikowych). Odkryli oni, że pozytywne i negatywne nastroje 

były statystycznie istotnymi cechami odróżniającymi treść prawdziwych i fałszywych 

wiadomości w zestawie danych dotyczących wiadomości politycznych. Rezultaty te 

nie powtórzyły się, gdy brano pod uwagę tylko nagłówki wiadomości – prawdopo-

dobnie były one zbyt krótkie dla rozważenia analizy sentymentu[49]. 

5. Podsumowanie 

Pomimo zdolności obronnych człowieka wobec wpływu na zachowania i postawy, 

często nie mamy szans na utrzymanie homeostazy w dzisiejszym cyfrowym świecie, 

zdominowanym przez skrajnie stronnicze treści, szum informacyjny, dezinformację 

i fake newsy. W najlepszym razie – stajemy się ofiarami mniej lub bardziej wyrafino-

wanej manipulacji, zamykając się i radykalizując w informacyjnych bańkach. W naj-

gorszym – możemy stać się narzędziem w rękach skrajnych ugrupowań, drastycznie 

odcinając się od zróżnicowanych treści, prezentując mowę nienawiści, powielając 

szkodliwe i fałszywe treści, lub posunąć się jeszcze dalej, do czynów o charakterze 

terrorystycznym. 

Kroki zaradcze podejmowane przez instytucje państwowe, badaczy wielu dziedzin, 

decydentów w sektorze prywatnym oraz pracowników oświaty i aktywistów – 

edukatorów są widoczne w przestrzeni i debacie publicznej oraz docierają do coraz 

szerszego grona odbiorców w każdej grupie wiekowej. Dalszy postęp w wykrywaniu 

dezinformacji i fake newsów, a także rozwój coraz lepszych metod i narzędzi do 

pokonywania dezinformacji oraz prewencja i edukacja w tych zakresach jest jednak 
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nadal palącą kwestią społeczną ze względu na rosnącą złożoność, różnorodność 

i multimodalność fałszywych informacji. Dostępne są już częściowo zautomatyzowane 

rozwiązania Text Mining, związane z przetwarzaniem języka naturalnego, uczeniem 

maszynowym oraz różnymi technikami wykrywania fake newsów i przeciwdziałania 

dezinformacji. Zautomatyzowane rozwiązania, choć nie zastępują ludzkiej ekspertyzy, 

pomagają w ocenie prawdziwości i wiarygodności napotkanych w Internecie treści. 

Narzędzia te służą jednak bardziej zaawansowanym użytkownikom, biegle posługu-

jącym się wiedzą programistyczną i są nastawione na wsparcie mechanizmów wykry-

wania dezinformacji i fake newsów przez platformy społecznościowe, factchecking-

owe, czy na potrzeby mediów. Brakuje powszechnych darmowych rozwiązań, 

z których mógłby korzystać każdy użytkownik Internetu na co dzień. Dostępne obecnie 

narzędzia, a więc uproszczone interfejsy zaawansowanych technik Text Miningu są 

często płatne lub wciąż wymagają choćby podstawowej wiedzy programistycznej. 

Połączenie wysiłków ekspertów z dziedzin bezpieczeństwa, kryminologii, kogni-

tywistyki, psychologii, socjologii, cyberbezpieczeństwa, informatyki, sztucznej inteli-

gencji, Data Science i Text Mining w ramach wschodzącej dziedziny bezpieczeństwa 

poznawczego człowieka może stanowić przełom w podejściu do przeciwdziałania 

dezinformacji, fake newsom, a także szeroko pojętym przestępstwom internetowym, 

których wspólnym mianownikiem jest manipulacja i znajomość mechanizmów 

poznawczych człowieka. Tak zaimplementowana interdyscyplinarność jest w naszej 

opinii nie tylko kluczem do dalszego rozwoju metod przeciwdziałania nowym 

zagrożeniom i dogłębnej ich znajomości, ale również do tak potrzebnego przejścia 

z technik defensywnych i naprawczych do ofensywnych i prewencyjnych. 
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Text Mining w przeciwdziałaniu dezinformacji: bezpieczeństwo poznawcze 

człowieka 

Streszczenie 

Pomimo niezaprzeczalnie pozytywnej roli Internetu w przekształcaniu świata w globalną wioskę, internet 

jest także kanałem, poprzez który każdego dnia ludzkość zalewana jest informacjami, w tym także tymi 

nieprawdziwymi. Zmanipulowane treści dezinformacyjne wykorzystują mechanizmy uprzedzeń poznaw-

czych, wzorców behawioralnych lub emocjonalnych oraz nawyki użytkowników, dlatego są tak trudne do 

rozróżnienia od faktów. Celem niniejszego rozdziału jest analiza tych kwestii zarówno z perspektywy 

bezpieczeństwa poznawczego, jak i dziedziny Text Mining, wskazująca na potrzebę interdyscyplinarnego 

podejścia do przeciwdziałania dezinformacji. Wiedza o metodach Text Mining jest nadal mało znana 

szerokiemu gronu odbiorców, tak samo jak rodząca się dopiero dziedzina bezpieczeństwa poznawczego. 

Rezultat mariażu tych dziedzin w kontekście przeciwdziałania dezinformacji może przyczynić się do 

przejścia z technik defensywnych i naprawczych do ofensywnych i prewencyjnych. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo poznawcze, text mining, przeciwdziałanie dezinformacji, wykrywanie 

fake newsów 

Text Mining in overcoming disinformation: human cognitive security 

Abstract 

Despite the undeniably positive role of the internet in transforming the world into a global village, the 

internet is also a channel through which humanity is flooded with information every day, including 

misleading and fake one. Manipulated disinformation content exploits human cognitive biases, behavioral 

or emotional patterns, and user habits, which is why it is so difficult to distinguish it from the facts. The 

aim of this chapter is to analyze these issues both from the perspective of cognitive security and the field of 

Text Mining, pointing to the need for an interdisciplinary approach to counteracting disinformation. The 

knowledge of Text Mining methods is still little known to a wider audience, as is the emerging field of 

cognitive security. The result of merging these domains in the context of counteracting disinformation may 

contribute to the shift from defensive and corrective techniques to offensive and preventive ones. 

Keywords: human cognitive security, text mining, overcoming disinformation, fake news detection 
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Elżbieta M. Mach1  

W drodze do dorosłości.  

(Nie)nowe wyzwania dla edukacji wczesnoszkolnej 

1. Wstęp 

Niniejszy artykuł „W drodze do dorosłości. (Nie)nowe wyzwania dla edukacji 

wczesnoszkolnej” powstał w wyniku inspiracji zagadnieniami poruszanymi podczas 

VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Edukacja – problemy, wyzwania 

i perspektywy”, która odbyła się pod patronatem Fundacji na rzecz promocji nauki 

i rozwoju TYGIEL. Poruszane zagadnienia z jednej strony każą spojrzeć na edukację 

wczesnoszkolną w kontekście nowych wyzwań i przemian, jakim podlega polska 

szkoła osadzona w globalnej baumanowskiej [1] zmieniającej się rzeczywistości XXI 

wieku, a z drugiej strony implikują analizę kompetencji, jakie uczeń powinien nabyć 

w drodze do dorosłości, by stać się aktywnym i świadomym obywatelem, umiejącym 

funkcjonować w owej nieprzewidywalnej dorosłej rzeczywistości.  

Permanentnie fluktuująca realność stanowi ramy funkcjonowania szkoły, a także 

buduje konteksty dydaktyczne i wychowawcze, które winny być uwzględniane podczas 

konstruowania wytycznych edukacyjnych oraz programów nauczania i wychowania. 

Szkoła bowiem nie funkcjonuje ani w wyimaginowanym idealnym świecie, ani 

w pustce cywilizacyjnej oderwanej od społeczno-polityczno-ekonomicznego „tu i teraz”, 

które odnosi się również do perspektywy lokalnej/regionalnej, narodowej, europejskiej 

i globalnej. Ponadto szkoła nie funkcjonuje poza osobistymi doświadczeniami ucznia 

i obecnością jego rodziny w lokalnej rzeczywistości.  

Proces edukacyjny uwikłany jest w sieć czynników, których moc oddziaływania 

jest zmienna – w zależności od wybranej przez szkołę hierarchii celów dydaktycznych 

i wychowawczych, jak również relacji między procesem nauczania i uczenia się. 

Wyzwania, perspektywy i szanse, przed jakimi stoi współcześnie szkoła (zarówno 

szkoła polska, jak i szkoły w Europie), nabierają szczególnego znaczenia w kontekście 

edukacji wczesnoszkolnej, która stanowi propedeutyczny etap kształtowania kompetencji 

i postaw przyszłych dorosłych.  

Na rzecz przeprowadzenia niniejszych rozważań autorka dokonała analizy 

cytowanych w dalszej części dokumentów Ministerstwa Edukacji Narodowej (obecnie 

Ministerstwa Edukacji i Nauki) oraz deklaracji programowej partii rządzącej, kreującej 

narodową politykę oświatową; dokonała analizy literatury, a także w ramach badań 

pilotażowych – przeprowadziła 7 rozmów z randomowo dobranymi nauczycielami klas 

I-III ze szkół województwa małopolskiego i świętokrzyskiego oraz od 10 respondentów 

uzyskała informacje w formie uzupełnionych online kwestionariuszy ankiet.  
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2. Edukacja wczesnoszkolna jako szczególny okres edukacyjny 

Edukacja wczesnoszkolna towarzyszy uczniowi w drodze do dorosłości; współ-

tworzy tę drogę, pomaga przebyć jej meandry i wskazuje cel, do którego ona prowadzi. 

Uczeń w wieku wczesnoszkolnym jest ciekawy nowości, gotowy do zadawania pytań, 

chętny do aktywnego podejmowania wyzwań. Poznaje świat holistycznie, w działaniu, 

poprzez przeżywanie i bezpośrednie doświadczanie, zdobywa wiedzę, doświadczenie 

i kompetencje w procesie socjalizacji. Z czasem operacje konkretno-obrazowe 

zastępuje myślenie symboliczne i abstrakcyjne, które wspiera samodzielne uczenie się, 

bez konieczności osobistego uczestniczenia w analizowanych procesach. Etap edukacji 

wczesnoszkolnej to ten, w którym uczeń wymaga wzmożonej aktywności fizycznej, 

manipulowania przedmiotami, uczestniczenia w działaniach i zdarzeniach, osadzenia 

swojej aktywności w grupie koleżeńskiej/społecznej, dzięki czemu będzie mógł 

podzielić się z rówieśnikami swoimi przeżyciami, wymienić doświadczenia, zakomu-

nikować potrzeby. Bezpośrednie uczestnictwo lub przyjmowanie ról społecznych 

w oparciu o teksty literackie lub dzieła artystyczne wyzwala motywację do działania 

wspartą potężnym ładunkiem emocjonalnym. Nie bez znaczenia jest w tym okresie 

rozwojowym nauczyciel, który dla ucznia staje się niezaprzeczalnym autorytetem 

i wzorem do naśladowania, który wprowadza ucznia w świat zasad moralnych 

i legitymizuje uczniowski sposób postrzegania dobra i zła.  

Okres edukacji wczesnoszkolnej, jak podkreśla Irena Adamek [2, s. 167-180], określa 

się jako wiek rozumu i pamięci, wiek społeczny, aktywności i ekspansji. W tym właśnie 

okresie następuje gwałtowny skok rozwojowy rozumienia zjawisk w otaczającym 

ucznia świecie, intensywny przyrost zapamiętywanych pojęć, nawyków ruchowych, 

zasad rozwiązywania problemów/zagadnień, przy równoczesnym imperatywie wielo-

krotnego powtarzania działań; wzrost wagi budowania relacji, przyjmowania ról 

społecznych oraz uczenia się w działaniu, intensyfikacja przeżyć i ekspansji pozna-

wczej, jak również wyrażanie siebie poprzez aktywne działanie, zabawę, twórczą 

aktywność. W tym również okresie rozwojowym i edukacyjnym w kontekście 

przygotowania ucznia do dorosłości, niezwykle istotne jest indywidualizowanie 

procesu edukacji i dostosowanie go nie tylko do kompetencji poznawczych i predys-

pozycji rozwojowych ucznia, ale także do czynników społecznych i kulturowych, 

sposobu funkcjonowania jego rodziny w lokalnej społeczności, wyniesionych 

z wychowania domowego i przedszkolnego wzorów zachowania i reagowania na 

bodźce, sposobów rozwiązywania konfliktów i umiejętności komunikowania swoich 

oczekiwań, postaw i opinii.  

Szczególnie istotne jest to w przypadku edukacji między- i wielokulturowej opisy-

wanej przez Jerzego Nikitorowicza [3]. W tym okresie edukacyjnym sprawdzają się 

metody edukacji holistycznej Johna Deweya [4], podkreślającego wagę procesu 

socjalizacji w edukacji małego dziecka; działania symulacyjne promowane przez 

Wincentego Okonia, jak podkreśla I. Adamek [2, s. 44], pozwalające doświadczać 

modelowej rzeczywistości, dzięki wprowadzaniu ucznia w omawiane zagadnienia 

poprzez opis, wyjaśnianie, aktywne działanie oraz zadania normatywne.  

Użyteczna jest także metoda modelowania Krzysztofa Konarzewskiego [5, s. 87-

121], jak również koncepcja kształcenia wyzwalającego opisywana przez Władysława 

Puśleckiego [6], która sprawdzi się nie tylko podczas zajęć lekcyjnych, interioryzując 
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nabywane treści edukacyjne, ale przede wszystkim w procesie socjalizacji, także w poza-

dydaktycznych działaniach szkoły.  

W poszukiwaniu złotego środka edukacyjnego, można by długo jeszcze przytaczać 

pomysły myślicieli pedagogicznych; jednakże zmienność otaczającej ucznia rzeczy-

wistości (w tym edukacyjnych dyskursów) i nieprzewidywanych warunków prowa-

dzenie procesu edukacyjnego (np. wybuch pandemii, działania wojenne, kryzys 

ekonomiczny i migracyjny, gwałtowny rozwój multimediów i digitalizacja edukacji) 

obecnych w otoczeniu szkoły i w procesie kształcenia, podobnie jak niedookreślona 

przyszłość, w jakiej przyjdzie żyć dzisiejszym pierwszoklasistom, implikują konieczność 

permanentnej aktualizacji podejść edukacyjnych i eklektycznego konstruowania 

procesu dydaktyczno-wychowawczego skierowanego na realizację kluczowych, długo-

terminowych priorytetów edukacyjnych przy pomocy krótkoterminowych pakietów 

wykonawczych. Tempo przemian cywilizacyjnych, za którymi musi nadążyć szkoła, 

nie pozwala na skonstruowanie stałego zestawu treści, metod i celów edukacyjnych 

przeznaczonego nie tylko dla całego procesu edukacji szkolnej, ale nawet dla 

krótkiego, trzyletniego okresu edukacji wczesnoszkolnej.  

3. Kompetencje kluczowe i przekrojowe jako kierunkowskazy 

edukacyjne 

W drodze do dorosłości – kierunki rozwoju ucznia są wyznaczane przez osiągane 

kompetencje, a wraz z nimi umiejętności, świadome potrzeby i nastawienia, jak również 

określony poziom wiedzy. Zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i polityki 

krajowej definiowane i określane są założenia rozwoju polityki edukacyjnej, przekła-

dające się następnie na konkretne zadania edukacyjne dedykowane poszczególnym 

etapom edukacyjnym.  

W roku 2018 Komisja Europejska wydała „Zalecenie Rady w sprawie kompetencji 

kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie” [7], zwracając szczególną uwagę 

na konieczność wzmocnienia tożsamości europejskiej w wymiarze edukacyjnym 

i kulturowym, dzięki czemu tworzony europejski obszar edukacji ułatwi współpracę 

i zwiększy mobilność uczących się, kadry edukacyjnej i szkoleniowej oraz instytucji 

edukacyjnych i szkoleniowych.  

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 [8], choć główny nacisk kładzie na 

przygotowanie obywateli do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy, to wskazuje 

również obszary edukacyjne, międzynarodowe rekomendacje dotyczące wyników 

i ustaleń w zakresie umiejętności i kompetencji, które mogą być wykorzystane w naucza-

niu początkowym.  

Według Parlamentu Europejskiego kompetencje są definiowane jako  

połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kom-

petencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji 

i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej 

i zatrudnienia [9, s. 4]. 

Kompetencje podstawowe zwane również kompetencjami kluczowymi, definio-

wane są jako połączenie wiedzy, umiejętności, postaw, potrzebnych do samorealizacji 

i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia 

[10, s. 7]. Uszeregowane zostały one w osiem kategorii:  
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1. porozumiewanie się w języku ojczystym;  

2. porozumiewanie się w językach obcych; 

3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 

4. kompetencje informatyczne; 

5. umiejętność uczenia się; 

6. kompetencje społeczne i obywatelskie; 

7. inicjatywność i przedsiębiorczość; 

8. świadomość i ekspresja kulturalna. 

W kontekście omawianego zagadnienia, czyli przeprowadzania ucznia od 

beztroskiego dzieciństwa do odpowiedzialnego i aktywnego obywatelstwa, kluczowe 

kompetencje społeczne i obywatelskie nabierają szczególnej wagi. Do nich między 

innymi zaliczmy umiejętności interpersonalne – wśród których znajdujemy między 

innymi: umiejętność współpracy w grupie (także międzykulturowej), komunikowania 

się – zarówno aktywnego słuchania, jak i konstruktywnego wyrażania własnych myśli, 

argumentowania i obrony swojego stanowiska i poglądów. Kompetencje społeczne 

i obywatelskie opierają się na współpracy, asertywności oraz prawości, umiejętności 

osiągania kompromisów. Definicja mówi, że są to kompetencje osobowe, interper-

sonalne i międzykulturowe obejmujące pełny zakres zachowań przygotowujących osoby 

do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, […] 

a także rozwiązywania konfliktów w razie potrzeby [10, s. 8]. Kompetencje obywatelskie 

przygotowują osoby do pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu 

o znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych oraz poczuwanie się do aktyw-

nego i demokratycznego uczestnictwa [10 s. 7-8].  

Kompetencje obywatelskie dotyczą rozumienia pojęć demokracji, sprawiedliwości, 

równości, obywatelstwa i praw obywatelskich, jak również sposobu sformułowania ich 

w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz międzynarodowych deklaracjach 

i porozumieniach. Obejmują także interesowanie się bieżącymi wydarzeniami na arenie 

międzynarodowej i krajowej, znajomość struktur UE oraz ich funkcji, a także roli jaką 

pełnią, zaangażowanie w lokalne i międzynarodowe/unijne życie społeczne i polityczne, 

rozumienie i akceptację europejskich wartości i praw człowieka oraz stosowanie ich 

w codziennym funkcjonowaniu [10, s. 8]. 

Druga grupa kompetencji to kompetencje przekrojowe, które mają na celu 

przygotować człowieka do funkcjonowania w nieprzewidywalnej przyszłości [11]. 

Wyposażyć go w wartości, przekonania, umiejętności, wiedzę i postawy na tyle 

elastyczne i obszerne, aby ułatwić mu dostosowanie się do funkcjonowania w zgloba-

lizowanym, zinformatyzowanym i wielokulturowym świecie, o zmiennej architekturze 

demograficznej; gdzie ciągłym przemianom ulega katalog wartości; gdzie wyzwania 

rynku pracy określają wartość i użyteczność poszczególnych zawodów, a procesy 

globalizacji i polaryzacji budują nowe struktury i układy społeczno-ekonomiczne 

i układają je na spektrum pomiędzy równością a wykluczeniem. Jeżeli do tego obrazu 

dołożyć zmianę funkcjonalności i struktury rodziny, form społecznego życia i współ-

życia, przy równoczesnej swobodzie mobilnościowej, można dojść do wniosku, że 

uprzedni model kształcenia i uprzednio oczekiwane umiejętności, świetnie sprawdzające 

się w XX wieku, są niewystarczające w katalogu potrzeb edukacyjnych pokolenia 

wieku XXI. Stąd tak wielką wagę przywiązuje się obecnie do wymienionych poniżej 

kompetencji przekrojowych [12], definiowanych jako kompetencje ogólnie nabyte 
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w jakimkolwiek kontekście (w wyniku edukacji formalnej, nieformalnej, pozaformalnej 

[13]) lub w celu opanowania szczególnej sytuacji/problemu. Istotną ich cechą jest to, 

że mogą być zastosowane w nowych sytuacjach lub przeniesione do nowego kontekstu. 

Wojciech Stęchły wskazuje, iż kompetencje przekrojowe obejmują określoną wiedzę, 

postawy/przekonania, umiejętności i ich afirmację. Należą do nich:  

• kompetencje międzykulturowe – czyli umiejętność efektywnego i odpowiedniego 

komunikowania się z ludźmi innych kultur; rozumienie specyficznych dla kultury 

koncepcji percepcji, myślenia, odczuwania i działania;  

• świadomość globalna – czyli dostrzeganie specyficznych cech ponad lokalnymi/ 

regionalnymi czy narodowymi relacjami środowiskowymi, społecznymi, kultu-

rowymi, politycznymi i gospodarczymi; 

• elastyczność i zdolność adaptacji do nowych warunków – co oznacza umiejętność 

ustalania priorytetów, dostosowywania się do zmiennego środowiska pracy, 

odpowiedniego reagowania emocjonalnego, asertywnego postrzegania autorytetów, 

umiejętnego zarządzania priorytetami i dostosowywania własnych planów 

i zachowań, strategii działania zmian sytuacyjnych;  

• myślenie strategiczne i innowacyjne – polegające na skutecznym i nieszablonowym 

podejściu, tworzeniu nowych pomysłów, zastosowaniu znanych procedur 

w nowych lub niestandardowych okolicznościach, a także świadomości i gotowości 

ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje;  

• organizacja i zarządzanie czasem – czyli umiejętność planowania działań (ich 

dystrybucji i redystrybucji) i oczekiwanych rezultatów, ułożenie ich na osi czasu 

z uwzględnieniem posiadanych zasobów ludzkich i materialnych;  

• sprawczość – polegająca na umiejętności podejmowania decyzji, oceny konse-

kwencji i ryzyka, oczekiwanych kosztów, korzyści i strategicznego wpływu tych 

decyzji, argumentowania własnego stanowiska, autonomicznego i krytycznego 

podejścia do rozpatrywanych zagadnień;  

• praca w grupie – czyli umiejętność zintegrowania się z innymi ludźmi dla realizacji 

wspólnego zadania, komunikowania interpersonalnego (także w warunkach 

międzykulturowości), pełnienia roli lidera lub/i uczestnika, motywowania innych 

i budzenie automotywacji, akceptacji różnych stylów pracy i otwarcia na współ-

działanie;  

• empatia, umiejętność budowania relacji – która polega na gotowości do uważnego 

słuchania, rozumienia uczuć innych, wyobrażania sobie określonej sytuacji z pers-

pektywy innej osoby, autorefleksji, umiejętności budowania relacji i zaufania. 

Obejmuje ona także posiadanie pozytywnego autowizerunku i poczucia własnej 

wartości;  

• krytyczne myślenie i kompleksowe rozwiązywanie problemów – to zdolność do 

zaangażowania się i analitycznego rozbicia problemu na czynniki kluczowe w celu 

zrozumienia sytuacji problemowych, aktywne poszukiwanie różnych wyjść z trudnej 

sytuacji, przewidywanie długoterminowych konsekwencji podejmowanych decyzji;  

• edukacja permanentna – to orientacja na naukę, chęć podnoszenia kwalifikacji 

i kompetencji osobistych, uczenie się na własnych doświadczeniach, utrzymanie 

wytrwałości w uczeniu się i konsekwentne doprowadzanie podjętych działań do 
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końca, zarządzanie procesem samokształcenia, zrozumienie strategii uczenia się 

i własnych potrzeb edukacyjnych;  

• negocjacje – to umiejętność uczestniczenia w komunikacji międzypersonalnej 

w celu osiągnięcia porozumienia, gotowość zrozumienia sytuacji, interakcji i konta-

któw z rozmówcami także wówczas gdy mają oni różne opinie i podejścia, dążenie 

do zachowania równowagi w podejściu win-to-win;  

• przywództwo – to koordynowanie zespołem, przekazywanie wizji i pomysłów, 

podtrzymywania w zespole poczucia pewności o słuszności działania, przekazy-

wanie wiedzy i budowanie pozytywnych relacji w zespole;  

• zbieranie i przetwarzanie informacji – polegające na umiejętności wydzielania 

potrzebnych informacji, poszukiwania ich w różnych źródłach, kategoryzowania, 

porównywania, analizowania i syntezowania, jak również krytycznego ich prze-

twarzania [13].  

Powyższy opis poszczególnych kompetencji – zarówno tych kluczowych, jak 

i przekrojowych, choć niezwykle uproszczony, wskazuje kierunki działań edukacyjnych 

i cele, do jakich należy dążyć w nauczaniu nakierowanym na przygotowanie ucznia do 

życia w przyszłości.  

Choć każde z tych haseł w bogatszej lub uboższej formie pojawia się w wytycznych 

Ministerstwa Edukacji i Nauki, wskazujących ramy programowe nauczania [14], to 

niestety z rozmów z nauczycielami, szczególnie z nauczycielami klas I-III2, wynika, że 

hasła te są często zaniedbywane, traktowane jako dodatek do kształtowania podstawo-

wych kompetencji szkolnych charakterystycznych dla wczesnoszkolnej edukacji – 

czyli nauczania czytania, pisania, liczenia, czytania ze zrozumieniem, wyrażania myśli 

słowami oraz w formie prac plastycznych/artystycznych. I nie chodzi tu o organizowanie 

dodatkowych lub specjalnych lekcji tematycznych, ale o codzienne kształtowanie 

kompetencji kluczowych i przekrojowych, w oparciu o wiedzę szkolną przewidzianą 

programem. Nauczyciele (wszyscy respondenci) potwierdzili, że najczęściej wdrażaną 

kompetencją przekrojową było kształtowanie umiejętności pracy w grupach. Edukacja 

międzykulturowa, choć obecna w podstawie programowej była wdrażana okazjonalnie, 

na pojedynczych lekcjach – najczęściej z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka lub 

świąt Bożego Narodzenia. Nauczyciele nie widzieli ani potrzeby, ani możliwości 

włączania tych treści do codziennych działań edukacyjnych, twierdząc, iż treści te są 

dla dzieci za trudne i są przeznaczone do nauczania w klasach starszych. Nie umieli 

również wykorzystać na rzecz edukacji międzykulturowej bogactwa lokalnego dzie-

dzictwa kulturowego własnej miejscowości, ograniczając się najczęściej do interpretacji 

podręcznikowych ilustracji lub tekstów. Kompetencję związaną z kształtowaniem 

postaw empatii opiera się głównie o budzenie współczucia dla istot pokrzywdzonych 

przez los (choroba, niepełnosprawność, porzucone zwierzęta etc.), nie przykładając 

odpowiedniej wagi do budowania relacji, pozytywnego autowizerunku, podkreślania 

mocnych cech ucznia. W opinii nauczycieli brak czasu i natłok treści edukacyjnych nie 

pozwala na kształtowanie u uczniów umiejętności samodzielnego rozwiązywania 

 
2 Na potrzeby przygotowania się do tematycznej konferencji i napisania tego artykułu, przeprowadzono 

pilotażowe badania (7 rozmów i 10 ankiet) wśród 17 randomowo dobranych nauczycieli wczesnoszkolnych – 

6 osób z miasta, 5 osób z małego miasteczka, 6 osób ze wsi. Staż pracy obejmował przedział od 3 do 30 lat 

pracy. Wśród badanych dominowały kobiety: 15 kobiet i 2 mężczyzn. Autorka przeprowadziła również 

10 godzin obserwacji lekcji szkolnych klas I-III.  
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problemów czy kreatywnego podejścia do rozwiązywania trudnych bądź złożonych 

zagadnień. Nauczyciele najczęściej oferowali gotowe rozwiązania, jakie ich zdaniem 

były optymalne w określonej sytuacji. Zdaniem badanych nauczycieli wdrażanie kom-

petencji kluczowych do edukacji wczesnoszkolnej jest pełniej realizowane poprzez 

sukcesywne kształcenie językowe w zakresie języka angielskiego (rozpoczynające się 

już w przedszkolu), solidne nauczanie języka ojczystego oraz matematyki, a także zajęcia 

informatyczne. Nauczyciele języków obcych potwierdzili obserwacje autorki, iż lekcje 

języka obcego są głównym obszarem wprowadzania treści wielokulturowych, mówienia 

o różnicach i podobieństwach kultur i zwyczajów ludzi ze strefy anglo-, francusko- czy 

niemieckojęzycznej. Na etapie nauczania wczesnoszkolnego należałoby zdecydowanie 

większą wagę przyłożyć do kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich 

[15] oraz doskonalenia umiejętności samodzielnego uczenia się. Badani nauczyciele 

potwierdzili niedobór własnych kompetencji w zakresie wprowadzania do szkolnych 

działań kompetencji kluczowych oraz przekrojowych, wskazując brak tych zagadnień 

w procesie kształcenia studentów kierunku edukacji wczesnoszkolnej, jak również 

kursów doskonalenia nauczycieli. Analizy wykazały, iż zarówno podstawa programowa 

ministerstwa edukacji, jak i dostosowane do niej podręczniki szkolne traktują te zagad-

nienia bardzo oszczędnie.  

4. Edukacyjne wyzwania i transformacje w Polsce 2022 w kontekście 

przemian społeczno-kulturowo-politycznych 

Myśląc o roli szkoły i nauczyciela jako drogowskazów i narzędzi do kształtowania 

kompetencji użytecznych uczniowi w przyszłym, niedodefiniowanym świecie, oraz 

o drodze jaką ów uczeń musi przebyć między klasą pierwszą szkoły podstawowej 

a dorosłością – nie można pominąć edukacyjnego „tu i teraz”, w jakim funkcjonuje 

zarówno uczeń, jak i szkoła, a które obejmuje między innymi: warunki społeczno- 

-gospodarczo-polityczne, relację szkoły z lokalnym środowiskiem i rodziną ucznia, 

oraz wzajemne oddziaływanie tych czynników na siebie.  

Jednym z kluczowych czynników wpływających od lat 90. ubiegłego stulecia na 

politykę edukacyjną, a zarazem na model edukacyjny i ideał wychowawczy szkoły, jest 

obecność Polski w Unii Europejskiej (i wynikające z tego prawa, obowiązki, szanse 

i zagrożenia) jak również krajowa polityka państwa, najczęściej spójna z programem 

politycznym i światopoglądem partii rządzącej.  

Obecność Polski w UE przede wszystkim otworzyła wrota edukacyjne na Europę 

i świat. Ówczesny Program Edukacyjny Wspólnoty Europejskiej – Socrates-Comenius 

(realizowany w latach 1995-1999 – I faza programu i w okresie 2000-2006 – II faza 

programu), oraz jego następcy [16] umożliwiły wewnątrzunijne mobilności uczniów, 

nauczycieli i kadry zarządzającej, wymusiły wzmożone kształcenie językowe oraz 

otworzyły przestrzeń dla międzynarodowej kooperacji szkół, edukacji wielokulturowej 

i międzykulturowej (również w kontekście lokalnej i regionalnej). Od lat 90., aż do roku 

2004 – przygotowywano Polskę i Polaków do wejścia w struktury UE. Był to czas 

niezwykle owocny dla edukacji europejskiej i kształtowania postaw obywatelskich 

w odniesieniu do edukacji dzieci – gdzie w szkolny program wplatano informacje 

o Wspólnocie, jej historii i twórcach, organizowano liczne konkursy wiedzy o państwach 

członkowskich, tworzono kluby europejskie (dostępne także dla uczniów klas I-III). 

Zachłyśnięcie się europejskością po roku 2004 wprowadziło chaos organizacyjny 
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i programowy, gdzie w szkolnych wytycznych słowo socjalistyczny naprędce zastę-

powano słowem europejski, a twórcy i wydawcy podręczników nie nadążali za 

galopującymi przemianami ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi, rozkwitającą 

gospodarką rynkową, rodzącą się demokracją, budzącą się do życia samorządnością 

i dążeniem do kształtowania postaw obywatelskich, również w wymiarze europejskim.  

Polityka edukacyjna i oświatowa państwa najczęściej jest zgodna z polityką eduka-

cyjną partii rządzącej. W roku 2022 edukacja wczesnoszkolna, obejmująca 3 pierwsze 

lata nauki szkoły podstawowej, wpisała się w uprzednio zmodernizowaną strukturę 

systemu oświatowego [17] i w założenia programowe partii rządzącej [18], gdzie 

możemy czytać, iż: Większą uwagę zwraca się na kreatywność ucznia, naukę 

krytycznego myślenia czy logicznego rozumowania […]. Opanowano chaos w produkcji 

podręczników, a uczniowie ze szkół podstawowych otrzymują dotację na bezpłatne 

podręczniki i materiały dydaktyczne [18, s. 127]. Fragment deklaracji programowej PIS 

poświęcony omówieniu reformy edukacyjnej dotyczy zmian strukturalnych i przebu-

dowy architektury systemu układu poziomów edukacyjnych oraz spraw socjalnych, 

dotowania organów prowadzących szkoły i podniesienia prestiżu nauczycieli 

w wyniku wzrostu płac [18, s. 129] oraz planowanych zmian w ich kształceniu do 

zawodu. W części dokumentu, która dotyczy zmian programowych (zarówno plano-

wanych, jak i już dokonanych) można znaleźć informację o tym iż, przywrócono 

nauczanie przedmiotowe, rozszerzono nauczanie języków obcych, zwiększono nacisk 

na znajomość technologii informatycznych. Wskazane są plany edukacyjne: Uczniowie 

zdobędą umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, szukania samodzielnych 

rozwiązań, argumentowania swoich wypowiedzi. Nabędą umiejętność współpracy 

i komunikacji w grupie […]. Zdecydowanie większa uwaga będzie poświęcona 

myśleniu problemowemu, rozwijaniu zdolności krytycznego i twórczego myślenia. 

Szkoła przygotuje młodego obywatela do kreatywnego, innowacyjnego podejścia do 

rozwiązywania problemów. […] zostaną w większym stopniu elementy dotyczące 

wrażliwości artystycznej i kompetencji kulturalnych ucznia, cyberbezpieczeństwa, 

wychowania prozdrowotnego czy obrony przed manipulacją i reklamą [18, s. 131-132]. 

Proces wychowawczy (i związany z nim również dydaktyczny) jest ukierunkowany na 

świat wartości, pozwalający uczestniczyć w życiu społecznym i odwoływać się do 

własnej kultury, historii, języka ojczystego i symboli narodowych [18, s. 131-132]. Ten 

postulat jest najbardziej widoczny w podstawie programowej [14] wyznaczającej treści 

programowe dla wszystkich poziomów nauczania. Także na pierwszym etapie – 

w klasach I-III, widoczne jest podejście podkreślające pamięć o wojnie, cierpieniu, 

martyrologii narodu polskiego. Taki kierunek rozwoju edukacji znajduje wsparcie 

w programie partii rządzącej, gdzie znajdujemy zapis, iż Kształtowanie poczucia 

tożsamości narodowej i państwowej będzie stałym i ważnym elementem programu 

działalności polskiej szkoły. Odpowiedni dobór lektur i treści programowych, oprócz 

waloru poznawczego i intelektualnego, pozwoli utrzymać wspólny kod kulturowy, 

łączący kolejne pokolenia Polaków. Uczenie szacunku dla tradycji, bohaterów 

narodowych, obchodzenie świąt narodowych będzie ważnym elementem edukacji 

młodego pokolenia [18, s. 134]. 

Część cytowanej już deklaracji programowej PIS poświęcona wychowaniu patrio-

tycznemu i obywatelskiemu zapewnia, że polska szkoła przygotuje młodych ludzi do 

życia w społeczeństwie, uczniowie poznają normy życia społecznego, swoje wolności, 
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swobody i obowiązki, będą wrażliwi na potrzeby innych ludzi, będzie kształtowana 

postawa odpowiedzialności za wspólnotę. W ramach wychowania obywatelskiego 

uczniowie będą poznawać realne mechanizmy demokratyczne, odróżniać manipulację 

od rzeczywistości. Ważną rolę w tym procesie odgrywać będzie poznawanie okresu 

zniewolenia Polski przez komunizm i procesu przechodzenia do demokracji [18].  

Treści międzykulturowe i europejskie w szkolnych programach i podręcznikach dla 

klas I-III pojawiają się okazjonalnie, a w realnym nauczaniu są raczej pomijane niż 

rozbudowywane i promowane. 

Dokumenty programowe PIS, a co za tym idzie także kierunek rozwoju edukacji, 

obszernie włączają hasła kompetencji kluczowych i przekrojowych, jednakże nie idzie 

za nimi głębsza refleksja. Można mieć wrażenie zastosowania zabiegu „poprawności 

politycznej” ładnie brzmiącego edukacyjnego pustosłowia, tym bardziej, że doświad-

czenia wynikające z obserwacji pracy szkół i rozmowy z badanymi nauczycielami nie 

potwierdzają proeuropejskiego podejścia do edukacji, które otwierałoby polskim 

uczniom okno na świat. Pracę tę wykonują proeuropejscy nauczyciele oraz organizacje 

pozarządowe, w tym Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji [16], która jako dysponent 

środków unijnych jest głównym grantodawcą w zakresie wspierania aktywności pro-

europejskiej szkół. 

Mobilność (wewnątrzkrajowa, wewnątrzunijna, także migracje pozaunijne) oraz 

swoboda osiedlania się w dowolnym zakątku Europy (i świata) wzmacniają zjawisko 

transmisji i dyfuzji kulturowej, przejmowanie i akceptowanie przez uczniów i ich 

rodziny nowych zwyczajów i wzorów zachowania. Można sobie wyobrazić, że dzieci 

i młodzież wychowane w tak silnym poczuciu patriotyzmu, przywiązania do jednej 

jedynej i prawdziwej ojczyzny, jaką jest Polska, doświadczające boleśnie pamięci jej 

historii w zetknięciu z literaturą, sztuką i z codziennie spotykanymi emblematami 

martyrologii (nazwy ulic, pomniki etc.) będą w chwili emigracji przeżywać dysonans 

emocjonalny, tożsamościowy i lojalnościowy z powodu akceptacji nowego miejsca 

pobytu, dopełnienia swojej narodowej tożsamości nowym pozanarodowym kompo-

nentem, formalnego bądź nieformalnego obywatelstwa innego kraju i poczucia przy-

należności do „nowej ojczyzny”.  

Wieloojczyźniany model wychowania patriotycznego z komponentem uznania 

Europy jako „wspólnego domu” nie jest w polskiej szkole promowany. Pomniejsza to 

szanse ucznia na wychowanie bezstresowe i zakorzenienie się w nowym miejscu 

(w przypadku zmiany kraju zamieszkania) lub zobaczenie w przybyszu z innego kraju 

równoprawnego członka własnej społeczności. Istnieją oczywiście nauczyciele, którzy 

potrafią w podstawie programowej odnaleźć szczątkowe hasła edukacji europejskiej 

między- i wielokulturowej i rozwinąć je w systematycznie prowadzony proces eduka-

cyjny. Jednakże najczęściej realizacja tych treści polega na okazjonalnych zajęciach 

tematycznych. Takie lekcje, choć ciekawe, biorąc pod uwagę procedury i warunki 

psychopedagogiczne uczenia się dziecka w wieku wczesnoszkolnym, z uwagi na brak 

powtórzeń i wdrożenia treści do codziennej rutyny nie przynoszą oczekiwanego 

rezultatu w postaci nabywania kompetencji i umiejętności zastosowania ich w różnych 

sytuacjach życiowych.  

Otwarcie granic i wzmożona mobilność Europejczyków (w tym Polaków) 

utworzyły przestrzeń do realnego spotkania się uczniów z wielokulturowością 

i społeczno-kulturowym religijnym zróżnicowaniem, którego część uczniów doświadcza 
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podczas podróży zagranicznych lub podczas codziennego funkcjonowania w miejscach 

o wielokulturowym/wieloetnicznym/wieloreligijnym składzie lokalnej społeczności 

[20]. Badani nauczyciele podkreślili niedostosowanie szkolnych programów i podrę-

czników do zmian, jakie następują w realnym życiu, jak również niedobór ich własnych 

kompetencji w zakresie edukacji wielokulturowej i europejskiej. Podnieśli również 

problem świadomego kształtowania wieloaspektowej tożsamości uczniów [21], mówiąc, 

że robią to raczej intuicyjnie i przy okazji omawiania poszczególnych tematów lekcji, 

nie w sposób świadomy, zaplanowany i systematyczny.  

Mobilność i wyjazdy rodziców uczniów do pracy za granicą wykreowały zmianę 

funkcji rodziny i nowe zjawisko społeczne, jakim jest eurosieroctwo, oraz przywróciły 

użyteczność rodziny wielopokoleniowej, obarczając dziadków lub innych członków 

rodziny obowiązkiem przejęcia opieki nad dziećmi pozostawionymi w kraju, podczas 

wyjazdu rodziców do pracy za granicą [22]. Z edukacyjnego punktu widzenia należy 

podkreślić, że z jednej strony realne kontakty wielokulturowe, wynikające z ro-

dzinnych mobilności, wzbogacają edukację szkolną o praktyczny wymiar edukacji 

wielo- i międzykulturowej, komunikację wielojęzyczną, konieczność odczytywania 

kodów kulturowych, rozumienie „innych”, zdobywanie wiedzy na ich temat, jak 

również umieszczenia siebie w tym kulturowym konglomeracie. Z drugiej zaś strony, 

brak umiejętności funkcjonowania w złożonej kulturowo i religijnie społeczności, 

której uczeń nie ma szans doświadczyć w szkole, implikuje (zarówno u dzieci, jak i ich 

rodziców) chęć alienacji oraz dążenia do gettoizacji w kontaktach z międzynarodową 

społecznością, homofobię, lęk przed innością i obcymi (szczególnie przedstawicielami 

krajów muzułmańskich oraz osobami LGBT+). Społeczność większości polskich szkół 

do czasu migracji uchodźców wojennych z Ukrainy była monokulturowa, a nieliczne 

jednostki przynależące do lokalnych mniejszości starały się nie podkreślać swojej 

odmienności.  

Skutkiem ubocznym stereotypowego prezentowania mniejszości w szkolnych 

programach, braku edukacji gender, powielania archaicznego wzoru rodziny oraz roli 

kobiet i mężczyzn (dziewczynek i chłopców) jest utrwalanie nabytych zachowań 

i postaw, a następnie odtwarzanie ich zarówno w życiu społecznym (szkolnym), 

rodzinnym, jak i zawodowym. Nie ułatwia to równego startu nie tylko dziewczętom, 

ale i chłopcom, którzy przyzwyczajeni do stereotypowego traktowania i zajmowania 

stereotypowego miejsca w hierarchii społeczności lokalnej / szkolnej / rodzinnej / 

zawodowej, mogą poczuć się zagubieni w społecznościach zróżnicowanych, nie 

wpisujących się w nabytą przez ucznia wizję świata. W nowych wielokulturowych 

środowiskach szkolnych lub zawodowych mogą oni nie znaleźć akceptacji swoich 

postaw lub zachowań.  

Kolejnym zjawiskiem społecznym wyznaczającym drogę ucznia do dorosłości, 

którego reperkusje znajdujemy w szkolnej edukacji, jest polaryzacja społeczno-

gospodarcza społeczeństwa, poszerzająca się sfera polskiego ubóstwa, implikująca 

ograniczenie w korzystaniu z dóbr kultury, powodująca widoczne różnice między 

uczniami, rówieśniczą dyskryminację ekonomiczną prowadzącą do szkolnej i społecznej 

alienacji i wykluczenia, wpływająca na niską samoocenę uczniów, kształtowanie 

negatywnego autowizerunku. I choć w szkolnych podręcznikach znajdujemy czytanki, 

w oparciu o które nauczyciele mogą omówić zjawisko nierówności ekonomicznej, 

budząc u uczniów empatię wobec osób ubogich, to nie zawsze te edukacyjne 
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oddziaływania przekładają się na prezentowane przez uczniów postawy i afirmowane 

zachowania.  

Wszechobecna komputeryzacja oraz bezproblemowy dostęp do sieci i telefonów 

komórkowych zdecydowanie ułatwiają i uatrakcyjniają proces nauczania oraz dostęp 

do informacji, jednakże są również źródłem niekontrolowanego przepływu informacji 

(dowolność oglądania programów, psychostymulujące gry komputerowe, nie oparte na 

rzetelnej wiedzy przekazy pseudonaukowe), fake newsów, akulturacji życia codzien-

nego, zapożyczania wzorców życia i zachowań bohaterów filmowych, wzorowania się 

na celebrytach i youtuberach, którzy nie zawsze prezentują postawy i zachowania 

zgodne z priorytetami wychowawczymi szkoły. Konieczność uwzględnienia tego 

czynnika wychowawczego i stymulującego aktywność oraz światopogląd uczniów 

w programowaniu szkolnych oddziaływań jest wyzwaniem nowym i wydaje się być 

zupełnie w programach szkolnych i kształceniu nauczycieli pomijanym. Kolejnym 

negatywnym aspektem komputeryzacji życia codziennego ucznia, który wydaje się być 

przez szkołę niedoceniany i nieuwzględniany, są uzależnienia od mediów cyfrowych 

[23], co z kolei oprócz bombardowania ucznia nie zawsze pożądanymi treściami 

powoduje przebodźcowanie mózgu, permanentne zmęczenie, drażliwość, nerwice, 

zaburzenia snu, depresje, zacieranie się granicy między światem realnym a wirtual-

nym, syndrom FOMO [24], kłopoty ze skupianiem uwagi i zapamiętywaniem treści 

edukacyjnych. Ubocznym skutkiem siecioholizmu jest porzucenie czytelnictwa na 

rzecz korzystania z mediów i – co za tym idzie – zubożenie słownictwa, nieumiejętność 

konstruowania wypowiedzi pisanych, brak ruchu wynikający z wielogodzinnego 

przesiadywania przed ekranem komputera, zaburzenia odżywiania prowadzące do 

otyłości dzieci.  

Dwuletni okres pandemii COVID-19 i nauczanie hybrydowe wydłużyły czas 

spędzony przed komputerem. Pomysł na edukację zdalną zupełnie pominął szkodliwe 

skutki zbyt długiego codziennego używania komputerów, przekładając szkolne rozkłady 

lekcji w skali 1:1 na lekcje prowadzone zdalnie, zmuszając uczniów do wielogo-

dzinnego siedzenia przed ekranem komputera, podczas gdy nastąpiły ograniczenia 

w swobodnym wychodzeniu dzieci poza dom, a kontakty społeczne (zabawy rówie-

śnicze na wolnym powietrzu), zajęcia pozalekcyjne, sportowe i kulturowe zostały 

zlikwidowane. Po kilkugodzinnym uczestniczeniu w lekcjach on-line jedyną rozrywką 

uczniów (którzy nie posiadali nawyku czytania lub swoich pasji możliwych do zrea-

lizowania w domu) była ucieczka w gry komputerowe i oglądanie TV. Negatywne skutki 

takich działań, zachowań i wykształconych w ciągu 2 lat pandemii nawyków już są 

zauważalne i stanowią problem psychologiczno-psychiatryczny dzieci i młodzieży [25]. 

Do zjawisk nieprzewidywalnych, a mających wpływ na szkolną edukację, należą 

zjawiska katastroficzne, do których można zaliczyć wspomnianą już pandemię COVID-

19. W ostatnich tygodniach zdarzyło się jednak coś, co będzie miało długotrwały 

skutek cywilizacyjny i będzie wpływać na dorosłość współczesnego pokolenia pier-

wszoklasistów. Mowa jest o wojnie między Rosją a Ukrainą, masowej migracji 

uchodźczej Ukraińców na tereny nie objęte wojną (między innymi do Polski – gdzie do 

kwietnia 2022 granicę polską przekroczyło ponad 2 mln ludzi [26]). Następuje więc 

konieczność nie tylko wchłonięcia tych osób do rynku pracy i przyjęcia ich dzieci do 

szkół, ale przede wszystkim takiego przebudowania szkolnych programów, aby 

kompetencje przekrojowe i kluczowe stały się rzeczywistym, a nie fasadowym 
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elementem kształcenia w polskich szkołach, wzmocnienia edukacji międzykulturowej. 

Rodzi się potrzeba intensyfikacji budowania wieloaspektowej tożsamości polskich 

uczniów ich poczucia własnej wartości, by na tej podstawie kształtować rzeczywistą 

empatię (a nie litość wobec słabszych), zdolność akceptowania „inności”, nie widząc 

w niej „obcości” lub zagrożenia, a także by przeciwdziałać homofobii, ksenofobii 

wobec przedstawicieli innych narodów, ras, wyznań czy osób heteronienormatywnych. 

Innym wyzwaniem edukacyjnym dla polskiej szkoły, choć nierozerwalnie połączonym 

z omówionymi uprzednio, są działania edukacyjne, a przede wszystkim wychowawcze 

wobec przybyszów, aby przy zachowaniu i uznaniu ich tożsamości, wzbogacać ją 

o komponent polski i europejski, by wprowadzać do szkół rzeczywistą edukację 

włączającą. Innym wyzwaniem, choć spójnym z edukowaniem uczniów, jest przygoto-

wanie nauczycieli do radzenia sobie w pracy pod presją i w stresie, wypracowanie 

kompetencji do pracy z dzieckiem z syndromem wojny lub innego traumatycznego 

zdarzenia, pracy w warunkach wielokulturowości i wielojęzyczności.  

5. Obecność wybranych aspektów edukacji obywatelskiej, europejskiej 

i międzykulturowej oraz kompetencji przyszłości w wytycznych 

ministerialnych 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej [14], jak już to zostało wspomniane, 

zawiera niektóre pożądane hasła edukacyjne. Rozporządzenie to zapewnia, że 

kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu postaw obywa-

telskich, patriotycznych i społecznych uczniów, a zadaniem szkoły jest wzmacnianie 

poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, 

przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego 

i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. Ten fragment zapisu rozporzą-

dzenia zwiera elementy proobywatelskie, ale zamyka je w narodowym tyglu, nie 

uwzględniając członkostwa Polski w UE i konieczności kształtowania nie tylko 

obywateli w sensie narodowym, ale i tych mających poczucie przynależności do 

szerszej niż naród struktury. Znaczny ciężar działań edukacyjnych nakierowany jest na 

wychowanie patriotyczne jako jedynie słuszne i pożądane, bez alternatywy europejskiej. 

Takie cele i zadania edukacyjne są w pełni zgodne z polityką państwa, ale nie służą 

pozbawionemu kompleksów otwarciu się Polaków na świat.  

Zgodnie z zapisami cytowanego rozporządzenia – edukacja wczesnoszkolna 

ogranicza się do kreowania pozytywnych postaw wobec lokalnej społeczności i rodzin-

nego środowiska, poznawania dóbr rodzimej kultury i pomników pamięci. Edukacja 

europejska i międzykulturowa ogranicza się jedynie do poznawania kultur innych 

narodów, w tym krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, 

sztuki, a także zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości. Zapisy powszechnej 

deklaracji praw człowieka [27] są prezentowane w klasach młodszych, w oparciu 

o kartę praw ucznia, natomiast w rozporządzeniu proponuje się wzmacnianie u ucznia 

poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i etnicznej; kształtowanie 

poczucia godności wobec siebie i innych; obdarzanie szacunkiem koleżanek, kolegów 

i osób dorosłych; wzmacnianie poczucie własnej wartości, aktywności własnej i współ-

działania w grupie; poznawanie wartości i norm społecznych uznanych przez rodzinę, 
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społeczność szkolną, lokalną, regionalną i naród; identyfikowanie się z grupami 

społecznymi, tworzenie relacji i współpracy w małych grupach; gotowość do 

uczestnictwa w wyborach do samorządu uczniowskiego, rozumienie sensu i procesu 

powstawania porozumień międzyludzkich i grup społecznych/stowarzyszeń, przygoto-

wanie do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów oraz ponoszenia ich 

konsekwencji.  

Nie są to wszystkie hasła, jakie można odnaleźć w rozporządzeniu, i właściwie 

mogłoby z tej lektury wynikać, że polska szkoła jest bardzo dobrze przygotowana do 

wypełnienia misji kształtowania obywatela przyszłego świata. Jednakże doświadczenia 

każdego z nas, relacje nauczycieli i rodziców, jak również bierne zachowania wielu 

uczniów wskazują, że hasła zapisane na papierze niekoniecznie dobrze funkcjonują 

w realnym życiu. Odpowiedź na pytanie – dlaczego tak się dzieje wymagałaby osobnych 

i obszernych badań, z tego powodu zostawię je bez odpowiedzi, jako bodziec do 

refleksji czytelnika. Aby jednak być obiektywnym badaczem, należy przyznać, że 

niektóre aspekty prowadzonej w szkołach edukacji obywatelskiej i społecznej przynoszą 

namacalne i pozytywne efekty. Można do nich zaliczyć zachowania empatyczne 

wobec istot pokrzywdzonych przez los. Masowa migracja mieszkańców Ukrainy, 

uciekających przed wojną, unaoczniła wysoki poziom empatii i gotowości bezintere-

sownego obywatelskiego niesienia pomocy (dzielenie się dobrami materialnymi, 

oferowanie własnych mieszkań uchodźcom), zrodzonych z potrzeby działania wolon-

tariackiej, bez wskazówek i nakazów odgórnych czy instytucjonalnych. Innym 

obszarem, w którym można dopatrzeć się sukcesu wychowania obywatelskiego 

w klasach młodszych jest edukacja ekologiczna – chęć i gotowość segregowania 

odpadów, recykling opakowań wtórnych – np. zbieranie zużytych baterii lub plastiko-

wych nakrętek, oszczędzanie wody przy codziennych czynnościach. Częściowo można 

też zaliczyć do sukcesu kształtowanie postaw prozdrowotnych – w zakresie higieny 

i pielęgnacji ciała, umiejętności przygotowania zdrowych posiłków (choć z drugiej 

strony – napoje słodzone i chipsy królują w szkolnych sklepikach), dbałość o kulturę 

fizyczną i uprawianie sportu (zwiększona liczba godzin wychowania fizycznego oraz 

popularyzacja sportu sprzyjają kształtowaniu tych postaw), profilaktyka zdrowia (np. 

świadomość konieczności szczepień okresowych, w pandemii – noszenie maseczek 

i częste mycie rąk, dostosowanie ubioru do pogody i pory roku), znajomość i stosowanie 

zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.  

6. Podsumowanie i rekomendacje 

Ciągłość procesu nauczania i wychowania, wraz z jego nieustającą transformacją 

i ewolucją, wyzwala konieczność stałej modyfikacji metod, treści i celów edukacyjnych. 

Służyć ma to wykorzystywaniu doświadczeń nabytych w przeszłości, dostosowaniu 

ich do współczesnych uczniowi warunków życia tak, by zaspokoić jego potrzeby 

edukacyjne oraz wpisać nabyte kompetencje w szersze oczekiwania społeczne i pers-

pektywy rozwoju ucznia. Stąd tytuł artykułu o (nie)nowych wyzwaniach eduka-

cyjnych. Niemal każdy z omawianych czynników modelujących drogę ucznia do 

dorosłego obywatela nie jest lub nie powinien dla nauczyciela i szkoły (jako instytucji 

wychowującej) być zaskoczeniem edukacyjnym. Wiodące cele i oczekiwane rezultaty 

tego procesu, wynikające z istoty edukacji, są niezmienne, natomiast zmianie ulegają 

warunki, w jakich ten proces zachodzi, i z tego powodu muszą być one za każdym 
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razem do tych warunków dostosowywane. Większość poruszanych w niniejszym arty-

kule zagadnień i opisywanych wyzwań edukacyjnych nie jest nowa. Są one obecne 

w polskiej szkole od wielu lat. Ich nieadekwatność i niedostosowanie do współczesności 

wynika być może z niewielkiej plastyczności systemu i instytucji edukacyjnych, braku 

możliwości bezzwłocznej reakcji na zachodzące zmiany społeczne, polityczne czy 

kulturowe – w sferze szkolnych programów dydaktycznych i wychowawczych, 

zawartości podręczników oraz form i treści kształcenia i doskonalenia nauczycieli.  

Oczywiście w krótkim artykule nie sposób omówić wszystkich wyzwań, jakie stoją 

przed polską edukacją, w kontekście przeprowadzenia ucznia między dzieciństwem 

a dorosłością, przygotowania go do życia w przyszłym świecie, dziś zupełnie 

nieznanym i nieprzewidywalnym.  

Jednakże w wyniku analiz i podjętych rozważań nasuwają się pewnie podsumowania, 

wnioski i rekomendacje.  

Przede wszystkim należy zaktualizować treści programowe w kształceniu nauczycieli 

klas I-III, wzbogacić je o edukację europejską, między- i wielokulturową, zagadnienia 

dotyczące pomocy uczniowi w sytuacjach traumatycznych. W podstawie programowej 

i w szkolnych działaniach zadbać o rzeczywiste wdrażanie kompetencji kluczowych 

i przekrojowych, a edukację międzykulturową i europejską uczynić elementem edukacji 

codziennej, a nie okazjonalnej. Edukację patriotyczną należałoby prowadzić bez 

obciążenia cechami nacjonalistycznymi i martyrologicznymi, a raczej w kontekście 

praw i obowiązków obywatelskich. W odniesieniu do ostatnich wydarzeń w Ukrainie – 

wojnę należałoby przedstawiać jako zdarzenie złe i traumatyczne dla każdej ze stron 

konfliktu, nie zaś jako powód do dumy z wygranej. Propedeutyka edukacji obywatelskiej 

dostosowana do wieku i możliwości intelektualnych, emocjonalnych i funkcjonalnych 

ucznia powinna być wdrażana od klasy I, a nie dedykowana klasom starszym. W kon-

tekście realnej codzienności ucznia, z punktu widzenia jego drogi, jaką musi przebyć 

między dzieciństwem a dorosłością (od ucznia do obywatela) – budowanie jego 

tożsamości europejskiej w symbiozie z tożsamością narodową, religijną i innymi jej 

aspektami oraz kształtowanie umiejętności pracy/uczenia się/współistnienia w środo-

wisku kulturowo niejednolitym okazuje się być jednym z zasadniczych wyzwań 

stojących przed polską edukacją.  
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W drodze do dorosłości. (Nie)nowe wyzwania dla edukacji wczesnoszkolnej 

Streszczenie 

Artykuł jest spojrzeniem na edukacyjną drogę dziecka od klasy pierwszej szkoły podstawowej do 

dorosłości przez pryzmat wyzwań XXI wieku, oczekiwań przyszłości. Autorka podjęła próbę dostrzeżenia 

edukacyjnych czynników kształtujących postawy obywatelskie ucznia klas I-III i przygotowujących go do 

dorosłego funkcjonowania w złożonym europejskim społeczeństwie. Przegląd kompetencji kluczowych 

i przekrojowych widziany w tym kontekście oraz analiza wybranych czynników edukacyjnych obecnych 

współcześnie w życiu ucznia rodzą wnioski i rekomendacje dla nauczycieli i decydentów odpowie-

dzialnych za kreowanie polityki edukacyjnej w Polsce. Na rzecz przeprowadzenia niniejszych rozważań 

autorka dokonała analizyRozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiar-

kowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, które 

stanowi wytyczne programowe do nauczania na wymienionych poziomach edukacyjnych, jak również 

deklaracji programowej partii rządzącej, kreującej narodową politykę oświatową; przeprowadziła analizę 

literatury oraz badania pilotażowe polegające na przeprowadzeniu 7 rozmów z randomowo dobranymi 

nauczycielami klas I-III ze szkół województwa małopolskiego i świętokrzyskiego oraz 10 internetowych 

ankiet przeprowadzonych on-line. 

Słowa kluczowe: edukacja wczesnoszkolna, edukacja europejska, kompetencje kluczowe, tożsamość, 

polityka edukacyjna Polski i Unii Europejskiej  

On the Road to Adulthood. (Not so) new Challenges for Early Education 

Abstract 

The article concerns the view of the educational path of a child from the first grade of primary school to 

adulthood, through the prism of the 21st-century challenges and expectations of the future. The author 

made an attempt to notify the educational factors shaping the civic attitudes of students in grades 1-3 and 

preparing them for adult functioning in a diverse European society. The review of key and cross-sectional 

competencies seen in this context and the analysis of selected contemporary educational factors, present in 

the life of the student, give rise to conclusions and recommendations for teachers and decision-makers 

responsible for creating educational policy in Poland. In order to carry out these considerations, the author 
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analyzed the documents of the Ministry of Education and the program declaration of the ruling party that 

creates the national education policy; conducted an analysis of the literature and pilot studies consisting in 

conducting 7 interviews with randomly selected teachers of grades 1-3 from schools in the Małopolskie 

and Świętokrzyskie voivodships and 10 online surveys. 
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Marta Alicja Trzeciak1 

Fact-checking jako przykład procesu weryfikowania 

wiedzy – przegląd badań 

1. Wprowadzenie 

Celem niniejszej pracy jest uporządkowanie wiedzy na temat fact-checkingu, 

omówienie tego procesu jako przydatnego elementu zarządzania wiedzą, a także 

ustalenie skuteczności fact-checkingu w zależności od różnych zmiennych – na 

podstawie przeglądu badań. Ten ostatni element posłuży do sformułowania rekomen-

dacji dla podmiotów weryfikujących wiedzę. 

Zarządzanie wiedzą (ZW) znajduje się u strategicznych oraz operacyjnych podstaw 

działalności organizacji opartych na wiedzy. ZW jest również podstawowym aspektem 

funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa wiedzy. W każdym 

z tych trzech aspektów (organizacja, gospodarka, społeczeństwo) zarządzanie wiedzą 

wymaga stosowania pewnych strategii, procesów oraz narzędzi. Zarówno w przedsię-

biorstwie, jak i w społeczeństwie wiedza musi być pozyskiwana i rozwijana, kodyfi-

kowana, a także musi podlegać transferowi i odpowiednim zastosowaniom [1]. Aby te 

etapy przebiegały prawidłowo, podmioty zarządzające wiedzą muszą podążać za kolej-

nymi procesami – tak, aby ZW było skuteczne, efektywne i poprawne. Teoretycy 

i praktycy zarządzania wiedzą wymieniają różnorodne procesy – zwykle zaczynają się 

one od tworzenia wiedzy (np. J. Brdulak, L. de Jarnett, G.D. Bhatt, R. Bennet, 

H. Gabriel) lub od zbierania, zdobywania czy pozyskiwania wiedzy (np. T.A. Stewat, 

A. Young) [1]. Kończą się natomiast na użytkowaniu, gromadzeniu, zastosowaniu lub 

archiwizowaniu (J. Brdulak, Dibella i Nevis, Marquardt) [1]. Często pomijanym, 

a bardzo istotnym, procesem zarządzania wiedzą jest jej weryfikacja (ewentualnie: 

walidacja i weryfikacja) [1]. Przyswojenie wiedzy bez wcześniejszej weryfikacji może 

skutkować pozyskaniem informacji przestarzałych, nieprawdziwych, nieoptymalnych – 

zarówno w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak i społeczeństwa czy 

gospodarki. Wiedza jest zasobem, który podlega bardzo szybkim i dynamicznym 

zmianom, dlatego powinna być walidowana i weryfikowana przed rozpoczęciem 

kolejnych procesów związanych z jej przyswojeniem i wykorzystaniem. Jednym ze 

sposobów weryfikowania wiedzy jest fact-checking, który może być wykorzystywany 

w różnych kontekstach: zarówno w organizacjach zarządzających wiedzą, jak i w społe-

czeństwie oraz gospodarce opartych na wiedzy.  

2. Fact-checking 

Fact-checking to proces polegający na weryfikowaniu prawdziwości, zasadności, 

trafności informacji. Odnosi się on do bardzo różnorodnych dziedzin: zarówno biznesu 

i handlu, jak i polityki, dziennikarstwa czy nauki [2]. Istotą tego procesu jest zatem 

niedopuszczenie do rozpowszechnienia informacji, które są nieprawidłowe, niezgodne 
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ze stanem faktycznym, nieprawdziwe. Szerzenie się błędnych czy fałszywych informacji 

może bowiem prowadzić do negatywnych skutków i jest bardzo szkodliwe – dla 

organizacji czy dla grupy społecznej, której dotyczy. Jeśli nieprawdziwa wiedza 

rozpowszechniana jest w obrębie organizacji, negatywnym skutkiem może być spadek 

jakości usług, spadek wydajności, efektywności czy wiargodności firmy. Przykładowo, 

przedsiębiorstwo produkujące żywność powinno regularnie sprawdzać, czy wytwarzane 

przez nich produkty są zgodne z aktualnymi rekomendacjami, np. dotyczącymi 

zawartości składników odżywczych w produkcie. Jeśli aktualny stan wiedzy wskazuje 

np., że zawarty w produkcie cukier zwiększa ryzyko otyłości u konsumentów, to 

producent nie powinien umieszczać na etykiecie produktu informacji o treści „zdrowa 

przekąska”, „fit”, „codzienna porcja zdrowia” itp. Tego rodzaju działanie jest bowiem 

wprowadzaniem kupującego w błąd. W związku z tym w organizacji produkującej 

tego typu produkty powinien być regularnie przeprowadzany proces fact-checkingu. 

Jeśli wyniknie z niego, że aktualne badania naukowe wskazują, iż wysoka zawartość 

cukru w produkcie jest niezdrowa, to producent powinien albo zareagować, zmieniając 

recepturę (obniżyć zawartość cukru, znaleźć zamiennik w słodziku itp.), albo usunąć 

z opakowania wprowadzającą w błąd informację. W tej sytuacji fact-checkin ma zatem 

na celu zarazem dbanie o interesy konsumenta, jak i – pośrednio – o interesy organi-

zacji, która, dbając o prawdziwość prezentowanych przez siebie treści, pozostaje 

wiarygodna i utrzymuje wysoką jakość produktów. 

Z kolei w kontekście społecznym istotą fact-checkingu jest niedoprowadzenie do 

szerzenia się nieprawdziwych informacji w dyskursie publicznym. Dotyczy to zwłaszcza 

tych informacji, które mogłyby zaszkodzić odbiorcom: np. dezinformacja związana 

z obietnicami politycznymi, z rekomendacjami zdrowotnymi, z sytuacją geopolityczną, 

stanem militarnym itp. 

Fact-checking może być przeprowadzany w różnych ramach czasowych: ante hoc 

lub post hoc [3]. W pierwszym przypadku proces weryfikacji poprzedza dalsze proce-

dury. W przypadku organizacji oznacza to, że wiedza zostaje zweryfikowana zanim 

nastąpi oficjalne jej pozyskiwanie, adaptowanie czy wykorzystanie. Innymi słowy – 

zanim wiedza zostanie przyswojona w przedsiębiorstwie jako wiedza własna podlega 

ona procesowi weryfikacji. Ante hoc odnosi się również do raportowania i dzienni-

karstwa specjalistycznego. W tych przykładach oznacza ona, że fact-cheking został 

przeprowadzony zanim artykuł został opublikowany lub zanim raport został zatwier-

dzony, rozpowszechniony, przekazany dalej [3]. 

Procedura post hoc oznacza natomiast, że wiedza zostaje zweryfikowana po 

zakończeniu innych procesów związanych z ZW. W przypadku organizacji znaczy to, 

że wiedza została najpierw pozyskana (z zewnątrz) lub utworzona (wewnątrz przedsię-

biorstwa), następnie jest rozpowszechniana i użytkowana, a dopiero na samym końcu 

następuje proces jej weryfikacji. Z punktu widzenia funkcjonowania organizacji ten 

drugi rodzaj fact-checkingu nie jest optymalny, ponieważ naraża podmiot na straty 

(finansowe, czasowe) lub na popełnienie błędu. Jednakże w niektórych przypadkach 

jest to korzystniejszy lub łatwiejszy rodzaj weryfikacji. Taki stan rzeczy ma miejsce na 

przykład wtedy, gdy fact-checking dotyczy raportu z obszernymi danymi. W takim 

wypadku osoby odpowiedzialne za zebranie danych poświęcają swoje zasoby na wyko-

nanie raportu, a następnie – inne podmioty odpowiedzialne za weryfikację analizują 

zebrane dane i weryfikują ich poprawność. Analogiczny stan rzeczy obserwuje się 
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w odniesieniu do dziennikarstwa specjalistycznego, branżowego, biznesowego: fact-

checking może bowiem zostać przeprowadzony przed publikacją materiału, ale też – 

po jego opublikowaniu [3]. 

Ponadto wyróżnia się wewnętrzny fact-checking (ang. internal fact-checking) oraz 

zewnętrzny fact-checking (ang. external fact-checking) [4]. Pierwszy typ dotyczy 

analizowania i weryfikowania treści wytworzonych wewnątrz organizacji (przedsię-

biorstwa, redakcji czy innego podmiotu). W takim wypadku weryfikacją zajmuje się 

osoba, która wyprodukowała treści lub inni specjaliści, ale zatrudnieni w tej samej 

organizacji. W przypadku weryfikacji zewnętrznej podmiot sprawdzający i podmiot 

wytwarzający pochodzą z innych przedsiębiorstw. Przykładem tego ostatniego 

działania może być fact-checking przeprowadzony przez wewnętrznych specjalistów 

w odniesieniu do zasobów wiedzy, które dotarły z organizacji z zewnątrz (raporty, 

dane, instrukcje, know-how itp.). Inna możliwość weryfikacji zewnętrznej może doty-

czyć zasobów wiedzy, które zostały wytworzone wewnątrz organizacji i zostają 

zlecone do weryfikacji przez zewnętrznych, niezależnych konsultantów. 

3. Historia i rozwój fact-checkingu 

Fact-checking może być zlecany jako dodatkowe zadanie do wykonania dla 

podmiotu, który przygotował treść zasadniczą, przykładowo: osoba, która przygotowała 

raport, zestawienie danych czy artykuł ma obowiązek zweryfikować prezentowane 

treści. Zadanie to może być również realizowane przez ekspertów lub organizacje, 

które są wyspecjalizowane ściśle do tego zadania. Weryfikatorzy oraz konsultanci 

zajmujący się fact-checkingiem funkcjonują od wczesnych lat 20. XX wieku. Uważa 

się, że jedne z pierwszych osób wykonujących te zadania w ramach swoich obowiązków 

zawodowych były zatrudniane tuż po założeniu czasopisma „Time” w Stanach 

Zjednoczonych i pracowały na zlecenie tej redakcji [5]. Konsultanci realizujący zadania 

weryfikujące tego typu wykonywali swoją pracę albo jako samodzielny zawód, albo 

w ramach dodatkowych zadań zawodowych. W przypadku weryfikatorów pracujących 

przy organizacjach mogli to być przyszli reporterzy (którzy zaczynali swoją pracę, 

analizując materiały przygotowane przez innych) lub przyszli wydawcy. W innych 

przypadkach byli to zewnętrzni freelancerzy, którzy otrzymywali od organizacji 

pojedyncze zlecenia polegające na weryfikowaniu szczególnie istotnego lub budzącego 

wątpliwości materiału [6, 7]. 

Również obecnie fact-checking często związany jest z funkcjonowaniem tych 

podmiotów, w których zdobywanie, analizowanie i przekazywanie dalej wiedzy jest 

podstawą funkcjonowania – dotyczy to na przykład redakcji opiniotwórczych mediów. 

Przykładowo – w redakcji „Der Spiegel” pracuje około 70 osób, które zajmują się 

wyłącznie weryfikacją danych [8]. Nie wszystkie organizacje factcheckingowe funkcjo-

nują jednak przy redakcjach. Część z nich jest niezależnymi organizacjami pozarzą-

dowymi lub organizacjami powołanymi przy uczelniach wyższych [9]. 

Istnieje również szereg organizacji, których działalność polega na wielowymiarowym 

weryfikowaniu informacji i danych, zwłaszcza w światowych mediach. Należą do nich 

organizacje amerykańskie: FactCheck (założony na Uniwersytecie Pensylwania), 

PolitiFacts (nagrodzony nagrodą Pulitzera za weryfikowanie informacji politycznych), 

Pinocchios (założony przez „The Washington Post”), brytyjski Full Fact czy polskie: 

Demagog, OKO.press, Demaskator24 i inne.  
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Potrzeba i zasadność przeprowadzania fact-checkingu dostrzegana jest również 

przez środowisko naukowe, w tym przez czołowe uczelnie z całego świata. Przykła-

dowo: uniwersytety takie jak MIT (Massachusetts Institute of Technology) czy 

Uniwersytet Stanforda prowadzą fakultety i kursy poświęcone ściśle fact-checkingowi, 

na przykład: Sorting Truth From Fiction, Civic Online Reasoning (Oddzielanie prawdy 

od fikcji, Obywatelskie rozumowanie online) [10]. 

4. Rozwój technologiczny i rewolucja cyfrowa a fact-checking 

Jeszcze kilka dekad temu debata publiczna realizowana była głównie w oparciu 

o media tradycyjne. Dotyczyło to zarówno wiadomości ze świata (gospodarczych, 

politycznych, newsowych), jak i wypowiedzi polityków czy analiz danych. Innymi 

słowy, szeroki zasięg oddziaływania był osiągalny jedynie dla mediów. Tym samym  

to media (i zatrudnione przez nie podmioty czy pracownicy) odpowiadały za przeka-

zywanie wiedzy, jak również – za jej weryfikację. Funkcja tradycyjnych mediów 

związana z decydowaniem, które informacje przekazywać dalej, które są wiarygodne, 

a które nie, określana jest jako gatekeeping, zaś podmioty wykonujące te zadania 

nazywane są gatekeeperami [11]. Współczesna sytuacja obiegu informacji uległa 

diametralnej zmianie, ponieważ – ze względu na cyfryzację, rozwój mediów 

społecznościowych, rozległy dostęp do kanałów nadawania – każda osoba ma niemal 

nieograniczony dostęp do szerokiej grupy odbiorców. Również w kontekście funkcjo-

nowania organizacji wiele kwestii uległo zmianie w związku z postępem technolo-

gicznym. Obecnie przedsiębiorstwa mają szeroki dostęp do danych, know-how, 

informacji na temat swojej branży, konkurencji itp. Jednakże zarówno w jednym 

(społeczeństwo, media), jak i w drugim (przedsiębiorstwa) kontekście dostęp do 

informacji jest znacznie szerszy, szybszy i efektywniejszy niż weryfikacja tychże. To 

rodzi ryzyko pozyskania wiedzy, która wprawdzie była łatwo dostępna, ale okazała się 

być fałszywa, nieprawidłowa. 

Analogiczną sytuację obserwuje się w odniesieniu do wypowiedzi polityków oraz 

ich sposobów oddziaływania na odbiorców. Przed rewolucją cyfrową politycy mogli 

docierać do docelowych podmiotów w zasadzie wyłącznie za pośrednictwem kontaktu 

bezpośredniego lub za pośrednictwem mediów tradycyjnych. Obecnie dysponują oni 

kanałami szerokiego oddziaływania, a tym samym mogą wpływać na opinię publiczną, 

pośrednio na decyzje przedsiębiorstw, organizacji, innych decydentów – bez uprzed-

niej weryfikacji przytaczanych informacji. 

Co istotne, niedostateczna dbałość o skrupulatność i wiarygodność danych może 

oddziaływać nie tylko na opinię społeczną oraz na biznes, ale także na obszerne 

inicjatywy społeczne, ruchy aktywistyczne czy decyzje polityczne. W 2016 roku 

wykazano, że fałszywe informacje (tzw. fake newsy) i dezinformację można wyko-

rzystywać w sposób zorganizowany, na dużą skalę – jak to miało miejsce na przykład 

w Stanach Zjednoczonych podczas ówczesnych wyborów prezydenckich. Dowie-

dziono wtedy, że za pośrednictwem fałszywych informacji, a także fałszywych kont 

w mediach społecznościowych oddziaływano w sposób zaplanowany na wyborców, 

wpływając na ich opinie i decyzje związane z wyborami [9]. Analogicznych działań 

mogą się dopuszczać przedsiębiorstwa, które uprawiają nieuczciwą konkurencję i prowa-

dzą całe kampanie dezinformujące mające na celu poprawę wizerunku ich organizacji 

oraz pogrążenie konkurencji. 
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Co istotne, z badań wynika, że zdecydowana większość opinii publicznej, 

odbiorców i użytkowników współczesnych mediów nie posiada odpowiednich kompe-

tencji, które pozwoliłyby im w skuteczny sposób weryfikować otrzymywane infor-

macje [12, 13]. Analizy wykazują ponadto, że współcześnie dla wielu podmiotów 

głównym źródłem informacji (zawodowych, profesjonalnych, geopolitycznych, 

newsowych itp.) są media społecznościowe, które znajdują się w czołówce niewia-

rygodnych źródeł informacji, w jakich brakuje podmiotów weryfikujących, zaś procesy 

szerzenia informacji i udostępniania ich są tak dynamiczne, szybkie, nieprzemyślane, 

że kontrola i weryfikacja jest często bardzo utrudniona [9]. 

Ponadto z badań wynika, że znaczącym zagrożeniem dla wiarygodności informacji 

znajdujących się w przestrzeni publicznej, w mediach – zwłaszcza społecznościowych – 

są algorytmy, które decydują o tym, jakie treści wyświetlane są poszczególnym 

użytkownikom. W zależności od historii wyszukiwań, polubień, udostępnień, wcześniej 

wyświetlanych treści czy czasu przebywania na określonych stronach – algorytmy 

medialne wyświetlają użytkownikowi takie treści, które są najbardziej zbliżone do jego 

preferencji. Ten z pozoru niegroźny, korzystny mechanizm, doprowadza w rzeczy-

wistości do znacznej polaryzacji społeczeństwa, do wytworzenia się tak zwanych 

baniek informacyjnych i sprzyja dezinformacji [9]. W obrębie każdej z informacyjnych 

baniek oddziaływanie na opinię, poglądy, decyzje użytkownika jest znacznie łat-

wiejsze, ponieważ jest on otoczony podobnymi informacjami, o podobnej treści 

i doświadcza efektu potwierdzenia, wskutek którego łatwiej jest mu przyjąć dane, które 

przeczytał kilka razy z kilku źródeł, niż te informacje, które zobaczył tylko raz [14]. 

5. Efekty i skuteczność fact-checkingu 

Weryfikowanie wiedzy – jej prawdziwości, poprawności – wydaje się być potrzebne 

i wskazane. Jednakże o zasadności przeprowadzania tego procesu świadczyć mogą 

jedynie wyniki badań, które oceniają efekty przeprowadzania fact-checkingu oraz jego 

skuteczność. B. Nyhan i J. Reifler (2015) wykazali, że weryfikacja wiedzy i ewen-

tualne wykazanie jej niepoprawności z jednoczesnym uzupełnieniem poprawnych 

danych nie zawsze prowadzi do pożądanego efektu [15]. Według autorów fact- 

-checking może się okazać nieskuteczny w tych wypadkach, w których weryfikowana 

wiedza dotyczy kwestii angażujących osobiste przekonania odbiorców, ich postawy 

oraz emocje. Przykładem mogą tu być twierdzenia dotyczące stanu zdrowia i procedur 

medycznych lub profilaktycznych, takich jak szczepienia. W swojej analizie B. Nyhan 

i J. Reifler badali postawy społeczeństwa w odniesieniu do szczepień. Badanie 

dotyczyło szczepienia przeciwko grypie i fałszywego przeświadczenia niektórych 

ankietowanych, jakoby iniekcja miała nie chronić przed zachorowaniem, lecz je 

wywoływać. Przeprowadzenie inicjatywy weryfikowania tej wiedzy z badanymi, 

którzy nie mieli w tej kwestii ugruntowanych poglądów dało zadowalające rezultaty – 

to znaczy przyjęli oni nową, poprawną wiedzę na temat profilaktyki. Natomiast 

ankietowani, którzy wcześniej mieli ugruntowaną, negatywną opinię dotyczącą 

szczepień, nie zmienili swojego stanowiska, a wręcz przeciwnie – część z nich 

wykazywała od teraz bardziej skrajne postawy [15]. Zjawisko to zostało określone 

mianem backfire effect (tłumaczy się je zwykle jako efekt odwrotnego skutku) i – 

zdaniem autorów – może wynikać z trzech rodzajów deficytów w postawach odbiorców. 

Pierwszy z nich to tzw. overkill backfire effect, czyli wywołanie odwrotnego skutku 
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wskutek dostarczenia zbyt dużej ilości argumentów, danych [15]. W takiej sytuacji 

podmiot fact-checkingu nie przyjmuje do wiadomości weryfikacji, ponieważ ilość 

informacji, którą otrzymał przekracza jego zdolności percepcyjne, kognitywne lub 

poziom jego wiedzy ogólnej. W efekcie czuje się przytłoczony nadmiarem danych 

i rezygnuje z ich przyjęcia na rzecz prostszej, ale lepiej zrozumiałej wiedzy, która jest 

niepoprawna, ale łatwiej przyswajalna. 

Przykład powyższego zjawiska dotyczy nie tylko pojęć związanych z kształto-

waniem opinii publicznej w społeczeństwie, ale również – transferu wiedzy w obrębie 

organizacji. Przykładowo, w obrębie danego przedsiębiorstwa może funkcjonować 

nieoptymalna, przestarzała już procedura wykonywania produktów lub realizowania 

usług. W związku z tym kadra odpowiedzialna za rozwój organizacji może podjąć 

decyzję o transferze wiedzy, umiejętności lub know-how z innej, nowocześniejszej 

organizacji lub za pośrednictwem doradztwa. Jeżeli nowe dane i sposoby realizowania 

wcześniejszych dóbr i usług na etapie weryfikacji zostaną uznane za niezrozumiałe, 

zbyt skomplikowane, nie zostaną one przyswojone w organizacji – zamiast tego zostaną 

podtrzymane poprzednie, nieoptymalne rozwiązania, które wydają się bardziej zrozu-

miałe. 

Drugi rodzaj efektu odwrotnego skutku to familiarity backfire effect, czyli zjawisko 

związane z tym, że łatwiej jest przyjmować wiedzę, która wiąże się z czymś znanym, 

rozpoznawalnym przez dany podmiot lub daną grupę [16]. W obrębie społeczeństwa 

można powołać się na przykład tradycji żywieniowych. Dane naukowe wskazują, że 

określony sposób żywienia (zbilansowana dieta, bogata w warzywa, owoce, błonnik, 

dobre źródła białka itp.) ma wpływ na zdrowie człowieka oraz na jego masę ciała. 

W związku z tym prowadzone są programy edukacyjne w odniesieniu do osób, które 

są zagrożone chorobami cywilizacyjnymi związanymi z żywieniem. Jeżeli weryfikacja 

ich dotychczasowej wiedzy sprowadzi się do zaproponowania całkowicie nowych 

rozwiązań kulinarnych (np. rezygnacja z pieczywa, czerwonego mięsa na rzecz 

warzywnej kuchni wegetariańskiej czy wegańskiej), może to doprowadzić do całko-

witego odwrócenia się od nowych danych na rzecz tego, co jest lepiej znane, kojarzone. 

Analogiczna sytuacja może zachodzić w zakresie zarządzania wiedzą w przedsię-

biorstwach: jeżeli funkcjonowanie organizacji oparte jest na tradycyjnych wartościach, 

to transfer wiedzy i umiejętności może napotkać pewne przeszkody, nawet jeśli oferuje 

lepsze, bardziej poprawne rozwiązania, ale wiążące się ze zmianą postaw i punktu 

widzenia na bardziej nowoczesne. 

Trzeci rodzaj przeszkody dla poprawnego procesu weryfikowania wiedzy to 

worldview backfire effect, czyli efekt odwrotnego skutku związany z wizją świata, 

postawą etyczną itp. [16]. W tym wypadku u podmiotu mogą się utrzymywać fałszywe 

lub mylne przekonania, które nie poddają się procesowi weryfikacji, ponieważ są one 

związane z jego obrazem świata, z jego wierzeniami, z podstawowym sposobem jego 

patrzenia na rzeczywistość. Przykładowo, wiedza na temat tradycyjnych ról, zadań 

i umiejętności kobiet (w społeczeństwie, w organizacji) może z trudem ulegać procesowi 

weryfikacji i korekcji w związku z tym, że u podmiotu może istnieć głęboko zako-

rzenione przeświadczenie o tym, z czym się wiąże kobiecość, rola kobiet itp. Jeżeli 

poglądy grupy społecznej wiążą się z tym, że kobieta powinna realizować przede 

wszystkim zadania związane z opieką nad dziećmi, gospodarstwem domowym itp., to 

u tej grupy społecznej trudno będzie przeprowadzić edukację w zakresie praw kobiet, 
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ich dostępu do edukacji, kariery, równorzędnych miejsc pracy czy wynagrodzeń. 

Analogiczny stan rzeczy może mieć miejsce w przedsiębiorstwach: jeżeli w danej 

organizacji istnieje tradycyjne pojmowanie roli kobiet, w ramach którego nie posiadają 

one odpowiednich cech i kompetencji, by sprawować zadania kadry kierowniczej, to 

w organizacji tej szanse na wysoki awans pracownic będą niewielkie. 

Jednakże, nowsze badania wykazują, że backfire effect może mieć mniejsze 

znaczenie, niż kiedyś przypuszczano, a także, iż efekt ten można znacząco zmini-

malizować, jeżeli tylko weryfikacja wiedzy będzie przeprowadzana w odpowiedni 

sposób. B. Swire-Thompson i wsp. (2021) podają na przykład, że podkreślanie roli 

faktów, a nie odnoszenie się do mitów (stwarzanie nowej wiedzy, a nie poprawianie 

starej) przynosi bardzo zadowalające efekty i zmniejsza ryzyko backfire effect [16]. 

W odniesieniu do transferu wiedzy w obrębie przedsiębiorstwa technika ta mogłaby 

polegać na zaprezentowaniu nowych możliwości technologicznych i produkcyjnych, 

a nie na krytykowaniu i wymienianiu wad starych technik. Co więcej – badania pocho-

dzące z 2020 roku podają, że efekt odwrotnego skutku może wprawdzie występować 

ze znaczną intensywnością, ale za to w relatywnie małej grupie podmiotów. Innymi 

słowy – zjawisko to zachodzi, ale tylko u części osób, przy których dochodzi do 

procesu weryfikacji wiedzy [17]. 

Również badania prowadzone przez innych autorów, takich jak T. Wood i E. Porter 

(2016), wykazały, że weryfikacja wiedzy ma większą wartość niż wywoływany przez 

nią ewentualnie efekt odwrotnego skutku, ponieważ ostatecznie pozytywny skutek 

tego oddziaływania jest większy niż potencjalne skutki negatywne [18]. Co więcej, 

wykazano, że backfire effect nie zawsze i nie w każdej grupie podmiotów jest w ogóle 

obserwowany. Taki stan rzeczy potwierdziły badania K. Haglin (2015) oraz analizy 

A. Guessa i A. Coppocka (2018) [19, 20]. Prace te potwierdziły, że proces weryfikowania 

wiedzy jest zasadny, zaś obawy związane z wywołaniem odwrotnego skutku mogą 

w ogóle nie być uzasadnione. 

Badania K. Fridkin i wsp. (2015) wykazały, że fack-checking może wywoływać 

długofalowe, pozytywne skutki i wpływać na postawy dużych grup odbiorców [21]. 

Z analiz tych wynika, iż osoby, które wzięły udział w jednorazowym procesie wery-

fikowania wiedzy są w przyszłości mniej łatwowierne i bardziej wyczulone na 

sprawdzanie prawdziwości podawanych im informacji. W przytoczonych badaniach 

zwracano szczególną uwagę na fack-checking polityczny: badani brali udział w zaję-

ciach, w czasie których poddawano systematycznej ocenie wypowiedzi poszczególnych 

polityków. Dzięki temu procesowi ankietowani byli bardziej odporni na późniejsze 

manipulacje i ze znacznie większą skutecznością wyłapywali przykłady fałszywych lub 

wątpliwych twierdzeń w wypowiedziach polityków, przedstawianych im informacjach itp. 

Z powyższych danych wynika, że weryfikacja wiedzy ma duże znaczenie w kształ-

towaniu postaw odbiorców. Jednakże nie zawsze wpływa ona na ich decyzje. Jak 

wspomniano wcześniej, jeśli wiedza, która jest poddawana weryfikacji, ma dla 

podmiotu wartość powiązaną ze sposobem identyfikowania samego siebie, z wiarą, 

tradycją czy innymi poglądami, to proces fact-checkingu może nie odnieść spodzie-

wanego skutku. Nie zawsze brak efektu może mieć charakter omówionego wcześniej 

efektu backfire. Czasami – jak wynika z badań przeprowadzonych przez O. Barrerę 

i wsp. (2020) – prowadzi do zmiany postawy, ale nie do zmiany postępowania czy 

zachowania. O. Barrera i jego współpracownicy analizowali bardzo konkretny przykład, 
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związany z wyborami prezydenckimi, które miały miejsce we Francji w 2017 roku. 

W czasie kampanii jedna z kandydatek – Marine Le Pen – podawała informacje, które 

okazały się być fałszywe. Procesem badawczym objęto osoby, które deklarowały, że 

będą głosować na tę kandydatkę. Po przeprowadzeniu z nimi procesu weryfikacji 

wiedzy okazało się, że wypowiedzi Le Pen straciły wiarygodność w oczach ankieto-

wanych, jednak fact-checking nie wpłynął na ich decyzję dotyczącą glosowania na 

kandydatkę. Innymi słowy – zmienili oni swoje postawy wobec niej i byli od teraz 

bardziej wyczuleni na nieprawdziwe twierdzenia, jednak ich poparcie nie spadło, 

ponieważ – jak twierdzą autorzy badania – wiązało się ono z innymi aspektami ich 

systemu wartości, wierzeń, tradycji, poglądów itp. [22]. 

Podobnych wyjaśnień dostarcza badanie przeprowadzone przez S.J. Hilla (2017), 

który analizował, w jaki sposób przebiega proces kształtowania wiedzy i poglądów 

w oparciu o dotychczasowe informacje oraz fact-checking. Autor wykazał, że w konte-

kście sympatii politycznych u badanych zachodzi pewien proces edukacji, nauki, 

weryfikacji, ale zachodzi on relatywnie powoli. Co więcej, proces ten zachodzi tym 

intensywniej, im bardziej efekt weryfikacji jest zgodny z „kierunkiem poglądów” 

podmiotu. Jeśli natomiast, efekt weryfikacji stoi w pewnej opozycji do dotychczasowych 

wierzeń i twierdzeń, przyswajanie wiedzy zachodzi wolniej i mniej efektywnie [23]. 

Co istotne, z badań S.J. Hilla wynika, że swego rodzaju oporność i powolność 

przyswajania weryfikacji zachodzi w równym stopniu u osób, które mają zdefiniowane 

i skonkretyzowane sympatie polityczne, co u tych, którzy uważają się za wyborców 

niezależnych, niezdeklarowanych w określonym kierunku. Każdy z nich jednak 

posiada swoistą mapę poglądów i proces przyswajania weryfikowanej wiedzy zachodzi 

szybciej lub wolniej, w zależności od tego, czy efekt weryfikacji jest spójny 

z obszarem mapy poglądów [23]. 

Prowadzono również badania mające ustalić, jaka jest skuteczność fact-checkingu 

w odniesieniu do debaty publicznej – szczególnie tej prowadzonej w mediach 

wirtualnych. G. Pennycook i D.G. Rand (2017) przeprowadzili analizę mającą ustalić, 

czy wprowadzenie tzw. tagów na platformach mediów społecznościowych (tu: Face-

book) wpływa na zmniejszenie wiarygodności nieprawdziwych danych w oczach ich 

odbiorców. W analizowanym przypadku tagi były tymczasowym rozwiązaniem 

wprowadzonym przez badane social media, polegającym na oznaczeniu tych postów 

oraz treści, które są sprzeczne z aktualnym stanem wiedzy – z konsensusem naukowym. 

Treści te były oznaczane jako fake news lub jako informacje niewiarygodne, 

niesprawdzone. W ten sposób użytkownicy mogli je oglądać, czytać, udostępniać, ale 

jednocześnie widzieli informację na temat nieprawdziwości lub niepoprawności 

danych [24]. Z analizy postaw użytkowników wynikało, że osoby, które zetknęły się 

z postami oznaczonymi tagami oceniły je jako istotnie mniej wiarygodne, niż te osoby, 

które czytały te same treści, ale nieoznaczone tagami. Podobnych danych dostarczyły 

analizy przeprowadzone przez K. Clayton i wsp. (2019) [25]. Uczeni wykazali, iż to 

właśnie te przestrzenie, w których o dużych zasięgach oddziaływania decydują użytko-

wnicy Internetu niemający doświadczenia z fact-checkingiem, powinny być poddawane 

szczególnie intensywnej weryfikacji i tagowaniu. Co bardzo istotne, wykazano 

również, że fact-checking wpływał nie tylko na percepcję informacji przez użytko-

wników, ale też na ich postępowanie. P. Mena (2019) wykazał, że odbiorcy, którzy 

mieli do czynienia z postami oznaczanymi jako nieprawidłowe lub fałszywe informacje, 
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istotnie rzadziej udostępniali je w obrębie swoich przestrzeni w mediach społeczno-

ściowych [26]. 

Powyższy efekt zdaje się być uzależniony od wielu zmiennych. Jedną z nich – 

potwierdzoną doświadczalnie – jest wiek odbiorców treści. Omówione powyżej 

tagowanie budzących wątpliwości lub nieprawdziwych postów wywoływało pożądany 

efekt głównie w grupie starszych dorosłych (powyżej 26. roku życia). Natomiast 

u użytkowników poniżej 26 lat obserwowano niekiedy, wspomniany wcześniej, backfire 

effect w odpowiedzi na tagowanie postów jako nieprawdziwe. Taki stan rzeczy 

zanotowali w swoich badaniach G. Pennycook i D.G. Rand (2017): wśród wyborców 

Donalda Trumpa zaobserwowano efekt odwrotnego skutku w odniesieniu do postów 

związanych z kandydaturą lub wypowiedziami tego polityka. Jeżeli treści prezentowane 

w mediach przez niego lub przez przedstawicieli wspierających go ugrupowań 

tagowane były jako treści o wątpliwej wiarygodności, zwolennicy tego polityka 

udostępniali je tym częściej i tym intensywniej [24]. 

 W związku z powyższym efektem część prac badawczych skupiła się nie tyle na 

analizowaniu efektu tagowania i weryfikowania wiedzy w przestrzeni debaty publicznej, 

ile na wyznaczaniu wytycznych, których celem jest minimalizowanie negatywnych 

efektów weryfikacji i maksymalizowanie efektów pozytywnych, pożądanych [27]. 

Z metaanalizy przeprowadzonej przez M.P. Chan i wsp. (2017) wynika, że maksyma-

lizowanie skuteczności i efektywności procesu fact-checkingu sprowadza się do kilku 

zasadniczych zabiegów. Po pierwsze, badacze podają, że proces weryfikacji nie 

powinien się skupiać na analizowaniu informacji nieprawdziwych, lecz na podawaniu 

informacji poprawnych. Badacze zwracają szczególną uwagę na to, że najgorsze efekty 

przynosi wypunktowywanie błędnych argumentów i dowodzenie, jakie ich elementy są 

niepoprawne. W takim wypadku – jak wynika z badań – uzyskany efekt może być 

odwrotny od pożądanego. 

Z drugiej strony, badacze zauważają, że jeśli fact-checking ma dotyczyć obalenia 

nieprawidłowego poglądu, skuteczne jest systematyczne analizowanie przyczyn, dla 

których omawiane dane są nieprawdziwe, a nie samo tylko wskazanie, iż nie są one 

poprawne. Innymi słowy, z analiz wynika, że odbiorcy weryfikacji chcą wiedzieć przede 

wszystkim, dlaczego dana informacja jest fałszywa, a nie tylko, że została w taki sposób 

oceniona. 

Analizy wskazują również, że szczególnie istotne jest umożliwienie odbiorcom 

weryfikacji, nie tylko obalenia dawnych, niepoprawnych poglądów i danych, ale też 

zdobycie nowej, uwspółcześnionej wiedzy. Wiedza ta powinna nie tylko wypełniać 

lukę powstałą po poprzednich, nieprawidłowych informacjach, ale też poszerzać hory-

zont informacyjny odbiorców. 

 Z badań wynika ponadto, że istotny wpływ na skuteczność i efektywność fact- 

-checkingu ma forma, w jakiej jest on realizowany. Jeżeli weryfikacja przeprowadzana 

jest za pomocą formatu pisanego (artykuł, post, felieton itp.), to jego skuteczność jest 

mniejsza niż wtedy, gdy weryfikacja następuje za pomocą bezpośredniej wypowiedzi 

podmiotu lub za pomocą nagrania wideo. 

Wykazano ponadto, że największa skuteczność weryfikacyjna osiągana jest wtedy, 

gdy podmiot weryfikujący pochodzi z organizacji, która jest dobrze rozpoznawana, 

uznawana za wiarygodną, bezstronną – przykładowo, weryfikacja danych medycznych 

powinna być realizowana przez ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia, 



 

Marta Alicja Trzeciak 
 

164 

 

weryfikacja medialna czy polityczna – przez BBC, weryfikacja danych naukowych – 

przez rozpoznawalne uniwersytety o światowej renomie. Co istotne, wykazano, że na 

wiarygodność tych podmiotów pozytywnie wpływa aktywność samoweryfikacji. 

Innymi słowy – jeśli organizacje te same również weryfikują publikowane przez siebie 

treści, uchodzą za bardziej wiarygodne, nawet wtedy, gdy w toku tej weryfikacji 

wykazuje się, że popełniały one błędy (np. że stan wiedzy naukowej uległ zmianie 

i poprzednio publikowane treści należy zmienić lub uzupełnić) [16]. 

Najbardziej efektywny fact-checking ma miejsce wtedy, gdy podaje on szeroki 

kontekst dla omawianych faktów i procesów (a nie tylko skupia się na jednym, wąskim 

zagadnieniu), a także wtedy, gdy jest realizowany na bieżąco – jak najszybciej po 

opublikowaniu danych, które mają ulegać weryfikacji [16, 17]. Przykładowo, jeśli 

weryfikacji ma podlegać wypowiedź polityka, optymalny fact-checking powinien 

pojawić się natychmiast po jej zakończeniu, względnie – tego samego dnia. Jeśli 

informacja zostanie zweryfikowana po upływie znacznej ilości czasu, weryfikacja nie 

odniesie pożądanego efektu lub efekt ten będzie niewspółmiernie mały. Autorzy 

zwracają też uwagę na to, że nawet weryfikowanie treści powiązanych z postawami 

światopoglądowymi odbiorców powinno być realizowane w taki sposób, by możliwie 

jak najmniej odnosić się do tego, co – jako jednostka podmiot sobą reprezentuje (grupa 

wyznaniowa, etniczna, polityczna, światopoglądowa itp.). Jeśli bowiem weryfikacja 

obejmie również te fundamentalne aspekty tożsamości, odbiorca może nie przyjąć do 

siebie przedstawianych mu danych, ponieważ będzie się czuł atakowany, nawet jeśli 

nie było to intencją podmiotu weryfikującego. 

Powyższy aspekt znajduje również potwierdzenie w metaanalizach takich jak praca 

opublikowana przez N. Waltera i wsp. (2019), w której wykazano, że to, w jakim 

stopniu zachodzi percepcja i pozytywne przyjęcie weryfikacji wiedzy zależy w dużej 

mierze od bazowych poglądów, wiary, ideologii danego podmiotu [28]. Z drugiej 

strony, analiza przeprowadzona przez E. Portera i wsp. (2018) wykazała, że odbiorcy 

wyrażają podobne zainteresowanie fact-checkingiem, niezależnie od swoich wyjścio-

wych postaw, wierzeń oraz wyznawanej ideologii [29]. Innymi słowy – że peprcepcja 

procesów weryfikacji jest analogiczna, niezależnie od poglądów czy sympatii politycz-

nych odbiorców. 

6. Wnioski 

Na podstawie aktualnego stanu wiedzy i dokonanego przeglądu badań zebrano 

następujące wnioski: 

1. Wyróżnia się fact-checking wewnętrzny – skierowany na weryfikację faktów 

wewnętrznych organizacji, przedsiębiorstwa, grupy społecznej itp. oraz fact- 

-checking zewnętrzny – w którym eksperci weryfikują dane spoza swojej macie-

rzystej organizacji lub ugrupowania, a także fact-checking ante hoc: analizujący 

dane przed ich oficjalnym wykorzystaniem (np. przed publikacją w mediach, 

przed wdrożeniem w przedsiębiorstwie) oraz fact-checking post hoc: realizowany 

jeszcze przed oficjalnym wykorzystaniem wiedzy. 

2. Fact-checking ma swoje początki w latach 20. XX wieku, jednak jego rozkwit 

przypada na XXI wiek – początkowo realizowany był głównie na terenie Stanów 

Zjednoczonych, a obecnie – w wielu krajach rozwiniętych. 
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3. Fact-checking realizowany jest jako działanie towarzyszące innym zadaniom 

podmiotu (np. autor publikacji lub raportu ma za zadanie przeprowadzić również 

weryfikację zamieszczonych w nich danych) lub jako odrębna działalność 

wykonywana przez wyspecjalizowane do tego celu podmioty. 

4. Rozwój fact-chekingu i wzrost zapotrzebowania na jego realizację wynika 

w dużej mierze z rozwoju i zmiany charakteru krajobrazu medialnego, w tym 

przede wszystkim z digitalizacji mediów, zwiększeniem dostępu do nich, rozwojem 

mediów społecznościowych i spadkiem znaczenia mediów tradycyjnych, które 

wcześniej pełniły rolę gatekeeperów. 

W odniesieniu do aktualnego rozwoju fact-checkingu, a także w kontekście jego 

przyszłości, na podstawie dokonanego przeglądu badań sformułowano następujące 

rekomendacje: 

1. Proces fact-checkingu nie powinien się skupiać na analizowaniu informacji 

nieprawdziwych, lecz na podawaniu informacji poprawnych. 

2. Jeśli fact-checking ma dotyczyć obalenia nieprawidłowego poglądu, skuteczne 

jest systematyczne analizowanie przyczyn, dla których omawiane dane są 

nieprawdziwe, a nie samo tylko wskazanie, iż nie są one poprawne. 

3. Istotne jest nie tylko obalenie dawnych, niepoprawnych poglądów i danych, ale 

też przekazanie odbiorcom nowej, uwspółcześnionej wiedzy. 

4. Fact-checking najskuteczniejszy jest wtedy, gdy zostaje przeprowadzony za 

pomocą bezpośredniej wypowiedzi podmiotu lub za pomocą nagrania wideo. 

5. Największa skuteczność weryfikacyjna osiągana jest wtedy, gdy podmiot 

weryfikujący pochodzi z organizacji, która jest dobrze rozpoznawana, uznawana 

za wiarygodną, bezstronną. 

6. Najbardziej efektywny fact-checking podaje szeroki kontekst dla omawianych 

faktów i procesów, a także jest realizowany na bieżąco – jak najszybciej po 

opublikowaniu danych, które mają ulegać weryfikacji. 
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Fact-checking jako przykład procesu weryfikowania wiedzy – przegląd badań 

Streszczenie 

Weryfikacja jest jednym z procesów wchodzących w skład zarządzania wiedzą. Zazwyczaj jest ona 

omawiana w kontekście organizacji opartych na wiedzy. Jednak wiedza stanowi również fundament 

funkcjonowania współczesnego społeczeństwa, dla którego jest ona podstawą kapitału społecznego oraz 

centralnym zasobem gospodarczym. Wielu badaczy zauważa, że we współczesnym społeczeństwie istnieje 

szeroki dostęp do wiedzy, ale równocześnie – niewielka umiejętność weryfikowania otrzymywanych 

informacji. W związku z tym istnieje potrzeba stworzenia sprawnego systemu weryfikacyjnego, który 

umożliwiłby sprawdzanie poprawności danych, jakie trafiają do społeczeństwa. Celem przeglądu 

dokonanego w niniejszej pracy jest identyfikacja i ocena działań weryfikacyjnych (fact-checking) 

realizowanych obecnie oraz planowanych w przyszłości. 

Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, społeczeństwo wiedzy, weryfikacja wiedzy, fact-checking 

Fact-checking as an example of the knowledge verification process – research 

review 

Abstract  

Verification is one of the processes included in knowledge management. It is usually discussed in the 

context of knowledge-based organizations. However, knowledge is also the foundation of the functioning 

of modern society, for which it is the basis of social capital and the important economic resource. Many 

researchers notice that in modern society there is wide access to knowledge, but at the same time – little 

ability to verify the information received. Therefore, there is a need to create an efficient verification 

system that would make it possible to verify the correctness of data that reaches the public. The purpose of 

the review carried out in this paper is to identify and evaluate fact-checking activities currently being 

carried out and planned in the future. 

Keywords: knowledge management, knowledge society, knowledge verification, fact-checking 
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Zmiany w jakości kształcenia słuchaczy kierunku: 

pracownik socjalny w perspektywie zajęć zdalnych 

1. Wprowadzenie 

Zawód pracownika socjalnego wprowadzony został do nomenklatury zawodów 
dopiero w drugiej połowie XX wieku. Działania w obszarze pracy socjalnej związane 
są z niesieniem pomocy na rzecz osób i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji 
życiowej. Konieczne stają się zatem profesjonalne formy wsparcia ukierunkowane na 
poprawę sytuacji jednostek i grup społecznych. Niezwykle istotne jest więc posiadanie 
przez pracowników socjalnych określonych kompetencji, umiejętności oraz szerokiego 
zasobu wiedzy, co wpływa na skuteczność realizowanych czynności. Wymagania 
w zakresie edukacji, które stawia się przed pracownikami socjalnymi regulują przepisy 
Ustawy o pomocy społecznej. Kształcenie w tym zawodzie współcześnie realizuje się 
na uczelniach wyższych, ale również w kolegiach pracowników służb społecznych. 
Jakość kształcenia studentów i słuchaczy pobierających kształcenie w zawodzie 
pracownika socjalnego ma bezpośredni wpływ na działania na gruncie pracy 
zawodowej w przyszłości. Szereg zajęć w ramach procesu kształcenia zmierza bowiem 
do zdobycia praktycznych umiejętności, niezbędnych w przyszłej pracy.  

Pojawienie się na świecie błyskawicznie rozprzestrzeniającego się wirusa SARS-
CoV-2 znacząco wpłynęło na liczne płaszczyzny życia społecznego. Konsekwencje 
pandemii zauważalne były także w sferze edukacji, gdzie zaczęto wdrażać nauczanie 
zdalne celem przeciwdziałania ryzyku eskalacji śmiercionośnego wirusa. Czasowe 
odejście od tradycyjnego nauczania w formie stacjonarnej w związku z pandemią 
COVID-19 determinowało konieczność dostosowania się do nowej rzeczywistości, 
zarówno przez nauczycieli, jak i osoby pobierające kształcenie. Celem niniejszego 
opracowania jest ukazanie zmian, jakie nastąpiły w jakości kształcenia słuchaczy 
kierunku pracownik socjalny w perspektywie zajęć zdalnych. Podejmując refleksję nad 
wpływem pandemii na proces kształcenia, zrealizowano badania wśród słuchaczy 
kierunku pracownik socjalny w Kolegium Pracowników Służb Społecznych 
w Skarżysku-Kamiennej. Główną metodą zastosowaną w badaniach był sondaż 
diagnostyczny z przyporządkowaną mu techniką. Jako narzędzia badawczego użyto 
autorskiego kwestionariusza ankiety. Wyniki badań wniosły wiele informacji, ważnych 
dla przeprowadzonych w okresie izolacji analiz i pomiarów edukacji zdalnej, które 
pozwolą w czasie wystąpienia ewentualnych kolejnych czynników zmuszających do 
zmiany trybu nauczania na zdalny wykluczyć zdiagnozowane i zidentyfikowane 
problemy utrudniające realizację kształcenia w formie zdalnej.  
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2. System kształcenia do pracy socjalnej w Polsce 

Zawód pracownika socjalnego współcześnie często utożsamiany jest z poczuciem 

wewnętrznej misji, zawodem dla osób chcących nieść pomoc tym, którzy zmagają się 

z wielorakimi problemami. Od pracownika socjalnego oczekuje się nie tylko posiadania 

konkretnych cech osobowościowych, ale również wielu kompetencji, kwalifikacji 

i umiejętności, których nabycie wiąże się ze zdobyciem odpowiedniego wykształcenia 

w tym kierunku. Analiza kształcenia pracowników socjalnych w Polsce pozwala 

zauważyć szereg zmian, jakie nastąpiły na tej płaszczyźnie.  

W 1966 roku minister oświaty wprowadził nazwę zawodu „pracownik socjalny” do 

nomenklatury zawodów w Polsce [1]. Ponadto we wspomnianym roku nastąpiło 

również powołanie przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej pierwszych 

Państwowych Szkół Pracowników Socjalnych w Warszawie oraz Poznaniu. Należy 

podkreślić, że działania w tym zakresie były poprzedzone dyskusją w gronie pedagogów, 

polityków społecznych, osób ze środowisk medycznych. Opracowano wówczas 

program i założenia organizacyjne wspomnianych placówek, co wiązało się z uprzednim 

powołaniem przy Departamencie Kształcenia we współpracy z Departamentem 

Pomocy Społecznej – Specjalnej Komisji Programowej, w której pracach brali udział 

liczni wybitni przedstawiciele nauki, w tym także praktycy z wieloletnim doświad-

czeniem w działalności pomocowej (np. Maria Grzegorzewska, Aleksander Kamiński, 

Jan Rosner). Efektem dyskusji i pracy w analizowanym zakresie było przyjęcie 

koncepcji dwuletniej szkoły pomaturalnej, w której program kształcenia opierał się 

głównie na następujących blokach tematycznych: wiedza o społeczeństwie, środowisku 

i grupach społecznych, a także wiedza o człowieku i jego potrzebach. Pierwotnie 

opisywane placówki funkcjonowały przy Medycznych Studiach Zawodowych – 

następnie nazewnictwo zostało zastąpione Państwowymi Szkołami Pracowników 

Socjalnych [2].  

Z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w 1977 roku na 

Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęte zostały trwające cztery lata studia magisterskie 

dla pracowników socjalnych, a moment też utożsamiany jest z rozpoczęciem 

kształcenia wyższego z zakresu pracy socjalnej. Studia te posiadały formę niestacjonarną 

i podlegały Instytutowi Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach 

Zaocznego Studium Pracowników Służb Socjalnych. W ówczesnym okresie 

wymieniona placówka stanowiła jedyną instytucję w Polsce kształcącą pracowników 

socjalnych na poziomie wyższym. Naukę w tej formie pobierało wówczas od 20 do 70 

osób, co wskazuje na niezbyt dużą liczebność kolejnych roczników [3]. Rozpoczęcie 

kształcenia wyższego w ramach pracy socjalnej można utożsamiać z dostrzeżeniem 

konieczności profesjonalizacji zawodów pomocowych, a także istotnego znaczenia 

zadań wchodzących wówczas w skład działalności zawodowej pracownika socjalnego. 

Zauważono bowiem, że kształcenie policealne może być niewystarczające w obliczu 

wyzwań stawianych przed pracownikami socjalnymi. 

Istotnym momentem w historii kształcenia w zakresie pracy socjalnej w Polsce było 

powstanie możliwości kształcenia pracowników socjalnych w ramach specjalizacji I 

i II stopnia dla organizatorów pomocy społecznej, co nastąpiło w 1983 roku. Organizacja 

tego przedsięwzięcia nastąpiła w Centrum Medycznego Kształcenia Zawodowego dla 

kadry kierowniczej. Jednak aby rozpocząć takie kształcenie, konieczne było wówczas 

posiadanie tytułu magistra w ramach studiów: socjologia, administracja, rehabilitacja 



 

Małgorzata Porąbaniec, Karolina Klimczyk-Miśtal, Marta Cyran, Eryk Pająk 
 

170 

 

ruchowa, pedagogika lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Co interesujące, naukę 

w ramach zdobycia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego mogli wówczas 

podjąć także lekarze i inne osoby posiadające co najmniej dwuletni staż pracy 

zawodowej oraz wyższe wykształcenie z dziedziny, która ma zastosowanie w pomocy 

społecznej [3].  

Dokonując charakterystyki zmian, jakie zaszły w systemie kształcenia w zakresie 

pracy socjalnej w Polsce – warto zauważyć, że przez wiele lat praca socjalna stanowiła 

specjalność, prowadzoną w wielu szkołach wyższych. W roku akademickim 1988/1989 

w Krakowie utworzone zostały zaoczne studia socjologiczne o specjalności praca 

socjalna. Ich głównym celem było wykształcenie specjalistów mających umiejętność 

dokonywania analiz i diagnoz jednostek, grup, środowisk społecznych, a przy tym 

potrafiących wprowadzać nowe rozwiązania w dziedzinie zagadnień socjalnych. 

W 1992 roku w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie utworzone 

zostały studia zawodowe, które trwały trzy lata, a pierwsi ich absolwenci otrzymywali 

wówczas dyplom licencjata pedagoga specjalnego o specjalności praca socjalna. 

Zmiany społeczne, gospodarcze i polityczne związane z transformacją systemową 

skutkowały wieloma konsekwencjami, doświadczanymi przez państwo, związanymi 

chociażby z niedostatkiem zasobów, brakiem wystarczającej liczby pracowników czy 

niskim poziomem przygotowania zawodowego. Zdaniem Dobroniegi Trawkowskiej 

problemy te znacząco osłabiły rolę pracy socjalnej w systemie pomocy społecznej [4]. 

W obliczu opisywanych trudności i związanych z nimi wyzwań, wiele uczelni 

wyższych wykazywało zainteresowanie kształceniem w zawodzie pracownika 

socjalnego, co wynikało na przykład z konieczności profesjonalizacji pracy socjalnej, 

chęci podnoszenia kwalifikacji i kompetencji przez osoby pracujące w pomocy 

społecznej i interesującej wówczas oferty kształcenia wielu uczelni. Traktowanie pracy 

socjalnej w kategorii specjalności i brak uregulowań ustawowych w tym zakresie 

w analizowanych latach powodował zauważalną różnorodność w nazewnictwie 

wspomnianej specjalności. W obrębie pedagogiki istniały chociażby takie specjalności, 

jak: pedagogika opiekuńcza z pracą socjalną, pedagogika pracy socjalnej czy 

pedagogika socjalno-opiekuńcza. Pracę socjalną utożsamiano również z kierunkiem 

socjologia, gdzie przykładami ówczesnych specjalizacji były: służby socjalne, pomoc 

społeczna i praca socjalna. Naukę w ramach specjalności z zakresu pracy socjalnej 

można było również pobierać w ramach kształcenia na kierunku politologia oraz nauki 

społeczne. Wiele wątpliwości generował w tym czasie zakres treści programowych, 

które powinien obejmować program kształcenia potencjalnych pracowników 

socjalnych [5]. Utożsamianie pracy socjalnej z różnymi dziedzinami naukowymi 

wskazuje poniekąd na dostrzeganie interdyscyplinarności jej zakresu i dostrzeganie 

znaczenia działań w jej obrębie w odniesieniu do różnych płaszczyzn ludzkiego życia. 

W 1990 roku weszły w życie dwa istotne w ówczesnym czasie akty prawne, ściśle 

związane z zakresem pracy socjalnej oraz pomocy społecznej. Pierwszym z nich była 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o przekazaniu Ministrowi Pracy i Polityki 

Socjalnej z zakresu działania Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zadań dotyczących 

pomocy społecznej [6]. Drugim aktem prawnym, jaki miał wówczas ważne znaczenie 

była Ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej [7]. Określiła ona 

wymogi kwalifikacyjne, ale również rolę i zadania pracowników socjalnych. Jak 

wynika z art. 49 niniejszego dokumentu – pracownikiem socjalnym mogła być wówczas 
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osoba posiadająca dyplom pracownika socjalnego, dyplom ukończenia studiów 

wyższych w wyższej szkole zawodowej o specjalności „praca socjalna” lub osoba, 

która ukończyła studia wyższe na jednym z kierunków, takich jak: pedagogika, 

politologia i nauki społeczne, socjologia lub psychologia. Ustawodawca dopuścił 

wówczas pracę w zawodzie pracownika socjalnego przez osoby z wyższym wykształ-

ceniem na innych kierunkach niż te wymienione. Warunek stanowiło ukończenie lub 

rozpoczęcie przed wejściem w życie omawianej ustawy – specjalizacji z zakresu pracy 

socjalnej oraz organizacji pomocy społecznej [7]. Lata 90. XX wieku wiązały się z po-

wstawaniem koncepcji zintegrowanego systemu kształcenia pracowników socjalnych. 

Działania te ukierunkowane były przede wszystkim na połączenie dokształcania 

zawodowego pracowników socjalnych z możliwością kształcenia akademickiego 

w zakresie zdobycia dyplomu licencjata i magistra. Na zintegrowany system 

kształcenia ustawicznego pracowników służb społecznych składały się głównie: kursy, 

szkolenia, seminaria przeznaczone dla pracowników socjalnych oraz sześciosemestralny 

program licencjacki, pięciosemestralny program magisterski, a także trwający dwa se-

mestry program studiów podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej [8]. 

Uchylenie Ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej i wejście 

w życie Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ukształtowało nowe 

spojrzenie na kwalifikacje pracowników socjalnych. Art. 116 obowiązującej Ustawy 

wyraźnie wskazuje na konieczność spełnienia, co najmniej jednego z warunków przez 

osobę, która zamierza wykonywać zawód pracownik socjalnego. Pierwszym z nich jest 

posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych. Drugi 

warunek wskazuje na ukończenie studiów na kierunku praca socjalna lub w zakresie 

pracy socjalnej. Trzeci z warunków natomiast wskazuje na ukończenie przez osobę 

aspirującą do wykonywania niniejszego zawodu – w terminie do 31 grudnia 2013 roku – 

specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków, 

takich jak: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psycho-

logia, socjologia lub nauki o rodzinie. Nowelizacja Ustawy o pomocy społecznej z 2021 

roku wprowadziła nowy czwarty warunek umożliwiający zatrudnienie w charakterze 

pracownika socjalnego. Do art. 116 ust. 1 dodany został punkt czwarty zgodnie z któ-

rym: pracownikiem socjalnym może być osoba, która ukończyła studia podyplomowe 

z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na 

kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej [9]. 

Na przełomie lat 2004 i 2005 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poprzez 

tworzenie Szkół Pracowników Służb Społecznych zakładało ich późniejsze przekształ-

cenie w Wyższe Szkoły Zawodowe. Jednakże kilka lat kształcenia w Policealnych 

Szkołach Pracowników Służb Społecznych udowodniło niemożność rozwoju we 

wspomnianym kierunku. Podjęto wówczas decyzję o utworzeniu obejmujących 3-letni 

okres kształcenia Kolegiów Pracowników Służb Społecznych. Organami odpowiedzial-

nymi za tworzenie i prowadzenie takich kolegiów były samorządy województw (dla 

kolegiów publicznych), a także osoby prawne i osoby fizyczne (dla kolegiów niepu-

blicznych). Słuchacz kolegium uzyskiwał po ukończeniu kształcenia tytuł dyplomo-

wanego pracownika socjalnego. Utworzenie i prowadzenie tego typu placówki było 

uwarunkowane wprowadzeniem możliwości kształcenia w formie wieczorowej lub 

zaocznej, a także zapewnieniem przez uczelnię wyższą opieki naukowo-dydaktycznej. 

Słuchacze kolegiów, które posiadały zawarte stosowne porozumienie z uczelnią wyższą 
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mieli możliwość przystąpienia do egzaminu licencjackiego, a także możliwość konty-

nuowania nauki w ramach 2-letnich studiów magisterskich [2]. 

Od 2006 roku praca socjalna stanowi odrębny kierunek studiów, na którym kształ-

cenie możliwe jest w wymiarze studiów I stopnia, czyli studiów licencjackich. Standardy 

kształcenia, jakie odnoszą się do niniejszego kierunku wskazują na konieczność treści 

programowych, które powinny być związane z przekazywaniem wiedzy z obszaru 

różnych nauk społecznych, takich jak np. socjologia, psychologia, pedagogika, 

ekonomia, prawo, co umożliwi studentom zrozumienie funkcjonowania jednostki, a tak-

że procesów, jakie zachodzą w społeczeństwie. Kształcenie w ramach studiów na 

kierunku praca socjalna możliwe jest również w formie studiów II stopnia, czyli magi-

sterskich, co pozwala pracownikom socjalnym na poszerzenie kwalifikacji w zakresie 

uzyskanego zawodu [10]. W toku studiów podyplomowych możliwe jest uzyskanie 

specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Uzyskanie tej specjalizacji jest 

niezbędnym wymogiem w odniesieniu do osób ubiegających się o kierowanie jednostką 

organizacyjną pomocy społecznej, co warunkują zapisy Ustawy o pomocy społecznej [9].  

Historia kształcenia pracowników socjalnych w Polsce wskazuje na wiele zmian, 

jakie nastąpiły w tym procesie. Przeobrażenia te mogły wynikać zarówno z sytuacji 

społecznej, gospodarczej czy politycznej, ale również ze zwiększającej się świadomości 

społecznej odnośnie do roli pracowników socjalnych w obliczu ludzkich problemów. 

Współcześnie warto podjąć refleksję nad rolą pracowników socjalnych w związku 

z występowaniem sytuacji nieoczekiwanych, wręcz ekstremalnie trudnych, takich jak 

na przykład pandemia COVID-19 czy konflikt na Ukrainie. Wyzwania będące wyni-

kiem tego typu zdarzeń kryzysowych są niejako „sprawdzianem” dla pracowników 

socjalnych, ponieważ wymagają od nich odnalezienia się w nowej, złożonej rzeczy-

wistości i poszukiwania rozwiązań adekwatnych do niespodziewanych, niekorzystnych 

zjawisk. 

3. Pandemia COVID-19 jako sytuacja kryzysowa 

Zjawisko chorób towarzyszyło ludzkości jeszcze na długo przed opracowaniem 

sposobów ich diagnozowania, opisywania, leczenia czy zapobiegania. Występowanie 

chorób w organizmie żywym nie jest charakterystyczne tylko dla gatunku ludzkiego 

ale jest to zjawisko powszechne w całej biosferze. Dodatkowo dana choroba może 

występować u wielu różnych gatunków. Dobrym przykładem na potwierdzenie tych 

słów jest choroba COVID-19, dla której człowiek jest nosicielem wtórnym, natomiast 

pierwotnym był najprawdopodobniej łuskowiec.  

Sytuację, w której na danym obszarze obserwuje się zwiększoną liczbę zakażeń lub 

zachorowań względem wcześniejszego okresu lub gdy obserwuje się wystąpienie 

zakażenia lub choroby zakaźnej, która dotychczas na danym obszarze nie występowała 

nazywamy epidemią [11]. Pandemię natomiast można określić jako epidemię o global-

nym zasięgu. Obecnie ludzkość zmaga się z wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 

pandemią choroby COVID-19, która zreorganizowała życie społeczne w niemal każdej 

dziedzinie. Za datę początku epidemii, która, jak się okazało, po kilku miesiącach objęła 

swoim zasięgiem cały świat, stając się tym samym pandemią, uznaje się datę 17 

listopada 2019 roku, gdy zaobserwowano prawdopodobnie pierwszy przypadek zachoro-

wania na wcześniej wspomnianą chorobę w Chinach w mieście Wuhan. Światowa 

Organizacja Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization) ogłosiła, iż mamy do 
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czynienia z pandemią COVID-19 11 marca 2020 roku, a osiem dni wcześniej 

zaobserwowano pierwszy przypadek zachorowania w Polsce [12]. Sposób, w jaki 

wirus się rozprzestrzenia sprawił, iż izolacja społeczna, unikanie kontaktu z innymi czy 

rezygnacja z przebywania w miejscach publicznych stały się swoistego rodzaju 

synonimem bezpieczeństwa. 

W polskim systemie prawnym obowiązki zwalczania epidemii zostały nałożone 

już w Konstytucji, artykułem 68 ust. 4, na podstawie którego władze publiczne 

zostały zobowiązane do regulacji zapewniającej realizację tego obowiązku 

zgodnie z zasadą sprawności i rzetelności działania instytucji publicznych. 

Obowiązek ten został zrealizowany na gruncie przywołanej powyżej ustawy, 

w której określone zostały zasady zapobiegania oraz zwalczania zakażeń 

i chorób zakaźnych oraz zapewnienia systemu wczesnego powiadamiania 

o zagrożeniu epidemiologicznym, określone zadania organów administracji 

publicznej: utworzona została sieć nadzoru epidemiologicznego i kontroli 

chorób zakaźnych oraz wskazane zostały uprawnienia i obowiązki osób 

przebywających na terytorium Polski dla zapobiegania oraz zwalczania 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi [13]. 

W związku z postępującą sytuacją epidemiologiczną w Polsce ograniczono 

możliwości organizowania i uczestniczenia w wydarzeniach zbiorowych, takich jak 

koncerty czy spektakle teatralne, wygaszono wiele sektorów gospodarki, zamknięto 

szkoły i uczelnie wyższe, wprowadzono poważne ograniczenia w przemieszczaniu się 

na terenie kraju i poza nim. Najdotkliwiej, z oczywistych względów, nadwyrężony 

został sektor opieki medycznej. Najbardziej odczuli to pracownicy służby zdrowia, 

którzy nierzadko przesuwali granice własnych możliwości, aby pomóc potrzebującym 

podczas pandemii. Sektor ochrony zdrowia nie jest jedynym sektorem, który przysto-

sował się do wyzwań stawianych przez pandemię, wprowadzając rozwiązania pozwa-

lające realizować przynajmniej jakąś część własnych obowiązków w sposób zdalny, 

w postaci chociażby teleporad. Innym istotnym sektorem, który skorzystał z tego typu 

rozwiązania był sektor edukacji. Lekcje w szkołach, zajęcia realizowane na uczelniach 

i szkołach wyższych przeszły na tryb zdalny. Oznaczało to konieczność przysto-

sowania się przez wszystkich do nowego, nieznanego sposobu nauczania. Kwestie 

techniczne nauczania zdalnego już na samym początku mogą generować problem 

w postaci asymetrii w dostępie do możliwości uczestnictwa zainteresowanych w lek-

cjach bądź zajęciach. Z jednej strony niezbędne jest posiadanie odpowiedniego 

urządzenia elektronicznego, aby móc uczestniczyć w edukacji zdalnej, co w efekcie 

może wykluczać osoby z rodzin uboższych finansowo z możliwości uczestnictwa 

w zajęciach zdalnych, a z drugiej strony, niezbędne jest posiadanie względnie 

stabilnego łącza internetowego, co może być problematyczne z uwagi na samo miejsce 

zamieszkania. Problem braku dostępu do Internetu nie będzie problemem dotykającym 

większości populacji, ponieważ, jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, 

w 2020 roku ponad 90% gospodarstw domowych w Polsce miało dostęp do Internetu 

[14]. Niemniej jednak inne badanie przeprowadzone w 2020 roku w polskich szkołach 

wskazuje na problem braków sprzętowych u uczniów, które to braki dotykały od 36% 

do 45% uczniów w zależności od rodzaju szkoły [15].  
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Praca czy nauka zdalna niosą za sobą pewne korzyści, które są szczególnie 

uwidocznione w sytuacji pandemii. Stanowiska biurowe, praca kreatywna czy centra 

obsługi klienta płynnie mogły pozwolić sobie na przeniesienie środowiska pracy do 

domu pracowników.  

Izolacja społeczna w zbiorowej kwarantannie nie może dotyczyć jednak osób, 

które pracują w sektorach strategicznych. Zasada ta dotyczy zawodów 

zapewniających żywność, energię i bezpieczeństwo publiczne (m.in. pra-

cownicy supermarketów, kierowcy komunikacji zbiorowej, urzędnicy państwowi 

zapobiegający rozprzestrzenianiu się epidemii i policja), a w szczególności 

pracownicy ochrony zdrowia. Są to między innymi: lekarze, pielęgniarki, 

farmaceuci, fizjoterapeuci, i personel pomocniczy. W czasie kwarantanny 

muszą pracować w szczególnie trudnych warunkach i w ten sposób dbać 

o zdrowie fizyczne i psychiczne pacjentów. Na pierwszej linii walki z epidemią 

są medycy zajmujący się leczeniem COVID-19. Wszystkie wymienione grupy 

zawodowe są bardziej narażone na zarażenie niż osoby poddane zbiorowej 

kwarantannie. Zalecone w ramach zbiorowej kwarantanny pobyt w miejscu 

zamieszkania i jednoczesna praca zdalna również stanowią źródło stresu, bo 

koniecznością staje się łączenie życia osobistego z zawodowym. Taka przedłuża-

jąca się sytuacja doprowadza do przeciążeń fizycznych i psychicznych [16]. 

Najprostsza definicja zdrowia określa je jako stan braku choroby, natomiast takie 

rozumienie jest charakterystyczne dla paradygmatu medycznego, traktującego zdrowie 

jako stan biologiczno-fizjologiczny, chorobę jako posiadającą jedną przyczynę i oba te 

zjawiska jako stany somatyczne. Obecnie szacuje się, że funkcjonuje około 120 

różnych definicji zdrowia, a stan ten wynika z faktu, że znaczenia terminów „zdrowie” 

czy „choroba” zależeć mogą od celów, okoliczności i intencji, jakie przyświecają ich 

twórcom. Różne definicje zdrowia odnoszą się do różnych wymiarów funkcjonowania 

człowieka, stąd ich autorami są zarówno lekarze, jak i psychologowie, socjologowie, 

psychiatrzy, filozofowie czy teolodzy. Zwolennicy paradygmatu społecznego zwracają 

uwagę na socjologiczny wymiar funkcjonowania człowieka i pełnienie ról. Dla Tal-

cotta Parsonsa zdrowie oznacza zdolność jednostki do pełnienia przypisanych ról 

społecznych i odgrywania wynikających zeń zadań. Chorobą nazwał zaś stan, który 

utrudnia lub uniemożliwia społeczne funkcjonowanie jednostki [17]. Synteza obu tych 

podejść pozwala wyłonić się nowemu, łączącemu założenia dotychczasowych sposobów 

rozumienia zdrowia, modelowi holistycznemu. Za przykład można uznać holistyczną 

i pozytywną definicję przyjętą przez WHO, która uznaje zdrowie za kompletny, 

fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka, a nie tylko brak choroby lub 

kalectwa [17]. Definicja holistyczna wzbogaca termin zdrowia o wymiar psychologiczny, 

w związku z czym można dokonać trójpodziału wymiarów zdrowia: wymiar fizyczny, 

psychiczny i społeczny. W literaturze można spotkać się z wieloma typologiami 

zdrowia, gdzie liczba wymiarów podawanych przez autorów oscyluje w granicach od 3 

do 6. Dla przykładu Margaret Konz Snooks wymienia wymiar fizyczny, społeczno- 

-kulturowy i psychologiczny, a Dianne Hales podaj wymiar fizyczny, społeczny, 

psychologiczny, intelektualny, duchowy i środowiskowy [18]. W związku z obszer-

nością pojęcia zdrowia może dojść do sytuacji, w której jednostka będzie funkcjono-

wać w pełni zdrowia w jednych wymiarach natomiast tej pełni nie osiąga w innych. Te 
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same czynniki mogą wpływać pozytywnie na daną sferę zdrowia człowieka i obniżać 

dobrostan w innych wymiarach. Prowadzi to do sytuacji, w której nieprecyzyjne 

działania profilaktyczne mogą jednocześnie chronić i szkodzić. 

Sytuacja pandemii jest bez wątpienia stanem obciążającym wszystkie lub prawie 

wszystkie wymiary zdrowia człowieka. Nie podlega wątpliwości, że działania prewen-

cyjne stosowane przez organy władzy chronią nasze zdrowie w wymiarze fizycznym, 

gdyż poddawanie się rekomendowanej izolacji społecznej w znacznym stopniu obniża 

szanse na kontakt z wirusem, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie prawdopo-

dobieństwa zachorowania. Nie oznacza to jednak, że stosowane rozwiązania niosą 

korzyści dla pozostałych wymiarów zdrowia człowieka.  

Podczas pandemii prowadzone są intensywne badania dotyczące zagrożeń dla 

zdrowia fizycznego i psychicznego w czasie trwania w infekcji wirusem SARS-

CoV-2. Przebieg tej infekcji to jednak nie jedyne zjawisko, które wymaga 

pogłębionych badań. Pandemia COVID-19 jest niespodziewanym i nagłym 

doświadczeniem społecznym. Zbiorowa kwarantanna zalecana przez WHO 

w celu spowalniania rozprzestrzeniania się epidemii również niesie za sobą 

konsekwencje zdrowotne. Dotyczą one zdrowia fizycznego i psychicznego. 

Wśród grup najbardziej narażonych na zaburzenia stresowe, lękowe i depresje 

w trakcie i po kwarantannie są grupy, które w okresie przedpandemicznym 

były bardziej podatne na ich wystąpienie [16]. 

Pandemia wywołała u wielu osób poczucie intensywnego i długotrwałego stresu 

spowodowanego izolacją, niepewnością, obawą przed zachorowaniem i śmiercią 

tychże osób lub ich bliskich. Stan przeżywania takiego stresu został nazwany „pande-

micznym ostrym zaburzeniem stresowym”. Jak podaje Janusz Heitzman, pandemiczne 

ostre zaburzenie stresowe jest reakcją ucieczkową i obronną, natomiast przyczyny jego 

występowania mogą być związane z wystąpieniem nagłego stresora o poważnych 

konsekwencjach lub stresora prowadzącego do wielu innych zdarzeń doprowadza-

jących do postępującej destrukcji, której jednostka nie jest w stanie zatrzymać ani 

skutecznie jej przeciwdziałać [19].  

Najbardziej typową i powszechną cechą obrazu klinicznego pandemicznego 

ostrego zaburzenia stresowego jest przedłużona reakcja lękowa i niemożność 

oderwania się od stałego przeżywania traumy. Obserwujemy przedłużone 

utrzymywanie się strachu i poczucia bezradności, a wobec niemożności ucieczki 

– w skrajnych przypadkach stany paniki, rozpaczy i poczucie beznadziei [19]. 

W diagnozowaniu tego zaburzenia zwraca się uwagę na szereg objawów mu 

towarzyszących. Przykładowymi objawami mogą być: powracające natrętne myśli 

i sny dotyczące przykrych wspomnień związanych z pandemią, chroniczne uczucie 

smutku i niezadowolenia, które w skrajnych przypadkach prowadzi do ujawnienia się 

zaburzeń depresyjnych, narastające poczucie nierzeczywistości i niepewności co do 

własnej tożsamości, zaburzenia snu, nieadekwatne do sytuacji emocjonalne reakcje, 

trudności z koncentracją czy wzmożona reaktywność na bodźce zewnętrzne [19]. 

Odnosząc pandemię COVID-19 do zjawiska sytuacji kryzysowej należy najpierw 

określić czym sytuacja kryzysowa jest i jak ją rozumieć. W literaturze naukowej funk-

cjonuje wiele definicji sytuacji kryzysowej różniących się od siebie w zależności od 
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tego, jak obszerne jest środowisko, którego kryzys miałby dotyczyć, który gatunek 

miałby być poszkodowany, ponieważ sytuacja kryzysowa może dotyczyć również 

innych gatunków niż tylko homo sapiens oraz, jeśli dotyczy ludzi, to których obszarów 

funkcjonowania człowieka dotyczy. Omawiana pandemia dotyka bezpośrednio 

indywidualnego i społecznego funkcjonowania ludzi, destabilizuje większość sektorów 

funkcjonowania naszego kraju, ale również reszty świata, ponieważ, jak warto przy-

pomnieć, pandemia może być rozumiana jako epidemia o zasięgu globalnym, a więc 

jej konsekwencje również będą obejmować zasięgiem cały lub większość świata. Jan 

Gołębiowski definiuje sytuację kryzysową w następujący sposób: 

[…] splot gwałtownych zdarzeń, powodujących wzrastający wpływ sił destabi-

lizujących równowagę w społeczeństwie, braki w zaopatrzeniu i trudności 

w normalnym funkcjonowaniu ludności, wywołujący napięcia i niepewność 

i prowadzący do niekontrolowanego rozwoju wydarzeń z użyciem przemocy 

włącznie [20]. 

Analizując powyższą definicję, można szybko zauważyć, iż wymienione elementy 

charakterystyczne dla sytuacji kryzysowej w znacznej mierze pokrywają się z konse-

kwencjami pandemii COVID-19 w Polsce. W odniesieniu do słów splot gwałtownych 

zdarzeń należy uściślić, iż rozwój pandemii miał bardziej wykładniczy niż gwałtowny 

charakter, gdzie gwałtowny rozumiem jako nagły i intensywny. Niemniej jednak 

sytuacja pandemii zdestabilizowała równowagę w społeczeństwie i wygenerowała 

niedobory niektórych produktów w sklepach. Braki w zaopatrzeniu miały miejsce 

głównie w początkowych fazach pandemii, gdzie postępująca dezorganizacja i dezin-

formacja wywołały duże pokłady lęku społecznego. Nakładane przez państwo 

obostrzenia, które w istocie ograniczały wolność obywateli, strach przed zachoro-

waniem, niepewność, izolacja czy poczucie bezsilności generowały duże pokłady 

frustracji u obywateli. Taki stan rzeczy sprzyjał występowaniu konfliktów w środo-

wiskach domowych i poza nimi, choć w tym drugim przypadku konflikty te miały 

często miejsce w Internecie i charakteryzowały się agresją werbalną. Szczególnie 

istotnym elementem generującym napięcie wśród ludzi okazało się zjawisko fake 

newsów wprowadzających społeczeństwo w błąd nawet jeśli chodzi o bardzo istotne 

informacje, na przykład odnoszące się do samego wirusa i jego rozprzestrzeniania się, 

tego w jaki sposób się chronić przed zarażeniem, czy, w jaki sposób, kiedy i jakiej 

maseczki ochronnej powinno się używać.  

4. Metodologia badań własnych 

Metodologia jako nauka o metodach badań naukowych jest nieodłącznym kompo-

nentem realizacji badań własnych. W metodologicznych ramach mieści się kilka 

zagadnień. Przedmiot badań, jako podstawa, odpowiada na pytanie „O czym są 

przeprowadzane badania?”. Przedmiotem badań niniejszego opracowania jest analiza 

zmian, jakie nastąpiły w poziomie jakości kształcenia słuchaczy kierunku: pracownik 

socjalny5 z Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej oraz 

funkcjonowanie tej instytucji w perspektywie zajęć przeprowadzanych w formie 

zdalnej. 

 
5 Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2016 r. 

w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych. 
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Celem badań jest poznanie opinii słuchaczy kierunku: pracownik socjalny z Kole-

gium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej odnośnie do efektyw-

ności metod wykorzystywanych podczas zajęć zdalnych, sposobów komunikacji z prowa-

dzącymi zajęcia, a także indywidualnych skutków nauczania w formie online. 

Nurtujące pytania względem podejmowanego tematu zostały przedstawione jako 

następujące problemy badawcze: 

1. Jak słuchacze oceniają jakość nauczania zdalnego względem jakości nauczania 

stacjonarnego?  

2. Jakie problemy niesie za sobą edukacja zdalna?  

3. Jakie konsekwencje fizyczne najczęściej mają miejsce po rozpoczęciu nauki 

zdalnej?  

4. Jakie problemy występują w czasie podejmowania prób kontaktu z prowadzącymi 

zajęcia podczas nauczania zdalnego? 

W odniesieniu do wyżej zaprezentowanych problemów badawczych zostały sfor-

mułowane następujące hipotezy badawcze:  

1. Przypuszcza się, że słuchacze oceniają jakość nauczania zdalnego jako gorszą 

względem nauczania stacjonarnego.  

2. Przypuszcza się, że edukacja zdalna w istotnym stopniu, wiąże się z problemami 

z łączem internetowym oraz brakiem rzeczywistego kontaktu z innymi słucha-

czami. 

3. Przypuszcza się, że nauczanie zdalne w zauważalny sposób przyczynia się do 

występowania bólu pleców i szyi. 

4. Przypuszcza się, że problemem w zakresie kontaktu słuchaczy z prowadzącymi 

podczas nauki zdalnej jest nieodczytywanie maili przez prowadzących, co w kon-

sekwencji prowadzi do ograniczenia pożądanego kontaktu poza zajęciami. 

Badania w ramach niniejszego opracowania zostały przeprowadzone z wyko-

rzystaniem metody sondażu diagnostycznego, z użyciem techniki ankiety. Narzędzie 

badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Pytania zawarte w ankiecie poru-

szały aspekty związane z oceną całokształtu kształcenia zdalnego w ramach pobierania 

nauki w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej. Badania 

przeprowadzono wśród grupy 54 osób, kształcących się na kierunku: pracownik 

socjalny, co stanowi 100% ogółu słuchaczy. Kierunek cieszy się popularnością wśród 

osób, które ukończyły w przeszłości studia wyższe, jednak pragną zmiany lub 

zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych. Udział w niniejszym badaniu był w pełni 

dobrowolny oraz anonimowy. Wśród pytań zawartych w ankiecie znalazły się również 

te umożliwiające dokonanie ogólnej charakterystyki badanych na podstawie danych 

społeczno-demograficznych.  

Słuchaczami kierunku: pracownik socjalny w Kolegium Pracowników Służb Spo-

łecznych w Skarżysku-Kamiennej w większości są kobiety (85%). To właśnie płeć 

żeńska, z uwagi na głębszą wrażliwość i poczucie empatii, znacznie częściej podej-

muje się pracy z drugim człowiekiem, który potrzebuje zrozumienia oraz szeroko 

pojmowanej pomocy. 

Wśród słuchaczy kierunku: pracownik socjalny największą grupę stanowią osoby 

w przedziale wiekowym 36-45 (46,3%) oraz 18-25 lat (27,8%). Jak wspomniano, 

w metodologicznym aspekcie osoby wybierające dany kierunek mają w zamiarze 
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udoskonalać nabyte już umiejętności podczas studiów wyższych lub pragną się 

przebranżowić.  

Umiejscowienie Kolegium w Skarżysku-Kamiennej daje możliwość podjęcia się 

edukacji ukierunkowanej na pracę socjalną osobom, które mieszkają w obrębie małych, 

okolicznych wsi (46,3%) oraz miast (31,5%), które nie mają czasu lub możliwości 

dojazdu, do innych miejscowości, gdzie realizowane są treści socjalne na uczelniach 

wyższych.  

Grupę badawczą tworzyli słuchacze kierunku: praca socjalna, będący na różnym 

stopniu swojego zaawansowania. Daje to możliwość szerszego zapoznania się z opi-

niami respondentów, którzy mają lub nie mają porównania względem uczestnictwa 

w zajęciach zdalnych oraz stacjonarnych w szkole wyższej. Nauka w Kolegium 

Pracowników Służb Społecznych trwa trzy lata i kończy się złożeniem państwowego 

egzaminu oraz otrzymaniem prawa wykonywania zawodu pracownika socjalnego. 

5. Analiza materiału badawczego 

 
Wykres 1. Różnice pomiędzy udziałem w zajęciach zdalnych a stacjonarnych w szkole wyższej.  

Źródło: opracowanie własne 

Edukacja w formie zdalnej, jako nowy, wcześniej niewykorzystywany patent, daje 

możliwość pełnowartościowej oceny efektywności jej stosowania, a także wykazania 

różnic pomiędzy nauką zdalną a stacjonarną. Większość respondentów wskazuje, iż 

jakość nauczania zdalnego jest gorsza niż jakość kształcenia w formie stacjonarnej 

(64,8%). Poniżej zaprezentowana analiza przeprowadzonych badań (wykres 2) uzasadnia 

przedstawione stanowiska słuchaczy.  

Postawiona hipoteza, że słuchacze oceniają jakość nauczania zdalnego jako gorszą 

względem nauczania stacjonarnego częściowo się potwierdziła. 
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Wykres 2. Czynniki powodujące negatywną ocenę kształcenia w formie zdalnej. Suma odpowiedzi nie 

sprowadza się do 100%, ponieważ jest to pytanie wielokrotnego wyboru. Źródło: opracowanie własne 

Kształcenie w formie zdalnej wzbudziło w słuchaczach odczucia negatywne. 

W większości przypadków jest to spowodowane zakłóceniami w dostępie do platformy 

edukacyjnej (37%). Platformy służące możliwością organizacji spotkań online nie 

zostały należycie przygotowane do nagłego wystąpienia pandemii, która generowała 

tak ogromne zapotrzebowanie na ich działalność. Tysiące uczniów, studentów, słuchaczy 

oraz prowadzących w tym samym czasie korzystało z tych samych platform, co 

w konsekwencji prowadziło do zrywania się połączeń, braku możliwości uczestnictwa 

w zajęciach, a kolejno, nie zawsze zrozumiałych przez prowadzących – nieobecności. 

Także często wybieranym przez respondentów negatywnym powodem oceny zajęć 

zdalnych jest brak kontaktu z innymi słuchaczami (31,4%). Podjęcie się studiów 

wyższych to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także nabywanie nowych relacji z innymi. 
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Brak wspólnych spotkań na uczelnianym korytarzu, wymiany realnych uśmiechów 

i przybicia tak zwanej „piątki” powodował poczucie osamotnienia, izolacji oraz straty. 

 
Wykres 3. Największe problemy edukacji zdalnej. Suma odpowiedzi nie sprowadza się do 100%, ponieważ 

jest to pytanie wielokrotnego wyboru. Źródło: opracowanie własne 

Edukacja zdalna wprowadzona na okres bez mała dwóch lat ukazała swoje 

mankamenty. Słuchacze najczęściej spotykali się z problemem połączenia internetowego 

(74%). Ciągły postęp techniki nie rozwiązuje towarzyszących dniu codziennemu 

zakłóceń połączeń internetowych. Respondenci zwrócili na ten aspekt uwagę z racji 

ciągłej potrzeby korzystania z połączenia internetowego podczas zajęć zdalnych. 

Rzadkością wśród słuchaczy był wybór stresu związanego ze zdalną nauką (14,8%). 

Występowanie stresu koreluje z zastosowaniem platform edukacyjnych, czemu 

towarzyszyły: brak stabilnego łącza internetowego, potrzeba odpowiadania na skiero-

wane do konkretnego słuchacza pytania czy polecenie włączania kamer na zajęciach. 

Praca zdalna jednak niosła za sobą dodatkowe możliwości względem oszukiwania 

prowadzących, co zawiera wykres 4. 
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Postawiona hipoteza, że edukacja zdalna wiąże się głównie z problemami z łączem 

internetowym potwierdziła się, natomiast w odniesieniu do braku rzeczywistego 

kontaktu z innymi słuchaczami, potwierdziła się częściowo. 

 
Wykres 4. Sposoby oszukiwania podczas zajęć zdalnych. Suma odpowiedzi nie sprowadza się do 100%, 

ponieważ jest to pytanie wielokrotnego wyboru. Źródło: opracowanie własne 

Brak rzeczywistego kontaktu w relacji słuchacz–prowadzący pozwolił respondentom 

na praktykowanie nieuczciwości. Najczęściej stosowaną formą nadużycia było spraw-

dzanie odpowiedzi na pytania prowadzącego na bieżąco w Internecie (66,6%). 

Dostępność do łącza internetowego w takcie zajęć zdalnych znacznie zaburzyła chęć 

chłonięcia wiedzy przez słuchaczy. Rozkwit podczas zajęć zdalnych miało nie tylko 

oszustwo, ale i lenistwo. Możliwość wpisania danej frazy do wyszukiwarki internetowej 

zajmuje zdecydowanie mniej czasu niż szukanie odpowiedzi w zapisanych notatkach. 

Z lenistwem powiązane jest również udawanie obecności na zajęciach (66,6%). 

Prowadzący znosili trudy realizacji zajęć w formie zdalnej, gdy słuchacze w tym samym 

czasie – odpoczywali, sprzątali, spędzali czas w pracy lub na zakupach. Brak możliwości 

egzekwowania rzeczywistej obecności na zajęciach zdalnych ograniczało także oszuki-

wanie w sprawie posiadania lub sprawności odpowiedniego sprzętu, jak kamera czy 

mikrofon (55,5%). Często jednak brak ukazywania wizerunku wiązał się z głębszymi 

powodami, co przedstawia wykres 5. 
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Wykres 5. Powody niepokazywania wizerunku podczas zajęć zdalnych. Suma odpowiedzi nie sprowadza się 

do 100%, ponieważ jest to pytanie wielokrotnego wyboru. Źródło: opracowanie własne 

Zajęcia w formie stacjonarnej jawią się skupieniem na wizerunku prowadzącego, 

wyświetlanej prezentacji lub zapisywaniu ważnych informacji. Zajęcia w formie zdalnej, 

podczas realizacji na platformach przeznaczonych do spotkań grupowych, na ekranie 

danego urządzenia ukazują profile wszystkich uczestników lub część z nich. Korzy-

stanie z kamery wiąże się z brakiem skupienia na przekazywanych treściach z uwagi 

na świadomość, że uczestnicy spotkania wciąż widzą mnie jako słuchacza (61,1%), co 

powoduje także stres (51,8%). Wewnętrzna potrzeba prezentowania się od jak 

najlepszej strony – w każdym gronie – powoduje dyskomfort, gdy koncentracja na 

zdobywaniu wiedzy nie pozwala kontrolować atrakcyjnej pozycji ciała czy mimiki 

twarzy. Jeden z respondentów zwrócił także uwagę na znaczenie braku ukazywania 

wizerunku na rzecz lepszej jakości połączenia. Powodem tego zjawiska są – wspomniane 

już wcześniej – słabe łącza internetowe, ale także jakość i rodzaj sprzętu używanego do 

uczestnictwa w zajęciach odbywających się online. 
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Wykres 6. Sprzęt elektroniczny wykorzystywany do uczestnictwa w zajęciach online. Suma odpowiedzi nie 

sprowadza się do 100%, ponieważ jest to pytanie wielokrotnego wyboru. Źródło: opracowanie własne 

Respondenci do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych online korzystali głównie 

z laptopów (72,2%) oraz telefonów komórkowych (62,9%). Komputery stacjonarne 

(33,3%) zaczynają odchodzić w zapomnienie, prawdopodobnie z uwagi na swoje gaba-

ryty. Laptopy kuszą swoją praktycznością, możliwością zabrania ich w każde miejsce 

ze sobą. Ten sam argument tyczy się telefonów komórkowych, które w czasie obecnym 

są najbardziej uzależniającym urządzeniem na świecie. Dzięki możliwości przemie-

szczania się słuchacze (w teorii) mogliby uczestniczyć w zajęciach online z każdego 

miejsca na świecie, gdyby nie występowanie problemów ze słabym, a czasem wręcz 

nikłym połączeniem internetowym. Należy jednak pamiętać, że samo posiadanie sprzętu 

nie oznacza możliwości równego uczestnictwa wszystkich słuchaczy w zajęciach 

zdalnych.  

 
Wykres 7. Opinie o powodach nierównego dostępu do uczestnictwa w zajęciach online. Suma odpowiedzi nie 

sprowadza się do 100%, ponieważ jest to pytanie wielokrotnego wyboru. Źródło: opracowanie własne 

Jak już wcześniej udowodniono, głównym problemem edukacji zdalnej jest brak 

stabilnego łącza internetowego (61,1%) oraz – rzadziej spotykany – całkowity jego brak 

(18,5%). Pomimo wysoko rozwiniętej technologii, nadal istnieją miejsca na świecie, 

gdzie zasięg jest nikły, a przez to uczestnictwo w zajęciach zdalnych ograniczone. Wyso-
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ko usytuowany jest także problem z brakiem odpowiednich warunków w domu, do 

uczestnictwa w zajęciach zdalnych (35,2%). Dzielenie pokoju lub mieszkania ze 

współlokatorami, rodzeństwem czy rodziną wpływa na brak intymności, spokoju oraz 

utrudnioną koncentrację w trakcie trwania zajęć. Ograniczenie związane ze sprzętem 

komputerowym (29,6%), jak i konieczność dzielenia się sprzętem z innymi (27,8%) 

sygnalizuje, że słuchacze nie zawsze mieli równy dostęp do uczestnictwa w zajęciach 

online. Nie powinno się oczekiwać, że rodziny wielodzietne posiadają osobny sprzęt 

z dostępem do Internetu dla każdego z dzieci oraz że słuchacze posiadają wystar-

czające fundusze, aby zakupić w trybie pilnym odpowiednie wyposażenie do uczest-

nictwa w zajęciach online. Wszystkie te czynniki prowadzą do konfliktów pomiędzy 

słuchaczem a niewyrozumiałymi prowadzącymi. Wyszczególnione problemy nie 

odnoszą się wyłącznie do realizacji zajęć zdalnych za pomocą platform. Najczęściej 

stosowane metody nauczania w formie zdalnej przedstawia wykres 8.  

 
Wykres 8. Najczęściej stosowane metody nauczania w formie zdalnej przez prowadzących. Suma odpowiedzi 

nie sprowadza się do 100%, ponieważ jest to pytanie wielokrotnego wyboru. Źródło: opracowanie własne 

Wprowadzenie edukacji zdalnej zmusiło prowadzących zajęcia do wykorzystania 

możliwości technologicznych, które otwierały drogę do jak najbliższych formie  

realnej spotkań z słuchaczami. Najczęściej stosowaną metodą nauczania przez prowa-

dzących były spotkania na platformach takich jak Google Meet (40,7%), MS Teams 

(33,3%), oraz Zoom (22,2%). Platformy edukacyjne pozwalają na pracę zespołową, 

kontakt głosowy oraz wizualny za pomocą mikrofonów oraz kamer. Wielość dodatko-
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wych funkcji sprawiła, że tego typu metoda nauczania stała się podstawową. Równie 

często słuchacze samodzielnie opracowywali materiały tematyczne (62,9%) oraz 

utrzymywali kontakt z prowadzącym drogą mailową (59,2%). Zajęcia odbywające się 

w formie zdalnej, tak jak i zajęcia stacjonarne, opierały się głównie na pracy słuchacza, 

dzięki której mógł on zostać rzetelnie oceniony. Prowadzący w podeszłym wieku, 

mający trudności z wykorzystywaniem technologicznych rozwiązań, jakimi są platformy 

edukacyjne, ograniczali swoją działalność do wymiany mailowej. 

 
Wykres 9. Najbardziej skuteczne i wartościowe metody nauczania w formie zdalnej. Źródło: opracowanie własne 

Wśród metod nauczania w formie zdalnej znajdują się te, które według słuchaczy 

były najbardziej skuteczne i wartościowe, co daje możliwość ciągłego poprawiania 

jakości tego typu rozwiązań jak nauka zdalna. Słuchacze najbardziej cenią platformy 

edukacyjne, jak: Google Meet (38,9%), MS Teams (14,8%) oraz Zoom (5,5%). 

Miejsce ma również opinia sugerująca brak skuteczności którejkolwiek z metod 

nauczania w formie zdalnej (1,9%). Pomimo możliwości oszukiwania czy swobody 

w miejscu zamieszkania, nie wszyscy respondenci byli zadowoleni z zaistniałej 

sytuacji, wprowadzającej edukację na inny, nikomu nieznany poziom. 

14,8%

5,6%

29,6%

9,3%

38,9%

1,9%

Spotkania na platformie MS Teams

Spotkania na platformie Zoom

Korespondencja drogą mailową

Udostępnianie materiałów dotyczących
poruszanej problematyki

Google Meet

Żadna



 

Małgorzata Porąbaniec, Karolina Klimczyk-Miśtal, Marta Cyran, Eryk Pająk 
 

186 

 

 
Wykres 10. Ocena kompetencji prowadzących do przeprowadzania zajęć w formie zdalnej.  

Źródło: opracowanie własne 

Dobra metoda nauczania w formie zdalnej jest wyłącznie połową sukcesu 

skuteczności. Ważną rolę odgrywają przede wszystkim kompetencje prowadzących, 

którzy odpowiadają za przebieg zajęć w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. W opinii 

respondentów kwalifikacje prowadzących do realizacji zajęć w formie zdalnej 

w większości odpowiadają frazie „dobrze” (55,5%). Uzasadnienie przedstawionych 

odpowiedzi przedstawia wykres 11. 

 
Wykres 11. Wpływ na ocenę kompetencji prowadzących do prowadzenia zajęć w formie zdalnej. Suma odpo-

wiedzi nie sprowadza się do 100%, ponieważ jest to pytanie wielokrotnego wyboru. Źródło: opracowanie własne 

Znaczny wpływ na ocenę kompetencji prowadzących do prowadzenia zajęć w formie 

zdalnej, miała umiejętność obsługi platformy do prowadzenia zajęć online (74%) oraz 

umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy za pomocą zdalnych środków 

komunikowania się (74%). Platformy służące do realizowania grupowych połączeń 

wymagają poświęcenia uwagi oraz czasu przez prowadzącego – dla rozpracowania 
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najważniejszych zagadnień tego systemu. Brak zaangażowania w konsekwencji pro-

wadzi do negatywnych odczuć ze strony słuchaczy oraz zmęczenia obu stron. W kwestii 

umiejętności przekazywania wiedzy za pomocą metod realizacji zajęć zdalnych 

respondenci sugerują, że nie wszyscy prowadzący odnaleźli się w izolacji, a „mówienie 

do ekranu” znacznie zaburzyło jakość przekazywanej wiedzy oraz samego kontaktu 

z prowadzącym.  

 
Wykres 12. Utrudnienia w kontakcie z prowadzącym podczas edukacji zdalnej. Suma odpowiedzi nie 

sprowadza się do 100%, ponieważ jest to pytanie wielokrotnego wyboru. Źródło: opracowanie własne 

Brak odpowiednich kompetencji prowadzących do przeprowadzania zajęć w formie 

zdalnej odzwierciedliły także powstałe utrudnienia w kontaktach pomiędzy stronami. 

Standardem są problemy z niestabilnym łączem internetowym (29,6%), zarówno ze 

strony słuchacza, jak i prowadzącego. Wyszczególniony został również długi czas cze-

kania na odpowiedź (27,8%) oraz całkowity brak odpowiedzi ze strony prowadzącego 

(18,5%). Niektórzy z prowadzących nie wykazywali zainteresowania względem regu-

larnych wizyt na poczcie elektronicznej oraz nie proponowali innych form kontakto-

wania się, jak połączenia telefoniczne. Kontakt pomiędzy obiema stronami był mocno 

zaburzony, co niosło za sobą negatywne konsekwencje dla słuchacza. Mankamentem 

edukacji zdalnej jest również problematyczność w proszeniu o pomoc prowadzącego, 

do czego odnosi się wykres 13. 
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Wykres 13. Powody problematyczności w proszeniu o pomoc prowadzącego podczas zajęć zdalnych.  

Suma odpowiedzi nie sprowadza się do 100%, ponieważ jest to pytanie wielokrotnego wyboru.  

Źródło: opracowanie własne 

Problematyczność w proszeniu o pomoc powoduje przede wszystkim brak odczyty-

wania maili przez prowadzących (70,3%), co w konsekwencji prowadzi do braku 

kontaktu z prowadzącym poza zajęciami (42,6%). Niezrozumiałe przez słuchacza 

treści lub pojawiające się wątpliwości, chęć usprawiedliwienia nieobecności czy inne 

powody potrzeby kontaktu z prowadzącym nie mogą zostać rozwiązane. Ograniczony 

czas zajęć nie pozwala na rozwodzenie się nad wszelkimi kwestiami, niedotyczącymi 

stricte prowadzonego przedmiotu. Respondenci poruszają także problem wstydu 

w kwestii proszenia prowadzącego o pomoc (20,4%). Zaprezentowanie przed całą 

grupą swoich braków w wiedzy oraz nieprzyswojenia przekazywanych treści generuje 

stres, poczucie niższości. Słuchacze przekonani są, że lepszą opcją jest nieodzywanie 

się i niereagowanie na występujące wątpliwości niż przyznanie się do własnej 

omylności.  

Postawiona hipoteza, że problemem mającym miejsce przy próbach skontaktowania 

się z prowadzącym podczas nauki zdalnej jest nieodczytywanie maili przez prowadzą-

cych, co w konsekwencji prowadzi do braku kontaktu poza zajęciami, potwierdziła się. 
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Wykres 14. Rady dla prowadzących, aby nauczanie zdalne było bardziej skuteczne. Suma odpowiedzi nie 

sprowadza się do 100%, ponieważ jest to pytanie wielokrotnego wyboru. Źródło: opracowanie własne 

Korzystanie z edukacji zdalnej może zostać udoskonalone przez samych prowadzą-

cych. Respondenci proponują, aby prowadzący wysyłali mniej materiałów naukowych, 

a więcej tłumaczyli (48,1%). Samo zapoznanie się z teorią naukową niewiele wnosi do 

życia słuchacza, od prowadzącego oczekuje się rozwinięcia treści, przedstawienia jej 

w bardziej zrozumiałych słowach, z wyszczególnieniem najważniejszych pojęć. Kolejną 

kwestią mającą uskutecznić nauczanie zdalne jest nagrywanie i udostępnianie 

wykładów (48,1%). Kilkugodzinne bloki zajęć utrudniają pełnowartościowe przyswo-

jenie wiedzy naukowej. Natłok informacji prowadzi do odczucia pustki w głowie 

i zagubienia. Udostępnianie treści przedstawianych na wykładach oraz materiałów 

pomocowych, jak prezentacje multimedialne, w konsekwencji prowadzi do usyste-

matyzowania zdobytej wiedzy oraz sporządzenia pełnych sensu notatek. 

 
Wykres 15. Ocena własnych zdolności do nauki zdalnej. Źródło: opracowanie własne 

Słuchacze mogli ocenić własne zdalności do uczestnictwa w zajęciach w formie 

zdalnej. Współczesność to okres, w którym społeczeństwo, niezależnie od wieku, 

posiada podstawową wiedzę oraz umiejętności teleinformatyczne. Edukacja zdalna to 
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także podstawowe umiejętności koncentracji, zaangażowania oraz organizacji czasu. 

Respondenci wykazali, że w większości ich zdolności do nauki zdalnej są dobre, 

jedynie z niewielkimi problemami (54%). Przestawienie funkcjonowania organizmu 

z normalnego trybu życia na zdalny, skupiający się na ograniczeniu ruchowym i izo-

lacji, może przysporzyć problemy w początkowej fazie. Co ciekawe, respondenci mieli 

również odczucie, że ich zdolności do nauki zdalnej są na niskim poziomie i jedynie 

w niewielkim stopniu są oni w stanie się uczyć (7%). Przystosowanie do panujących 

warunków dla osób aktywnych mogło okazać się problematyczne, wręcz niemożliwe 

do zrealizowania, co niosło za sobą negatywne konsekwencje psychiczne, jak i fizyczne. 

 
Wykres 16. Negatywne konsekwencje psychiczne wynikające z nauczania zdalnego. Suma odpowiedzi nie 

sprowadza się do 100%, ponieważ jest to pytanie wielokrotnego wyboru. Źródło: opracowanie własne 

Brak rzeczywistych kontaktów z resztą społeczeństwa miał znaczny wpływ na stan 

zdrowia psychicznego respondentów. Większość słuchaczy doświadczyła pogorszenia 

nastroju (42,6%). Ekstrawertycy znacznie lepiej funkcjonują w otoczeniu innych ludzi, 

izolacja zamykająca drogę do realnych spotkań, w konsekwencji prowadzi do chro-

nicznego smutku. Słuchacze zauważyli również występowanie problemów z kon-

centracją (33,3%), czyli zjawiska polegającego na skupianiu uwagi, tak bardzo 

potrzebnego podczas podejmowania się przyswajania wiedzy. Jej brak buduje bariery, 
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które nie pozwalają na rozumienie oraz zapamiętanie danych treści. Co ważne, pewnej 

części słuchaczy zaczęły towarzyszyć przemyślenia w temacie swojej drogi zawodowej 

(13%) oraz ogólna niechęć do studiowania (13%). Naukowe treści realizowane 

w formie zdalnej skupiały się na ujęciu teoretycznym, bez możliwości ujęcia praktycz-

nego, co skutkuje poczuciem znudzenia oraz zmęczenia, co z kolei ma także 

odzwierciedlenie w występowaniu problemów ze zdrowiem fizycznym. 

 
Wykres 17. Negatywne konsekwencje fizyczne wynikające z nauczania zdalnego. Suma odpowiedzi nie 

sprowadza się do 100%, ponieważ jest to pytanie wielokrotnego wyboru. Źródło: opracowanie własne 

Brak ruchu w połączeniu ze spędzaniem wielu godzin przed ekranem monitora, 

laptopa czy telefonu niesie za sobą wiele negatywnych skutków fizycznych. Niedosto-

sowane miejsce, nieodpowiednia pozycja siedząca lub leżąca podczas trwania zajęć 

zdalnych w konsekwencji prowadzą do odczuwania bólów pleców (51,8%), bólów szyi 

(37%), bólów głowy (35,2%) oraz ogólnego spadku kondycji (29,6%). Respondenci wy-

różnili także pogorszenie się wzroku (31,5%), które spowodowane jest długotrwałym 

patrzeniem w ekran, połączonym z brakiem zachowania odpowiedniej odległości. 

Zwrócono uwagę na łączące się dwie dolegliwości, jak przyrost wagi (25,9%) oraz 

zmniejszona sprawność ruchowa (25,9%). Brak możliwości nieograniczonego poru-

szania się po świecie zewnętrznym skutkuje zastaniem się ciała, które zaczyna odkładać 

tkankę tłuszczową. Negatywne konsekwencje fizyczne, które zostały nabyte przez 

słuchaczy podczas zajęć zdalnych, będą miały dalekosiężne skutki w przyszłości.  

Postawiona hipoteza, że nauczanie zdalne w następstwie głównie prowadzi do 

odczuwania bólu pleców, a także szyi, częściowo się potwierdziła. 
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Wykres 18. Kontynuacja nauki w formie zajęć zdalnych. Suma odpowiedzi nie sprowadza się do 100%, 

ponieważ jest to pytanie wielokrotnego wyboru. Źródło: opracowanie własne 

Pomimo występowania negatywnych aspektów edukacji zdalnej, słuchacze 

wykazują chęć jej kontynuacji, za czym przemawia brak konieczności przemieszczania 

się do szkoły (38,9%) oraz szeroko pojmowana wygoda (37%). Prowadzone zajęcia 

w formie zdalnej sprzyjały rozleniwieniu uczących się, przez co powrót do nauki 

stacjonarnej może wydawać się niepotrzebny. Słuchacze mają możliwość organizacji 

dodatkowego czasu względem własnych wymagań oraz potrzeb. Zaledwie dwojgu 

z odpowiadających zależeć mogłoby na możliwości oszukiwania (3,7%), co wy-

brzmiewa pocieszająco dla prowadzących zajęcia.  
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Wykres 19. Wybrane zajęcia prowadzone w formie zdalnej. Suma odpowiedzi nie sprowadza się do 100%, 

ponieważ jest to pytanie wielokrotnego wyboru. Źródło: opracowanie własne 

Według respondentów nie wszystkie zajęcia w szkole wyższej powinny odbywać 

się w formie zdalnej. Znaczny nacisk kładzie się przede wszystkim na wykłady (55,5%). 

Powodem takiego rozwiązania jest fakt, iż wykłady jako czysto teoretyczna forma 

zajęć, nie wymagają zaangażowania ze strony słuchacza. Wykłady mogłyby zostać 

zorganizowane w planie zajęć w ciągu jednego dnia w tygodniu, gdzie odbywałyby się 

w formie zdalnej. Co ważne – większość szkół wyższych, w tym także uczelni kieruje 

się zapisem, że zajęcia w formie wykładów są nieobowiązkowe. Pozwalałoby to 

słuchaczom na większą swobodę organizacji czasu, ale również na brak zapotrzebowania 

usprawiedliwiania każdej występującej nieobecności z powodów codziennych. 

6. Podsumowanie i wnioski 

Cały świat obecnie musi mierzyć się z bezprecedensowym we współczesnym 

świecie zjawiskiem, jakim jest globalna pandemia Covid-19. Z jednej strony całe nasze 

społeczeństwo musi mierzyć się z niewiadomą związaną z brakiem jasnych komuni-

katów ze strony specjalistów oraz ogólnym przerażeniem, związanym z realnym 

zagrożeniem zdrowia i życia. Z drugiej strony natomiast – musimy poradzić sobie 

z obostrzeniami, jakie wprowadzają władze zarówno na szczeblu lokalnym, jak 

i globalnym. Najbardziej dotkliwym ograniczeniem, do którego należało się dostoso-

wać, jest ogólna izolacja społeczna oraz ograniczenie kontaktów interpersonalnych do 

absolutnego minimum. Konsekwencje pandemii COVID-19 można zauważyć również 

na płaszczyźnie edukacji. Uzyskane wyniki badań wskazują na negatywny wpływ 

nauczania w formie zdalnej w odniesieniu do jakości kształcenia w formie stacjonarnej. 

Większość respondentów w sposób krytyczny odniosło się do problemów z łączem 

internetowym oraz braku kontaktu z koleżankami i kolegami. Osoby ankietowane 

dostrzegają konieczność wdrażania przez prowadzących nowych rozwiązań, opartych 

głównie na nagrywaniu i udostępnianiu treści poruszanych na wykładach, przy 

jednoczesnym ograniczeniu liczby wysyłanych materiałów naukowych. 

Na podstawie przytoczonej części teoretycznej oraz części empirycznej wykonanych 

badań wyciągnięto następujące wnioski: 
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1. Stan pandemii oraz izolacja społeczna z nim związana mają negatywny wpływ na 

jakość kształcenia w formie zdalnej. U wielu słuchaczy zaobserwowano 

pogorszenie się kondycji fizycznej. Kolegium Służb Społecznych powinno zadbać 

o organizację planu zajęć, tak by prowadzący oraz słuchacze znaleźli w trakcie 

zajęć zdalnych czas na odpoczynek od ekranu i realizację prostej, krótkotrwałej 

aktywności fizycznej. W mniejszym, lecz wciąż zauważalnym stopniu, nauczanie 

zdalne wpłynęło negatywnie również na kondycję psychiczną respondentów. 

Kolegium Służb Społecznych powinno rozważyć podjęcie zadań mających na celu 

promocję i wsparcie słuchaczy w zakresie zdrowia psychicznego. 

2. Respondenci zwrócili uwagę na wiele kwestii, które ich zdaniem prowadzący 

powinni uwzględnić w większym stopniu. Na wyższy poziom jakości kształcenia 

w formie zdalnej pozytywnie mogłoby wpłynąć nagrywanie i udostępnienie 

wykładów, a także poświęcenie przez prowadzących większej ilości czasu na 

dokładne tłumaczenie analizowanego materiału. 

3. Analiza uzyskanych wyników badań wskazuje, że słuchacze kierunku: pracownik 

socjalny uważają, że zajęcia w formie stacjonarnej posiadają wyższą jakość niż 

w formie zdalnej. Ankietowani wskazali jednak zarazem, że w niektórych 

przypadkach zajęcia zdalne mogłyby stanowić dobre rozwiązanie (np. uczest-

nictwo w wykładach). W dłuższej perspektywie zajęcia, które odbywałyby się 

wyłącznie w formie online, mogłyby potęgować skalę negatywnych konsekwencji 

takiego nauczania. Zauważyć należy, że izolacja społeczna negatywnie wpłynęła 

na funkcjonowanie słuchaczy w sferze emocjonalnej. Objawia się to zwłaszcza 

pogorszeniem nastroju, problemami z koncentracją oraz uczuciem odrealnienia, 

co generuje spadek zdolności kognitywnych, a co za tym idzie obniżenie 

zdolności do osiągania pozytywnych efektów kształcenia. 

4. Izolacja społeczna negatywnie wpłynęła na funkcjonowanie w sferze społecznej. 

Jako szczególnie dotkliwy – respondenci wskazali brak kontaktów interpersonal-

nych, których niedobór ogranicza możliwość podejmowania dyskusji, wymiany 

spostrzeżeń i opinii w zakresie zarówno towarzyskim, jak i tematyki poruszanej 

podczas zajęć. 

5. W drodze przeprowadzonych badań uwypuklił się problem związany z brakiem 

stabilnego łącza internetowego. W efekcie miały miejsce przypadki borykania się 

z problemem ograniczonej możliwości pełnego uczestnictwa w zajęciach zdalnych, 

co dalej przekłada się na obniżony poziom uzyskiwanych efektów kształcenia. 

Brak stabilności łącza internetowego może wynikać z indywidualnej sytuacji 

materialnej, położenia miejsca zamieszkania, jak i ilości użytkowników Internetu 

w gospodarstwie domowym. Czynniki te są bardzo indywidualne i zróżnicowane, 

więc na ten moment nie ma sposobu na rozwiązanie tego problemu u wszystkich. 

6. Edukacja zdalna to także problemy na szczeblu komunikacyjnym pomiędzy 

słuchaczem a prowadzącym. Brak odpowiedniego przygotowania obu stron do tej 

nowej sytuacji doprowadził do wielu nieporozumień oraz nieścisłości. Należałoby 

zwrócić uwagę prowadzących na zwiększoną potrzebę kontaktu słuchaczy 

z prowadzącymi, także poza czasem trwania zajęć. Pozwoliłoby to uniknąć 

sytuacji, w której jakość kształcenia podczas przyszłych (potencjalnych) zajęć 

zdalnych byłaby obniżana przez problemy związane z komunikacją elektroniczną. 
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Podsumowując, pandemia COVID-19 bez wątpienia jest sytuacją kryzysową, której 

konsekwencje ponoszą wszyscy. Wiele z zastosowanych rozwiązań przyniosło 

korzyści w odniesieniu do spowolnienia ekspansji wirusa, natomiast w wyniku nagłej 

reorganizacji wielu sektorów państwa, sektory te przestały być w pełni wydajne. Nie-

mniej jednak niektóre z zastosowanych sposobów radzenia sobie w nowych realiach, 

jak na przykład nauczanie lub praca zdalna, mimo iż na dzień dzisiejszy wymagają 

jeszcze dopracowania, to w drodze ewaluacji i pracy nad ich rozwojem mogą w niektó-

rych sytuacjach stanowić atrakcyjną perspektywę na wykorzystanie w przyszłości. 
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Zmiany w jakości kształcenia słuchaczy kierunku: pracownik socjalny 

w perspektywie zajęć zdalnych 

Streszczenie 
Pandemię COVID-19 rozpatruje się w ujęciu sytuacji kryzysowej, zauważając przy tym wiele konse-

kwencji, które wpłynęły na poszczególne sfery ludzkiej aktywności. Jednym z podjętych działań, było 

czasowe wprowadzenie edukacji zdalnej w szkołach, w tym także na uczelniach wyższych. Nagła zmiana 

sposobu organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych mogła spowodować negatywne konsekwencje 

zarówno dla pracowników szkół, jak i osób kształcących się w nich. Nauczyciele zostali zmuszeni do 

adaptacji do nowej sytuacji i podjęcia próby sprostania wyzwaniom, jakie stawia przed nimi nauczanie 

zdalne. Dla uczniów, studentów i słuchaczy natomiast samo pojęcie kształcenia względem stanu sprzed 

pandemii zmieniło się diametralnie. Celem niniejszego opracowania była próba ukazania zmian, jakie 

nastąpiły w poziomie jakości kształcenia słuchaczy kierunku: pracownik socjalny w Kolegium Służb 

Społecznych w Skarżysku-Kamiennej w perspektywie zajęć prowadzonych w formie zdalnej, a także 

zilustrowanie, w jaki sposób uczestnictwo w zajęciach w tejże formie wpłynęło na kondycję psychiczną 

słuchaczy. Wykorzystaną metodą jest sondaż diagnostyczny, który wydaje się najbardziej adekwatny 

w odniesieniu do specyfiki badanej grupy, której wyjątkowość wynika z niewielkiej liczby działających 

w systemie edukacji niestacjonarnej tego typu placówek w Polsce. Niniejsze opracowanie stanowi punkt 

wyjścia do przeprowadzenia w przyszłości badań porównawczych na grupie badawczej składającej się ze 

studentów studiów dziennych na uczelni wyższej. 

Słowa kluczowe: edukacja zdalna, jakość kształcenia, pracownik socjalny, pandemia 

Changes in the quality of education of students in the field of social worker  

in the perspective of remote classes 

Abstract 

In this essay COVID-19 pandemic is being examined from emergency situation perspective by noticing 

number of consequences that effected respective human activity areas. One of these actions, were 

temporarly introduced online classes in schools and universites. Rapid shift in organization and execution 

of classes could have resulted in negative implications both for teachers and students. Teachers had to 

adapt to new reality and live up to challanges that they were about to face. As for students and course 

participants meaning of what studying is has changed compared with what was familiar to them prior 

pandemic. Objective of this elaboration is to present changes that took place in regards to quality of 

education within Social Worker course, but also for Kolegium Pracowników Służb Społecznych institution 

in Skarżysko-Kamienna as a whole. Lastly, it contextualise mental condition of learners and how it was 

affected by this way of conducting educational classes. Objective of this article was to point out changes 

that were applied and how it effected ededucation quality within Social Worker course conducted by 

Kolegium Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej. Specifically discribed were online learning classes 

repercussions on mental health of the those who participated in it. The method used is a diagnostic survey, 

which seems to be the most accurate in relation to the specificity of the studied group. Its particularity 

comes from the fact that there is a limited number of units studying remotely in Poland. This elaboration is 

a starting point for future comparative examination on a research group of full-time university students. 

Keywords: online classes, quality of education, social worker, pandemic 
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Izabela Kiełtyk-Zaborowska1 

„Serduszkowe” statystyki – o znaczeniu polubień 

w mediach społecznościowych  

w opinii ich użytkowników  

1. Wprowadzenie 

Internet stał się w obecnych czasach dla jego użytkowników źródłem wiedzy 

i rozrywki, miejscem rozmowy i nawiązywania nowych znajomości. Obecność w sieci 

wydaje się być nieodłącznym elementem życia codziennego, jest także „miejscem” 

spotkań i – coraz częściej – szukania akceptacji i zrozumienia. Zauważamy, iż młodzi 

użytkownicy sieci wchodzą na portale społecznościowe, aby nie przegapić tego, co 

dzieje się u innych użytkowników. Chcą być świadkami wydarzeń, które dzieją się 

w innej przestrzeni, innym czasie i miejscu, jednocześnie sami gubią poczucie własnej 

przestrzeni, czasu i miejsca [1]. 
Użytkownicy sieci tracą poczucie świadomości i czujności tego, co publikują i co 

oglądają, bo to nie jakość publikowanych materiałów, ale ilość wyświetleń ma 

znaczenie. Okazuje się, że im drastyczniejszy jest zamieszczony materiał, tym większa 

jest liczba jego wyświetleń, komentarzy i polubień. Udostępnianie w sieci informacji 

o sobie, w każdej możliwej postaci, jak: zdjęcia, filmiki, wpisy z życia codziennego, 

komentowanie postów udostępnianych przez inne osoby, tzw. lajkowanie stało się 

nieodłączną czynnością życia codziennego. Pojawiające się w sieci wpisy/posty wzbu-

dzać mogą, w zależności od formy, ogromne emocje związane z ich treścią, coraz 

częściej pozbawioną etyki i estetyki korespondencji i komunikacji. Ilość polubień 

przekłada się na popularność użytkowników mediów społecznościowych. Zasadnym 

jest zatem określenie pewnych zależności między lajkowaniem a jego wpływem na 

życie zwykłego użytkownika sieci, ustalenie konsekwencji i skutków będących 

wynikiem nie tylko miłych, ale i obraźliwych wpisów/postów/komentarzy, jakie mogą 

pojawić się pod postami. 

Celem poniższych badań było ustalenie, w jakim stopniu liczba i forma polubień 

w mediach społecznościowych wpływają na codzienne życie użytkowników oraz czy 

mają oni świadomość, jak wpisy/komentarze/posty wpływają na poczucie ich wartości. 

Wzięto również pod uwagę zagrożenia i konsekwencje wynikające z surfowania po sieci. 

Świat cyberprzestrzeni, Internetu i smartfonów stał się istotnym aspektem współ-

istnienia w grupie rówieśniczej. Nie masz Facebooka, nie istniejesz [2], nie masz konta 

w mediach społecznościowych, nie jesteś na bieżąco w systemie informacji – zarówno 

tym dotyczącym wiedzy w ogóle, jak i tym skupionym na życiu znajomych, a tym 

samym i swoim [2, s. 4-5].  
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2. Polubienia w mediach społecznościowych jako (nie)bezpieczny 

wyznacznik popularności 

Powodów, dla których młodzi użytkownicy, chociaż nie tylko, szukają 

potwierdzenia swojej atrakcyjności i popularności, śledzą innych bywalców sieci jest 

bardzo wiele. Współczesny świat wykształcił u użytkowników mediów społecznościo-

wych pewnego rodzaju, czasami zgubną, tendencję do postrzegania siebie i publiko-

wanych informacji z poziomu ocen pojawiających się pod udostępnianymi postami. 

Pokazywanie siebie w zmienionym, zniekształconym, i na pewno daleko od naturalnego 

wyglądu obrazie, stwarza niebezpieczeństwo dążenia do ideału, którego oczekują od 

nas osoby nie do końca z naszego bliskiego otoczenia.  
Bardzo popularne w sieci lajkowanie stało się dla użytkowników mediów 

społecznościowych sposobem na wyrażenie siebie i swojego zdania na temat 

udostępnianych w sieci postów. 

Lajk (pochodzi) od angielskiego słowa „like” oznaczającego „lubić”, polubienia 

postów, linków, zdjęć i materiałów wideo klikane na Facebooku. Możemy dać 

lajka pod postem, który nam się podoba lub po prostu nas śmieszy. Niemniej 

jednak coraz więcej użytkowników Facebooka umieszcza posty po to, by 

zdobyć jak najwięcej lajków [3]. 

Bycie w sieci oznacza stałą aktywność, która nie zawsze jest do końca kontro-

lowana. Obserwujemy naszych znajomych, często też osoby bliżej nam nieznane, 

jednocześnie będące naszymi znajomymi w sieci, których dodaliśmy do znajomych 

(dość często dlatego, że są znajomymi naszych znajomych). Udostępniamy posty, 

komentujemy, lajkujemy, dzielimy się naszą opinią wobec zamieszczanych w sieci 

postów, często bez zbędnego używania słów, wykorzystując całe bogactwo emotikonów 

czy GIF-ów. Słowa zastępujemy symbolami będącymi odzwierciedleniem naszych 

emocji zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Uśmiechnięte i smutne buźki, 

„kciuk w górę” i „kciuk w dół”, serduszka – to jedne z najpopularniejszych emotiko-

nów, jakie są stosowane, by szybko i konkretnie wyrazić swoje emocje. Emotikony 

stanowić mogą dla użytkowników mediów społecznościowych ciekawą alternatywę 

dla słowa pisanego, są bogatszą i jednocześnie prostszą formą przekazywania nie tylko 

emocji, ale i treści. Coraz częściej odchodzi się bowiem od składania życzeń, pisania 

pozdrowień czy komunikatów w ogóle. Wystarczy odpowiedni symbol, by wyrazić treść.  

Według użytkowników social mediów,  

„Lubię to!” znaczy więcej niż tysiąc słów. Życie współczesnych młodych ludzi 

nie może się obyć bez „lajkowania”. Lubimy wszystko, nawet to, co nie do 

końca nam się podoba. Wystarczy kliknąć, by wyrazić swoją aprobatę, 

przypomnieć o sobie lub poprawić humor znajomemu [4]. 

Katarzyna Kudyba wskazuje na emocje, jakie towarzyszą użytkownikom mediów 

społecznościowych i zaznacza, że (…) reakcja na posty wywołuje u odbiorcy taki sam 

efekt, jakby otrzymał wyraz uznania w rzeczywistym świecie. Udostępnianie informacji 

o sobie powoduje uruchomienie ośrodka nagrody w mózgu [5].  

Tym samym liczba polubień i ich forma stają się wyznacznikiem popularności 

zarówno w świecie wirtualnym, jak i w rzeczywistym. Im większa liczba lajków, i im 

są przychylniejsze, tym użytkownicy social mediów mogą odczuwać większą radość, 
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satysfakcję i czuć się atrakcyjniejsi także dla siebie samych. Niebezpieczeństwo tkwi 

jednak w ilości postów publikowanych dziennie, ich rzetelności i prawdziwości oraz 

chęci przypodobania się innym.  

Według Igi Staniuk-Rabendy […] pragnąc pokazać się jako ktoś wyjątkowy, młodzi 

tworzą wirtualny, nieprawdziwy obraz samego siebie, zbudowany na wyobrażeniu 

o tym, jacy chcieliby być, a nie tym, kim są czy co robią [6]. 

 Dostępne w smartfonach narzędzia umożliwiają dowolność ingerencji we własny 

obraz. Fotografowanie siebie, przerabianie zdjęcia, obserwowanie liczby polubień, 

analizowanie reakcji, jakie pojawiają się pod postami powodują, że użytkownicy 

mediów zatracają się w dążeniu do ideału. Publikowanie zdjęć pociąga za sobą oczeki-

wane rezultaty lub powoduje odczuwanie bolesnych konsekwencji, wiąże się jedno-

cześnie z poczuciem atrakcyjności, zauważalności i popularności. Wśród motywów, 

dla których publikowane są w ogólnodostępnych mediach społecznościowych zdjęcia/ 

/filmy pojawiają się: 

• poszukiwanie uwagi innych; 

• potwierdzenie swojej atrakcyjności poprzez pozytywne komentarze i lajki 

otrzymywane od innych; 

• podniesienie pewności siebie dzięki możliwości zobaczenia siebie na (udanym) 

zdjęciu; 

• komunikacja, budowanie i podtrzymywanie relacji; [...] 

• poprawa nastroju, rozładowanie stresu, oswojenie otoczenia, w którym się 

znajduję; [...] 

• budowanie swojej pozycji w grupie, [...] [7]. 

Moda na robienie selfie stworzyła charakterystyczny obraz pozowania, tzw. 

„dziubek”, który stał się ikonicznym obrazem dla naszych czasów [7, s. 13]. W opinii 

Sylwii Pawłowskiej przeprowadzone badania dotyczące popularności w mediach 

społecznościowych wskazują, że [...] z psychologicznego punktu widzenia selfie to 

forma autopromocji [7, s. 14]. Tylko czy młode pokolenie chce takiej właśnie 

promocji? Czy popularność w sieci, która sprowadza się do liczby i rodzaju polubień, 

jest aż tak bardzo ważna dla użytkowników mediów? Okazuje się, że sieciowi 

obserwatorzy przyczyniają się do tego, iż zaczynamy tworzyć wirtualną tożsamość 

samych siebie, co oczywiście nie do końca odpowiada rzeczywistemu wizerunkowi.  

W obawie przed wykluczeniem należy być na bieżąco, praktycznie zawsze i wszę-

dzie. Według użytkowników mediów społecznościowych [...] liczba polubień staje się 

wyznacznikiem popularności, porównywania siebie do innych, a tym samym przy 

niskich statystykach „serduszkowych” może wpłynąć na obniżenie poczucia wartości 

[5, s. 12].  

Sylwia Pawłowska wskazuje na zależność między rzeczywistym obrazem a opinią 

innych, od której selfiści są uzależnieni. Pojawia się wobec tego przekonanie, że [...] 

media społecznościowe stają się społecznym lustrem oferującym możliwość 

natychmiastowego otrzymania informacji zwrotnych [7, s. 14], które są miarą 

popularności docierającej do odbiorców w bardzo krótkim czasie od udostępnienia 

postu.  

Użytkownicy mediów społecznościowych coraz częściej szukają akceptacji, której 

nie znaleźli w świecie realnym. Dlatego też telefon oraz świat online i offline [8] stały 

się w obecnych czasach nieodłącznym atrybutem życia codziennego. Wirtualny świat 
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staje się zatem iluzją tworzoną przez jego użytkowników. Koniecznym jest więc 

przestrzeganie przed nieprzewidzianymi i dość często bolesnymi konsekwencjami 

wejścia w wirtualny świat, który stanowi centralny punkt odniesienia dla nowej 

tożsamości. W świecie social mediów coraz częściej przekraczamy granice ukazywania 

prawdziwego oblicza siebie samego [9].  

Obecność w wirtualnej rzeczywistości powoduje powstanie nierzeczywistego 

obrazu, który jest odzwierciedleniem naszego chwilowego odbicia nas samych przy 

innym obrazie rzeczywistym. Użytkownicy mediów tworzą swój wymarzony i jedno-

cześnie wymyślony wizerunek. Niepohamowana chęć dążenia do ukazania siebie 

w jak najlepszym świetle, liczba polubień i komentarzy pod zdjęciami stać się może 

wręcz obsesyjnym dążeniem do ideału i spowodować zatracenie się w wirtualnym 

świecie. Z kolei niekontrolowane zachowania w sieci pociągają za sobą bolesne 

konsekwencje. Cyberprzestrzeń stanowi dla jej użytkowników pułapkę, w którą bardzo 

łatwo wpadają młodzi ludzie określani jako pokolenie cyfrowych tubylców, a media 

określane są wręcz jako instytucja społeczna [10].  

Chęć tworzenia i udostępniania w sieci autoportretów stanowi nowe zagrożenie, 

którego skutki prowadzą do ciągłego dążenia do ideału, tworzonego przez naszych 

obserwatorów. Każde kolejne udostępnione zdjęcie powinno być w opinii użytkownika/ 

/autora lepsze, atrakcyjniejsze, liczniej lajkowane przez obserwatorów, którymi są nie 

tylko znajomi, ale czasami w sytuacji profilu ogólnodostępnego, także osoby, które są 

nam bliżej nieznane. Z badań przeprowadzonych przez S. Pawłowską wynika, że im 

młodszy jest użytkownik mediów społecznościowych, tym chętniej kieruje on 

obiektyw smartfona na siebie, z kolei starsze osoby częściej publikują i udostępniają 

zdjęcia krajobrazów, obiektów kultury/budynków [11]. Pokazywanie siebie w sieci 

zatacza więc błędne koło. Każda obróbka przy pomocy wszelkiego rodzaju aplikacji, 

nakładek, elementów graficznych powoduje niekończące się dążenie do tzw. ideału, 

który widoczny jest na zdjęciu w zasadzie tylko w mediach społecznościowych. 

Publikowanie udoskonalonych zdjęć zdaje się być wymogiem, nie zaś działaniem 

spontanicznym wynikającym raczej z ciekawości.  

Według Pawłowskiej 

(…) taką potrzebę kontrolowania i ulepszania swojego wizerunku można 

interpretować jako oznakę braku samoakceptacji, lęku przed negatywną oceną 

i silnej potrzeby aprobaty ze strony rówieśników. Przy czym otrzymanie tej 

aprobaty w postaci lajków nie przyczyni się do poprawy samooceny, bo autor 

zdjęcia ma świadomość, że w rzeczywistości tak nie wygląda [11, s. 11-12]. 

Niska samoocena przyczynia się do ciągłego poszukiwania wirtualnej tożsamości, 

którą akceptują nasi sieciowi obserwatorzy, lajkują obraz, który widzą i który 

wywołuje określone emocje, tym bardziej, że żyjemy w otoczeniu wyidealizowanych 

obrazów, udoskonalonych wizerunków. Rosnąca w sieci popularność osób znanych 

nam z Facebooka czy Instagrama, niechęć pozostawania w tyle – przyczynia się do 

tego, że młode pokolenie buduje swoją popularność poprzez lajkowanie/polubienia/ 

/komentarze. Stąd też popularność influencerów (osób wywierających wpływ na innych), 

którzy dla wielu użytkowników mediów społecznościowych stanowią wzór do naśla-

dowania, nie zawsze przy tym promując wiedzę i etos pracy, a raczej rozrywkę 

i konsumpcjonizm [7, s. 13]. 
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Obecny wciąż jeszcze na Facebooku czy Instagramie body-shaming [13], „żywi 

się” ośmieszaniem, krytykowaniem, publikowaniem obraźliwych postów wobec osób, 

które nie spełniają określonych kryteriów dotyczących wyglądu [13, s. 8-10]. Niebez-

pieczeństwo pojawia się wtedy, gdy zniekształcona zostaje rzeczywistość, a młodzi 

użytkownicy sieci starają się przypodobać sobie nawzajem, pokazując nie siebie 

samego, ale swoje wyobrażenie o sobie. Takie zachowania stają się coraz popular-

niejsze.  

Powszechny dostęp do urządzeń cyfrowych stał się jednym z elementów kultury 

codziennej, a tym samym jednym z poważniejszych problemów, które skutkować 

mogą [...] problemami natury psychologicznej, społecznej i poznawczej [14]. Ryzyko 

utraty kontroli nad czasem, jaki poświęcony jest aktywności w mediach społeczno-

ściowych niesie, zwłaszcza dla młodego pokolenia, ryzyko uzależnienia.  

W opinii K. Kudyby Instagram i Snapchat pokazują profile „idealnych ludzi”, ich 

cudowne życie, relacje z zagranicznych pobytów, co przyczynia się do dyskredytacji 

wszystkich tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na życie „w luksusie”, kupno 

oryginalnych ubrań czy borykają się z zaakceptowaniem swojego wyglądu [5, s. 12]. 

Z badań przeprowadzonych przez Kaję Chojnacką wynika, że media społecznościowe 

i publikowane w nich określone kanony dotyczące wyglądu, sposobu ubierania, życia, 

pokazywania w określony sposób samego siebie kształtują wzorce kulturowe i stanowią 

punkt odniesienia do standardów atrakcyjności [15]. 

Użytkownicy portali społecznościowych wpadają w swoistą pułapkę, bowiem [...] 

naśladują swoich idoli i dążą do tego, co nie daje szczęścia, lecz pozostawia poczucie 

pustki, zagubienia i samotności [5, s. 12]. Codzienne życie toczy się w innej perspe-

ktywie, zwykłych spraw, trosk, wokół osób, które swoim wizerunkiem odbiegają od 

tego z wirtualnego świata. 

Sieć jest także miejscem „spotkań”, wymiany informacji, nawiązywania nowych 

relacji i odbudowywania starych kontaktów. Czas i zaangażowanie, jakiego wymaga 

stworzenie własnego profilu przekłada się na chęć bycia trochę innym niż 

w rzeczywistości. Stąd też oczekiwania dotyczące entuzjastycznych komentarzy. Co 

zatem w sytuacji krytyki, która pozostaje w mediach społecznościowych na stałe? 

O tym użytkownicy dość często zapominają. Według K. Kudyby krytyczny lub 

nadmiernie entuzjastyczny post [...] może kompletnie podciąć skrzydła albo podnieść 

pewność siebie [2, s. 8]. 

W sytuacji ciągłej, niepohamowanej konieczności obecności w sieci, obok uzależ-

nienia od Internetu, niebezpieczeństwo stanowić może także chęć niekontrolowanego, 

ciągłego dążenia do ideału, która to chęć pociągać może za sobą upodobanie do zmian 

własnego wizerunku, tak by osiągnąć jak największą liczbę lajków. 

Publikując informacje o sobie, użytkownicy social mediów powinni mieć także na 

uwadze to, że nie tylko liczba lajków jest w tym aspekcie ważna. Często młodzi 

zapominają o tym, iż ich wizerunek może być wykorzystany bez ich wiedzy, może stać 

się przedmiotem agresywnych zachowań innych użytkowników portali. Lajkowanie/ 

/komentowanie stanowi w obecnych czasach pewien standard obecności w sieci. Obok 

popularności, wzorców, które towarzyszą mediom, określonego kanonu, jaki jest 

popularyzowany przez sieć i ogólnodostępne konta na portalach społecznościowych, 

dość często zapomina się o towarzyszących tej formie aktywności społecznej niebezpie-

czeństwach związanych z cyberprzemocą. Osiągnięcie jak największej liczby lajków, 
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to zgubna czasami chęć dążenia za wszelką cenę do ideału i niekontrolowanej koniecz-

ności obecności w sieci. 

Według Bogny Białeckiej 

Cyberprzemoc polega na agresywnych zachowaniach, takich jak: prześla-

dowanie, nękanie, wyśmiewanie, zastraszanie innych osób z wykorzystywaniem 

Internetu i technologii, czyli SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dysku-

syjne, portale społecznościowe [16]. 

Doświadczenie agresji elektronicznej [17] ze strony wirtualnych znajomych, przy 

ogromnym zasięgu, jaki posiada sieć mediów społecznościowych, iść może w parze 

z niecenzuralnymi komentarzami, ośmieszającymi wpisami, rozpowszechnianiem 

danych osobowych, wypisywaniem obraźliwych uwag i postów, nadto upublicznianiem 

zdjęć i filmów bez wiedzy ich autorów. 

Wielogodzinne przebywanie w sieci może się przyczynić do uzależnienia od 

mediów społecznościowych, komputera i Internetu. Prowadzi tym samym do zmian 

biochemicznych, które powstają w wyniku powtarzania określonych zachowań. 

Pierwszym symptomem jest konieczność ciągłego przebywania w cyberprzestrzeni, 

kolejnym przeniesienie kontaktowania się ze znajomymi do sieci, co powodować może 

zanik umiejętności społecznych, unikanie wspólnych wyjść z rodziną, niechęć do 

prowadzenia rozmów, w końcu wyobcowanie i zamknięcie się w sobie [18].  

Uzależnienie od Internetu i telefonu komórkowego bywa określane jako: internet 

addiction; także: siecioholizm (ang. netaholics); sieciozależność (ang. anetaddication); 

cyberzależność (ang. cyberaddiction); cybernałóg; internetoholizm; weboholizm; 

internetozależność; zaburzenia spowodowane zależnością od Internetu (ang. Internet 

Addicion Disorder – IAD); zespół uzależnienia od Internetu (ZUI); patologiczne 

nadużywanie Internetu, [...] uzależnienie od Facebooka i mediów społecznościowych; 

także: FOMO, [...] infoholizm, infozależność [19]. 

Wirtualny świat stał się w XXI wieku swego rodzaju oczywistym miejscem 

spotkań, rozmów i bycia w stałym kontakcie z innymi użytkownikami social mediów. 

Powtarzające się sytuacje, w których każda wolna chwila wykorzystywana jest na 

surfowanie w sieci, obserwowanie innych jej użytkowników oraz chwalenie się tym 

gdzie jestem i co robię, powinny skłonić nas do zastanowienia się, czy nie powinniśmy 

podjąć stosownych kroków ograniczających czas przeznaczony na surfowanie. Dźwięk 

powiadomienia nie może rządzić codziennym trybem życia użytkowników mediów 

społecznościowych, a rodzaj lajkowania i liczba polubień nie powinny być traktowane 

jako warunek atrakcyjności i popularności. 

3. Analiza wyników badań własnych 

Na potrzeby artykułu przeprowadzono badania na temat: „Serduszkowe” statystyki 

– o znaczeniu polubień w mediach społecznościowych w opinii ich użytkowników. 

Badaną populację stanowili studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Filii w Piotrkowie Trybunalskim, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Ankiety 

wypełniło 48 osób, w tym 45 kobiet i 3 mężczyzn. Wśród ankietowanych większość 

respondentów była w wieku poniżej 25 lat – 43 osoby, 3 osoby w wieku 26-30 lat, 

1 osoba zaznaczyła 31-35 lat i 1 powyżej 35 lat. 
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W pierwszym pytaniu zapytano respondentów o czas posiadania konta w mediach 

społecznościowych. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Czas posiadania konta w mediach społecznościowych 

Lp. Odpowiedzi Liczba % 

1 mniej niż rok 0 0,0 

2 około 2 lat 0 0,0 

3 około 3 lat 2 4,2 

4 około 4 lat 0 0,0 

5 więcej niż 5 lat 46 95,8 

6 brak odpowiedzi 0 0,0 

Ogółem 48 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 

Prawie wszyscy respondenci – 46 (95,8%) osób – posiadają konto w mediach 

społecznościowych więcej niż 5 lat, 2 (4,2%) osoby są posiadaczami takiego konta 

około 3 lat. 

W kolejnym pytaniu respondenci wskazywali powody założenia konta w mediach 

społecznościowych. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Powód, dla którego respondent założył konto w mediach społecznościowych 

Lp. Odpowiedzi Liczba % 

1 znajomi są posiadaczami takiego konta 41 85,4 

2 członkowie mojej rodziny są posiadaczami takiego konta 7 14,6 

3 mam możliwość kontrolowania dzieci 0 0,0 

4 ciekawość dotycząca życia innych użytkowników 10 20,8 

5 inne 4 8,3 

6 brak odpowiedzi 0 0,0 

Ogółem 62 129,1* 

*suma odpowiedzi >100%, respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi. Źródło: opracowanie własne. 

Odpowiedź – posiadanie konta w mediach społecznościowych przez znajomych 

było dla 41 (85,4%) respondentów powodem jego założenia również dla siebie, 10 

osób (20,8%) założyło konto w mediach z ciekawości dotyczącej życia innych użytko-

wników, dla 7 respondentów (14,6%) powodem było to, iż członkowie ich rodzin są 

posiadaczami takiego konta, 4 osoby (8,3%) zaznaczyły odpowiedź inne, w tym 1 

(2,1%) z powodu możliwości kontaktu z osobami poza granicami kraju oraz z osobami 

z grupy studentów, 1 (2,1%) osoba założyła konto w mediach społecznościowych, 

kierując się chęcią pokazania przed znajomymi, 2 respondentów (4,2%) podało jako 

powód możliwość szybkiego kontaktu ze znajomymi.  
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W trzecim pytaniu zapytano respondentów o liczbę znajomych w świecie wirtu-

alnym. Tabela 3 przedstawia wyniki badań. 

Tabela 3. Liczba znajomych w świecie wirtualnym 

Lp. Odpowiedzi Liczba % 

1 do 50 1 2,1 

2 51-100 3 6,2 

3 101-200 7 14,6 

4 więcej niż 200 37 77,1 

5 brak odpowiedzi 0 0,0 

Ogółem 48 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 

Na pytanie dotyczące liczby znajomych w wirtualnym świecie respondenci odpowia-

dali następująco: 37 respondentów (77,1%) odpowiedziało, że ma ich więcej niż 200 

w świecie wirtualnym, 7 respondentów zaznaczyło odpowiedź 101-200, 3 osoby 

(6,2%) zaznaczyły odpowiedź 51-100, 1 (2,1%) respondent zaznaczył odpowiedź 

mniej niż 50.  

Wyniki badań dotyczące portali społecznościowych i stron internetowych, jakie 

respondenci przeglądają najczęściej przedstawiają dane w tabeli 4. 

Tabela 4. Portale społecznościowe i strony internetowe najczęściej przeglądane przez respondenta 

Lp. Odpowiedzi Liczba % 

1 Facebook 36 75,0 

2 Instagram 44 91,6 

3 Snapchat 25 52,1 

4 Twitter 4 8,3 

5 YouTube 36 75,0 

6 Tik Tok 29 60,4 

7 LinkedIn 1 2,1 

8 Pinterest 8 16,7 

9 Wykop.pl. 2 4,2 

10 inne 1 2,1 

11 brak odpowiedzi 0 0,0 

Ogółem 186 387,5* 

*suma odpowiedzi >100%, respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi. Źródło: opracowanie własne. 

Respondenci najczęściej przeglądają Instagram: 44 (91,6%), następnie: 36 (75,0%) 

Facebook i tyle samo: 36 (75,0%) YouTube, 29 (60,4%) Tik Tok, 25 (52,1%) Snapchat, 
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8 osób (16,7%) wskazało Pinterest, 4 respondentów (8,3) wskazało Twitter, 2 osoby 

(4,2%) zaznaczyły Wykop.pl., 1 respondent (2,1%) wskazał LinkedIn, 1 osoba (2,1%) 

zaznaczyła odpowiedź inne, w tym Tumblr.  

W kolejnym pytaniu zapytano respondentów o częstotliwość przeglądania portali 

społecznościowych. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5. Częstotliwość przeglądania przez respondenta portali społecznościowych 

Lp. Odpowiedzi Liczba % 

1 codziennie 46 95,8 

2 kilka razy w tygodniu 0 0,0 

3 nie wiem/nie przywiązuję do tego wagi 2 4,2 

4 brak odpowiedzi 0 0,0 

Ogółem 48 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 

Spośród ankietowanych 46 osób (95,8%) odpowiedziało, że przegląda portale 

społecznościowe codziennie, 2 respondentów (4,2%) nie wie/nie przywiązuje wagi do 

tego, jak często przegląda portale społecznościowe. 

Odpowiedź na pytanie dotyczące czasu, jaki dziennie respondent poświęca na 

przeglądanie portali społecznościowych przybliżają dane w tabeli 6. 

Tabela 6. Dzienny czas przeglądania przez respondenta portali społecznościowych 

Lp. Odpowiedzi Liczba % 

1 do godziny 2 4,2 

2 2-3 godziny dziennie 19 39,6 

3 nie mam nad tym kontroli 10 20,8 

4 nie potrafię określić czasu 17 35,4 

5 brak odpowiedzi 0 0,0 

Ogółem 48 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 

Wyniki badań dowodzą, że 19 osób (39,6%) poświęca 2-3 godziny dziennie na 

przeglądanie portali społecznościowych, 17 (35,4%) respondentów nie potrafi określić 

czasu, 10 respondentów (20,8%) nie ma nad tym kontroli, 2 osoby (4,2%) poświęcają 

mniej niż godzinę dziennie na przeglądanie portali społecznościowych. 

W kolejnym pytaniu zapytano respondentów, czy udostępniają na portalach społe-

cznościowych informacje z życia prywatnego. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 7. 
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Tabela 7. Udostępnianie przez respondenta informacji z życia prywatnego na portalach społecznościowych 

Lp. Odpowiedzi Liczba % 

1 tak 29 60,4 

2 nie 19 39,6 

3 brak odpowiedzi 0 0,0 

Ogółem 48 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 

Ponad połowa respondentów – 29 (60,4%) udostępnia na portalu społecznościowym 

informacje ze swojego życia prywatnego, natomiast 19 (39,6%) osób nie dzieli się 

informacjami ze swojego prywatnego życia na portalach społecznościowych. 

Wyniki badań dotyczące rodzaju treści z życia prywatnego udostępnianych przez 

respondenta na portalach społecznościowych określa tabela 8. 

Tabela 8. Treści z życia prywatnego udostępniane przez respondenta na portalach społecznościowych 

Lp. Odpowiedzi Liczba % 

1 swoje zdjęcia 33 68,7 

2 wydarzenia ze swojego życia 13 27,1 

3 piszę blogi 0 0,0 

4 udostępniam filmy 1 2,1 

5 organizuję zbiórki: np. charytatywne 3 6,2 

6 inne 1 2,1 

7 brak odpowiedzi 7 14,6 

Ogółem 58 120,8* 

*suma odpowiedzi >100%, respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi. Źródło: opracowanie własne. 

Respondenci najczęściej na portalach społecznościowych udostępniają swoje 

zdjęcia – 33 osoby (68,7%), 13 respondentów (27,1%) dzieli się na portalach społeczno-

ściowych wydarzeniami ze swojego życia, 7 osób (14,6%) nie udzieliło odpowiedzi na 

postawione pytanie, 3 osoby (6,2%) organizują zbiórki: np. charytatywne, 1 osoba 

(2,1%) udostępnia filmy, 1 osoba (2,1%) zaznaczyła odpowiedź inne, w tym podając, 

że nie udostępnia informacji z prywatnego życia. 

W kolejnym pytaniu zapytano respondentów o zalety posiadania konta w mediach 

społecznościowych. Wyniki badań przybliżono w tabeli 9. 

Tabela 9. Zalety posiadania konta w mediach społecznościowych 

Lp. Odpowiedzi Liczba % 

1 możliwość obserwowania znajomych 28 58,3 

2 możliwość pisania ze znajomymi 42 87,5 

3 możliwość robienia zakupów 29 60,4 
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4 możliwość oglądania filmów 28 58,3 

5 możliwość oglądania wiadomości 17 35,4 

6 możliwość poznania „drugiej połówki”/randka 8 16,7 

7 możliwość zdobywania informacji dot. moich 

pasji/zainteresowań 
26 54,2 

8 możliwość odświeżenia relacji z dawnymi znajomymi 18 37,5 

9 stanowi dla mnie miejsce spotkań ze znajomymi 7 14,6 

10 biorę udział w grupach tematycznych 11 22,9 

11 inne 0 0,0 

12 brak odpowiedzi 0 0,0 

Ogółem 224 445,8* 

*suma odpowiedzi >100%, respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi. Źródło: opracowanie własne. 

Według 42 respondentów (87,5%) największą zaletę posiadania konta w mediach 

społecznościowych stanowi możliwość pisania ze znajomymi, 29 osób (60,4%) 

zaznaczyło możliwość robienia zakupów, 28 respondentów (58,3%) odpowiedziało, że 

posiadanie konta w mediach społecznościowych daje możliwość obserwowania 

znajomych i tyle samo: 28 (58,3%) – możliwość oglądania filmów, 26 osób (54,2%) 

zaznaczyło odpowiedź – możliwość zdobywania informacji dot. moich pasji/zaintere-

sowań, 18 respondentów (37,5%) uważa, że posiadanie konta sprzyja odświeżeniu 

relacji z dawnymi znajomymi, 17 osób (35,4%) zaznaczyło odpowiedź – możliwość 

oglądania wiadomości, 11 osób (22,9%) bierze udział w grupach tematycznych, 8 

(16,7%) respondentów uznało, że ma przez to możliwość poznania „drugiej 

połówki”/randki, dla 7 respondentów (14,6%) media stanowią miejsce spotkań ze 

znajomymi. 

Odpowiedź na pytanie dotyczące wad wynikających z posiadania konta w mediach 

społecznościowych przedstawiają dane w tabeli 10. 

Tabela 10. Wady posiadania konta w mediach społecznościowych 

Lp. Odpowiedzi Liczba % 

1 inni użytkownicy mogą nas „śledzić” 30 62,5 

2 dodajemy do grona znajomych osoby bliżej nam jednak 

nieznane 

13 27,1 

3 ktoś może użyć mojego profilu bez mojej wiedzy i zgody, 

wykorzystać moją tożsamość i podszywać się pod moją osobę 

39 81,2 

4 możemy stać się ofiarami cyberprzemocy 30 62,5 

5 inne 1 2,1 

6 brak odpowiedzi 0 0,0 

Ogółem 113 235,4* 

*suma odpowiedzi >100%, respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi. Źródło: opracowanie własne. 
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Najwięcej respondentów: 39 (81,2%) odpowiedziało, że ktoś może użyć profilu bez 

wiedzy i zgody respondenta, wykorzystać jego tożsamość i podszywać się pod jego 

osobę, 30 osób (62,5%) jest zdania, że inni użytkownicy mogą nas „śledzić”, i tyle 

samo: 30 osób (62,5%), że możemy stać się ofiarami cyberprzemocy, 13 respondentów 

(27,1%) jako wadę podaje dodawanie do grona znajomych osoby bliżej nam jednak 

nieznane, 1 osoba (2,1%) zaznaczyła odpowiedź inne, w tym, że media społecznościowe 

pochłaniają dużo naszego czasu. 

Wyniki badań dotyczące częstotliwości „wrzucania” przez respondenta informacji 

o sobie na portale społecznościowe przybliżają dane w tabeli 11. 

Tabela 11. Częstotliwość „wrzucania” przez respondenta informacji o sobie na portale społecznościowe 

Lp. Odpowiedzi Liczba % 

1 codziennie 1 2,1 

2 kilka razy w tygodniu 0 0,0 

3 czasami, przypadkowo 42 87,5 

4 nie kontroluję tej sytuacji 2 4,2 

5 inne 0 0,0 

6 brak odpowiedzi 3 6,2 

Ogółem 48 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 

 Większość badanych – 42 (87,5%) osoby zaznaczyły odpowiedź: czasami, przypad-

kowo, 3 respondentów (6,2%) nie udzieliło odpowiedzi na postawione pytanie, 2 osoby 

(4,2%) nie kontrolują tej sytuacji, 1 respondent (2,1%) codziennie „wrzuca” informacje 

o sobie na portale społecznościowe. 
Odpowiedź na pytanie dotyczące formy polubień, jakie respondent stosuje 

najczęściej, przedstawiają dane w tabeli 12. 

Tabela 12. Formy polubień, jakie respondent stosuje najczęściej 

Lp. Odpowiedzi Liczba % 

1 lajki/buźki 19 39,6 

2 symbole, np. „kciuk w górę”, „kciuk w dół” 23 47,9 

3 serduszka, np. „❤️”, „❤️”, „❤️”, „❤️” 31 64,6 

4 wpisuje komentarze „słowny” 6 12,5 

5 komentarz „GIF” 6 12,5 

6 inne 0 0,0 

7 brak odpowiedzi 0 0,0 

Ogółem 85 177,1* 

*suma odpowiedzi >100%, respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi. Źródło: opracowanie własne. 
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Serduszka, np. „❤️”, „❤️”, „❤️”, „❤️” stanowią dla 31 (64,4%) badanych naj-

częściej stosowaną formą polubień, 23 osoby (47,9%) stosują symbole, np. „kciuk 

w górę”, „kciuk w dół”, 19 respondentów (39,6%) zaznaczyło odpowiedź lajki/buźki, 6 

osób (12,5%) wpisuje komentarze „słowne” i tyle samo – 6 osób (12,5%) komentarz 

„GIF”. 

W kolejnym pytaniu zapytano respondentów o formy polubień, z których cieszą się 

najbardziej. Wyniki badań przybliżono w tabeli 13. 

Tabela13. Formy polubień, z których respondent cieszy najbardziej 

Lp. Odpowiedzi Liczba % 

1 lajki/buźki 7 14,6 

2 symbole, np. „kciuk w górę”, „kciuk w dół” 7 14,6 

3 serduszka, np. „❤️”, „❤️”, „   ”, „❤️” 36 75,0 

4 miłe komentarze pod moimi zdjęciami, komentarzami, filmami 36 75,0 

5 komentarz „GIF” 2 4,2 

6 inne 0 0,0 

7 brak odpowiedzi 0 0,0 

Ogółem 88 183,4* 

*suma odpowiedzi >100%, respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi. Źródło: opracowanie własne. 

Formy polubień, z których respondent cieszy się najbardziej stanowią serduszka, 

np. „❤️”, „❤️”, „❤️”, „❤️” – ta odpowiedź była najczęściej zaznaczaną 36 (75,0%), 

tyle samo odpowiedzi – 36 (75,0%) zyskały miłe komentarze pod zdjęciami, komenta-

rzami i filmami, 7 respondentów (14,6%) cieszą symbole, np. „kciuk w górę”, „kciuk 

w dół” i tyle samo 7 (14,6%) badanych zaznaczyło odpowiedź – lajki/buźki, 2 osoby 

(4,2%) lubią komentarz „GIF”. 

Odpowiedź na pytanie dotyczące form reakcji nieprzyjemnych dla respondenta 

przedstawiają dane w tabeli 14. 

Tabela 14. Formy reakcji nieprzyjemne dla respondenta 

Lp. Odpowiedzi Liczba % 

1 lajki/zdziwienia 3 6,2 

2 lajki/smutku 14 29,2 

3 lajki/złości 17 35,4 

4 niemiłe komentarze pod moimi zdjęciami/komentarzami/filmami 41 85,4 

5 inne 0 0,0 

6 brak odpowiedzi 0 0,0 

Ogółem 75 156,2* 

*suma odpowiedzi >100%, respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi. Źródło: opracowanie własne. 
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Najwięcej osób zaznaczyło niemiłe komentarze pod moimi zdjęciami/komenta-

rzami/filmami 41 (85,4%). Z kolei dla 17 respondentów (35,4%) nieprzyjemne są 

lajki/złości, dla 14 osób (29,2%) lajki/smutku, 3 respondentów (6,2%) uznało, że 

nieprzyjemne jest dla nich, gdy pod udostępnianymi postami pojawiają się lajki/zdzi-

wienia. 

Odpowiedź na pytanie dotyczące tego, czy formy polubień mają znaczenie dla 

respondenta przybliżają dane w tabeli 15. 

Tabela 15. Znaczenie formy polubień według respondenta 

Lp. Odpowiedzi Liczba % 

1 tak 10 20,8 

2 nie 19 39,6 

3 nie mam zdania 19 39,6 

4 brak odpowiedzi 0 0,0 

Ogółem 48 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 

Powyższe dane dowodzą, że dla 19 osób (39,6%) forma polubień nie ma znaczenia, 

tyle samo respondentów 19 (39,6%) nie ma na ten temat zdania, z kolei dla 10 badanych 

(20,8%) forma polubień ma znaczenie.  
W kolejnym pytaniu zapytano respondentów o emocje, jakie odczuwają w sytuacji 

pozytywnych reakcji na udostępniane posty. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 16. 

Tabela 16. Emocje odczuwane przez respondenta w sytuacji pozytywnych reakcji na udostępniane posty 

Lp. Odpowiedzi Liczba % 

1 jest mi miło 36 75,0 

2 cieszę się 15 31,2 

3 przy najbliższej okazji rewanżuję się podobną reakcją 9 18,8 

4 nie ma to dla mnie znaczenia 5 10,4 

5 inne 0 0,0 

6 brak odpowiedzi 0 0,0 

Ogółem 65 135,4* 

*suma odpowiedzi >100%, respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi. Źródło: opracowanie własne. 

Według 36 respondentów (75,0%) miło jest, gdy pod udostępnianymi postami 

pojawiają się pozytywne reakcje innych użytkowników mediów społecznościowych, 15 

osób (31,2%) po prostu cieszy się z pozytywnych reakcji, 9 respondentów (18,8%) 

przy najbliższej okazji rewanżuje się podobną reakcją, dla 5 osób (10,4%) pojawienie 

się pozytywnych reakcji na udostępniane posty nie ma znaczenia. 

Wyniki badań dotyczące emocji odczuwanych przez respondenta w sytuacji nega-

tywnych reakcji na udostępniane posty przybliżają dane w tabeli 17. 
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Tabela 17. Emocje odczuwane przez respondenta w sytuacji negatywnych reakcji na udostępniane posty 

Lp. Odpowiedzi Liczba % 

1 jestem zła/zły na osobę, która umieściła nieprzyjemny komentarz 6 12,5 

2 jest mi smutno 26 54,2 

3 przy najbliższej okazji rewanżuję się podobną reakcją 1 2,1 

4 nie ma to dla mnie znaczenia 17 35,4 

5 inne 0 0,0 

6 brak odpowiedzi 1 2,08 

Ogółem 51 106,3* 

*suma odpowiedzi >100%, respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi. Źródło: opracowanie własne. 

Gdy pod udostępnianymi postami pojawiają się negatywne reakcje innych użyt-

kowników mediów społecznościowych 26 respondentom (54,2%) jest smutno, dla 17 

osób (35,4%) pojawienie się negatywnych reakcji na udostępniane posty nie ma 

znaczenia, 6 osób (12,5%) odczuwa złość na osobę, która umieściła nieprzyjemny 

komentarz, 1 respondent (2,1%) przy najbliższej okazji rewanżuje się podobną reakcją, 

1 badany (2,1%) nie udzielił odpowiedzi na postawione pytanie. 

W kolejnym pytaniu zapytano respondentów o to, czy liczba reakcji/polubień pod 

udostępnianym postem ma dla nich znaczenie. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 18. 

Tabela18. Znaczenie dla respondenta liczby reakcji/polubień pod udostępnianym postem 

Lp. Odpowiedzi Liczba % 

1 tak 8 16,7 

2 nie 32 66,6 

3 nie mam zdania 8 16,7 

4 brak odpowiedzi 0 0,0 

Ogółem 48 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 

Dla większości badanych osób – 32 (66,6%) – nie ma znaczenia liczba reakcji/ 

/polubień pod udostępnianym postem, dla 8 respondentów (16,7%) liczba reakcji/ 

/polubień pod udostępnianym postem jednak ma znaczenie i tyle samo – 8 respon-

dentów (16,7%) nie ma na ten temat zdania. 

Wyniki badań dotyczące zdania respondenta na temat liczby polubień jako 

wyznacznika popularności i aktywności użytkowników w mediach społecznościowych 

przedstawiono w tabeli 19. 
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Tabela 19. Zdanie respondenta na temat liczby polubień jako wyznacznika popularności i aktywności 

użytkowników w mediach społecznościowych 

Lp. Odpowiedzi Liczba % 

1 tak 17 35,4 

2 nie 19 39,6 

3 nie mam zdania 12 25,0 

4 brak odpowiedzi 0 0,0 

Ogółem 48 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 

Według 19 respondentów (39,6%) liczba polubień nie jest wyznacznikiem popular-

ności i aktywności użytkowników w mediach społecznościowych, dla 17 (35,4%) osób 

liczba polubień ma znaczenia, 12 osób (25,0%) nie ma na ten temat zdania.  

W kolejnym pytaniu zapytano respondentów o ich reakcje na przykry/bolesny 

komentarz/post. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 20. 

Tabela 20. Reakcja respondenta na przykry/bolesny komentarz/post 

Lp. Odpowiedzi Liczba % 

1 zablokowałam(em) czasowo użytkownika, który dopuścił się wobec 

mnie takiego komentarza 

9 18,8 

2 usunęłam/usunąłem użytkownika, który dopuścił się wobec mnie 

takiego komentarza 
8 16,7 

3 zignorowałam(em) ww. sytuację 23 47,9 

4 podjęłam/podjąłem dyskusję/ odpisałam(em) tej osobie 5 10,4 

5 Zgłosiłam(em) sprawę do administratora sieci 3 6,2 

6 inne 0 0,0 

7 brak odpowiedzi 4 8,3 

Ogółem 52 108,3* 

*suma odpowiedzi >100%, respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi. Źródło: opracowanie własne. 

Na przykry/bolesny komentarz/post 23 badane osoby (47,9%) zareagowały zignoro-

waniem takiej sytuacji, 9 respondentów (18,8%) zablokowało czasowo użytkownika, 

który zamieścił taki komentarz, 8 osób (16,7%) usunęło użytkownika, który zamieścił 

przykry/bolesny komentarz/post, z kolei 5 respondentów (10,4%) podjęło dyskusję lub 

odpisało tej osobie, natomiast 3 osoby (6,2%) zgłosiły sprawę do administratora sieci, 

4 respondentów (8,3%) nie udzieliło odpowiedzi na postawione pytanie. 

Wyniki badań dotyczące zdania respondenta na temat stosowania emotikonów jako 

formy reakcji w mediach społecznościowych przedstawiają dane w tabeli 21. 
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Tabela 21. Zdanie respondenta na temat stosowania emotikonów jako formy reakcji w mediach 

społecznościowych 

Lp. Odpowiedzi Liczba % 

1 pomagają zaoszczędzić czas reakcji 19 39,6 

2 stanowią łatwiejszą formą przekazania treści/emocji 29 60,4 

3 stanowią ciekawą alternatywę wobec słowa pisanego 12 25,0 

4 inne 2 4,2 

5 brak odpowiedzi 2 4,2 

Ogółem 64 133,4* 

*suma odpowiedzi >100%, respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi. Źródło: opracowanie własne. 

Według 29 respondentów (60,4%) stosowanie emotikonów jako formy reakcji 

w mediach społecznościowych stanowi łatwiejszą formę przekazania treści/emocji, 19 

osobom (39,6%) taka forma reakcji pomaga zaoszczędzić czas reakcji, według 12 

respondentów (25,0%) stosowanie emotikonów stanowi ciekawą alternatywę wobec 

słowa pisanego, 2 osoby (4,2%) zaznaczyły odpowiedź inne, w tym 1 (2,1%) uznała, 

że woli zobaczyć emotikona niż czytać komentarz, 1 osoba (2,1%) napisała, iż nie trzeba 

dodawać komentarza, który odbiorca mógłby uznać za obraźliwy. 

Wyniki badań dotyczące opinii respondentów na temat emotikonów jako języka 

XXI wieku zawiera tabela 22. 

Tabela 22. Opinia respondenta na temat emotikonów jako języka XXI wieku 

Lp. Odpowiedzi Liczba % 

1 tak 38 79,2 

2 nie 3 6,2 

3 nie mam zdania 5 10,4 

4 brak odpowiedzi 2 4,2 

Ogółem 48 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 

Dla 38 badanych osób (79,2%) emotikony stały się językiem XXI wieku, 5 respon-

dentów (10,4%) nie ma na ten temat zdania, 3 osoby (6,2%) uznały, że emotikony nie 

są językiem XXI wieku, 2 respondentów (4,2%) nie udzieliło odpowiedzi na posta-

wione pytanie.  

4. Podsumowanie 

Język mediów społecznościowych, emotikony, lajki, komentarze „GIF” na szeroką 

skalę zastąpiły słowo pisane. Przeprowadzone badania wskazują na to, iż różnorodność 

stosowanych polubień zyskuje na popularności i jest atrakcyjniejszą i jednocześnie 

prostszą formą przekazywania emocji, a wręcz komunikacji między użytkownikami 

mediów społecznościowych. Pewna odpowiedzialność za jakość i ilość komentarzy 

jest dwustronna, bowiem wybierając odpowiedni lajk, wskazujemy na emocje, jakie 
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towarzyszą nam w momencie czytania/oglądania postu. Użytkownikom portali spo-

łecznościowych miło jest, gdy pod udostępnionymi przez nich postami pojawiają się 

pozytywne reakcje. Pod uwagę należy wziąć jednak coraz większe upodobanie 

korzystania z lajków zamiast pisania komentarzy pod postami, które kiedyś wymagały 

pewnej etyki zachowania i pisania, jak: życzenia czy pozdrowienia. Tym samym 

różnorodność lajkowania zdaje się być łatwiejszą formą komentarza w sytuacji, gdy 

użytkownik mediów chce dać wyraz swojego niezadowolenia, ale czy jest to forma 

mniej dotkliwa/bolesna dla odbiorcy? Konsekwencje, będące wynikiem mogących się 

pojawić pod postami nie tylko miłych, ale i obraźliwych postów, mogą wyrządzić 

posiadaczom kont wiele przykrości. Media społecznościowe stanowią w obecnych 

czasach alternatywę dla komunikacji interpersonalnej face to face, są formą rozmowy, 

komunikowania i wyrażania emocji odczuwanych przez użytkowników portali społecz-

nościowych. Posiadanie konta ułatwia także, według badanych, codzienne życie – 

z uwagi na nieograniczony dostęp do informacji, możliwość oglądania filmów 

i szybkiego komunikowania się z innymi, możliwość odświeżenia relacji z dawnymi 

znajomymi czy robienia zakupów. Nie należy jednak zapominać, że zbyt długie prze-

siadywanie w sieci brak kontroli nad własnym postępowaniem przyczynić się mogą do 

bolesnych konsekwencji, jak: cyberprzemoc, wykorzystanie naszego wizerunku bez 

wiedzy i zgody użytkownika oraz podszywanie się pod innych. 
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„Serduszkowe” statystyki – o znaczeniu polubień w mediach społecznościowych 

w opinii ich użytkowników  

Streszczenie 

Celem pracy było wskazanie rodzajów polubień, ich znaczenia i jakości oraz ukazanie roli mediów 

społecznościowych w codziennym życiu ich użytkowników. Forma komunikacji w social mediach 

w większości opiera się na lajkowaniu przy użyciu całego bogactwa emotikonów. Rodzaj lajkowania jest 

reakcją na zamieszczone posty, a wybór emotikonów/lajków/polubień stanowić może jedną z najszybszych 

form pokazania emocji odczuwanych przez ich autorów. W badaniach zastosowano metodę sondażu 

diagnostycznego. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że użytkownicy mediów społecznościowych 

zwracają uwagę na reakcje pod zamieszczonymi postami, na ich formę i jakość, a portale stanowią nie 

tylko miejsce tzw. spotkań czy źródło wiedzy. Świat mediów społecznościowych daje nieograniczoną 

możliwość „śledzenia” życia innych użytkowników oraz utrzymania kontaktu z osobami, które mieszkają 

w znacznej odległości. Przeprowadzone badania stanowią przyczynek do dalszych badań dotyczących 

mediów społecznościowych i ich znaczenia w życiu użytkowników.  

Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń, formy i rodzaje polubień, aktywność w sieci, media społecznościowe 

„Heart” Statistics – the Meaning of Likes in Social Media in the Opinion of Their 

Users 

Abstract 

The aim of the article is to discuss “likes”, their meaning and quality and to discuss the role of social media 

in every day of the users. The form of communication in social media is mostly based on “likes” with the 

whole range of emojis applied. The way people “like” something is their reaction to the posts and the 

choice of emojis/likes/smileys can be one of the fastest ways of presenting emotions of the authors. The 

method used in the research was diagnostic survey. The analysis of the research conducted shows that the 

users of social media pay attention to the reactions left below the posts, their form and quality, and the 

portals are not solely the place of so called “meetings” or the source of knowledge. The world of social 

media allows for unlimited possibility of “following” life of other users and for staying in touch with 

people who live far away. The research conducted opens the door for further research on social media and 

their meaning in life of those who use them. 

Keywords: cyberspace, forms and kinds of “likes”, activity in network, social media 
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Karolina Koźmin1 

Doświadczenie powrotnego szoku kulturowego 

a tożsamość adolescentów2 

1. Część teoretyczna 

1.1. Wprowadzenie do problematyki 

Wymiany międzykulturowe są zjawiskiem, które z roku na rok zyskuje na 

popularności wśród młodych Polaków. Istnieje kilka organizacji, których celem jest 

wysyłanie młodzieży za granicę kraju, by umożliwiać im poznanie odmiennej kultury 

oraz zdobycie umiejętności językowych. Wśród najpopularniejszych stowarzyszeń 

tego typu wymienić należy Rotary Internationa, Youth For Understanding (IFU) oraz 

AFS Inernational. Co więcej, wraz z nowym budżetem Unii Europejskiej wprowadzono 

pewne zmiany w powszechnie znanym programie Erasmus+, które obok formatu 

wymian studenckich pomiędzy europejskimi uniwersytetami zakładają również rozpo-

wszechnienie podobnych wyjazdów już na poziomie edukacji ponadpodstawowej [1]. 

Programy wymian międzykulturowych trwają zazwyczaj od około dwóch do dziesięciu 

miesięcy. Ich uczestnicy stają się częścią lokalnej społeczności poprzez zamieszkanie 

w domu miejscowej rodziny oraz uczęszczanie do szkoły w kraju goszczącym. Wzrost 

zainteresowania tą formą spędzenia czasu w okresie nauki w szkole średniej można 

zaobserwować na podstawie danych przytoczonych w poniższej tabeli stworzonej na 

podstawie informacji uzyskanych bezpośrednio od organizacji AFS Polska Programy 

Międzykulturowe.  

Tabela 1. Zmiany liczby uczniów wyjeżdżających na wymiany w latach 2010-2021 

Edycja programu Liczba uczniów 

2010/2011 4 

2011/2012 17 

2012/2013 24 

2013/2014 17 

2014/2015 30 

2015/2016 30 

2016/2017 30 

2017/2018 44 

2018/2019 45 

201920/20 25 

2020/2021 19 

Źródło: opracowane na podstawie [11]. 

 
1 kozminkarolina@gmail.com. 
2 Całość artykułu jest oparta na badaniach przeprowadzonych w 2020 roku oraz napisanej na ich podstawie 

pracy magisterskiej. W związku z tym analiza danych przedstawiona w dalszej części pracy, cytaty 

uczestników oraz przedstawione wnioski są opisane na podstawie treści tej pracy, która w bibliografii pojawia 

się pod pozycją z numerem 11.  
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Pomiędzy 2010 a 2018 rokiem nastąpił znaczący przyrost liczby uczniów, którzy 

wyjeżdżali na programy organizowane przez stowarzyszenie AFS Polska Programy 

Międzykulturowe. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na wyraźny spadek liczby 

adolescentów wyjeżdżających na wymiany w latach 2019 oraz 2020, którego przyczyn 

można doszukiwać się w zmianach w systemie polskiej edukacji, które następowały od 

2017 roku, a także w wybuchu pandemii wirusa SARS-Cov-2 w marcu 2020 roku. 

W okresie, gdy badania były prowadzone przewidywano, iż ponowny wzrost zainte-

resowania takimi programami nastąpi wraz ze stabilizacją sytuacji w kraju i na świecie. 

Z powyższych danych oraz informacji jasno wynika, iż badanie tego zjawiska jest 

nie tylko ciekawe, ale coraz bardziej potrzebne. Wymiany międzykulturowe stanowią 

bowiem zjawisko, które może okazać się wyzwaniem na wielu płaszczyznach. Na 

uwagę zasługuje przede wszystkim wspomniany już wcześniej fakt wprowadzenia tej 

formy edukacyjnej do europejskich struktur i programów. Proces ten wymaga niewąt-

pliwie prawnego unormowania kwestii administracyjnych, jak i wyzwań pedago-

gicznych, które mogą pojawić się w związku z różnicami programowymi pomiędzy 

poszczególnymi państwami europejskimi. Warto wspomnieć, że Komisja Europejska, 

dostrzegając fakt, iż rosnąca popularność międzynarodowej mobilności wśród 

młodzieży szkolnej może prowadzić do pewnych problemów, powołała do życia grupę 

ekspertów, którzy przez dwa lata (2019-2021) przeprowadzali analizę systemów szkol-

nictwa w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz przedstawili 

rozwiązania umożliwiające sformalizowanie wymian międzykulturowych na poziomie 

europejskim [2].  

Jednak wyjazd na wymianę międzykulturową to nie tylko wyzwania społeczne, ale 

również doświadczenie, które w sposób bezpośredni dotyczy jednostek. Jest to więc 

zjawisko, które może budzić duże zainteresowanie wśród psychologów. W kontekście 

mobilności należy przede wszystkim wspomnieć o szoku kulturowym oraz powrotnym 

szoku kulturowym. Fenomen ten fascynuje naukowców od połowy ubiegłego wieku, 

kiedy to powstała pierwsza praca na ten temat – autorstwa Oberga, w której przedsta-

wiono dynamikę emocji doświadczanych przez osoby znajdujące się w obcym 

kontekście kulturowym [3]. Koncepcja wspomnianego autora przedstawia ten proces 

w postaci krzywej U. Podobny model szoku kulturowego przedstawił Adler [4], który 

poza aspektem emocjonalnym zwrócił również uwagę na wpływ takiego doświad-

czenia na tożsamość człowieka. Do bardziej współczesnych podejść do zjawiska szoku 

kulturowego należy szereg badań psychologicznych Ward i jej współpracowników, 

którzy w swoich pracach dokonali klasyfikacji teorii skupiających się na kilku obsza-

rach związanych z procesami akulturacyjnymi – aspekcie afektywnym (A), behawio-

ralnym (B) oraz poznawczym (C) [5]. Dzięki działalności Ward powstał najbardziej 

współczesny model szoku kulturowego powszechnie znany jako model ABC. 

W ostatnich latach badaczka dodała również czwarty człon odnoszący się do rozwo-

jowych procesów, które w jej opinii mają silne powiązanie ze zjawiskiem szoku 

kulturowego [6]. Badania prowadzone przez psychologów kulturowych, które można 

zaliczyć do teorii typu D, skupiają się przede wszystkim na rozwoju tożsamości 

jednostek.  

Nowe prace Ward są szczególnie ważne dla analizy zjawiska wymian 

międzykulturowych kierowanych do młodych ludzi ze względu na fakt, że wyjazdy te 

mają miejsce w istotnym okresie rozwoju tożsamości, jakim jest dojrzewanie. 
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Psychologia rozwojowa za początek adolescencji uznaje okres pomiędzy 10 a 12 

rokiem życia, natomiast koniec tego etapu życia następuje w około 20. roku życia [7]. 

Na uwagę zwraca również fakt, że mobilność w okresie szkoły ponadpodstawowej ma 

miejsce około 16. roku życia, kiedy to ma miejsce kluczowy moment dla procesów 

kształtowanie się schematów Ja – przejście z wczesnego do późnego dorastania [7]. 

Tak jak wspomniano powyżej, okres dojrzewania jest szczególnie istotny dla procesów 

rozwoju tożsamości indywidualnej, której pełne osiągnięcie określone zostało jako 

najważniejsze zadanie tego etapu rozwojowego [7, 8]. Polega ono na zintegrowaniu 

istotnych identyfikacji jednostki z wcześniejszych okresów życia i stworzeniu na ich 

podstawie całości będącej czymś charakterystycznym i wyjątkowym dla danego 

człowieka [10]. Najsłynniejszą operacjonalizacją klasycznej teorii Erika Eriksona jest 

model stworzony przez Jamesa Marcię [7, 9]. Koncepcja ta jest wynikiem próby opisu 

związku pomiędzy eksploracją a zaangażowaniem. Dzięki analizie wyników swoich 

badań Marcia wyróżnił cztery statusy tożsamości: tożsamość rozproszona, tożsamość 

przejęta, moratorium oraz tożsamość osiągnięta [9]. Należy zaznaczyć, że dwa 

pierwsze statusy obserwowane są dużo częściej wśród osób na etapie wczesnej adoles-

cencji, to jest pomiędzy 10. a 16. rokiem życia. Z kolei dwa kolejne charakteryzują 

młodzież w późniejszym okresie dojrzewania, którego początek ma miejsce około 17. 

roku życia [7]. Teoria Jamesa Marcii stanowi podstawę dla analizy wpływu doświad-

czenia wymiany oraz powrotnego szoku kulturowego na młodzież szkół ponadpod-

stawowych.  

Teorie typu D w koncepcji Ward obejmują nie tylko rozwój tożsamości indywi-

dualnej, ale również procesy związane z tożsamością kulturową oraz etniczną [6]. 

Ważnym pojęciem dla procesów rozwoju poczucia wspólnoty z grupą kulturową jest 

niewątpliwie tożsamość społeczna, której zrozumienie umożliwia teoria Tajfela [11]. 

Badacz ten definiuje grupę jako zbiór jednostek, które spostrzegają siebie jako 

członków tej samej społecznej kategorii, podzielają emocjonalne zaangażowanie we 

wspólne definiowanie siebie oraz osiągają pewien stopień społecznej zgody na temat 

oceny swojej grupy i swojej przynależności do niej [11]. Istotnym aspektem tak 

zdefiniowanej grupy jest fakt, iż przynależność do niej pozwala człowiekowi określić 

się w szerzej pojmowanym społeczeństwie. Co więcej, wśród osób posiadających 

określoną tożsamość społeczną można wyraźnie dostrzec występowanie silnej 

tendencji do preferowania grupy, do której czują przynależność [11]. Teoria stworzona 

przez Tajfela może zostać odniesiona również do charakterystycznej grupy, jaką jest 

naród czy społeczność kulturowa danego kraju. W związku z tym może ona okazać się 

przydatna dla zrozumienia wyników badań nad tożsamością kulturową oraz społeczną 

jednostek doświadczających powrotnego szoku kulturowego po ponownym 

zamieszkaniu w kraju pochodzenia.  

1.2. Pytania badawcze 

Analiza literatury przedmiotu dotyczącego szoku kulturowego oraz powrotnego 

szoku kulturowego, jak i kwestii związanych ze specyfiką okresu rozwoju jednostek 

wyjeżdżających na wymiany, pozwoliła sformułować szereg pytań badawczych. 

Należy podkreślić fakt, iż zjawisko powrotnego szoku kulturowego jest zjawiskiem 

wielowymiarowym, dlatego też postawione pytania obejmowały różne obszary 

psychologii. Na potrzeby niniejszego artykułu przytoczone zostaną dwa pytania poru-
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szające zagadnienia bezpośrednio powiązane z pojęciem tożsamości oraz jedno, które 

dotyczy relacyjnego aspektu doświadczenia powrotnego szoku kulturowego, jednak 

również okazało się ono być silnie powiązane ze społecznym wymiarem tożsamości 

jednostek biorących udział w opisywanym badaniu. Pytania brzmią następująco: 

W jaki sposób doświadczenie wymiany oraz powrotu do kraju pochodzenia 

wpływa na rozwój tożsamości indywidualnej badanych jednostek? Czy zmiany 

w tożsamości indywidualnej wpływają na jakość relacji ze znajomymi w Polsce? 

W jaki sposób doświadczenie wymiany oraz powrotu do kraju pochodzenia 

wpływa na rozwój tożsamości kulturowej jednostek oraz na ich stosunek do 

Polski? 

Czy badane jednostki czują się zrozumiane przez polskie środowisko? Gdzie 

szukają zrozumienia? [12, s. 33-34] 

2. Metodologia 

Celem badania, którego częściowe wyniki są przedstawione w niniejszym artykule 

było zbadanie oraz analiza zjawiska powrotnego szoku kulturowego wśród młodzieży, 

która zakończyła wymianę międzykulturową. Ze względu na fakt, iż badana populacja 

jest mocno ograniczona, w badaniu udział wzięła bardzo nieliczna próba. Dodatkowo 

zjawisko szoku kulturowego oraz powrotnego szoku kulturowego zostało opisane 

przez badaczy jako wielowymiarowe [13-15], a analiza literatury nie pozwoliła na 

odnalezienie kwestionariusza, który umożliwiłby pomiar wszystkich istotnych 

zmiennych. W związku z powyższym podjęto decyzję o zastosowaniu w badaniach 

metody jakościowej, jaką jest wywiad częściowo ustrukturyzowany, którego podstawę 

stanowił autorski scenariusz. Forma ta umożliwiła badaczce przedwczesne zaplanowanie 

rozmowy z uczestnikami przy równoczesnym pozostawieniu swobody wypowiedzi 

osobom badanym, dzięki czemu mogli oni podzielić się swoją własną perspektywą na 

doświadczenie powrotu z wymiany międzykulturowej.  

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż podstawą pytań sformułowanych w scena-

riuszu wywiadu było sześć podstawowych pytań badawczych, które obejmowały różne 

wymiary zjawiska powrotnego szoku kulturowego. Trzy pytania dotyczące zagadnień 

tożsamości zostały przytoczone w części teoretycznej niniejszego artykułu. 

2.1. Uczestnicy badania 

Uczestnikami badania były osoby, które wyjechały na dziesięciomiesięczny 

program wymiany międzykulturowej w okresie edukacji ponadpodstawowej. Ograni-

czona liczba osób należących do badanej populacji uniemożliwiła losowy dobór 

uczestników. Z tego też powodu nawiązano kontakt ze stowarzyszeniem AFS Polska 

Programy Międzykulturowe, które na co dzień zajmuje się koordynacją wymian. 

Dzięki pomocy tej organizacji możliwe było nawiązanie kontaktu z uczestnikami 

programów w latach 2018/2019 oraz 2019/2020. Do udziału w badaniu zgłosiło 11 

osób, wśród których był jeden mężczyzna. Istotne informacje o uczestnikach zawarto 

w tabeli 2.  
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Tabela 2. Dane uczestników badania 

Imię Płeć Wiek Kraj wymiany Numer grupy 

Iza K 19 Islandia I 

Jakub M 19 Stany Zjednoczone I 

Roksana K 18 Hong Kong I 

Aleksandra K 18 Argentyna I 

Wiktoria K 19 Stany Zjednoczone I 

Amelia K 16 Portugalia II 

Sylwia K 16 Włochy II 

Magda K 16 Włochy II 

Judyta K 18 Belgia Francuska II 

Matylda K 17 Hiszpania II 

Karolina K 18 Dominikana II 

Żródło: Opracowanie własne na podstawie [12]. 

Należy podkreślić, iż wszystkie imiona zostały zaszyfrowane w celu zapewnienia 

anonimowości osobom badanym.  

Uczestników badania podzielono na dwie grupy. Do pierwszej z nich zaliczono 

osoby, których wymiana zakończyła się w zaplanowanym terminie, a do Polski powró-

cili na przełomie czerwca i lipca 2019 roku. Jako że wywiady przeprowadzane były 

w pierwszej połowie 2020 roku, badani z grupy I relacjonowali doświadczenie 

powrotnego szoku kulturowego w sposób retrospektywny, co wiązało się niewątpliwie 

z mniejszym ładunkiem emocjonalnym ich wypowiedzi. Natomiast do grupy II przy-

pisano osoby, których program zakończył się w sposób nagły w związku z ewakuacją, 

która nastąpiła w marcu 2020 roku po wybuch pandemii koronawirusa. W związku 

z tym uczestnicy ci nie mieli czasu przygotować się na ponowne zamieszkanie w kraju 

pochodzenia, a co więcej – ich wymiana została skrócona o trzy miesiące. Specyficzny 

charakter powrotu do kraju mógł mieć negatywny wpływ na doświadczenie powrotnego 

szoku kulturowego i spowodować dodatkowe problemy wśród osób z grupy II.  

2.2. Procedura badawcza 

Po zgłoszeniu chęci udziału w badaniu każdy z uczestników otrzymał prywatną 

wiadomość od badaczki, dzięki której możliwe było uzgodnienie indywidualnego 

terminu wywiadu. Następnie każda osoba badana otrzymywała informację o badaniu, 

która była również odczytywana na początku pierwszego spotkania. Wszystkie rozmowy 

z uczestnikami były nagrywane po uprzednim uzyskaniu zgody od badanych.  

Dokonany podział uczestników na dwie niezależne od siebie grupy wpłynął na 

procedurę badawczą, Osoby przypisane do grupy I udzieliły jednego wywiadu i brały 

udział w części badania, która miała na celu porównanie przeżyć uczestników z obu 

grup. Z kolei adolescenci z grupy II wzięli udział w trzech rozmowach, które miały 

miejsce w odstępie około trzech miesięcy. Dzięki temu omawiane badanie zyskało 

również wymiar podłużny pozwalający na przeanalizowanie dynamiki doświadczenia 

powrotnego szoku kulturowego. Ten aspekt badawczy miał szczególne znaczenie 

w wymiarze emocjonalnym, co nie jest przedmiotem niniejszego artykułu.  
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2.3. Analiza 

Ważnym aspektem omawianych badań był wybór paradygmatu, w którym były one 
realizowane. Biorąc pod uwagę fakt, iż badane zjawisko jest wciąż stosunkowo mało 
poznane z perspektywy psychologicznej, istotnym wydał się fakt pozostania otwartym 
na treść wypowiedzi uczestników. W związku z tym przed rozpoczęciem serii 
wywiadów nie sformułowano hipotez, a badanie zrealizowano w paradygmacie teorii 
ugruntowanej., Po dogłębnej analizie zebranego materiału, do której to analizy 
wykorzystano metodę kodowania i wyodrębniania kategorii przy pomocu programy 
MAXQDA 2020, udało się zidentyfikować istotne elementy związane ze zjawiskiem 
powrotnego szoku kulturowego.  

3. Wyniki badań  

Analiza wyników badań pozwoliła na stworzenie kilku hipotez dotyczących 

zjawiska powrotnego szoku kulturowego. Hipotezy w większości pokrywają się 

treściowo z postawionymi na etapie przygotowawczym pytaniami badawczymi. Jako 

że celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wniosków dotyczących zjawisk 

zachodzących w wymiarze tożsamościowym adolescentów, przytoczone zostaną raz 

jeszcze pytania dotyczące właśnie tego obszaru badań:  

W jaki sposób doświadczenie wymiany oraz powrotu do kraju pochodzenia 

wpływa na rozwój tożsamości indywidualnej badanych jednostek? Czy zmiany 

w tożsamości indywidualnej wpływają na jakość relacji ze znajomymi w Polsce? 

W jaki sposób doświadczenie wymiany oraz powrotu do kraju pochodzenia 

wpływa na rozwój tożsamości kulturowej jednostek oraz na ich stosunek do 

Polski? 

Czy badane jednostki czują się zrozumiane przez polskie środowisko? Gdzie 

szukają zrozumienia? [12, s. 33-34]. 

3.1. Tożsamość indywidualna 

Zmiany, które można zaobserwować wśród badanych na poziomie tożsamości 
indywidualnej są podobne u wszystkich osób biorących udział w opisywanym badaniu. 
Nie zaobserwowano również dynamiki procesów dotyczących tego aspektu wraz 
z upływem czasu od powrotu do Polski wśród młodzieży z grupy II. Można więc 
wnioskować, że jest to element, który łączy osoby po ponownym zamieszkaniu w kraju 
pochodzenia.  

Kiedy uczestnicy badania byli pytani o główną zmianę, której pojawienie się 
zaobserwowali po wymianie, najczęściej wskazywano na wzrost ich dojrzałości 
w porównaniu ze swoimi polskimi rówieśnikami. Dodatkowo w ich relacjach pojawiał 
się często wzrost samooceny w stosunku do poziomu poczucia własnej wartości przed 
wyjazdem za granicę.  

Na pewno jestem trochę bardziej dojrzalsza, jakkolwiek to brzmi… Jakoś 

potrafię się bardziej wziąć za siebie 

Matylda, wywiad III 

Mam wrażenie, że jestem w wielu sprawach dojrzalsza od moich rówieśników.  

Roksana 
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Stałam się bardziej odważna jakby… bardziej pewna siebie, bo pamiętam, że 

przed wymianą jednak… nie byłam taka otwarta do ludzi, tak jak teraz… 

nawet podchodziłam do ludzi w szkole i tak dalej, żeby się zapoznać, to myślę, 

że wcześniej bym tak nie zrobiła, gdyby nikt do mnie nie podchodził. A teraz 

już wzięłam sprawy w swoje ręce i też się tego nie bałam. 

Amelia, wywiad II 

Co więcej, osoby badane często nawiązywały w swoich wypowiedziach do 

poczucia wyższej sprawczości, które było wyrażane poprzez przekonanie, że po 

wymianie są wstanie poradzić sobie z różnorodnymi sytuacjami zarówno w Polsce, jak 

i w środowisku międzynarodowym. 

Też się nie boję podjąć różnych kierunków, powiedzmy, w życiu. Bo wydaje mi 

się, że zawsze sobie jakoś tam poradzę i tyle. 

Amelia, wywiad II 

[Nauczyłam się] radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Jakby takiej wiary 

w siebie, że jak jestem w trudnej sytuacji, to mówię sobie, że jak przetrwałam 

tamte sytuacje, to dam radę 

Karolina, wywiad III 

Zmiany na poziomie indywidualnym były obserwowane nie tylko przez samych 

uczestników, ale również przez ich środowisko, zwłaszcza w kontekście rodzinnym.  

Moja mama mówi, że stałam się bardziej samodzielna i bardziej samodzielnie 

ogarniam rzeczywistość. 

Karolina, wywiad III 

Warto również zauważyć, że osoby badane wspominały stosunkowo często o wzro-

ście umiejętności przyjmowania cudzej perspektywy, zarówno w kontekście empatii 

wobec jednostek, jak ich okazywaniu większego zrozumienia dla odmiennego 

kontekstu kulturowego. W wypowiedziach badanych stosunkowo często pojawiał się 

wątek dotyczący nabycia zdolności zrozumienia tego, iż wiele ich własnych opinii 

wynika z faktu bycia wychowanym w Polsce. Dzięki doświadczeniu wymiany 

pojawiła się u nich umiejętność rozumienia zupełnie odmiennych postaw.  

Nauczyłam się też, że jakby to…, że ktoś… jakby zachowanie ludzi zawsze 

z czegoś wynika… ktoś nie jest, na przykład, wredny ot tak. To zawsze ma 

jakieś podstawy. I teraz staram się, zanim kogoś ocenię, że ktoś jest wredny 

albo ktoś jest niemiły, to staram się jakby dojść do tego… jakby od początku, 

co jest przyczyną. 

Karolina, wywiad II 

W sensie, mam wrażenie, że mam….trochę takie większe pojęcie, jak już 

mówiłam, o tym świecie i czuję, że … że po prostu rozumiem trochę więcej i też 

mam takie szersze spojrzenie na świat. 

Magda, wywiad I 
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Należy wspomnieć o tym, że wypowiedzi uczestników badania wskazują na to, iż 

okres wymiany był dla wielu z nich pomocny w wyborze ścieżki edukacyjnej oraz 

zawodowej.  

Dalej myślę, że też mam taką odwagę, żeby spełniać swoje marzenia, bo… no 

może dalej nie do końca wiem, na jakie studia chcę pójść, ale jakby mam 

bardziej określoną teraz przyszłość. I jakby też się nie boję podjąć różnych 

kierunków powiedzmy, że w życiu, bo wydaję mi się, że zawsze sobie jakoś tam 

poradzę i tyle. 

Amelia, wywiad II 

Na podstawie przedstawionych powyżej danych zebranych podczas opisywanych 

badań można stwierdzić, że doświadczenie wymiany międzykulturowej wpływa na 

tożsamość indywidualną jednostek. Na uwagę zwraca przede wszystkim fakt, iż 

wszyscy uczestnicy mogą zostać umiejscowieni na wyższych statusach tożsamości 

wyróżnionych przez Jamesa Marcię [9]. Wiele obszarów życia badanych wydaje się 

być zdominowanych przez procesy eksploracyjne. Taki stan rzeczy wydaje się 

wskazywać na powszechne występowanie moratorium wśród przebadanych adolescentów. 

Jednak sięgając do teorii Marcii, należy wspomnieć o tym, że fazę tę charakteryzować 

powinno powszechne występowanie lęku i niepokoju [9]. Aczkolwiek te emocje nie 

ujawniają się wyraźnie u osób badanych. Co więcej, można również zauważyć 

występowanie zaangażowania w obszarze wartości indywidualnych, otwartości na od-

mienne perspektywy czy też wątki związane z zaangażowaniem w planowanie własnej 

przyszłości. Analiza pozwala więc wnioskować, że rozwój tożsamości indywidualnej 

uczestników opisywanego badania powinien zostać określony na pograniczu dwóch 

wyższych statusów tożsamości Marcii. Jest to możliwe, ponieważ – jak wspomniano 

w części teoretycznej niniejszego artykułu – autor tego modelu tożsamości indywidualnej 

uwzględniał współwystępowanie moratorium i tożsamości osiągniętej w różnych 

obszarach funkcjonowania jednostki [7, 9].  

Opisany stan rzeczy jest szczególnie ciekawy w odniesieniu do najmłodszych 

uczestniczek – Magdy, Sylwii oraz Amelii – które w momencie, w którym przepro-

wadzano opisywane badania wciąż były w wieku, który przez psychologów 

rozwojowych określany jest jako wczesna adolescencja [7]. Natomiast moratorium 

oraz tożsamość osiągnięta są statusami charakteryzującymi starszą młodzież, która 

osiągnęła drugi etap okresu dojrzewania. Uzasadnionym wydaje się być więc sformu-

łowanie hipotezy o pewnym przyspieszeniu procesów kształtowania się tożsamości 

indywidualnej wśród uczestników wymian międzykulturowych.  

3.2. Tożsamość społeczna 

Na podstawie wypowiedzi uczestników uzasadnionym wydaje się stwierdzenie, że 

doświadczenie wymiany i powrotnego szoku kulturowego prowadzi do ukształtowania 

specyficznej tożsamości społecznej, którą sami zainteresowani nazywają tożsamością 

wymieńca. Jest to słowo często używane przez nich w celu opisania części siebie 

i swojego życia, które związane jest z pobytem za granicą. Co istotne, osoby badane 

często podkreślają, że ten aspekt ich poczucia Ja nie jest zrozumiany przez środowisko 

polskie ani w kontekście rodzinnym, ani w grupie rówieśniczej.  
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Wydaje mi się właśnie, że nawet jeśliby się starali, to może być to trochę 

ciężkie do zrozumienia dla osoby, która jakby tego nigdy nie przeżyła. I do 

końca tak naprawdę ta osoba nigdy nie wie, jak to jest i jakby… w ogóle żyć 

w obcym kraju, z obcymi ludźmi, i po prostu być tak jakby taką częścią 

układanki, która jakby nie pasuje do końca… 

Magda, wywiad III 

Warto podkreślić, że badana młodzież zdaje sobie doskonale sprawę, iż niezrozu-

mienie, z którym się spotykają nie jest oznaką złej woli rodziny czy też polskich 

znajomych, a raczej wynika ono z faktu, że doświadczenie wymiany jest na tyle 

wyjątkowe, że może być rozumiane tylko przez osoby, które go przeżyły.  

Jedyne, co wiedzą, to z jakiś takich luźnych rozmów, co tam się działo… albo ze 

zdjęć, które przesyłaliśmy sobie. Mogą jakby rozumieć, może im się podobać 

zamysł wymiany, ale jakby… jakby nie mogą rozumieć wszystkich tych emocji, 

które mi wtedy towarzyszyły. 

Sylwia, wywiad I 

Istotnym elementem, o którym wspominają uczestnicy badania jest sposób postrze-

gania wymiany w kategoriach długich wakacji, kursu językowego lub imprezy. Taki 

sposób myślenia o tym doświadczeniu sprawia, że problemy związane z przystosowa-

niem się do nowej kultury oraz elementy budowania głębokich relacji z rodziną 

goszczącą czy zagranicznymi rówieśnikami są przeważnie ignorowane przez polskie 

środowisko.  

Oni to widzą jako po prostu jedną wielką imprezę, jedną wielką podróż, i po 

prostu jako wakacje. Jedynie takie zimne wakacje, bo wiadomo Islandia – jest 

zimno i tak dalej, co też nie do końca jest prawdą, ale no… widzą to po prostu 

jako wakacje i do bardzo dużej liczby osób ciężko jest jakby… przepchnąć im 

to, że to wcale nie były wakacje, i że to wcale nie była taka czysta przyjemność 

cały czas, a nawet przez większość [czasu] nie była. 

Iza 

Wydaje mi się, że też im się wydaje, że to jest taka jedna wielka impreza 

i wszystkim… wszyscy tak to biorą bardziej. I dlatego ja też nie lubię o tym 

rozmawiać z tymi ludźmi, bo wydaje mi się, że oni… miałaś taki problem? A to 

nie, to nie, przecież to jest jedna wielka impreza. 

Matylda, wywiad II 

W związku z brakiem rozumienia okazywanym przez rodzinę oraz polskich 

rówieśników, uczestnicy opisywanego badania często poszukują kontaktów wśród 

osób, które mają podobne doświadczenia lub są też związane z organizacją, np. z AFS 

Polska.  

My się wszyscy rozumiemy i to jest na zasadzie, że … to są takie jakieś głupoty, 

które… jak ktoś to usłyszy i powie: „O Boże, nie wiedziałeś, jak się zapytać 
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o to” albo „nie mogłeś się po prostu zapytać”, to ta osoba, która nie była na 

wymianie, to nie zrozumie takiej sytuacji. A jak rozmawiasz z kim, kto był na 

wymianie, żył w jakimś obcym kraju, był u kogoś innego, to on od razu złapie 

sytuację. 

Matylda, wywiad III 

Pomiędzy uczestnikami z grupy I i II zauważyć można też różnicę, która wynika 

z odmiennego doświadczenia powrotu. W wypowiedziach osób, które wróciły do Polski 

w trybie ewakuacji w 2020 roku dostrzec można wyraźną preferencję prowadzenia 

rozmów o wymianie głównie z osobami, które zakończyły program w tym samym 

czasie, co one. Taka preferencja nie występuje u osób z grupy I, które chętnie rozma-

wiają o swoich doświadczeniach z osobami z wcześniejszych edycji wymian między-

kulturowych.  

Podejmując próbę analizy powyższych danych przez pryzmat teorii psycholo-

gicznych, należy zwrócić uwagę na wspomnianą wcześniej koncepcję tożsamości 

społecznej [11]. W przytoczonych powyżej wypowiedziach uczestników badania 

można wyraźnie dostrzec kluczowe elementy stworzonej przez Tajfela definicji grupy, 

którą w tym wypadku można nazwać grupą wymieńców. Młodzież biorąca udział 

w badaniu postrzega się jako część tej społeczności, a przynależność do niej pomaga 

im w tworzeniu definicji siebie w kontekście wymiany. Dodatkowo grupa wymieńców 

bardzo często stawiana jest w opozycji do rodziny oraz polskich rówieśników jako 

środowiska, w którym uczestnicy czują się zrozumiani. W zebranym materiale można 

również zauważyć, że bycie wymieńcem jest istotne dla sposobu, w jaki badani 

adolescenci określają samych siebie. Aspekt ten jest szczególnie widoczny w wypo-

wiedziach, w których podkreślana jest istotność doświadczenia wymiany dla ich 

obecnego życia i ich indywidualnego rozwoju.  

Na podstawie analizy dokonanej powyżej, uzasadnionym wydaje się więc posta-

wienie hipotezy, iż po powrocie z wymiany międzykulturowej powstaje specyficzna 

tożsamość społeczna wśród badanych jednostek. Społeczność ta jest ważnym ele-

mentem życia adolescentów po zakończeniu programu, ponieważ pozwala ona na 

swobodne wyrażanie swoich emocji oraz dzielenie się wyjątkowymi przeżyciami.  

3.3. Tożsamość kulturowa  

Kolejnym ważnym aspektem, który pojawia się w zebranym materiale badawczym 

jest kwestia stosunku uczestników badania do ich kultury pochodzenia, czyli do Polski. 

Z analizy wypowiedzi uczestników należących do obu grup można śmiało 

wywnioskować, że doświadczenie wymiany wpłynęło na postrzeganie kraju goszczą-

cego w taki sam sposób. Brak również wskazówek sugerujących, że kwestia ta ulegała 

znaczącym zmianom wraz z upływem czasu od zakończenia programu w części 

podłużnej omawianego badania. Zatem tożsamość kulturowa może być analizowana 

jako coś, co łączy wszystkie badane osoby.  

W swoich wypowiedziach uczestnicy podkreślają fakt, iż konfrontacja z odmienną 

kulturą sprawiła, że zaczęli oni zauważać swoją własną przynależność do polskiego 

kręgu kulturowego. W ich relacji pojawia się również dość często wątek doceniania 

kraju pochodzenia oraz elementów życia codziennego, które są charakterystyczne dla 

Polski. 
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Wcześniej w grupie Polaków to jest raczej oczywiste – pochodzenie i to 

wszystko – ale właśnie podczas wymiany to daje taką… nagle się zauważa 

właśnie swoją odmienność i to, że … jako Polka mam inne tradycje, inne 

myślenie, inne zachowania niż ludzie, z którymi przebywam. Więc mogło się to 

dzięki temu umocnić i jakby wyostrzyć to, czego wcześniej nie widziałam 

zbytnio. 

Amelia, wywiad III 

Ja też… no na pewno bardziej jestem Polką i to też przez całe siedem miesięcy 

widziałam, że jednak jestem tą Polką, i że jednak nie wszystko mi odpowiada. 

Karolina, wywiad I 

Na przykład doceniam bardziej historię i w ogóle kulturę, i to, że mamy 

tradycję taką bogatą, co w Stanach jakby… no w sensie… mają tradycje, ale to 

nie jest takie… jakby to ich nie łączy tak, jak nas. Więc, to na pewno… 

zaczęłam doceniać to, co mamy tutaj… ale tak jakby – właśnie, no na przykład, 

z tą tradycją jest tak, że doceniam ją bardziej. 

Wiktoria 

Na uwagę zasługuje fakt, iż pojawienie się uznania dla własnego środowiska 

kulturowego nie wywołało wśród uczestników zaślepienia wobec ewentualnych wad 

kultury pochodzenia. Wystąpiła przeciwna tendencja, jako że wiele osób relacjonowało, 

iż przebywanie w innym kraju pozwoliło im również dostrzec bardziej negatywne 

aspekty życia w Polsce.  

Też nie mówię, że cała kultura i to, jak się zachowują ludzie też jest w 100% 

tym, co ja akceptuję, i widzę dużo rzeczy, które ludzie powinni zmienić. W stylu, 

być bardziej życzliwymi dla siebie i nie myśleć, że ktoś ma lepiej, ktoś ma 

gorzej, bo to naprawdę nie jest nic ważnego a… a Polacy z tego słyną, że się 

porównują. 

Judyta, wywiad II 

Ale też widzę negatywne skutki tradycji i to, że czasami ona może jakby 

blokować… nie wiem, przysłaniać te rzeczy, które są ważniejsze, że nie wiem… 

że trzeba ją pielęgnować i doceniać, ale że ona nie może jakby… nie może nam 

pozwolić, żeby na przykład patrzeć na człowieka z innej kultury jakby inaczej 

albo, żeby… to sprawiało, że…. nie wiem, jak to wyjaśnić, ale, że ona nie 

powinna nas dzielić… 

Wiktoria 

Najwyraźniejszą tendencją, szczególnie zauważalną wśród uczestników grupy 

pierwszej, jest wystąpienie pewnego przesunięcia tożsamości kulturowej, które nastą-

piło w związku z doświadczeniem wymiany międzykulturowej. Opisywana zmiana 

może zostać zdefiniowana jako pewne oderwanie się od jednoznacznej postawy 

„jestem Polakiem” do granicy pomiędzy tożsamością polską, a tożsamością kraju 

goszczącego.  
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Jednak gdzieś jestem związana z Argentyną, ale jednak w 100% to chyba taką 

Argentynką, Argentynką… no jednak kilka rzeczy mi się zdaje, że się różni niż 

to życie jakby, co w Polsce. I tak samo jest w drugą stronę, że… nie wiem, dość 

trudne to pytanie. Nie wydaje mi się, że 100% [jestem] Polką… no niby tak, 

ale z drugiej strony żyję jednak cały czas tą Argentyną, no w myślach, jak tam 

było albo ten język hiszpański, na przykład jakbym miała wybrać, to wydaje mi 

się, że Polski to taki brzydki język. 

Aleksandra 

Z kolei osoby, których wymiana zakończyła się w roku 2020 częściej podkreślają 

swoją przynależność do polskiego kręgu kulturowego, choć i oni zauważają pewne 

zmiany, które opisują jako poczucie bycia obywatelem świata. Można więc 

wnioskować, że ewentualne przesuniecie ich tożsamości kulturowej znajduje się na 

pograniczu kilku kultur, z którymi dane im było spotkać się podczas programu.  

Kulturowo na pewno jestem Polką. I mimo że spędziłam tyle czasu na 

Dominikanie z ludźmi z Dominikany, to zawsze czułam się bardzo inna. Jakby 

już nie chodzi o sam wygląd, ale po prostu oni byli bardzo inni ode mnie. I ja 

byłam z tego dumna właściwie. Bo jakby po prostu czuję się Polką i zawsze 

będę czuła się Polką. 

Karolina, wywiad II 

Raczej chyba obywatelką świata jestem, bo… ani jako Hiszpanka się nie czuję, 

za bardzo się hiszpańsko nie czuję. Czuję trochę w Polsce, że jestem Polką… 

jakby wychowałam się tutaj, żyję tutaj, więc nie mogę mówić, że nie jestem, ale 

jakby… Bardzo mnie ciągnie do różnych innych części świata. Uczę się 

języków, mówię już w kilku, więc… jakby, może to też ma jakiś wpływ, że teraz 

raczej bym się nazwała właśnie obywatelką świata. 

Matylda, wywiad III 

Teoria Tajfela również w tym przypadku dostarcza ram teoretycznych dla 

zrozumienia zmian, które zostały opisane powyżej [11]. Zgodnie z tym modelem 

przynależność do określonej społeczności powinna wywoływać wśród jej członków 

silną preferencję tej grupy w porównaniu z innymi [16]. Czynnik ten określany jest 

jako ważny wskaźnik posiadania konkretnej tożsamości społecznej. Jednak ta 

tendencja nie jest zauważalna wśród przebadanych adolescentów pomimo wyrażania 

przez nich silnej identyfikacji z kulturą polską. Wyjaśnienie tego zjawiska może być 

rozumiane jako wykształcenie dodatkowej tożsamości społecznej – tożsamości 

obywatela świata oraz przesunięcie postrzegania Ja w kierunku kultury goszczącej. 

Można więc wnioskować, iż doświadczenie życia w innym kraju w okresie 

dojrzewania umożliwia młodym ludziom wyjście z grupy narodowej i stworzenie 

osobnej tożsamości znajdującej się na granicy dwóch lub więcej kultur, z którymi dane 

było się im zetknąć. Należy podkreślić, że ta nowa tożsamość kulturowa nie jest 

zupełnie odcięta od korzeni narodowych, jako że uczestnicy badania podkreślają swoją 

przynależność do środowiska polskiego. Jednak proces ten umożliwia spojrzenie na 

kraj pochodzenia w bardziej obiektywny sposób i zniwelowanie wyraźnej preferencji 

społeczności narodowej, z której osoby te wyrastają.  
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Na koniec rozważań dotyczących tożsamości kulturowej należy zaznaczyć, że 

zebrany materiał pozwolił na przeanalizowanie aspektów związanych z tendencją 

uczestników do poszukiwania swojego miejsca w świecie, które to aspekty zostały 

ujęte w ramy teoretyczne stworzone przez Trąbkę [17]. Niestety, ograniczony zakres 

niniejszego artykułu nie pozwala na przybliżenie tej kwestii, która zostanie dokładnie 

opisana przy innej okazji. 

4. Wnioski teoretyczne i aplikacyjne  

Podsumowując całość rozważań dotyczących zmian na różnych płaszczyznach 

tożsamości, które zachodzą pod wpływem doświadczenia wymiany międzykulturowej 

oraz są obserwowalne w okresie po powrocie do ojczyzny, można sformułować kilka 

hipotez, których zbadanie pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na przytaczane wcześniej 

pytania badawcze stanowiące podstawę opisywanego badania. Hipotezy te zostały 

ujęte jako dziewięć wniosków teoretycznych, z czego pięć bezpośrednio dotyczy 

aspektów związanych z tożsamością społeczną, kulturową i indywidualną. Poniżej 

przytoczone zostały trzy z nich, które treścią obejmują zakres omówiony w artykule.  

1. Na podstawie zebranego materiału zaobserwowano istnienie tożsamości 

wymieńców, która charakteryzuje grupę młodych osób mających za sobą doświad-

czenie wymiany międzykulturowej. Społeczność ta może zostać zdefiniowana 

jako przestrzeń, w której badani odnajdują poczucie bezpieczeństwa i mogą 

dzielić się swoimi przeżyciami związanymi z programem. Grupa wymieńców jest 

często stawiana w opozycji do rodziny oraz polskich rówieśników, co pozwala na 

sformułowanie hipotezy o ukształtowaniu się tożsamości społecznej zdefinio-

wanej przez Tajfela.  

2. Zauważono przesunięcie tożsamości kulturowej u uczestników niniejszego 

badania. Ten aspekt Ja wydaje się być przesunięty na granicę pomiędzy kulturą 

pochodzenia a kulturą goszczącą u członków grupy I. Z kolei badani z grupy II 

wykazują tendencję do definiowania swojej tożsamości kulturowej na pograniczu 

polskości oraz kilku innych kultur, z którymi zetknęli się podczas wymiany. Ta 

zmiana może również zostać przeanalizowana przy użyciu systemu pojęciowego 

Tajfela ze względu brak na występowania silnej preferencji grupy Polaków, co 

może świadczyć o częściowym wystąpieniu z grupy narodowej i nietraktowaniu 

jej jako własnej.  

3. Uczestnicy opisywanego badania mogą zostać scharakteryzowani poprzez wyższe 

statusy tożsamości Marcii, co jest dowodem na możliwe przyspieszenie procesów 

kształtowania się tożsamości indywidualnej, które następuje pod wpływem 

wymiany międzykulturowej.  

Powyższe hipotezy mogą stanowić punkt wyjścia dla dalszych badań zjawiska 

powrotnego szoku kulturowego oraz wpływu wymiany międzykulturowej na procesy 

dotyczące tożsamości młodego człowieka. Jest to jeden z dwóch wniosków aplika-

cyjnych, które sformułowano na podstawie analizy materiału zebranego w opisywa-

nym procesie badawczym. Dodatkowo zauważono, iż wysunięcie hipotezy na temat 

istnienia tożsamości wymieńców może zostać wykorzystane w codziennej pracy 

z osobami, które powróciły do kraju po wymianie. Organizacje zajmujące się opieką nad 

społecznością młodzieży po powrocie z wymian międzykulturowych powinny bowiem 
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zadbać o to, by osoby te miały możliwość pozostania w stałym kontakcie ze swoimi 

rówieśnikami o podobnych doświadczeniach.  

Na koniec należy podkreślić, że mimo szczególnego znaczenia opisywanego 

badania ze względu na jego nowatorskość i możliwość uchwycenia wyjątkowych 

procesów, które zachodziły w życiu osób z grupy II po nagłej ewakuacji i przyspie-

szonym powrocie do ojczyzny, nie można zignorować pewnych jego ograniczeń. 

Istotną dla treści tego artykułu barierą jest przede wszystkim fakt, że uczestnicy, 

których wymiana dobiegła końca w marcu 2020 roku są społecznością, której 

dokładnie nie będzie można zbadać w przyszłości właśnie ze względu na unikatowość 

ich doświadczeń związanych z zakończeniem wymiany z powodu wybuchu pandemii.  
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Doświadczenie powrotnego szoku kulturowego a tożsamość adolescentów 

Streszczenie 

Zainteresowanie różnorodnymi programami wymian międzykulturowych dla uczniów szkół średnich 

wzrosło w ostatnich latach. Zjawisko to stanowi wyzwanie na poziomie administracyjnym i pedago-

gicznym, jak i w obszarze psychologii. Okres adolescencji wiąże się z wieloma wyzwaniami, wśród 

których wymienić należy kryzys związany z kształtowaniem się tożsamości człowieka. Zjawisko to 

stanowi więc bardzo interesujący przedmiot badań dla dyscypliny psychologii. W 2020 roku przeprowa-

dzono wywiady z adolescentami, którzy spędzili kilka miesięcy poza granicami Polski. Badania zostały 

przeprowadzone w paradygmacie teorii ugruntowanej, a ich celem było zdobycie szerokiej perspektywy na 

doświadczenia uczniów. Przedstawione zostaną wyniki analizy danych dotyczących relacji pomiędzy 

doświadczeniem wymiany a rozwojem tożsamości adolescentów, którzy powrócili zza granicy. Zebrany 

materiał badawczy poddano analizie z uwzględnieniem trzech wymiarów tożsamości – kulturowego, 

społecznego oraz indywidualnego. W wyniku przeprowadzonej analizy zaobserwowano powstanie specy-

ficznej tożsamości społecznej wśród badanych jednostek. W odniesieniu do tożsamości kulturowej 

zauważono jej przesunięcie na pogranicze kultury pochodzenia oraz kultury kraju goszczącego. Z kolei 

tożsamość indywidualna uczestników badania może być określona za pomocą wyższych statusów 

tożsamości (Marcia, 1980). Na podstawie wyżej wymienionych wniosków opracowano szereg hipotez, 

które mogą stanowić punkt wyjścia dla dalszych badań. 

Słowa kluczowe: wymiany międzykulturowe, adolescencja, tożsamość indywidualna, tożsamość 

społeczna, tożsamość kulturowa 

Reverse culture shock and its relation with adolescents’ identity 

Abstract 

There has been a rise of interest in the participation in various intercultural exchange programmes. It is 

a phenomenon that may cause various challenges on administrative and pedagogical levels, as well as in 

terms of psychology. Adolescence is a period of development during which young people must face 

numerous tasks among which shaping individual’s identity is the most important one. Therefore, 

intercultural exchanges during secondary school education are an interesting subject for psychologists. 

Several interviews were with adolescent people who came back from their exchanges in 2019 and 2020 

were conducted in order to explore this topic. The research aimed to gain as wide of a perspective as 

possible and, therefore, it was carried out in the ground theory paradigm. The data was analysed in order to 

be able to make hypotheses on what the relationship between the reverse culture shock experience and the 

development of identity is, considering three dimensions of the latter: individual, social and cultural 

identity. Based on the analysis an observation was made that the participants of exchanges create a specific 

social identity. Moreover, it seems that the cultural identity of adolescents shifts and it can be described as 

a mixture of home country and host country identity. As for the individual identity of the participants the 

data shows that it can be described in terms of higher identity statuses from Marcia’s model. Based on the 

analysis, a number of hypotheses were made that can serve as a starting point for future studies. 

Keywords: intercultural exchanges, adolescence, individual identity, social identity, cultural identity 
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Jakość życia seniorów w kontekście doskonalenia 

kompetencji społecznych opiekunów osób starszych – 

kurs online „Zrozumieć seniora”  

1. Wprowadzenie 

Starzenie się społeczeństw jest poważnym wyzwaniem, z którym mierzy się 

aktualnie znacząca część krajów Europy [1]. Zmiana struktury społecznej ma nie tylko 

skutki dla finansów poszczególnych państw, związane z koniecznością uwzględnienia 

coraz wyższych nakładów na renty i emerytury (przy coraz niższych wpływach od 

osób aktywnych zawodowo), lecz także dla systemu zdrowotnego. Może on być 

przeciążony zwiększającą się liczbą osób potrzebujących leczenia, także długo-

terminowego, związanego z koniecznością zadbania o potrzeby i jakość życia 

zwiększającej się liczby seniorów. Jak pokazują dane przedstawione przez GUS [2] 

w 2017 r. w Polsce zarejestrowano 6,4 mln osób w wieku emerytalnym, zaś w 2018 r. 

było ich już 6,8 mln. W 2004 r. odnotowano natomiast 4,5 mln seniorów w tym wieku. 

Problem starzejącego się społeczeństwa wydaje się być szczególnie istotny także 

z uwagi na prognozowany przez ONZ przyrost osób w wieku emerytalnym w Polsce. 

Już za kilkanaście lat seniorzy mogą stanowić ok 30% populacji.  

Zmiana struktury społecznej pozwala zrozumieć, dlaczego problem jakości życia 

seniorów od kilku dekad jest już nie tylko przedmiotem naukowego dyskursu, ale staje 

się tematem coraz bardziej obecnym w świadomości społecznej. Coraz częściej zwraca 

się uwagę na to, że wbrew stereotypom, starość nie musi być okresem pożegnania ze 

światem, a może być czasem rozwijania zainteresowań, pasji, czy nowych znajomości 

[3]. 

Jak wskazują badacze – m.in. gerontolog C. Tibbits [4] na podstawie licznych 

badań własnych – dbanie o jakość życia osób starszych wymaga zaspokojenia wielu 

ich potrzeb. Wśród najważniejszych wymienia się przede wszystkim:  

• uczestniczenie w społecznie użytecznych aktywnościach; 

• uznanie za część społeczności, społeczeństwa, grupy i odgrywanie w nich istotnej 

roli; 

• wypełnianie zwiększonej ilości wolnego czasu satysfakcjonującymi aktywnościami; 

• utrzymywanie normalnych stosunków towarzyskich; 

• identyfikowanie osoby jako jednostki ludzkiej/dostrzeganie w seniorze jednostki 

ludzkiej; 

• stwarzanie okazji i sposobności dla wyrażania siebie oraz osiągania poczucia 

spełnienia; 
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• odpowiednia stymulacja psychiczna i umysłowa; 

• ochrona zdrowia i dostęp do opieki zdrowotnej; 

• określanie własnego stylu życia i bycie w kontakcie z rodziną; 

• duchowa satysfakcja. 

Istnieje bardzo wiele definicji jakości życia. Najprościej można ją opisać jako 

zadowolenie ze swojego życia w różnych jego sferach. Oznacza to, że na jakość życia 

mogą składać się zarówno obiektywne (czyli niezależne) wyznaczniki, jak i subiektywne 

(czyli własne) odczucia dotyczące stopnia realizacji różnego rodzaju potrzeb. Poczucie 

jakości życia seniorów może zatem zależeć od ich komfortu fizycznego, psychicznego 

samopoczucia czy istniejących relacji z otoczeniem – ich jakości i ilości [5]. Co warte 

podkreślenia, okazuje się jednak, że nawet znaczące pogorszenie sprawności fizycznej 

nie zawsze musi przekładać się na pogorszenie ogólnej satysfakcji z życia seniorów. 

Najważniejsza jest wielkość rozbieżności pomiędzy aktualną sytuacją a oczekiwaniami, 

marzeniami czy celami danej osoby. Im mniejsza jest różnica, tym wyższa satysfakcja 

i poczucie zadowolenia z życia [3]. 

Choć powszechnie uznaje się, że starość jest czasem, w którym następuje rezygnacja 

z celów życiowych i aktywności, nie dla każdego seniora jest to prawda. W tym 

ostatnim etapie życia cele mogą ulec przeformułowaniu [6]. Nadal jednak pełnią 

istotną rolę przy nadawaniu sensu życiu oraz, jak zostało zaznaczone powyżej, kształ-

towaniu jego jakości. W psychologicznych koncepcjach za cel okresu późnej 

dorosłości uznaje się osiągnięcie mądrości życiowej dzięki podsumowaniu swojego 

życia i uzyskaniu wewnętrznej integracji [7], jak w ujęciu cyklu życia E. Eriksona, czy 

przystosowywanie się do zmian zachodzących w ciele, otoczeniu społecznym i pełnio-

nych rolach społecznych oraz wypracowanie dojrzałej postawy wobec własnego prze-

mijania (Havighurst) [8]. 

Seniorzy mogą więc poszukiwać sensu swojego życia w dawaniu czegoś pozytyw-

nego innym, w byciu kimś ważnym dla innych i przez nich kochanym. Mogą starać się 

dzielić z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami czy poświęcać innym czas, którego 

po zakończeniu kariery zawodowej mają więcej. Osoby starsze mają też szansę 

pielęgnować swoje dotychczasowe pasje, wracać do tych, które z różnych powodów 

musili wcześniej porzucić, jak i odkrywać nowe aktywności. Seniorzy mogą chcieć 

zdobywać nowe umiejętności, np. obsługi komputera, a także rozwijać swoją wiedzę [9].  

Takie spojrzenie na seniorów pozwala zrozumieć, że przejście do ostatniego etapu 

życia nie oznacza ograniczenia potrzeb do tych fizjologicznych (np. głodu, pragnienia) 

i związanych z własnym zdrowiem czy bezpieczeństwem (choć są one na pewno 

bardzo istotne). Nawet jeśli zmienia się sposób realizowania tych potrzeb przez osoby 

starsze, wciąż ważne pozostaje poczucie podmiotowości i sensu życia.  

2. Inspiracje i idea kursu online „Zrozumieć seniora” w Instytucie 

Psychologii UWr  

Istotnym skutkiem starzenia się społeczeństwa jest konieczność stworzenie 

zaplecza umożliwiającego adekwatną, profesjonalną opiekę nad seniorami. W tym celu 

konieczne jest zarówno zwiększanie liczby instytucji, których zadaniem jest świad-

czenie seniorom usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, jak i rozwijanie systemów 

wsparcia dla tych seniorów, którzy decydują się pozostać w swoich własnych domach,  

a także opiekujących się nimi osób. 
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Biorąc pod uwagę czynniki decydujące o jakości życia seniorów, można dostrzec, że 

na większość z nich może mieć wpływ stopień, w jakim opiekunowie osób starszych 

są przygotowani do realizowania swoich zadań. Dotyczy to zarówno osób pracujących 

w różnego rodzaju instytucjach, jak i tych, które zajmują się swoimi bliskimi w domu.  

Krótka analiza dostępnych w Internecie informacji na temat szkół oraz instytucji 

kształcących opiekunów osób starszych w Polsce pokazuje, że obszarem tym zajmuje 

się kilkadziesiąt instytucji. Są to zarówno prywatne ośrodki oferujące kilkudniowe 

kursy zawodowe kończące się uzyskaniem certyfikatu „Opiekuna osoby starszej”, jak 

również instytucje publiczne kształcące kadrę opiekuńczą w formule 2-letnich szkół 

policealnych. Według aktualnej podstawy programowej dla kształcenia opiekunów 

seniorów:  

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun osoby starszej 

powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwali-

fikacji SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej: 

• ustalenia i klasyfikowania problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej; 

• diagnozowania zasobów i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytu-

cjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej; 

• dobierania odpowiednich metod i technik, zapewniających kompleksową opiekę 

osobie starszej; 

• mobilizowania osoby starszej do aktywności… [10]. 

W przedstawionej powyżej podstawie programowej zakres zadań zawodowych 

potencjalnego opiekuna osoby starszej sprowadza się przede wszystkim do zadbania 

o podstawowe potrzeby życiowe, bytowe i zdrowotne seniora oraz udzielenia i zorga-

nizowania kompleksowego wsparcia osobie starszej. Warto szczególnie podkreślić, iż 

z powodów finansowych nie każdy opiekun osoby starszej lub osoba pretendująca do 

podjęcia takiej roli zawodowej może skorzystać z komercyjnej oferty kształcenia 

związanej chociażby z certyfikacją uzyskiwaną w szkole policealnej czy też w ramach 

prywatnych kursów zawodowych. Z tego względu osoby zainteresowane świadczeniem 

opieki nad osobami starszymi mają ograniczone możliwości skorzystania z dodatko-

wych form kształcenia. Ograniczony dostęp do komercyjnych szkoleń oraz akcento-

wanie przede wszystkim medycznych i operacyjnych aspektów pracy z seniorami 

w ramach przygotowania do tej roli zawodowej mogą przyczyniać się do tego, że 

świadczone przez opiekunów wsparcie nie zawsze jest adekwatne i kompleksowe.  

Odpowiedź na potrzebę bezpłatnego dostępu do materiałów szkoleniowych 

w zakresie potrzeb psychologicznych osób starszych stanowi kurs online „Zrozumieć 

seniora” opracowany w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem 

kursu było dostarczenie odbiorcom profesjonalnie zajmującym się opieką nad osobami 

starszymi, jak również każdemu, kto na co dzień wspiera seniorów, praktycznych rad 

i wskazówek związanych z możliwością zaspokajania ich najbardziej podstawowych 

potrzeb psychicznych, takich jak: potrzeba autonomii, potrzeba budowania kontaktów 

i relacji z innymi, potrzeba rozwoju, potrzeba skutecznej komunikacji z innymi. 

Zdaniem autorów, przygotowany materiał może wypełnić pewną lukę szkoleniowo- 

-treningową, a poprzez otwartą, dostępną w Internecie, formułę dotrzeć do wielu różnych 

odbiorców na terenie całej Polski. Uczestnictwo w kursie, a następnie udział w teście 

umożliwia uczestnikom otrzymanie certyfikatu ukończenia szkolenia. Jak dotąd prawie 

100 osób w pełni ukończyło kurs. Dodatkowo na potrzeby edukacyjne opracowano 
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film promujący zagadnienia jakości życia seniorów [11], który stanowi podsumowanie 

kluczowych treści przedstawionych w materiale szkoleniowym. Inspiracją do stworzenia 

przedstawionego kursu były informacje uzyskiwane bezpośrednio od specjalistów 

z różnorodnych placówek opiekuńczych na terenie całego kraju. Zarówno pracownicy 

Domów Pomocy Społecznej, jak i ośrodków typu: PCPR, MOPS/GOPS, oddziałów 

geriatrycznych, prywatnych domów opieki czy też fundacji zajmujących się wspie-

raniem seniorów przyznawali, że na rynku polskim brakuje szkoleń i treningów 

koncentrujących się stricte na psychologicznych potrzebach osób starszych. Autorzy 

kursu starali się uwzględnić te sugestie i oczekiwania profesjonalistów, włączając je 

w treść materiału. Dodatkową inspiracją była tradycja badawcza w obszarze proble-

matyki jakości życia seniorów (oparta m.in. o dorobek prof. Marii Straś-Romanowskiej) 

w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego [12-14].  

Od 2016 w Instytucie Psychologii UWr prowadzone są także studia podyplomowe: 

psychogerontologia – jedyny taki kierunek w Polsce, prowadzony przez dr Bognę 

Bartosz. Aktualnie studia ukończyło już więcej niż kilkudziesięciu absolwentów, 

pracujących w różnych obszarach opieki okołosenioralnej. Poszukiwanie obszarów 

możliwego wsparcia kompetencyjnego dla osób pracujących lub zajmujących się 

opieką nad seniorami zostało skutecznie uzupełnione badaniami empirycznymi 

Agnieszki i Piotra Sorokowskich oraz ich zespołu badawczego. Wyniki prowadzonych 

przez nich badań z 2017 r. udowadniają, że preferencje dotyczące dystansu inter-

personalnego w 7. i 8. dekadzie życia zależą bardzo mocno od płci i rodzaju relacji ze 

„zbliżającą się” osobą. Przesłanki z opisywanego projektu badawczego stały się 

kluczową informacją o potrzebach dystansu przestrzennego osób starszych [15]. 

Praktyczne implikacje wynikające z opisywanych badań empirycznych zostały także 

włączone w treść materiału szkoleniowego. Całość kursu składa się z pięciu modułów 

zawierających nie tylko elementy merytoryczne oraz informacje wynikające z badań 

psychologicznych, ale także konkretne techniki, narzędzia i wskazówki przydatne 

w codziennym kontakcie z seniorami.  

3. Metodyka badania własnego  

W celu zweryfikowania, które obszary przygotowanego szkolenia zawierają 
informacje nowe dla osób opiekujących się seniorami oraz sprawdzenia na ile zawarte 
w kursie informacje są pomocne dla opiekujących się osobami starszymi oraz które 
z obszarów są w tym zakresie najistotniejsze, autorki przeprowadziły w okresie: 
wrzesień 2021 – luty 2022 badania ankietowe online. Mimo iż zawartość kursu była 
konsultowana z praktykami zaangażowanymi w profesjonalne wsparcie osób starszych, 
autorki opracowania postanowiły zweryfikować, w jaki sposób odbiorcy kursu oceniają 
jego przydatność oraz wartość merytoryczną. Uczestnikami badania były osoby, które 
odbyły kurs „Zrozumieć seniora” – 88 osób, w tym 77 kobiet i 5 mężczyzn (6 osób nie 
zaznaczyło swojej płci). Były to zarówno osoby zajmujące się ludźmi starszymi 
prywatnie – np. opieka domowa (19 osób) jak i profesjonalnie (56 osób, w tym 18 
wykonujących zawody medyczne – opiekunowie medyczni, pielęgniarki i fizjoterapeuci – 
oraz 38 wykonujących zawody niemedyczne – 28 opiekunów i animatorów kulturalno-
-oświatowych oraz 10 terapeutów), natomiast 13 osób nie wskazało, czy opiekują się 
osobami starszymi ze względu na swoje zobowiązania prywatne, czy też zawodowe. 
Udział w badaniu był dobrowolny, ponieważ udzielenie odpowiedzi na dodatkowe 
pytania nie było warunkiem uzyskania certyfikatu.  
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3.1. Procedura i metody 

Do skorzystania z kursu zapraszano poprzez wzmianki medialne o kursie oraz mate-
riały informacyjne rozsyłane osobom pracującym z seniorami przez ich przełożonych 
i/lub pracowników fundacji i stowarzyszeń współpracujących z placówkami świad-
czącymi seniorom usługi opiekuńcze. Zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy byli 
kierowani na stronę kursu (http://zrozumiecseniora.uni.wroc.pl/), na której zostały 
umieszczone wszystkie materiały szkoleniowe. Pierwszy moduł kursu zawiera 
podstawowe informacje na temat starości, związanych z nią stereotypów oraz 
czynników wpływających na jakość życia osób starszych. Trzy kolejne części dotyczą 
potrzeb osób starszych (autonomii, rozwoju i afiliacji), których zaspokojenie jest 
kluczowe dla utrzymania wysokiej jakości życia seniorów. Ostatnia – piąta – część 
zawiera informacje i wskazówki dotyczące efektywnej komunikacji z seniorami. 
Osoby, które chciały zdobyć certyfikat potwierdzający udział w kursie i zdobycie 
zawartej w nim wiedzy, musiały wypełnić test, dotyczący zawartych w szkoleniu infor-
macji. Po wypełnieniu testu osoby zostały dodatkowo poproszone o odpowiedź na kilka 
pytań dotyczących samego kursu. W pierwszej kolejności oceniały na 5-stopniowej 
skali (1 – „w ogóle nie były mi znane”; 5 – „były mi znane w całości”), na ile 
informacje zawarte w kursie były dla nich nowe. Następnie osoby wskazywały 
obszary, w których znalazły się nieznane im wcześniej informacje. Można było wska-
zać dowolną liczbę z wymienionych kategorii, obejmujących treści zawarte w kursie:  

• czym jest i kiedy zaczyna się starość; 

• sposób spostrzegania osób starszych i jego konsekwencje; 

• wyznaczniki jakości życia osób starszych; 

• potrzeba autonomii, czyli decydowania o sobie i wyrażania własnego zdania u osób 
starszych; 

• potrzeby i preferencje seniorów w zakresie dystansu interpersonalnego; 

• potrzeby rozwojowe seniorów w zakresie wiedzy i umiejętności; 

• potrzeby rozwojowe seniorów w zakresie duchowości, pasji i zainteresowań; 

• potrzeba afiliacji, czyli budowania i utrzymywania relacji z innymi; 

• rodzaj i zakres potrzebnego seniorom wsparcia społecznego; 

• wskazówki dotyczące komunikacji z seniorami; 

• żadne. 
Kolejne pytanie dotyczyło tego, na ile zawarte w kursie informacje i wskazówki będą 

przydatne w pracy z seniorami (1 – „w ogóle nie będą przydatne”; 5 – „będą bardzo 
przydatne”). Następnie badani zostali poproszeni o wskazanie obszarów, w których 
znalazły się informacje i wskazówki, które uważają za najbardziej przydatne w ich pracy 
z seniorami. Możliwe było wskazanie więcej niż jednej kategorii spośród: 

• zaspokajanie potrzeby autonomii seniorów, czyli decydowania o sobie i wyrażania 
własnego zdania; 

• poszanowanie potrzeb i preferencji seniorów w zakresie dystansu interpersonalnego; 

• wspieranie seniorów w rozwoju ich wiedzy i umiejętności; 

• tworzenia seniorom przestrzeni do rozwoju duchowego oraz ich pasji i zainteresowań; 

• wspomaganie zaspokajania potrzeby afiliacji, czyli budowania i utrzymywania 
relacji z innymi; 

• zakres i sposób udzielania seniorom pomocy; 

• komunikacja z seniorami; 

• żadne. 
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3.2. Wyniki badania  

Podstawowe statystyki dotyczące każdego z pytań zostały przedstawione w tabeli 1. 

W pierwszej kolejności osoby badane zostały podzielone na trzy grupy różniące się 

stopniem przygotowania do opieki nad osobami starszymi. W pierwszej grupie znaleźli 

się Ci, którzy opiekują się seniorami ze względu na prywatne zobowiązania, nazywani 

dalej opiekunami prywatnymi (n = 19), w drugiej opiekunowie z domów i ośrodków 

pomocy (n = 31), czyli osoby, które posiadają doświadczenie w opiece nad seniorami 

i przeszły przeszkolenie w zakresie świadczenia podstawowych czynności opiekuń-

czych osobom starszym, nazywane dalej opiekunami instytucjonalnymi. W trzeciej 

grupie znaleźli się terapeuci i personel medyczny (opiekunowie medyczni, pielęg-

niarki, fizjoterapeuci), czyli osoby posiadające wykształcenie najbardziej wspierające 

je w opiece nad osobami starszymi (n = 28). Będą oni w dalszej części nazywani 

opiekunami medycznymi. Ze względu na pojedyncze braki danych występujące przy 

poszczególnych pytaniach, w tabeli 1 zostały umieszczone informacje o liczebności 

poszczególnych grup w każdej konkretnej analizie. W celu weryfikacji, czy osoby 

należące do tych trzech grup różnią się stopniem, w jakim oceniają, że znają treści 

zawarte w szkoleniu, została przeprowadzona jednoczynnikowa analiza wariancji 

ANOVA3. Jej wyniki ujawniły istnienie istotnych różnic pomiędzy grupami, F(2,72) = 

4,33; p = 0,017; eta2 = 0,11. Analiza post-hoc testem Scheffego (tab. 1) pokazała, że 

opiekunowie medyczni oceniali istotnie wyżej (p = 0,018) swoją znajomość treści 

zawartych w kursie (M = 4,08; SD = 0,63) niż osoby, które zajmują się seniorami 

prywatnie (M = 3,44; SD = 0,86). Oceny żadnej z tych grup nie różniły się jednak od 

ocen znajomości treści zawartych w kursie dokonanych przez opiekunów osób starszych 

z domów i ośrodków opieki (M = 3,74; SD = 0,68). Druga z analiz wariancji ANOVA 

nie ujawniła żadnych różnic pomiędzy poszczególnymi grupami opiekunów (tab. 1) 

w zakresie stopnia, w jakim uznają treści zawarte w materiałach za przydatne w swojej 

dalszej pracy z osobami starszymi (p > 0,05). 

Tabela 1. Podstawowe statystyki i różnice pomiędzy średnimi ocenami stopnia znajomości oraz przydatności 

treści zawartych w szkoleniu „Zrozumieć seniora” w poszczególnych grupach 

 

M SD 

rodzaj opiekuna 

 opiekun 

prywatny 

opiekun 

instytucjonalny 

opiekun 

medyczny 

Znajomość treści 
3,75 

(80) 

0,75 3,44(18)a 3,74(31)ab 4,08(26)b 

Przydatność treści 
4,64 

(83) 

0,53 4,74(19)a 4,71(31)a 4,59(27)a 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych [11]; N = 88; opiekun DPS – opiekunowie 

w domach opieki, pomocy społecznej oraz środowiskowych domach samopomocy; opiekun medyczny – 

opiekunowie medyczni, pielęgniarki, fizykoterapeuci i terapeuci; unikalne symbole literowe obok średnich dla 

grup w poszczególnych wierszach oznaczają, że pomiędzy wartościami występują różnice istotne na poziomie 

p < 0,05; w nawiasach podano wielkości prób uwzględnionych w poszczególnych analizach. 

 
3 Analiza testem Browna-Forsythe’a, przeprowadzona ze względu na nierówną liczebność osób w poszcze-

gólnych grupach, pokazała, że zostało spełnione założenie o jednorodności wariancji (p > 0,05). Identyczne 

wyniki przyniosła analiza jednorodności wariancji przeprowadzona dla ocen przydatności treści zawartych 

w szkoleniu. 
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W kolejnym kroku zostały zestawione wskazania badanych dotyczące tego, 

w których dokładnie obszarach znalazły się nowe dla nich informacje (wykres 1). 

Następnie to samo zestawienie zostało przygotowane osobno dla każdej z grup – opie-

kunów prywatnych (wykres 2), opiekunów instytucjonalnych (wykres 3) oraz opie-

kunów medycznych (wykres 4).  

 
Wykres 1. Obszary, w których znajdowały się nowe informacje – ogół wskazań [opracowanie własne] 

Poniżej przedstawiono wykresy dotyczące wyników dla opiekunów osób starszych 

reprezentujących tzw. sektor prywatny – tzn. osób prywatnie sprawujących opiekę nad 

seniorami.  

 
Wykres 2. Obszary, w których znajdowały się nowe informacje – opiekun prywatny [opracowanie własne] 

W dalszej kolejności przedstawiono wyniki uzyskane przez opiekunów z instytucji 

publicznych.  
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Wykres 3. Obszary, w których znajdowały się nowe informacje – opiekun instytucjonalny [opracowanie 

własne] 

Wykres obrazujący rezultaty opiekunów medycznych przedstawiono poniżej. 

 
Wykres 4. Obszary, w których znajdowały się nowe informacje – opiekun medyczny [opracowanie własne] 

Zbiorcze zestawienie pokazało, że najczęściej wskazywanymi obszarami, w których 

znajdowały się nowe dla uczestników informacje były: komunikacja z seniorami, 

potrzeby i preferencje seniorów dotyczące dystansu interpersonalnego oraz informacje 

dotyczące potrzeby afiliacji i sposobów jej zaspokajania u osób starszych. 

Poniżej przedstawiono wyniki związane z oceną informacji przydatnych w dalszej 

pracy z seniorami.  
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Wykres 5. Obszary, w których znajdowały się informacje przydatne w dalszej pracy z osobami starszymi – 

ogół osób badanych [opracowanie własne] 

Poniżej znajduje się wykres przedstawiający wyniki opiekunów prywatnych w zakre-

sie oceny przydatnych informacji szkoleniowych.  

 
Wykres 6. Obszary, w których znajdowały się informacje przydatne w dalszej pracy z osobami starszymi – 

opiekun prywatny [opracowanie własne] 

Analizowano także wyniki opiekunów instytucjonalnych w zakresie oceny 

przydatnych treści szkoleniowych. Ich wyniki przedstawiono na wykresie 7. 
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Wykres 7. Obszary, w których znajdowały się informacje przydatne w dalszej pracy z osobami starszymi – 

opiekun instytucjonalny [opracowanie własne] 

Ostatnią analizowaną grupą byli opiekunowie medyczni. Ich oceny zamieszczono 

na wykresie 8.  

 
Wykres 8. Obszary, w których znajdowały się informacje przydatne w dalszej pracy z osobami starszymi – 

opiekun medyczny [opracowanie własne] 

Porównanie wskazań poszczególnych grup pozwala dostrzec, że tematyka skutecznej 

komunikacji z seniorami – czyli wskazówki, rady, praktyczne techniki i narzędzia do 

zastosowania w kontakcie bezpośrednim z osobą starszą były oceniane przez 

respondentów z instytucji opiekuńczych oraz opiekunów medycznych jako najbardziej 

przydatne. Może to świadczyć o opisywanym wcześniej deficycie dotyczącym tychże 

kompetencji społecznych, jak chodzi o przygotowanie zawodowe osób zajmujących 
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się profesjonalnie opieką nad seniorami. Nieznacznie więcej osób (mimo braku 

istotnych statystycznie różnic) z grupy opiekunów prywatnych wskazało problematykę 

dystansu interpersonalnego jako szczególnie przydatną, a w dalszej kolejności – tema-

tykę komunikacji z seniorami.  

4. Podsumowanie 

Przedstawione wyniki badania pilotażowego stanowią pierwszy pomiar oceny przy-

datności zaprojektowanego kursu „Zrozumieć seniora”. Podczas tworzenia niniejszego 

opracowania grupa absolwentów kursu powiększała się dynamicznie, co jest dla 

autorów projektu sygnałem wzrastającej popularności kursu oraz filmu edukacyjnego. 

Mimo iż uzyskane rezultaty sugerują nieco wyższe przekonanie o znajomości zagadnień 

przedstawionych w kursie przez pracowników medycznych, warto podkreślić, że 

badani z wszystkich grup w podobny sposób ocenili przydatność opracowanych 

materiałów w swojej codziennej pracy z seniorami. Jest to ważny sygnał potwier-

dzający znaczenie wybranych w kursie zagadnień dla praktyków – zarówno tych zaj-

mujących się seniorami profesjonalnie, jak i osób, które opiekują się swoimi bliskimi.  

W kursie „Zrozumieć seniora” autorzy wskazują, jakiego rodzaju wsparcia mogą 

potrzebować seniorzy. W odniesieniu do literatury oraz sugestii praktyków warto 

podkreślić, że obszary wsparcia mogą dotyczyć pomocy emocjonalnej – wysłuchania, 

podniesienia na duchu przy chorobie, umożliwienia wyrażenia swoich obaw i lęków, 

ale też radości [16, 17]; informacyjnej – czyli wyjaśniania ukierunkowanego na 

poprawę rozumienia swojej sytuacji przez seniora, np. zachodzących w ciele zmian 

związanych ze starzeniem się czy stanem zdrowia; pomocy instrumentalnej – 

dostarczenia konkretnych wskazówek wspomagających rozwiązanie problemu (np. 

dotyczących sposobu dbania o własne zdrowie, obsługi urządzeń, sposobu załatwienia 

sprawy w konkretnej instytucji), jak również materialnej – dostarczanie konkretnych 

potrzebnych danej osobie rzeczy, np. pomoc w zakupie leków, jedzenia, opału czy 

opłaceniu rachunków [18]. Dla seniorów przebywających we własnych domach i miej-

scach zamieszkania podstawowymi źródłami wsparcia społecznego są: sieci społeczne 

tworzone przez członków rodziny, znajomych, sąsiadów (tzw. pierwotne źródła 

wsparcia) oraz instytucje, grupy samopomocowe itd. (tzw. wtórne źródła wsparcia) 

[19]. Dla seniorów przebywających w placówkach specjalistycznych, domach opieki 

podstawowym źródłem wsparcia i kontaktów społecznych są współmieszkańcy, 

opiekunowie oraz personel ośrodka. Ponieważ przygotowany kurs „Zrozumieć 

seniora” dedykowany jest zarówno profesjonalistom, jak i osobom prywatnym, warto 

szczególnie podkreślić, że otrzymywanie wsparcia, choć może być doświadczane jako 

wyraz troski i miłości, może jednocześnie być dla seniorów źródłem stresu i nie-

zadowolenia, ponieważ podkreśla trudności z radzeniem sobie. Współczesne badania 

wskazują, że najkorzystniejsze dla osób starszych jest tzw. wsparcie niewidoczne, czyli 

takie, które nie jest anonsowane i z którego osoba nie w pełni zdaje sobie sprawę [19]. 

Intencją autorów kursu było nie tylko przekazanie uczestnikom wiedzy, przydatnych 

wskazówek i praktycznych rad dotyczących wspierania seniorów, ale przede wszystkim 

wzbudzenie większej uważności i refleksyjności na potrzeby sygnalizowane i odczu-

wane przez osoby starsze. W czasach pandemii COVID-19, która w szczególny sposób 

wyalienowała seniorów z wielu aktywności społecznych, kontaktów interpersonalnych 

oraz dotychczasowych zwyczajów i nawyków, w czasach coraz szybszego tempa 
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życia, braków kadrowych w instytucjach opiekuńczych, osłabiania relacji rodzinnych – 

wszystkie wspomniane w tym rozdziale aspekty nabierają szczególnego znaczenia. 

Jeżeli otwarty dostęp do materiałów online spowoduje zwrócenie większej uwagi na 

psychiczne potrzeby seniorów – będzie to w odczuciu i opinii autorów duży progres 

i satysfakcja. Jeżeli dalsza dystrybucja materiałów spowoduje jeszcze więcej odsłon 

filmu edukacyjnego (aktualnie jest ich ok. 1000), a także przyrost absolwentów kursu 

dzielących się swoimi opiniami i spostrzeżeniami – będzie to motywacja oraz 

inspiracja do jego udoskonalania i poszerzania treści merytorycznych. W opinii osób 

zaangażowanych w projekt „Zrozumieć seniora” przyczynianie się do wzrostu 

świadomości, refleksyjności oraz kompetencji społecznych opiekunów osób starszych 

stwarza realne szanse dbania o jakość życia seniorów,  

Bo starość ma swoje bohaterstwo niewyśpiewane, choć większe od umierania 

na Monte Cassino. Bohaterstwo babci trwającej na posterunku, bohaterstwo 

znoszenia bólu nieprzynoszącego chwały nagradzania orderami i krzyżami 

walecznych. Bo nie są oni waleczni, ci staruszkowie i staruszki cierpiący 

w milczeniu i słuchający, jak męka zjada organizm i miażdży psychikę, nikt na 

ich męstwo nie patrzy, więc po co o nich mówić? Nikt na tym bohaterstwie nie 

buduje imperiów, nikt nie ustala granic państw, nie służy ono wielkim 

ambicjom i celom politycznym – więc po co je nagradzać? Starość jest 

dostatecznie mądra, by wiedzieć i rozumieć. Dlatego ma swój honor cierpienia 

w milczeniu. Tym milczeniem potwierdza wielkość znoszenia losu człowieka 

poza dążeniem i działaniem [20]. 
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Jakość życia seniorów w kontekście doskonalenia kompetencji społecznych 

opiekunów osób starszych – kurs online „Zrozumieć seniora” 

Streszczenie  

W niniejszym rozdziale monografii przedstawiono inspiracje oraz przesłanki badawcze inicjujące stwo-

rzenie kursu online „Zrozumieć seniora”, który powstał w 2021 r. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Celem kursu jest rozwijanie kompetencji społecznych opiekunów osób starszych, 

zarówno tych, którzy profesjonalnie zajmują się opieką nad seniorami, jak i każdej osoby, która na co 

dzień pełni rolę wsparcia dla osób starszych w swoim najbliższym otoczeniu. Opracowanie kursu online 

stało się bazą do zbierania opinii i sugestii opiekunów osób starszych, co z kolei stanowiło cel badania 

pilotażowego. Uzyskane wyniki wskazują, że pomimo różnic w zakresie znajomości zagadnień zawartych 

w kursie – na korzyść opiekunów posiadających wykształcenie i doświadczenie medyczne – poszczególne 

aspekty szkolenia uznane zostały za bardzo przydatne w codziennej pracy z seniorami.  

Słowa kluczowe: jakość życia seniorów, potrzeby psychiczne, starość, kurs online dla opiekunów osób 

starszych 

The quality of seniors life in the context of improving the social competences 

of carers of the elderly – the online course „Understanding seniors” 

Abstract  

The presented chapter of the monograph presents the inspiration and research premises initiating the 

creation of an online course: "Understanding seniors", which was established in 2021 at the Institute of 

Psychology of the University of Wrocław. The aim of the course is to develop the social competences of 

carers of the elderly, both those who professionally deal with the care of seniors and every person who 

supports the elderly in their immediate surroundings on a daily basis. The development of the online course 

became the basis for collecting opinions and suggestions from carers of the elderly, which in turn was the 

aim of the pilot study. The obtained results show that despite the differences in the knowledge of the issues 

included in the course – to the benefit of caregivers with medical education and experience – particular 

aspects of the training were found to be very useful in everyday work with seniors. 

Keywords: quality of seniors life, mental needs, old age, online course for carers of the elderly 
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Lęk przed przestępczością a media. Świadomość i ocena 

zjawiska przez polską opinię publiczną 

1. Wprowadzenie 

Kryminologowie i medioznawcy od ponad wieku usiłują zrozumieć powiązania 

między środkami masowej komunikacji a zjawiskiem percepcji przestępczości. W lite-

raturze przedmiotu formułowane jest wobec mediów masowych oskarżenie o zabu-

rzanie proporcji przekazu poprzez ogniskowanie się na przestępstwach zamiast na innych 

wiadomościach [1] oraz skupianie się na wydarzeniach gwałtownych, brutalnych i z uży-

ciem przemocy [2]. W efekcie generowane jest niebezpieczne zjawisko deformacji 

obrazu rzeczywistości, negatywnego jej percypowania, wytworzenia się wśród konsu-

mentów mediów „syndromu złego świata” (mean world syndrome) [3] charakteryzują-

cego się oceną otoczenia społecznego jako wrogiego, pozbawionego bezpieczeństwa, 

stereotypizowania ludzkości jako gatunku nieprzyjaznego, wręcz zbrodniczego. Taki 

obraz nakreślany przez media staje się postrzeganą i niekwestionowaną rzeczywistością 

przez licznych użytkowników mediów, co w następstwie istotnie oddziałuje na 

politykę wielu krajów rozwiniętych [4]. Skłania to do jakże pesymistycznej refleksji – 

działania mediów wpisują się w opinii badaczy w zjawisko zwane „kulturą strachu” – 

systemowego propagowania lęku niemal we wszystkich obszarach naszego życia. 

Poczesny udział w tym procederze biorą media masowe [5]. Oskarża się je nie tylko 

o partycypowanie w „dyskursie strachu” [4, 6, 7], lecz nawet formułuje zarzut, iż 

w rzeczywistości są jednym z głównych beneficjentów zjawiska przemocy i przestę-

pczości we współczesnym świecie [8, s. 418]. Jest to jednakże hipoteza dyskusyjna – 

przeciwnicy wskazują na argument fragmentacji krajobrazu medialnego; podkreśla się, 

że wobec liczebności i zróżnicowania kanałów medialnych, takie zjawisko wystąpić 

nie może [9, 10].  

 Związek między konsumpcją wiadomości kryminalnych a lękiem przed 

przestępczością przyciągał uwagę badaczy silniej w ostatnich dziesięcioleciach. 

Znakomita większość tych badań dotyczy mediów „tradycyjnych”, to jest prasy, radia 

i telewizji [11]. Stosunkowo niewiele rozważań poświęcono lękowi przed przestęp-

czością i „nowym” mediom – Internetowi [11, 12, 13]. Istotnie brakuje, w szczególności 

w Polsce, badań komparatystycznych w zakresie obaw przez przestępczością konsu-

mentów mediów „tradycyjnych” i „nowych”. Dostępne wyniki ilościowych pomiarów 

empirycznych sugerują, że istnieje umiarkowana, pozytywna zależność między 

konsumpcją treści kryminalnych a lękiem przed przestępczością [2, 14, 15, 16].  
W niniejszym tekście postawiono następujące pytanie badawcze: czy i w jaki 

sposób konsumpcja różnych rodzajów mediów i źródeł informacji wiąże się ze 

zjawiskiem lęku przed przestępczością w ogóle oraz lękiem przed poszczególnymi 

typami działań przestępczych.  
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2 joanna_Piotrowska@protonmail.com, Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego. 
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Badania nad efektami mediów masowych czasami są lekceważąco nazywane 

„modelem podskórnego zastrzyku”, ponieważ relacja między mediami a publicznością 

jest konceptualizowana jako mechanistyczna i nieskomplikowana „iniekcja” wartości, 

idei, wzorców zachowań, informacji podanych bezpośrednio pasywnemu odbiorcy. 

Chcąc uniknąć takiego zarzutu – w niniejszym pomiarze starano się również analizować 

zmienne potencjalnie ukryte (psychograficzne, socjograficzne i demograficzne oraz 

inne). Za cel pracy obrano zbudowanie modelu predykcji percepcji przestępczości 

w zależności od konsumowanych przez jednostkę mediów masowych.  

2. Źródła i metody 

Użyte w analizach dane pochodzą z badania empirycznego przeprowadzonego 

przez Stowarzyszenie Absolwentów Nauk Politycznych afiliowane przy Wydziale 

Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Badania sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 

jest Minister Sprawiedliwości. Pomiar zatytułowany Media masowe jako multiplikator 

przestępczości (crime multiplier) przeprowadzono w dniach od 1 do 28 lutego 2021 

roku metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo, na reprezenta-

tywnej (płeć, wiek, wielkość miejsca zamieszkania i wykształcenie) próbie N = 1001 

dorosłych (18+) Polaków.  

Pomiar metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (Computer 

Aided Telephone Interviews, CATI) odbywa się w toku interakcji pomiędzy zadającym 

pytania i notującym w ściśle określony sposób odpowiedzi ankieterem a odpowia-

dającym na pytania respondentem. Technikę tę przedłożono nad klasyczne wywiady 

standaryzowane twarzą w twarz (Face to Face, F2F, Paper and Pencil Interviews, 

PAPI) oraz ankiety online (Computer Assisted Web Interviews, CAWI) ze względu na 

przewagi metodologiczne i organizacyjne. W stosunku do wymienionych technik 

wywiady CATI posiadają szereg metodologicznych, psychologiczno-interakcyjnych 

i organizacyjno-technicznych przewag, czyniących je szczególnie przydatnymi w niniej-

szym projekcie badawczym.  

W aspekcie metodologicznym odnotowujemy wyższą niż w innych metodach 

dostępność badanych. Zasadnicza zaleta wywiadów telefonicznych wiąże się z dostęp-

nością operatu losowania w największym stopniu (w porównaniu zarówno z PAPI, jak 

i CAWI) odpowiadającemu populacji generalnej. Właściwość ta jest o tyle ważna, że 

poświęcono jej dedykowane rozważania w podrozdziale dotyczącym selekcji 

przypadków i doboru próby. Dodatkową zaletą tej metody jest istotnie zminimalizowane 

ryzyko zbadania respondentów w geograficznych wiązkach lub skupiskach (co często 

dzieje się w przypadku badań twarzą w twarz). Z kolei w wywiadach CAWI powszech-

nym zjawiskiem jest brak zgeneralizowanego i wiarygodnego operatu losowania 

(a w efekcie korzystanie z tzw. paneli badawczych o niemożliwej do określenia wiary-

godności), co jest czynnikiem istotnie zaburzającym losowość doboru próby.  

W aspekcie psychologiczno-interakcyjnym dostrzegalny jest większy komfort inter-

akcji ankietera i respondenta (rozmowa telefoniczna nie angażuje obu stron w takim 

stopniu jak kontakt twarzą w twarz, interlokutorzy mogą ją przeprowadzić w dowolnym 

miejscu i czasie). Widoczny jest drastyczny spadek zainteresowania respondentów 

ankietami online. W coraz mniejszym stopniu badani są zainteresowani udziałem 

w tego typu pomiarach, odsetek odmów zwiększa się ponad akceptowalną normę.  
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W aspekcie techniczno-organizacyjnym istotną cechę badań telefonicznych stanowi 

wysoki stopień kontroli nad procesem badawczym. Dotyczy on zarówno czynnika 

ludzkiego (ankieterzy i respondenci), jak również zgromadzonych danych. Ankieterzy 

podlegają nadzorowi pośredniemu i bezpośredniemu – jest to stała, standaryzowana 

obserwacja pracy ankieterów, to podsłuch i pogląd wykonywany przez specjalnie 

wyszkolonych do tego celu kontrolerów, według ściśle określonych procedur (przewidy-

wanych lokalnymi regulacjami w postaci Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów). 

Ocena gromadzonych danych nie jest możliwa w takim stopniu w badaniach PAPI 

i CAWI. Wspomaganie komputerowe oraz kontakt telefoniczny są również czyn-

nikiem istotnie zmniejszającym konieczne do wykonania badania nakłady finansowe 

i organizacyjne. Z organizacyjnego punktu widzenia kontakt twarzą w twarz niemożliwy 

jest ze względu na pandemię COVID-19.  

W efekcie wymienione elementy przekładają się na znacznie wyższą jakość danych 

w badaniach CATI: precyzję, dokładność, niski poziom błędów, wiarygodność, trafność. 

Co najważniejsze – badania telefoniczne ze wspomaganiem komputerowym posiadają 

możliwość uogólniania wyników z próby na populacje wyższe niż w przypadku 

pozostałych omawianych metod badawczych. 

Badania CATI nie są jednak wolne od wad i ograniczeń. Podstawową barierę 

stanowi długość trwania wywiadu, a w efekcie liczba pytań, które można zadać respon-

dentowi. W literaturze przedmiotu na ogół wskazuje się jako górną granicę trwania 

wywiadu kwadrans [17, s. 616], choć niektórzy badacze są bardziej restrykcyjni, 

wskazując, że wywiad nie powinien przekraczać dziesięciu minut [18].  

Weryfikacji hipotezy o korelacji pomiędzy rodzajem konsumowanych mediów 

a lękiem przed przestępczością dokonano z użyciem regresji logistycznej (modelu 

logitowego). Model regresji logistycznej jest szczególnym przypadkiem uogólnionego 

modelu liniowego. Regresję logistyczną określa się także mianem nieliniowej lub 

metody największej wiarygodności (ang. maximum likelihood). Regresja logistyczna 

jest przydatna w sytuacjach, w których wymagane jest przewidywanie obecności lub 

braku cechy na podstawie wartości zestawu dychotomicznych predyktorów („jest” 

versus „nie ma”). Sytuacja taka jest nader częsta w naukach społecznych, w tym 

w naukach politycznych. W regresji logistycznej obowiązują znacznie mniej ortodo-

ksyjne wymogi niż w regresji liniowej – liniowość, normalność, homoskedastyczność 

oraz ilorazowy poziom pomiaru nie są w niej wymagane. Jednak metoda ta posiada 

dwa zasadnicze ograniczenia. Po pierwsze, wymaga ona próbek znacznych rozmiarów – 

badacze wskazują jako konieczne minimum od 10 do 30 zbadanych przypadków na 

jeden predyktor (zwykła regresja liniowa wymaga zaledwie pięciu jednostek analizy 

przypadających na zmienną niezależną). Po drugie, pomimo uzyskiwanych liczbowych 

(a więc – wydawałoby się – precyzyjnych) współczynników jako wynik takiej analizy 

musimy traktować go z dystansem i mniejszym poziomem zaufania niż analogiczne 

wyniki regresji liniowej.  

Regresję logistyczną interpretujemy na podstawie następujących kilku parametrów:  

Test χ2 Karola Pearsona. Określa on przydatność lub nieprzydatność modelu na 

podstawie istotności statystycznej, która musi przyjmować wartość p ≤ 0,05 (lub p ≤ 0,1, 

w sytuacjach uzasadnionych przez badacza).  

Logarytmiczna wartość prawdopodobieństwa dobroci dopasowania modelu 

regresji (ang. log-likelihood). Może wahać się od minus nieskończoności do plus nieskoń-
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czoności. Wartość ta dla pojedynczego rozpatrywanego modelu nie ma znaczenia. Sens 

ma porównanie wyniku dla dwóch lub więcej modeli. Wyższa, dodatnia wartość 

logarytmicznego prawdopodobieństwa oznacza lepsze dopasowanie do danych. 

Wartość predykcyjna klasyfikacji wyrażona jako odsetek poprawnie przewi-

dzianych przypadków z obserwowaną cechą w porównaniu do całkowitej liczby 

przypadków przewidzianych jako posiadające daną cechę. Im większa, tym więcej 

danych w poszczególnych jednostkach analizy odpowiada wzorcowi w modelu (x proc. 

przypadków poprawnie sklasyfikowanych).  

Test Hosmera-Lemeshowa testuje dopasowanie modelu w kategoriach binarnych. 

Hipoteza alternatywna zakłada, że model jest dobrze dopasowany do danych, hipoteza 

zerowa – przeciwnie. Hipotezę zerową odrzucamy wówczas, gdy p < 0,05. Oznacza to, 

że wynik nieistotności statystycznej testu jest dla badacza rozstrzygnięciem pozytyw-

nym. Nieistotny chi-kwadrat wskazuje, że dane dobrze pasują do modelu. 

Wartość R2 Coxa i Snella lub Nagelkerke (tzw. pseudo R2) wyrażające poziom 

wyjaśnianej zmienności; przy czym R2 Nagelkerke jest modyfikacją R2 Coxa i Snella 

umożliwiającą wyrażenie wyjaśnianej zmienności w wartościach procentowych. 

Interpretuje się je w sposób tożsamy, jak wyniki klasycznego testu R2 K. Pearsona 

w regresji liniowej, jednakże z większą ostrożnością. Przyjmują wartości od 0 do 1, 

przy czym ze względu na wzory matematyczne tkwiące u ich podstaw – wartości 1 lub 

zbliżonej nie osiąga się w żadnym przypadku. Współczynniki są również wrażliwe na 

liczbę zmiennych w modelu. 

Regresję logistyczną dopełniają dwa współczynniki odnoszące się do poszcze-

gólnych zmiennych (predyktorów) w rozpatrywanym modelu. Są to: iloraz szans 

oznaczony jako (B, Beta) oraz test Walda (tu właściwie tylko istotność tego testu). 

Współczynnik Beta pozwala porównywać ze sobą ważność predyktorów w modelu. 

Wartości bliskie 0 oznaczają bardzo słabą zależność pomiędzy predyktorem a zmienną 

zależną. Interpretacja współczynnika Beta jest podobna do interpretacji współczynnika 

korelacji. Wartości powyżej 0 informują, że wzrostowi wartości predyktora (zmiennej 

objaśniającej) towarzyszy wzrost wartości zmiennej zależnej (objaśnianej), w przypadku 

wartości poniżej 0 na odwrót. Z kolei w przypadku współczynnika Walda zwracamy 

uwagę wyłącznie na istotność statystyczną – do modelu kwalifikujemy tylko te predy-

ktory, które uzyskały wartość p ≤ 0,05, a warunkowo (decyzja badacza) – p ≤ 0,1.  

Ponadto do przeprowadzenia analiz wybrano, jako najbardziej adekwatne, powszech-

nie stosowane statystyki opisowe – tabele wielodzielcze.  

3. Wyniki 

W części empirycznej w pierwszej kolejności zaprezentowano wyniki badań nad 

ogólnym poziomem lęku przed przestępczością Polaków w wymiarze zarówno statycz-

nym, jak i dynamicznym. Tło empiryczne dopełnia pomiar postaw Polaków wobec 

sposobu prezentacji przez media masowe zagadnienia potencjalnych przestępczości. 

W ostatniej, najbardziej obszernej, części wyników zaprezentowano siedem modeli 

regresyjnych ilustrujących zależności pomiędzy sposobem konsumpcji mediów maso-

wych a lękiem przed określonymi typami przestępczości oraz zgeneralizowanym lękiem 

przed przestępczością (niskim poczuciem bezpieczeństwa i obawą przed padnięciem 

ofiarą przestępstwa w ogóle). Enumeratywna lista przestępstw, o które pytano w badaniu 

obejmuje 21 ich typów i została opracowana w toku długotrwałych pomiarów poprze-
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dzonych pracami koncepcyjnymi. Metodologia powstania zestawienia jest zbyt 

obszerna, jak na wymogi niniejszego tekstu, zatem ograniczamy się jedynie do 

wymienienia pozycji omawianej listy:  

• przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu: zabójstwo (1), pobicia, bójki (2); 

• przestępstwa przeciwko mieniu: rozbój (3), kradzież, przywłaszczenie (4), 

oszustwo (5), kradzież z włamaniem (6); 

• przestępstwa przeciwko wolności: pozbawienie wolności, przetrzymywanie, 

uprowadzenie (7), groźby karalne, uporczywe nękanie (8), naruszenie miru 

domowego (9); 

• przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności: zgwałcenie lub 

zmuszenie do innej czynności seksualnej (10), werbalne molestowanie seksualne 

(11), nadużycie zależności (w miejscu pracy) w celu doprowadzenia do czynności 

seksualnej (12); 

• przestępstwa przeciw wolności sumienia i wyznania: obraza uczuć religijnych, 

dyskryminacja wyznaniowa (13), dyskryminacja ze względu na posiadane cechy 

i/lub światopogląd (14); 

• przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej: naruszenie nietykalności 

cielesnej (15), zniesławienie, zniewaga (16); 

• przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece: znęcanie się fizyczne lub psychiczne (17); 

• przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji: wypadek komunikacyjny 

(18); 

• przestępstwa przeciwko ochronie informacji: wyłudzanie danych, w tym kradzież 

tożsamości, ujawnienie danych prywatnych/zawodowych (19); 

• zamach terrorystyczny (20). 

3.1. Lęk przed przestępczością w społeczeństwie polskim 

Obawy przed padnięciem ofiarą przestępstwa nie podlegały znacznym fluktuacjom 

w ciągu comiesięcznych pomiarów na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków 

w całym 2021 roku. Zasadniczo większość Polaków (około dwóch trzecich populacji) 

uznaje Polskę za kraj zdecydowanie bezpieczny lub raczej bezpieczny. Przeciwne 

zdanie wyraża zaledwie co czwarty Polak, deklarując, że nie czuje się w Polsce 

bezpiecznie (raczej lub zdecydowanie). Wyniki te są tożsame dla społeczeństw 

zachodnich (strefy euroatlantyckiej). Choć zasadnicze proporcje postaw wyrażanych 

przez respondentów nie zmieniają się, to jednak zauważalna jest ograniczona labilność 

wynikająca ze zmniejszonego poczucia bezpieczeństwa w sytuacjach doraźnych 

wydarzeń generujących napięcia społeczne i polityczne. Na przykład w grudniu 2021 

roku zaobserwowano wzrost zgeneralizowanego braku poczucia bezpieczeństwa, na co 

mogły mieć wpływ liczne wydarzenia tego czasu, a więc konflikt hybrydowy na 

granicy z Białorusią, pogarszająca się sytuacja gospodarcza (wzrost inflacji, wzrost cen 

energii), a także sytuacja pandemiczna (szczyt IV fali pandemii oraz w efekcie wzrost 

liczby zgonów, wariant Omikron oraz pierwsze doniesienia o Delmikronie). Tak 

szerokie ujęcie determinantów poczucia bezpieczeństwa nie jest hipotezą nową – 

w literaturze przedmiotu wskazuje się, że lęk przed przestępczością jest zasadniczo 

niepewnością społeczną i ekonomiczną w przebraniu [19].  
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3.2. Zgeneralizowane postawy społeczne wobec mediów masowych 

Badanie wpływu typu mediów masowych na indukowanie lub redukowanie lęku 

przed przestępczością poprzedzono pomiarem postaw Polaków wobec mediów maso-

wych. Uznano, że dystans lub jego brak wobec kanałów komunikacji może być istotną 

przyczyną warunkującą poziom lęku.  

Poziom pozytywnych postaw wobec mediów masowych oceniano za pomocą 

poddawanego respondentom następującego stwierdzenia: Media celowo straszą ludzi 

brutalnymi przestępstwami. Rozkład odpowiedzi prezentuje tabela 1.  

Tabela 1. Postawy wobec mediów masowych – ocena stwierdzenia Media celowo straszą ludzi brutalnymi 

przestępstwami 

 

Populacja 

dorosłych 

Polaków  

(N = 1001) 

Użytkownicy 

wyłącznie 

„tradycyjnych” 

mediów (n = 174) 

Użytkownicy 

wyłącznie 

„nowych” 

mediów  

(n = 154) 

Użytkownicy 

zarówno 

„tradycyjnych”, 

jak i „nowych” 

mediów (n = 665) 

Zdecydowanie 

nie zgadzam się 
16,1 18,5 14,4 16,1 

Raczej nie 

zgadzam się 
40,9 40,6 34,5 43,0 

Raczej zgadzam 

się 
23,0 19,3 26,9 23,0 

Zdecydowanie 

zgadzam się 
13,8 7,5 16,6 14,4 

Nie wiem / 

trudno 

powiedzieć 

5,8 13,4 6,9 3,6 

Odmowa 

podania 

odpowiedzi 

0,3 0,7 0,7 0,0 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [20].  

Badani ocenili również wiarygodność mediów masowych, porównując prasę, radio 

i telewizję – jako przedstawicieli mediów „tradycyjnych” z „nowym” medium – Inter-

netem. Użytkownicy nowych mediów są stosunkowo najbardziej cyniczni w swoich 

ocenach środowiska mediów masowych. Blisko połowa z nich (43,5 proc.) uważa, że 

media masowe uprawiają politykę intencjonalnego zastraszania audytoriów. W nieco 

niższym natężeniu pogląd ten potwierdza grupa użytkowników zarówno „nowych”, jak 

i „tradycyjnych” mediów (37,4 proc.). Najbardziej „ufni” pozostają użytkownicy 

mediów wyłącznie tradycyjnych, gdzie co czwarty respondent (26,8 proc.) deklaruje, 

że media dokonują celowego zastraszania brutalnymi przestępstwami. Grupa niekorzy-

stających zarówno z „nowych”, jaki „tradycyjnych” mediów jest nieinterpretowalna 

w kategoriach ilościowych ze względu na zbyt małą liczebność tej grupy (N = 8).  
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Tabela 2. Poziom zaufania do mediów „tradycyjnych” versus „nowych” 

 

Populacja 

dorosłych 

Polaków 

(N = 1001) 

Użytkownicy 

wyłącznie 

„tradycyjnych” 

mediów  

(n = 174) 

Użytkownicy 

wyłącznie 

„nowych” 

mediów  

(n = 154) 

Użytkownicy 

zarówno 

„tradycyjnych”, 

jak i „nowych” 

mediów (n = 665) 

Zdecydowanie 

zgadzam się, 

wiadomości 

w Internecie są 

zdecydowanie mniej 

wiarygodne 

8,0 17,8 0,7 7,2 

Raczej zgadzam się, 

wiadomości 

w Internecie są raczej 

mniej wiarygodne 

14,5 16,5 4,7 16,4 

Wiadomości 

w Internecie 

i „tradycyjnych” 

mediach są równie 

wiarygodne 

31,4 9,5 22,8 39,3 

Wiadomości 

w Internecie 

i „tradycyjnych” 

mediach są równie 

niewiarygodne 

6,1 2,8 8,7 6,0 

Raczej zgadzam się, 

wiadomości 

w Internecie są raczej 

bardziej wiarygodne 

16,3 2,3 31,6 16,5 

Raczej zgadzam się, 

wiadomości 

w Internecie są 

zdecydowanie 

bardziej wiarygodne 

11,1 4,0 26,4 9,4 

Nie wiem / trudno 

powiedzieć  
12,4 46,5 5,1 5,2 

Odmowa podania 

odpowiedzi 
0,2 0,6 0,0 0,0 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [20].  

Polacy przejawiają umiarkowane zaufanie w stosunku do poszczególnych mediów, 

tym jest ono wyższe, im intensywniej korzystają z określonego kanału do pozyskiwania 

informacji. Bardziej zdystansowani, nieufni są użytkownicy mediów „tradycyjnych” – 

tylko co trzeci z nich (34,3 proc.) uznaje, że prasa radio i telewizja są bardziej wiary-

godne niż źródła internetowe. Z kolei spośród wykorzystujących wyłącznie Internet 

ufa swojemu źródłu informacji aż ponad połowa badanych (58,0 proc.). Korzystający 

z Internetu są bardziej ufni wobec źródeł „tradycyjnych”, bowiem za równie wiarygodne 
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co Internet uznaje je niemal co czwarty z badanych (22,8 proc.). W przypadku korzy-

stających z mediów „tradycyjnych” tylko co dziesiąty z badanych (9,5 proc.) jest skłonny 

uznać, że Internet stanowi źródło informacji równie wiarygodne, co prasa, radio 

i telewizja. Co dwudziesty z Polaków (6,1 proc.) deklaruje, że żadne ze źródeł nie są 

wiarygodne. 

3.3. Rodzaj konsumowanych mediów a lęk przed przestępczością – modele 

regresji logistycznej  

Na potrzeby analizy skategoryzowano typy konsumowanych mediów. Poprzez 

„tradycyjne” media rozumiane jest czerpanie informacji wyłącznie ze źródeł takich jak 

prasa, radio i telewizja. Pod pojęciem „nowych” mediów rozumie się infor-macje 

dostarczane przez Internet, a więc polskie i zagraniczne portale informacyjne, fora inter-

netowe oraz media społecznościowe (np. Facebook, Twitter, YouTube). Wyróżniono 

ponadto kategorię respondentów, którzy konsumują zarówno „nowe”, jak i „trady-

cyjne” media. Dodatkowymi kategoriami analizy stali się konsumenci dwóch kanałów 

informacyjnych w ramach mediów „tradycyjnych”: nadawcy publicznego kanału 

Telewizja Polska (TVP) oraz komercyjnej Grupy TVN (Discovery Inc). Przesłankę 

stanowi fakt, że dwaj wymienieni nadawcy są tzw. nośnikami polaryzacji odzwier-

ciedlającym podział pomiędzy zwolennikami aktualnego rządu i opozycji. W tabeli 3 

zaprezentowano siedem modeli stworzonych z użyciem regresji logistycznej.  

Tabela 3. Lęk przed przestępczością a typ konsumowanych mediów  

Tylko „tradycyjne” media 
Podsumowanie modelu: 

χ² (21, N = 1001) = 577.52*** 

dobroć dopasowania = 810.20, procent trafnych klasyfikacji = 81.8 

Test Hosmera i Lemeshowa: χ² (8, N = 1001) = 2.89; ni. 

R2 Coxa and Snella = 0.44; R2 Nagelkerke = 0.59 

Zmienne w modelu:  

Lęk przed… B Wald df 

… obrazą uczuć religijnych, dyskryminacją wyznaniową 0.725*** 12.282 1 

… wyłudzeniem danych, w tym kradzieży tożsamości, 

ujawnienia danych prywatnych/zawodowych 
-1.311*** 37.993 1 

… naruszeniem nietykalności cielesnej -0.837*** 11.562 1 

… wypadkiem (komunikacyjnym) -0.520** 5.615 1 

… kradzieżą, przywłaszczeniem -0.531** 3.927 1 

… groźbami karalnymi, uporczywym nękaniem (stalking) -0.428* 3.142 1 

… zabójstwem, usiłowaniem zabójstwa 0.499* 3.027 1 

Tylko „nowe” media 

Podsumowanie modelu:  

χ² (21, N = 1001) = 490.83*** 

dobroć dopasowania = 896.90, procent trafnych klasyfikacji = 80.5 

Test Hosmera i Lemeshowa: χ² (8, N = 1001) = 64.37*** 

R2 Coxa and Snella = 0.39; R2 Nagelkerke = 0.52 

Zmienne w modelu:  

Lęk przed… B Wald df 

… wypadkiem (komunikacyjnym) -0.907*** 19.614 1 
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… naruszeniem miru domowego 0.622** 8.512 1 

… obrazą uczuć religijnych, dyskryminacją wyznaniową -0.522** 6.985 1 

… zabójstwem, usiłowaniem zabójstwa -0.572** 4.119 1 

… zamachem terrorystycznym -0.509** 4.052 1 

… włamaniem -0.388* 2.738 1 

Zarówno „nowe” i „tradycyjne” media 

Podsumowanie modelu:  

χ² (21, N = 1001) = 179.24*** 

dobroć dopasowania = 1208.48, procent trafnych klasyfikacji = 68.3 

Test Hosmera i Lemeshowa: χ² (8, N = 1001) = 6.23; ni. 

R2 Coxa and Snella = 0.16; R2 Nagelkerke = 0.22 

Zmienne w modelu:  

Lęk przed… B Wald df 

… wypadkiem (komunikacyjnym) 0.533** 8.486 1 

… naruszeniem nietykalności cielesnej 0.494** 7.534 1 

… zamachem terrorystycznym 0.462** 6.019 1 

… naruszeniem miru domowego -0.420** 5.833 1 

… oszustwem -0.427** 4.204 1 

… kradzieżą, przywłaszczeniem 0.419* 3.850 1 

… znęcaniem się fizycznym lub psychicznym -0.347* 3.666 1 

Tylko TVP 
Podsumowanie modelu:  

χ² (21, N = 1001) = 109.44*** 

dobroć dopasowania = 822.15, procent trafnych klasyfikacji = 82.9 

Test Hosmera i Lemeshowa: χ² (8, N = 1001) = 3.14; ni. 

R2 Coxa and Snella = 0.10; R2 Nagelkerke = 0.17 

Zmienne w modelu:  

Lęk przed… B Wald df 

… obrazą uczuć religijnych, dyskryminacją wyznaniową 1.197*** 34.016 1 

… wyłudzeniem danych, w tym kradzieży tożsamości, 

ujawnienia danych prywatnych/zawodowych 
-0.917*** 15.123 1 

… rozbojem -0.697** 9.175 1 

… dyskryminacją ze względu na posiadane cechy i/lub 

światopogląd 

-0.621** 8.172 1 

… naruszeniem miru domowego -0.547** 5.854 1 

… kradzieżą, przywłaszczeniem 0.670** 5.681 1 

… naruszeniem nietykalności cielesnej -0.531** 5.090 1 

… znęcaniem się fizycznym lub psychicznym 0.454* 3.717 1 

… werbalnym molestowaniem seksualnym 0.429* 2.729 1 

Tylko TVN 

Podsumowanie modelu:  

χ² (21, N = 1001) = 74.53*** 

dobroć dopasowania = 1231.79, procent trafnych klasyfikacji = 65.2 

Test Hosmera i Lemeshowa: χ² (8, N = 1001) = 1.98; ni. 

R2 Coxa and Snella = 0.07; R2 Nagelkerke = 0.10 
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Zmienne w modelu:  

Lęk przed… B Wald df 

… obrazą uczuć religijnych, dyskryminacją wyznaniową -0.879*** 29.332 1 

… dyskryminacją ze względu na posiadane cechy i/lub 
światopogląd 

0.444** 7.595 1 

… włamaniem 0.488** 5.667 1 

… kradzieżą, przywłaszczeniem -0.508** 5.236 1 

… rozbojem 0.385** 4.606 1 

… zgwałceniem, usiłowaniem zgwałcenia, zmuszeniem 
do innej czynności seksualnej 

-0.399** 4.023 1 

… zgeneralizowany lęk przed przestępczością 0.290* 2.944 1 

Zarówno TVP, jak i TVN 
Podsumowanie modelu:  

χ² (21, N = 1001) = 23.66; ni. 
dobroć dopasowania = 735.23, procent trafnych klasyfikacji = 87.4 
Test Hosmera i Lemeshowa: χ² (8, N = 1001) = 3.22; ni. 
R2 Coxa and Snella = 0.02; R2 Nagelkerke = 0.04 

Zmienne w modelu:  

Lęk przed… B Wald df 

… obrazą uczuć religijnych, dyskryminacją wyznaniową 0.414* 3.746 1 

… dyskryminacją ze względu na posiadane cechy i/lub 
światopogląd 

-0.401* 3.167 1 

Ani TVP, ani TVN 

Podsumowanie modelu:  

χ² (21, N = 1001) =35.53** 
dobroć dopasowania = 1247.06, procent trafnych klasyfikacji = 66.1 
Test Hosmera i Lemeshowa: χ² (8, N = 1001) = 11.47; ni. 
R2 Coxa and Snella = 0.04; R2 Nagelkerke = 0.05 

Zmienne w modelu:  

Lęk przed… B Wald df 

… włamaniem -0.535** 7.492 1 

… naruszeniem miru domowego 0.414** 5.938 1 

… wyłudzeniem danych, w tym kradzieży tożsamości, 
ujawnienia danych prywatnych/zawodowych 

0.502** 5.683 1 

… zgwałceniem, usiłowaniem zgwałcenia, zmuszeniem 
do innej czynności seksualnej 

0.392** 3.976 1 

… zabójstwem, usiłowaniem zabójstwa -0.390* 3.626 1 

* p ≤ 0,1; **p ≤ 0,05; ***p ≤ 0,01 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [20].  

Spośród siedmiu analizowanych modeli sześć okazało się istotnych na poziomie aż 
p ≤ 0,01 (pięć modeli) lub p ≤ 0,05 (pozostały model), zaś jeden nieistotny 
statystycznie (grupa osób, które są widzami zarówno TVN, jak i TVP). Z tego względu 
ostatni z wymienionych modeli nie może być przedmiotem dalszych analiz. Najwyższą 
logarytmiczną wartość prawdopodobieństwa dobroci dopasowania modelu regresji 
osiągnął model obejmujący grupę widzów wyłącznie TVN. W grupie widzów 
wyłącznie TVP obserwujemy niskie dopasowanie modelu, choć – jak wskazano – 
istotne statystycznie. W grupie widzów „tradycyjnych” mediów dobroć dopasowania 
modelu jest znacznie wyższa niż w grupie korzystających z mediów „nowych”. 
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Procent trafnych klasyfikacji należy uznać za zadowalający – w trzech przypadkach 
powyżej 80 proc. i w trzech przypadkach powyżej 60 proc., analogiczne wartości 
reprezentuje wartość R2.  

Widzowie „tradycyjnych” mediów, to jest prasy, radia i telewizji wykazują lęk 

istotnie większy niż średnia dla całości populacji oraz niż inne grupy wobec obrazy 

uczuć religijnych i dyskryminacji wyznaniowej, a także przestępstwa zabójstwa lub 

usiłowania zabójstwa. Istotnie mniejsze wydaje się w tej grupie zagrożenie wyłudzeniem 

danych, w tym kradzieżą tożsamości bądź ujawnieniem danych prywatnych i/lub 

zawodowych, naruszeniem nietykalności cielesnej, wypadkiem komunikacyjnym, 

kradzieżą, przywłaszczeniem, groźbami karalnymi, uporczywym nękaniem, tj. stal-

kingiem, co jest pozytywnie skorelowane z charakterystykami socjodemograficznymi tej 

grupy: wyższym wiekiem związanym z niższymi kompetencjami informatycznymi, 

zamieszkaniem na obszarach wiejskich, niższą społeczną ruchliwością poziomą, 

mniejszą liczebnością osób z wyższym wykształceniem oraz stosunkowo niższą 

zamożnością. Niezbyt wielka, ale wystarczająca liczebność próby (N = 174) umożliwia 

uogólnianie wyników z próby na populację.  

Z kolei widzowie tak zwanych „nowych” mediów wskazują istotny lęk wyłącznie 

przed naruszeniem miru domowego. Pozostałe typy przestępstw, które znalazły się 

w modelu korelują ujemnie z intensywnością konsumpcji mediów „nowych”. Wypadek, 

obraza uczuć religijnych, usiłowanie zabójstwa lub zabójstwo, zamach terrorystyczny, 

włamanie – w tej grupie wydają się odległe i abstrakcyjne. Takie postawy wyjaśniać 

można charakterystykami społecznodemograficznymi tej grupy. Przeważają ludzie 

(często studenci) młodzi, wykształceni, z wielkich miast. Grupa jest niewielka (N = 

154), jednak spełnia wymogi uogólniania wyników z próby na populację.  

Interesującą grupę stanowią osoby korzystające jednocześnie z „nowych” i „trady-

cyjnych” mediów. Należy podkreślić, że model ten, choć ciekawy ma najmniejsze 

dopasowanie spośród innych modeli (kilkukrotnie mniejsze niż modele wykreowane 

dla widzów „nowych” i „tradycyjnych” mediów). Prezentują one lęk przed licznymi, 

w porównaniu z osobami w innych grupach, przestępstwami: wypadkami komunikacyj-

nymi, naruszeniem nietykalności cielesnej, zamachem terrorystycznym, naruszeniem 

miru domowego, oszustwem, kradzieżą, przywłaszczeniem oraz znęcaniem się 

fizycznym lub psychicznym. W tej grupie nieznacznie nadreprezentowane są kobiety, 

osoby do 44. roku życia, pozostające w związku małżeńskim, z wykształceniem wyż-

szym magisterskim, co do pewnego stopnia wyjaśnia taki właśnie układ lęków. Jest to 

grupa najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana (N = 665).  

Dla porządku warto dodać, że grupa niekorzystająca ani z „nowych”, ani z „trady-

cyjnych” mediów jest pomijalna – liczy zaledwie ośmiu badanych i nie poddaje się 

kwantyfikacji.  

Stworzono również modele dla dwóch przeciwstawiających się w polskiej polityce 

sił: polski liberalnej i polski solidarnej, których głównymi kanałami przekazu 

medialnego są obecnie odpowiednio Telewizja Polska i TVN.  

Modele „Tylko TVP” i „Tylko TVN” mają wysoką dobroć dopasowania oraz 

zadowalające liczebności prób (N = 176 i N = 359). Oglądający TVP obawiają się przede 

wszystkim obrazy uczuć religijnych i dyskryminacji wyznaniowej (a więc korelacja 

dodatnia), podczas gdy dla widzów TVN obawa ta jest ujemnie skorelowana z inten-

sywnością konsumpcji treści tej stacji telewizyjnej. Umiarkowane obawy widzowie 
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TVP wyrażają także wobec kradzieży, przywłaszczenia, znęcania się fizycznego lub 

psychicznego oraz werbalnego molestowania seksualnego. Profil socjodemograficzny 

widzów TVP w porównaniu ze średnią populacji wykazuje nadreprezentację: kobiet, 

osób 55+, ludzi zamieszkujących wsie i miasta do 20 tys. mieszkańców, z wykształ-

ceniem średnim i niższym niż średnim.  

Z kolei audytorium wyłącznie TVN wyraża silny lęk przed dyskryminacją ze 

względu na posiadane cechy i/lub światopogląd, włamaniem i rozbojem. Z kolei obawa 

dyskryminacji religijnej koreluje ujemnie z intensywnością korzystania z TVN. Ponadto 

grupa ta przejawia nieco wyższy poziom zgeneralizowanego lęku przed przestępczością 

w ogóle w porównaniu do średniej. W audytorium wyłącznie TVN obserwujemy nie-

znaczną nadreprezentację mieszkańców średnich miast (liczących od 100 do 500 tys. 

mieszkańców) oraz osób z wykształceniem wyższym magisterskim, o średnich docho-

dach. Odbiorcy wyłącznie TVN nie odbiegają od wartości średniej w populacji pod 

względem płci i wieku.  

Interesującą grupę stanowią osoby odrzucające zarówno TVP, jak i TVN. Grupa ta 

jest wystarczająco liczna dla wnioskowania na populację (N = 340). Ich główną obawę 

stanowi kradzież tożsamości lub danych prywatnych czy zawodowych oraz należące 

do kategorii przestępstw przeciwko rodzinie i opiece – naruszenie miru domowego. 

Obserwujemy w tej grupie większą niż średnia częstość występowania mężczyzn, osób 

do 64. roku życia, kawalerów i panien, zarabiających powyżej średniej.  

4. Podsumowanie 

Polacy są w umiarkowanym stopniu zdystansowani wobec mediów – jedna trzecia 

z nich oskarża media masowe, że celowo epatują brutalnymi przestępstwami, zastra-

szając audytoria. Kluczowym spostrzeżeniem wynikającym z przeprowadzonego 

pomiaru jest istotnie niższy poziom lęku przed przestępczością wśród konsumentów 

wyłącznie mediów „tradycyjnych” (prasy, radia i telewizji). Różnica to wynosi aż 10 pp., 

znacznie wykraczając poza maksymalny standardowy błąd oszacowania. W pozo-

stałych grupach, to jest audytoriów wyłącznie mediów „nowych”, konsumentów 

wszystkich mediów oraz odrzucających media – nasilenie tego lęku jest wyższe i zbliżone 

do średniej dla całości populacji. Wyniki te zarówno co do kierunku, jak i wielkości 

różnic są niemal tożsame z efektami przeprowadzonego w 2017 roku w Finlandii 

pomiaru pod kierownictwem Matti Näsi i jego zespołu na próbie N = 6201 Finów 

w wieku od 15 do 74 lata. [21]. Wyjaśnienie tego fenomenu można formułować jako 

efekt zagrożenia przestępczością indukowany w tzw. „nowych” mediach dopiero po 

weryfikacji w przyszłych badaniach zmiennych latentnych: czynnika autoselekcji treści 

przez badanych, czynników socjodemograficznych, czynnika długości ekspozycji (czas 

korzystania z medium przez użytkownika medium „tradycyjnego” i medium „nowego”), 

a wreszcie na przykład czynnika psychologicznego w postaci wyższej wrażliwości 

odbiorców na informacje o przestępstwach jednej z wyodrębnionych grup.  

Warto skomentować nieoczekiwane efekty przeprowadzonego badania. Na 

zróżnicowanie w zakresie wyboru typów mediów („tradycyjne” versus „nowe” oraz 

TVN versus TVP) nakłada się zróżnicowanie postaw politycznych i światopoglądowych, 

a przede wszystkim elementów społecznych i demograficznych, jak płeć, wiek, 

wykształcenie, wielkość miejsca zamieszkania oraz status materialny. Jednym z czyn-

ników psychologicznych jest tu także kierunek, rodzaj i natężenie obaw przed prze-
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stępczością. Jest to zatem element szerszego, wielopoziomowego, złożonego konstruktu. 

W świetle nakładających się czynników psychograficznych, socjograficznych i demogra-

ficznych różnicujących wyodrębnione grupy nie można zatem mówić o związku 

przyczynowo-skutkowym, lecz o korelacji pomiędzy zmiennymi, jak lęk przed 

przestępczością oraz typ wybieranych mediów jako dostawcy informacji. Pew Research 

Center potwierdziło głęboką ideologiczną polaryzację dzielącą 16 rozwiniętych 

gospodarek obszaru euroatlantyckiego (badanie przeprowadzono w 2021 roku na 

próbie N = 16254 respondentów). Trend polaryzacji, który potwierdzona w niniejszym 

badaniu ma charakter globalny; jedność społeczna w szybkim tempie zanika – i dotyczy 

to również Polski.  
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Lęk przed przestępczością a media. Świadomość i ocena zjawiska przez polską 

opinię publiczną 

Streszczenie 

Podjęto weryfikację hipotezy o związku pomiędzy lękiem przed przestępczością a typem konsumowanych 

mediów masowych. Jest to tematyka badana na gruncie kryminologii, socjologicznej teorii społeczeństwa 

masowego oraz nurtu behawioralnego w psychologii. Badacze przekonują o labilności postaw, plastycz-

ności wartości oraz podatności na wpływy zewnętrzne we współczesnych społeczeństwach, czyniąc media 

czynnikiem odpowiedzialnym za erozję norm moralnych (anomię). Przesłanki do podjęcia tematyki wiążą 

się z brakiem badań na gruncie polskim oraz niewielką liczbą światowych, szczególnie w zakresie kompa-

ratystyki użytkowników „nowych” mediów (media społecznościowe, portale informacyjne, fora) i „trady-

cyjnych” (prasa, radio i telewizja). Tekst zawiera tło teoretyczne (state of art kluczowych pomiarów), 

część metodologiczną oraz wyniki zaprezentowane w trzech grupach tematycznych: pomiar zjawiska lęku 

Polaków przed przestępczością, analizę postaw wobec mediów oraz modelowanie regresyjne związków 

pomiędzy typem konsumowanych mediów a zakresem i rodzajem lęku przed przestępczością. Zbiór danych 

pozyskano metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo, badając próbę N = 1001 

dorosłych Polaków w lutym 2021 roku. W analizach wykorzystano regresję logistyczną oraz statystyki 

opisowe (tabele wielodzielcze). Kluczowym spostrzeżeniem z przeprowadzonego pomiaru jest istotnie 

niższy poziom lęku przed przestępczością wśród konsumentów wyłącznie mediów „tradycyjnych”. Potwier-

dzono jednocześnie ideologiczną polaryzację dzielącą Polaków w zakresie wartości, postaw świato-

poglądowych, wzorców (trend ten ma charakter globalny – obserwuje się dynamiczny zanik konsensusu 

w społeczeństwach euroatlantyckich). Polacy są w umiarkowanym stopniu zdystansowani (cyniczni) 

wobec mediów – jedna trzecia z nich oskarża media masowe, że celowo epatują brutalnymi przestępstwami, 

by zastraszać audytoria. W przyszłych badaniach należy podjąć się jednoznacznego ustalenia czynników 

kształtujących wyższy poziom lęku przed przestępczością wśród konsumentów „nowych” mediów i niski 

poziom lęku wśród konsumentów „tradycyjnych” mediów, gdzie oddziaływania medialne będą jednym 

z predyktorów. 

Słowa kluczowe: kryminologia, socjologia mediów, lęk przed przestępczością, regresja logistyczna, postawy 

Fear of Crime and Media Consumption. An Empirical Case Study of Poland 

Abstract 

The hypothesis about the relationship between the fear of crime and the type of mass media consumption 

was verified. It is a topic undertaken in the field of criminology, sociological theory of mass society and the 

behavioural trend in psychology. Researchers argue about the lability of attitudes and values as well as 

susceptibility to external influences in contemporary societies, making the media a factor responsible for 

the erosion of moral norms (anomy). The reasons for taking up the subject are related to the lack of research in 

Poland and a small number of global ones, especially in the field of comparative studies of users of "new" 

media (social media, information portals, forums) and "traditional" (press, radio and television). The text 

contains the theoretical background (state of art of key research), a methodological part and the results 
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presented in three thematic groups: measuring the phenomenon of Poles' fear of crime, analysis of attitudes 

towards the media, and regression modelling of relationships between the type of media consumed and the 

scope and type of fear of crime. The dataset was obtained by computer assisted telephone interviews on 

a sample of N = 1001 adult Poles in February 2021. The analyses used logistic regression and descriptive 

statistics. The key observation from the conducted measurement is a significantly lower level of fear of 

crime among consumers of only "traditional" media. At the same time, the ideological polarization 

dividing Poles in terms of values, ideological attitudes and patterns was confirmed (this trend is global – 

there is a dynamic disappearance of consensus in Euro-Atlantic societies). Poles are moderately distanced 

(cynical) from the media – a one third of them accuse the mass media of deliberately stunting with brutal 

crimes to intimidate the audience. In future research, it is necessary to unambiguously establish the factors 

shaping a higher level of fear of crime among consumers of "new" media and a low level of fear among 

consumers of "traditional" media, where media impact will be one of the predictors. 

Keywords: criminology, media sociology, fear of crime, logistic regression, attitudes 
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Dariusz Szrejder1 

Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami. Realizacja 

normy społecznej w praktyce 

1. Wprowadzenie 

Poznawanie i stosowanie w życiu codziennym wskazówek „właściwego” sposobu 

zachowania w danej sytuacji wymaga odpowiednio prowadzonego procesu socjalizacji. 

W naszym codziennym funkcjonowaniu jesteśmy przysposabiani do najpowszech-

niejszych, oczywistych w danych warunkach społecznych, sytuacji interpersonalnych. 

Dlatego też w określonych sytuacjach nasze kompetencje społeczne są wystarczające, 

a w innych napotykamy na problemy z ustaleniem akceptowalnego sposobu zachowania. 

To, czy dana osoba potrafi zachować się w sposób adekwatny do zaistniałej sytuacji, 

np. wobec osoby z niepełnosprawnościami, wymaga nabycia i wykorzystywania specy-

ficznych kompetencji społecznych: zachowań, technik działania społecznego, obsługi 

sprzętu.  

Nie każdy posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe (osoby na co dzień 

pracujące z osobami z niepełnosprawnościami) czy doświadczenie życiowe (np. rodziny 

osób z niepełnosprawnościami) i w sytuacji zaistnienia kontaktu osoba może czuć 

dyskomfort sytuacyjny.  

Wprowadzone przepisami zasady dostępności (Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dziennik Ustaw 

z 2019 r. pozycja 1696), czyli uprawnienia osób ze szczególnymi potrzebami (w tym 

osób z niepełnosprawnościami), obowiązkowe do realizacji dla podmiotów publicznych, 

dążą do zminimalizowania nierówności społecznych w dostępie do dóbr i usług 

społecznych, przestrzeni publicznych. Stwarzają warunki równościowego funkcjo-

nowania w dostępie do sfer życia publicznego.  

W efekcie obowiązku stwarzania warunków do samodzielności, bez względu na 

możliwości fizyczne, psychiczne, sensoryczne – dostępnymi staje się wiele, niedostęp-

nych dotychczas, przestrzeni (fizycznych – dostępność architektoniczna, organizacyj-

nych – dostępność komunikacyjna, proceduralna, wirtualnych – dostępność cyfrowa itp.).  

Zgodnie z tymi wytycznymi osoby ze szczególnymi potrzebami mają prawo 

oczekiwać dostępu do usług publicznych dostosowanego do własnych potrzeb i możli-

wości, mają prawo korzystać z usług publicznych, obiektów, przestrzeni publicznych, 

imprez. Mają też prawo czuć się i funkcjonować bezpiecznie, gdyż norma „wszyscy 

jesteśmy równi” dotyczy nie tylko korzystania na równych prawach z tych przestrzeni, 

dotyczy także równych praw w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa 

przebywania, bezpieczeństwa ewakuacji w razie potrzeby. 

2. Metodologia 

W artykule wykorzystano materiały zastane, wypracowane w instytucjach, z których 

korzystają osoby z niepełnosprawnościami. Do materiałów tych zaliczyć można 

 
1 dariusz.szrejder@uwr.edu.pl, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski. 
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instrukcje przeciwpożarowe opracowywane dla instytucji publicznych, instrukcje 

ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. 

Drugie źródło informacji to obserwacje i doświadczenia autora artykułu, zaczyna-

jącego od niskich kompetencji obsługowych w przedmiocie użytkowania sprzętów 

ewakuacyjnych i obserwującego własny proces podnoszenia kompetencji oraz efekty 

nabywania umiejętności przez współpracowników.  

W latach 2021-2022 przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród studentów 

Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego: „Badanie kompetencji i umiejętności 

ewakuacyjnych”. Celem badań było ustalenie świadomości, wiedzy i umiejętności 

dotyczących sytuacji incydentalnych: pomocy osobom z niepełnosprawnościami 

w sytuacjach współżycia codziennego (jak choćby przypadkowy kontakt w przestrzeni 

publicznej), obsługi sprzętu ewakuacyjnego (np. krzesła ewakuacyjnego), udzielania 

pierwszej pomocy, a także opinii dotyczących zasadności posiadania podobnych kompe-

tencji przez osoby z niepełnosprawnościami (umiejętność poinstruowania osoby poma-

gającej o sposobie udzielania pomocy, udzielania pierwszej pomocy przez osoby 

z niepełnosprawnościami). 

Narzędzie badawcze – ankieta internetowa – składało się z 15 pytań zamkniętych 

i otwartych, oraz 3 pytań metryczkowych. W badaniu uczestniczyli studenci Instytutu 

Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego – 110 respondentów, w tym 103 kobiety, 

7 mężczyzn. Badani reprezentowali przede wszystkim kierunek praca socjalna, 

w związku ze specyfiką zawodu pracownika socjalnego taki dobór uczestników badań 

wydawał się to wyborem zasadnym. W razie potrzeby istnieje możliwość przekazania 

odpowiedniej wiedzy i umiejętności w procesie dydaktycznym. A nawet jeśli nie będzie 

to możliwe do wykonania w krótkim czasie, to sam fakt uczestniczenia w badaniach 

poświęconych tematyce ewakuacji osób z niepełnosprawnościami skłaniał do refleksji. 

3. Ogólne zasady ewakuacji 

Aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników 

przestrzeni publicznych spełnione muszą być określone w przepisach warunki. 

Warunki nie tylko techniczne (odpowiednie rozwiązania architektoniczne), nie tylko 

sprzętowe (systemy komunikacji), ale także społeczne (kompetencje społeczne – jak na 

przykład zasady zachowania się wobec osób z niepełnosprawnościami). 

4. Zasady ewakuacji – prawo 

Zarządcy obiektów/terenów mają określone obowiązki związane z bezpieczeństwem 

osób przebywających w ich obrębie. Procedowane są zasady bezpieczeństwa i higieny 

pracy, przeciwpożarowe, w myśl których każdy użytkownik danej przestrzeni ma 

prawo liczyć, w razie konieczności, na pomoc i zapewnienie bezpiecznej ewakuacji. 

Zgodnie z przepisami próbną ewakuację należy obowiązkowo przeprowadzać 

przynajmniej raz na dwa lata. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Spraw Wew-

nętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciw-

pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, (paragraf 17 punkt 1, 

punkt 2, Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719). Dotyczy to obiektów, które przeznaczone są 

dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami. Przynajmniej raz w roku, 

w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu 

przez nowych użytkowników ćwiczenia ewakuacyjne należy odbyć dla obiektów, 
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w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników. 

Dotyczy to przede wszystkich szkół, przedszkoli, internatów oraz domów studenckich. 

Zapisy ustawy dostępnościowej (art. 3, art. 4, art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz. U. z 2019 r., poz. 

1696) nakazują, aby każdy podmiot publiczny (obiekt użyteczności publicznej) spełniał 

wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w taki sposób, aby osoby te 

mogły samodzielnie w nim funkcjonować. Wskazane zostały minimalne wymagania, jak 

wolne od barier korytarze, dostęp do prawie wszystkich pomieszczeń biurowych, 

zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego oraz zapew-

nienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania 

w inny sposób. Również zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu zobowiązany jest 

zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo 

i możliwość ewakuacji (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoża-

rowej, Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

15 maja 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 961, art. 4, ust. 1, pkt 4). 

Przepisy (paragraf 15, ustęp1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. z 2010 r., nr 109 poz. 719) nie precyzują 

sposobu ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnospraw-

nościami), jednakże zasadne jest zadbanie o odpowiednie zapisy w instrukcjach 

bezpieczeństwa pożarowego, przygotowanie planów ewakuacji osób z niepełnospraw-

nościami (ze szczególnymi potrzebami), z uwzględnieniem specyfiki rodzajów 

niepełnosprawności. Sposób ewakuacji powinien być opracowany z podziałem na 

ewakuację osób z niepełnosprawnością pracujących w obiekcie i osób z niepełno-

sprawnością odwiedzających obiekt [1, s. 30]. 

5. Norma społeczna – wszyscy jesteśmy równi? 

Zakładając, że przepisy wprowadzające obowiązek zapewniania dostępności 

realizują społeczny model niepełnosprawności, to ich celem jest stwarzanie korzystnego 

środowiska, w którym dostęp oraz korzystanie z przynależnych uprawnień będą 

możliwe dla wszystkich na równym poziomie [2, s. 166]. Ustawa o dostępności 

normalizuje szereg uprawnień obywatelskich i obowiązków podmiotów instytucjonal-

nych, wskazuje zakresy kompetencyjne oraz sankcje wynikające z nierealizowania 

obowiązków. 

Zatem zgodnie z przepisami „wszyscy jesteśmy równi” w dostępie do ewakuacji, 

ale może istnieją wyjątki uzależnione od konkretnej sytuacji. W dalszej części artykułu 

przeprowadzona zostanie rekonstrukcja historyczna jednego z powszechniej znanych 

przekonań społecznych dotyczących akcji ewakuacyjnych.  

Przyjrzyjmy się zatem tej „konkretnej sytuacji”: w jakich warunkach zrodziło się 

przekonanie o istnieniu normy społecznej „kobiety i dzieci najpierw” oraz jak została 

ona zrealizowana w praktyce.  

Wszystko zaczyna się od morskich opowieści, gdyż to na morzu zrodził się mit tej 

normy społecznej. Prawdziwość normy społecznej nakazującej ratować w pierwszej 

kolejności kobiety i dzieci (WCF – „women and children first”), na przykładzie katastrof 

morskich, zweryfikowali szwedzcy naukowcy [3, s. 1]. Najprawdopodobniej chodzi 
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o zdarzenie sprzed 200 lat. Otóż 16 maja 1840 roku na statku „Poland”, który płynął 

z Nowego Jorku do Le Havre we Francji, wybuchł pożar. Z relacji świadka J.H. 

Buckingham’a [4] wynika, że w czasie ewakuacji jeden z pasażerów miał wtedy wypo-

wiedzieć do kapitana słowa: „Pozwól nam najpierw zadbać o kobiety i dzieci” [5].  

Na kanwie innego zdarzenia, zbudowana została nazwa własna dla zachowania 

realizującego tę normę „Dryll z Birkenhead” (Birkenhead drill) [6]. HMS „Birkenhead” 

przewoził żołnierzy brytyjskich i ich rodziny. U wybrzeży południowej Afryki uderzył 

w podwodne skały, w wyniku czego większość szalup uległa uszkodzeniu. Oficerowie 

zdecydowali na ratowanie w pierwszej kolejności kobiet i dzieci (170 osób). „Dryll 

z Birkenhead” oznacza dziś postawę wytrwania na posterunku, zdyscyplinowania 

pomimo niebezpiecznych okoliczności zewnętrznych. 

Bohaterskie zachowania spotykają się ze społeczną akceptacją i zaczynają z czasem 

obrastać w narrację. Dodajmy do tego jeszcze wpływ kultury masowej, filmów i uzysku-

jemy przepis na społeczne przekonanie co do zasadności określonych zachowań 

w konkretnych sytuacjach. 

Oczywistym staje się przekonanie, że właściwym zachowaniem, zyskującym spo-

łeczną akceptację, jest udzielenie pierwszeństwa ze względu na określone cechy – płeć 

oraz wiek. 

Bardzo pojemna kategoria cech uprzywilejowujących – „kobiety i dzieci”, możliwa 

jest do zastosowania w sytuacji współistnienia osób o cechach „nie-kobieta” i „nie-

dziecko”. Jak wiadomo z historii Birkenhead’u – na pokładzie znajdowali się mężczyźni, 

żołnierze, zdyscyplinowani, wykonujący rozkazy przełożonych. Czy podobna sytuacja 

miałaby miejsce w innych okolicznościach? Możemy zapoznać się z opisami innych 

morskich katastrof w których dochodziło do zgoła odmiennych zachowań – „ratuj się, 

kto może”. 

6. Zachowania przewidywalne i nieprzewidywalne (nawet dla samych 

zainteresowanych) 

Lubimy myśleć o sobie, że wiemy o sobie wszystko, że wiemy jak się 

zachowujemy i dlaczego właśnie tak. Nasze zachowanie zależy od wielu czynników, 

które układają się w konkretną, ale unikatową sekwencję. 

Podane przykłady katastrof morskich zwracają uwagę na nieprzewidywalność 

ludzkich zachowań w sytuacji zagrożenia. Reakcja na zagrożenie zależy od wielu 

czynników. Może w danym momencie zadziała na nas instynkt ucieczki – „ratuj się za 

wszelką cenę”, może nakaz normy społecznej – „chroń słabszych”, może biologia – 

„chroń przyszłość stada”, poczucie obowiązku – „ratuj, bo taki masz obowiązek, 

nieudzielenie pomocy będzie ukarane”. 

Zwróćmy uwagę na kilka specyficznych cech zdarzenia i ich wpływ na przebieg 

akcji ewakuacyjnej. 

Odpowiednie przygotowanie może zmniejszyć odczucie stresu, wpłynąć na 

wystąpienie przydatnych reakcji, ponieważ ważnym elementem akcji ewakuacyjnej 

jest znajomość obiektu, obszaru na którym przebiega akcja, znajomość procedur 

ewakuacyjnych, dróg ewakuacyjnych, lokalizacji miejsca zbiórki, posiadanie 

odpowiednich umiejętności, doświadczenie w działaniu.  

Istotne jest, w jaki sposób zachowuje się osoba koordynująca akcją (autorytet), 

ponieważ od jej zachowania i podejmowanych decyzji zależy przebieg i powodzenie 
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ewakuacji – uratowanie wszystkich. Zwróćmy uwagę na osoby, które w ewakuowanej 

przestrzeni są gośćmi, ich pobyt jest incydentalny i krótkotrwały, w związku z czym nie 

znają tras ewakuacyjnych, rozkładu pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych. W takim 

przypadku istotne jest zachowanie osób autorytetów (urzędnik znający teren), „goście” 

będą reagować na ich polecenia i zachowanie. 

Psychologowie wskazują na możliwość wystąpienia ostrego stresu, określanego 

jako zespół specyficznych i niespecyficznych reakcji organizmu na bodźce zakłócające 

równowagę i przekraczające możliwości radzenia sobie sytuacją [7, s. 524]. Nasze 

organizmy reagują na ostrą sytuację stresową mechanizmem „walcz, uciekaj albo nie 

ruszaj się” [8]. Nasz organizm uruchamia reakcję na stres: szybszy i głębszy oddech, 

przyśpieszony puls, zwężone naczynia krwionośne, wyższe ciśnienie krwi, suchość 

w ustach, napięcie mięśni, wątroba wydziela więcej cukru, śledziona więcej czer-

wonych krwinek, zaczyna się zwiększone wydzielanie adrenaliny. Nasz organizm 

szykuje się do walki lub ucieczki, potrzebuje więcej energii.  

Zdarzyć się może przecież, że naszą reakcją na sytuację bezpośredniego zagrożenia 

życia lub zdrowia może być choćby odrętwienie, szok, wycofanie lub nawet zwracanie 

się przeciwko służbom ratowniczym lub innym osobom próbującym udzielić pomocy 

[9, s. 236]. Kobiety i mężczyźni mogą mieć predyspozycje biologiczne do innych 

sposobów reagowania na wydarzenia wywołujące emocje. U mężczyzn aktywność 

ciała migdałowatego (prawe ciało migdałowate komunikuje się z korą mózgową) 

uruchamia funkcje motoryczne i wzrokowe. U kobiet lewe ciało migdałowate komu-

nikuje się z podwzgórzem zorientowanym na wewnętrzne środowisko organizmu. 

Badania psychologiczne zwracają naszą uwagę na prawidłowość występowania 

mechanizmu „walcz lub uciekaj” wyłącznie u mężczyzn [7, s. 526], natomiast u kobiet 

stresory wywołują reakcję „opiekuj się i bądź przyjazny” [7, s. 528]. 

Realnie pojawia się konieczność przeprowadzania próbnych ewakuacji, z uczestnic-

twem osób ze szczególnymi potrzebami. W ten sposób wszyscy poddawani są testowi, 

nastawieni na stres, a efektywność tego typu ćwiczeń polega na ich nieprzewidy-

walności. Ćwiczenia pozwalają na zaadaptowanie swoich reakcji i zorientowanie się na 

problem, z którym mamy w danym momencie do czynienia (typ strategii – radzenie 

sobie zorientowane na problem) [7, s. 539]. Zwiększa się nasza odporność na stresor, 

zmniejsza jego na nas oddziaływanie.  

Pomimo szkoleń i doświadczenia wpływ mogą wywrzeć zmienne modyfikujące 

stres – zmęczenie, stan zdrowia, poziom percepcji [7, s. 538]. Gdy jesteśmy w dobrej 

kondycji, łatwiej radzimy sobie w trudnej sytuacji. 

7. Specyfika ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami 

Nawet próbna ewakuacja jest sytuacją niecodzienną i na tym polega jej walor 

edukacyjny. Ważne jest przygotowanie osób przeprowadzających ewakuację, ich umie-

jętność radzenia sobie nie tylko z własnym stresem, z własnymi emocjami, ale także 

odpowiedzialność za ludzi, umiejętność radzenia sobie ze stresem innych. Zachowanie, 

umiejętności, wiedzę ratowników określić można jako wsparcie społeczne (pomoc 

informacyjna, pomoc poprzez działanie bezpośrednie, wsparcie sprzętowe). 
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8. Indywidualizacja procedur ewakuacyjnych 

Zafunkcjonowanie w konkretnej przestrzeni publicznej osób ze szczególnymi 

potrzebami generuje potrzebę posiadania zindywidualizowanych rozwiązań. Plany 

ewakuacji są dokumentami „uniwersalnymi” uśredniającymi potencjalnych ewakuo-

wanych. Istnieją instytucje, w których klienci ze szczególnymi potrzebami funkcjonują 

nie od dziś. Takie podmioty (instytucje) jak domy pomocy społecznej, szpitale posia-

dają bogate doświadczenie w tym zakresie, odpowiednio opracowane procedury. Ich 

pracownicy od początku swojej kariery zawodowej poddawani są odpowiednim 

szkoleniom, a część z nich doświadczyła realnych sytuacji wymagających ewakuacji 

podopiecznych, pacjentów. Specyfika niektórych instytucji polega na ich całodobo-

wym, całorocznym funkcjonowaniu i w miarę stałej liście odbiorców (mieszkańcy 

domów pomocy społecznej). 

Większość instytucji publicznych realizuje zadania doraźne, klient korzysta z ich 

usług incydentalnie. Wśród klientów są osoby ze szczególnymi potrzebami. Wśród 

personelu tych instytucji są osoby ze szczególnymi potrzebami. Konieczne jest 

stworzenie procedury uwzględniającej potrzeby i możliwości tej kategorii osób.  

9. Co robić? Kiedy robić? Jak robić? – kompetencje sytuacyjne 

Ważne jest zrozumienie możliwości osób z niepełnosprawnościami, znaczenia 

nabiera choćby prędkość przemieszczania się oraz wpływ tych osób na tempo ewa-

kuacji, reakcje pozostałych osób [10, s. 2]. 

Osoby niewidome nie widzą zagrożenia, nie widzą dymu, ognia, migających 

napisów ostrzegawczych, drogi ewakuacyjnej, nie widzą spadających elementów, 

części budynku, nie mogą zareagować (uchylić się, odskoczyć), nie widzą zagrożeń 

niesłyszalnych. Zmiany w otoczeniu, bariery w przestrzeni mogą wywołać dezorien-

tację, panikę, strach. Zaburza się orientacja za pomocą dotyku, echolokacji.  

Osoby niesłyszące nie słyszą sygnałów dźwiękowych, alarmów, wołania. Posługują 

się językiem migowym, którego nie znają osoby ewakuujące. Odczytywanie z ust, 

posługiwanie się kartkami z komendami wymaga dobrej widoczności, kontaktu 

wzrokowego, a w przypadku zadymienia, ciemności kontakt jest ograniczony. 

Wzywanie pomocy, podanie swojej lokalizacji przy użyciu telefonu, systemu komu-

nikacji głosowej w tym przypadku jest utrudnione/niemożliwe. 

Osoby niepełnosprawne ruchowo mają ograniczoną możliwości samodzielnego 

poruszania się, mogą wymagać sprzętów ewakuacyjnych (krzeseł ewakuacyjnych, 

materacy ewakuacyjnych) ułatwiających transportowanie, pojawi się konieczność wyboru 

dostosowanych dróg ewakuacji. Znaczenie będzie miał typ wózka inwalidzkiego, jego 

wymiary – wózki manualne, wózki aktywne mają inne wymiary niż wózki elektryczne. 

Wpływ na tempo ewakuacji będzie miał stopień samodzielności w poruszaniu się, 

umiejętności i sposób korzystania ze sprzętu. Są osoby poruszające się na wózkach, które 

samodzielnie poradzą sobie z wyższym progiem, czy jednym lub dwoma schodami.  

Warto wspomnieć, że w ewakuacji osób korzystających z wózków inwalidzkich 

pierwszeństwo ma oczywiście ratowanie osoby. Wózek jest dla tych osób sprzętem 

niezbędnym w funkcjonowaniu, uczestnictwo w życiu społecznym, rodzinnym, 

wykonywanie pracy zawodowej jest w dużej mierze uzależnione od tego sprzętu. 

Zaliczyć go można do rzeczy osobistych, jest zindywidualizowany, dostosowany do 

konkretnego użytkownika. O ile wózek ręczny jesteśmy w stanie w miarę sprawnie, 
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bezpiecznie i szybko ewakuować (może się tym zająć dodatkowa osoba), to specja-

listyczne wózki, elektryczne są już mniej „poręczne” wymiarami i wagą. Dla 

porównania (podane parametry dotyczą wózków inwalidzkich dla osób dorosłych), 

podstawowy wózek ręczny waży mniej więcej 15-20 kg, wózek ze stopów lekkich 

może ważyć mniej niż 10 kg. Waga wózka specjalnego może dochodzić do 40 kg, jest 

on mniej zwrotny, nie składa się, co powoduje że jedna osoba nie będzie w stanie 

sprawnie go zabezpieczyć. Wózki elektryczne to już jest inny „kaliber”, ich waga może 

przekraczać 140 kilogramów, wyposażony w akumulatory, a bywa, że i w dodatkowe 

sprzęty (butla z tlenem).  

10. Cechy osób z niepełnosprawnościami ułatwiające ewakuację 

Pewne cechy osób, wynikające z rodzaju niepełnosprawności, mogą także okazać 

się pomocne podczas ewakuacji [11]. 

W przypadku osób z dysfunkcją wzroku, ułatwiać ewakuację może brak lęku przed 

ciemnością, ufność w stosunku do osób widzących i dokładne wykonywanie ich 

poleceń głosowych, wyostrzony dotyk, słuch, węch i smak, brak chęci samowolnego 

oddalania się i poruszania w nieznanym terenie, co ułatwia pracę ratownikom już po 

samej ewakuacji, sprawność fizyczna i umysłowa, możliwy kontakt głosowy, 

utrwalony nawyk poruszania się za przewodnikiem. 

W przypadku osób niesłyszących ważna jest samodzielność w poruszaniu się, 

wykonywanie zalecanych i zademonstrowanych czynności. 

11. Kompetencje interpersonalne – jak mam się zachować? 

W trakcie ćwiczeń ewakuacyjnych ratownicy, asystenci ewakuacji nabywają 

kompetencji komunikacyjnych, czynności udzielania pomocy, zachowań dostosowa-

nych do rodzaju niepełnosprawności osoby ewakuowanej. 

Uprzedzenie osoby niewidomej o konieczności nawiązania kontaktu fizycznego. 

Przedstawienie się i udzielenie wyjaśnienia o zaistniałej sytuacji. Wiedza o tym, że 

osoby niewidome korzystają ze swoich rąk do utrzymywania równowagi, więc należy 

podać jej ramię, nie chwytać za rękę. Utrzymywanie kontaktu głosowego, informo-

wanie o otoczeniu, wskazywanie przeszkód, komunikowanie kierunku, np. „schody 

w górę”, „próg”. Samo hasło: „Uwaga!”, nie pozwala zorientować się, czy chodzi 

o zatrzymanie się, schylenie. 

Dla osoby niesłyszącej komunikaty dźwiękowe, głosowe nie będą miały znaczenia. 

Należy utrzymywać kontakt wzrokowy, upewnić się, że ta osoba na nas patrzy, mówić 

z twarzą zwróconą w kierunku rozmówcy, ponieważ musi widzieć twarz, usta osoby 

komunikującej. Aby zwrócić uwagę osoby niesłyszącej można zamachać ręką, dotknąć 

jej ramienia. Można komunikować się gestami, osoby niesłyszące wiele mogą 

wywnioskować z naszej mimiki, postawy ciała, gestykulacji. 

Wiele przydatnych informacji dostępnych jest poradnikach z rodzaju savoir-vivre [12]. 

12. Kompetencje ewakuacyjne – wyniki badania 

Przechodząc do zaprezentowania informacji uzyskanych od uczestników badań 

warto zaznaczyć, że są to głównie osoby studiujące specyficzny kierunek studiów – 

pracę socjalną. W przyszłości, wykonując zawód pracownika socjalnego, mogą 

potrzebować kompetencji potrzebnych w ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. 
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, art. 6 pkt 1 lit. E) obowiązkiem podmiotu publicznego jest 

zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 

uratowania w inny sposób. Potrzeba taka może zajść z różnych powodów, na przykład 

w przypadku awarii dźwigu osobowego, braku prądu, akcji ewakuacyjnej w przypadku 

osób z ograniczoną możliwością samodzielnej ewakuacji. Dotyczy to głównie osób 

z ograniczoną mobilnością. 

Ponieważ pracownicy socjalni mają do czynienia z bardzo szerokim spektrum osób 

ze szczególnymi potrzebami, wykonują swoje obowiązki w wielu instytucjach publicz-

nych, organizacjach pozarządowych istotne jest posiadanie odpowiednich kompetencji 

i umiejętności korzystania ze sprzętu ewakuacyjnego, udzielania pierwszej pomocy. 

Także wiedza o odpowiednim sprzęcie, o sposobach obsługi osób z niepełnospraw-

nościami pomoże wpłynąć na proces realizacji wspomnianego zapisu ustawowego, 

który nie precyzuje, jakimi środkami taka możliwość ewakuacji ma zostać zapewniona.  

Różnorodność świata społecznego powoduje, że każdemu zdarzyć się mogą 

sytuacje, w których nabyte kompetencje społeczne nie są wystarczające. Dlatego też 

interesującym wydaje się być ustalenie, czy relacje społeczne z osobami z niepełno-

sprawnościami wymagają posiadania specyficznych umiejętności, wiedzy, także tych 

przydatnych w sytuacjach niecodziennych. 

13. Hipoteza 

Hipoteza główna badania brzmiała: Aby udzielić pomocy osobom z niepełnospraw-

nościami w sytuacji zagrożenia potrzebne są odpowiednie kompetencje. 

Kompetencje takie można nabywać poprzez bezpośrednie kontakty z osobami 

z niepełnosprawnościami.  

Czy respondenci posiadają takie kontakty? Czy pozwalają one czuć się komfortowo 

w sytuacji bezpośredniego kontaktu z osobą z niepełnosprawnością – udzielaniu 

wsparcia i pomocy? 

Czy respondenci posiadają wiedzę i umiejętność korzystania ze sprzętu 

ewakuacyjnego w razie potrzeby? 

Czy respondenci posiadają wiedzę i umiejętności udzielania pierwszej pomocy? 

Czy w sytuacji ewakuacyjnej powinny obowiązywać zasady pierwszeństwa? 

Czy osoby z niepełnosprawnościami powinny umieć udzielać pierwszej pomocy? 

Czy osoby niepełnosprawnościami powinny znać obsługę sprzętów ewakuacyj-

nych? 

14. Wyniki badania 

Badanie przeprowadzono przy użyciu ankiety internetowej, uczestniczyło w nim 

110 respondentów (103 kobiety, 7 mężczyzn). Rozkład płciowy wynika oczywiście ze 

specyfiki kierunku, praca socjalna jako kierunek kształcenia (oraz zawód) jest silnie 

sfeminizowana. 

Kompetencje społeczne wobec osób z niepełnosprawnościami respondenci 

nabywali głównie w swoim najbliższym otoczeniu – 85 respondentów zna osobę 

z niepełnosprawnością (71% badanych), wskazało, że wśród swoich znajomych ma 

osobę z niepełnosprawnością, z czego 48 osób (37%) ma osobę z niepełnosprawnością 

w rodzinie, zaś 32 osoby (29%) wśród najbliższych znajomych. 
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Wykres 1. Kontakty społeczne respondentów z osobami z niepełnosprawnościami.  

Źródło: [opracowanie własne] 

Wśród „zapoznanych” rodzajów niepełnosprawności, dominuje niepełnosprawność 

ruchowa. 

 
Wykres 2. Rodzaje niepełnosprawności. Źródło: [opracowanie własne] 

Badani, którzy posiadali w swoim najbliższym otoczeniu osoby z niepełnospraw-

nościami wskazywali najczęściej na sporadyczność kontaktów w sferze prywatnej (46 

wskazań), systematyczne kontakty prywatne utrzymywało 28 osób. Kontakty w sferze 

prywatnej wynikają oczywiście z wcześniej wskazanej osoby z niepełnosprawnością 

wśród członków rodziny.  

tak, w rodzinie
36%

tak, w pracy
4%

tak, wsród 
znajomych

24%

nie znam nikogo z 
niepełnosprawnościami

27%

inne
9%

Kontakty społeczne respondentów z osobami 
z niepełnosprawnościami

1. Osoba z 
niepełnosprawnością 

ruchową,
40%

2. Osoba 
niewidoma,

2%
3. Osoba 

niedowidząca
11%

4. Osoba 
niesłysząca,

2%

5. Osoba 
niedosłysząca,

13%

6. Osoba, z 
niepełnosprawnością 

intelektualną,
19%

7. Osoba 
doświadczająca 

choroby 
psychicznej,

13%

Rodzaje niepełnosprawności



 

Dariusz Szrejder 
 

268 

 

 
Wykres 3. Częstotliwość kontaktów. Źródło: [opracowanie własne] 

Czy posiadanie takich relacji przekłada się wprost na kompetencje potrzebne 

w codziennym życiu, w pomocy w funkcjonowaniu osobom z niepełnosprawnościami? 

Z ogółu badanych 73 osoby (66%) wskazały, że znają „jakieś” sposoby pomagania, 

wspierania w życiu codziennym osób z niepełnosprawnością. Z wypowiedzi respon-

dentów wynika, że są to umiejętności podstawowe wspierające codzienne funkcjono-

wanie: 

• Potrafię pomóc wejść osobie na wózku do autobusu, wejść na krawężnik 

chodnika; 

• Osobom które niedowidzą lub są całkowicie niewidome potrafiłabym dokładnie 

opisać co w danej chwili się dzieje lub co nas otacza. Osobom z niepełno-

sprawnością intelektualną zapewniłabym rozmowy, dużo rozmów; 

• osoba niewidząca – zapytać czy i jakiej pomocy potrzebuje, nie rozpraszać psa 

przewodnika jeśli jest, prowadząc niewidomego podać mu swoją rękę, opisać 

przedmioty, które znajdują się na drodze, o które osoba mogłaby się potknąć; 

• Niepełnosprawność ruchowa – transfery łóżko-wózek, wózek-łóżko, pomoc 

w pokonywaniu barier architektonicznych (przytrzymanie drzwi, pokonywanie 

krawężników), osoby niewidome – przejście przez ulice, wejście do tramwaju, 

autobusu. 

Warto zwrócić uwagę, że mogą to być umiejętności „niespersonalizowane”, to 

znaczy do zastosowania w większości przypadków osób ze wskazanymi niepełno-

sprawnościami. Oczywiście każdy z nas posiada także „spersonalizowane” potrzeby, 

których zaspokojenie wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności, możliwych do 

zastosowania wyłącznie w tym szczególnym przypadku. 

Przejdźmy teraz do kompetencji ewakuacyjnych/pomocowych respondentów. 

Zaledwie 5 osób wskazało, że nie posiada żadnych doświadczeń (ani teoretycznych, 

ani praktycznych) w zakresie ewakuacji. Ponad 90% respondentów (101 wskazań) 

wskazało, że uczestniczyło w próbnej ewakuacji. Biorąc pod uwagę obowiązujące 

przepisy dotyczące ewakuacji i obowiązku przeprowadzania takich ćwiczeń corocznie 
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w placówkach szkolnych, w zakładach pracy, wynik ten nie dziwi. Dziwić może, że 

pomimo obowiązków ustawowych 10% badanych nie ma takich doświadczeń.  

 
Wykres 4. Kompetencje ewakuacyjne. Źródło: [opracowanie własne] 

Można przypuszczać, że osoby przeszkolone w zakresie ewakuacji w danym 

miejscu (zakład pracy, szkoła, itp.) po odpowiednim przygotowaniu są w stanie nie 

tylko samodzielnie opuścić zagrożony obszar (budynek), są także w stanie udzielić 

wsparcia osobom potrzebującym. Czy są także w stanie udzielić pomocy osobie 

z niepełnosprawnością?  

 
Wykres 5. Kompetencje ewakuacyjne wobec osób z niepełnosprawnością. Źródło: [opracowanie własne] 
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W razie potrzeby potrafiłoby pomóc w bezpiecznym opuszczeniu obiektu osobie 

z niepełnosprawnością 35% ankietowanych. Natomiast 65% przyznało, że nie posiada 

w tym zakresie odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Przypomnijmy, że 66% osób 

wskazało, że znają „jakieś” sposoby pomagania, wspierania w życiu codziennym osób 

z niepełnosprawnością. Zatem posiadanie „obycia” w życiu codziennym z sytuacją 

niepełnosprawności drugiej osoby nie przekłada się wprost na poczucie pewności 

postępowania w sytuacji kryzysowej. Potwierdzają to odpowiedzi na kolejne pytanie 

dotyczące umiejętności obsługi sprzętu ewakuacyjnego wykorzystywanego przy 

ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. Zagadnienie to dotyczy zwłaszcza osób 

z  problemami mobilności, czyli tych, które nie są w stanie samodzielnie się ewakuować 

i potrzebują asysty oraz sprzętu. Wszyscy badani wskazali, że nie posiadają takich 

umiejętności, które są przydatne podczas ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami 

przy użyciu odpowiednie niego sprzętu ewakuacyjnego. 

Można zatem domniemywać, że w razie potrzeby nie tylko nie będą potrafiły 

obsłużyć odpowiedniego sprzętu, ale przede wszystkim nie będą potrafiły go odszukać 

i zidentyfikować. Niejakiego potwierdzenia tego założenia można poszukiwać w rozwi-

nięciach odpowiedzi na pytanie o kompetencje asystowania w ewakuacji osobie z nie-

pełnosprawnością, bowiem 36% badanych deklaruje umiejętność pomocy w ewakuacji 

osoby niewidomej/niedowidzącej oraz niesłyszącej/niedosłyszącej, czyli najprawdo-

podobniej osobom mobilnym, nie wymagającym użycia specjalistycznego sprzętu. 

W większości instytucji publicznych tego typu sprzęty nie są jeszcze na standar-

dowym wyposażeniu. Rozwiązaniem jest oczywiście doposażenie się instytucji oraz 

przeszkolenie pracowników w obsłudze sprzętu ewakuacyjnego.  

Spytano respondentów o ich opinię dotycząca kompetencji osób z niepełnospraw-

nościami w tym zakresie. Czy osoby te powinny znać procedury ewakuacji, znać 

sposób obsługi specjalistycznego sprzętu ewakuacyjnego do wykorzystania podczas 

ich ewakuacji.  

W wielu codziennych sytuacjach osoby z niepełnosprawnościami stają się instru-

ktorami wsparcia. Jako osoba niekompetentna w sposobie udzielenia pomocy zawsze 

powinienem spytać, czy dana osoba potrzebuje mojej pomocy, a jeśli tak, to w jaki 

sposób mam tej pomocy udzielać. W zakresie osobistej obsługi każda osoba 

z niepełnosprawnością jest kompetentna i jest w stanie poinstruować pomagającego jak 

i co należy w danym przypadku zrobić, aby nie wyrządzić krzywdy lub szkody. 

Podobnie, zdaniem badanych, rzecz powinna się mieć w sytuacji ewakuacji. Aż 95 razy 

wskazano na konieczność przeszkolenia osób z niepełnosprawnościami z procedur 

ewakuacji w danym obiekcie, co jest oczywiste w przypadku stałych użytkowników – 

pracowników, rezydentów, itd. Co ważne – respondenci 87 razy wskazali na istotną 

rolę osób z niepełnosprawnością w instruowaniu osoby asystującej z obsługi sprzętu 

ewakuacyjnego. Kompetencja taka przyda się w przypadku osoby asystującej przy 

ewakuacji, która to osoba nie jest przeszkolona w obsłudze sprzętu. W takim 

przypadku osoba z niepełnosprawnością wspiera asystenta swoją wiedzą z obsługi. 

Innym aspektem jest udzielanie pierwszej pomocy. Zanotowano 76 wskazań na 

potrzebę przeszkolenia osób z niepełnosprawnością z pierwszej pomocy, gdyż 

w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, osoby te mogą wezwać pomoc 

lub udzielić pierwszej pomocy. 
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Odnośnie do deklarowanego zachowania podczas sytuacji zagrożenia, respondenci 

wskazują, że w razie potrzeby powinni zatroszczyć się o osoby nie mogące o własnych 

siłach opuścić obszaru zagrożenia (76 wskazań). Ważną rolę odgrywają w takich 

przypadkach służby ratownicze, których przedstawiciele powinni zadbać o bezpie-

czeństwo wszystkich (67 wskazań). Co ciekawe, 21 wskazań odnosi się do zhierarchi-

zowania akcji ratowniczej, postulując ustalenie pierwszeństwa ewakuacji dla kobiet 

i dzieci.  

 
Wykres 6. Pierwszeństwo w ewakuacji. Źródło: [opracowanie własne] 

Badania potwierdziły także zasadność przeprowadzania ćwiczeń z ewakuacji 

i udzielania pierwszej pomocy, wskazując niejako na obowiązkowość posiadania takich 

kompetencji przez wszystkich. Potrzeba posiadania tego typu kompetencji została 

wyartykułowana wskazaniami na powszechność przeprowadzania tego typu szkoleń, 

a nie na dobrowolność udziału w nich. Odnotowano 117 wskazań na konieczność 

powszechności szkoleń z ewakuacji, 109 wskazań na powszechność szkoleń z pierwszej 

pomocy oraz 97 wskazań na obsługę sprzętu ewakuacyjnego. Wiemy na przykład, że 

kurs na prawo jazdy obejmuje także elementy pierwszej pomocy, stąd choćby 80 

wskazań na teoretyczną wiedzę i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy. 
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Wykres 7. Szkolenia z ewakuacji i pierwszej pomocy. Źródło: [opracowanie własne] 

15. Wnioski z badań 

Na podstawie przeprowadzonych badań możemy uznać, że osoby pełnosprawne nie 

zawsze posiadają kompetencje dotyczące relacji z osobami niepełnosprawnymi. Braki 

kompetencyjne w sytuacjach codziennych, wynikające z braku doświadczenia, mogą 

stać się wyjątkowo dotkliwe sytuacji kryzysowej. W sytuacji udzielania wsparcia, 

udzielania pomocy, współżycia społecznego – przydatne są odpowiednie umiejętności 

pozwalające na kompetentne relacje z osobami z niepełnosprawnościami. Osoby 

z niepełnosprawnościami coraz aktywniej uczestniczą w życiu społecznym, szacuje się 

że stanowią 14% populacji. Osoby te są coraz powszechniej obecne w przestrzeni 

publicznej, która wprawdzie jest dostosowywana zgodnie z zasadami dostępności 

przestrzeni publicznych, projektowania uniwersalnego, ale jest to proces długoter-

minowy. Stosowane rozwiązania mogą z wielu powodów incydentalnie nie zadziałać – 

np. winda może ulec awarii, może nie działać z powodu braku prądu, osoby z proble-

mami mobilności mogą utknąć na wyższych kondygnacjach. W takim przypadku 

przydatne mogą być umiejętności asystowania tej osobie. 

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że część osób pełnosprawnych ma 

bezpośrednie kontakty z osobami z niepełnosprawnościami. Dzięki tym kontaktom 

zdobywają kompetencje przydatne w codziennych relacjach z osobami z niepełno-

sprawnością. Okazuje się jednakże, że w przypadku niecodziennych sytuacji, jak 

choćby ewakuacja budynku, te kompetencje nie wystarczają. W specyficznych warun-

kach potrzebujemy specyficznych umiejętności, specjalistycznego sprzętu dzięki 

czemu możemy sprawnie i bezpiecznie wesprzeć osobę w potrzebie bez narażania na 

niebezpieczeństwo siebie i innych osób. Ważną informacją jest to, że praktycznie 

wszyscy jesteśmy przygotowywani poprzez ćwiczenia ewakuacyjne do poradzenia 

sobie w takiej sytuacji – znajomość dróg ewakuacyjnych, znajomość obiektów, poma-

gają w sytuacji zagrożenia. Jednakże w przypadku osób nie mogących się samodzielnie 

ewakuować – potrzebna jest umiejętność postępowania z takimi osobami – jak przesadzić 
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osobę z wózka inwalidzkiego na krzesło ewakuacyjne, jak obsłużyć krzesło ewaku-

acyjne, jak komunikować się z osobą ewakuowaną, i wiele innych umiejętności 

niezbędnych w takiej sytuacji. Ważne jest, że respondenci zadeklarowali potrzebę 

nabycia takich umiejętności, pomocy w ewakuacji, pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Równie ważnym jest wskazanie na zasadność szkolenia także osób z niepełnospraw-

nościami w zakresie ewakuacji, pierwszej pomocy. Wiedza taka może się przydać 

choćby do poinstruowania osób trzecich w razie potrzeby. Osoba z niepełnospraw-

nością może instruować kogoś jak użyć krzesła ewakuacyjnego, może sama udzielić 

pierwszej pomocy (oczywiście nie każda osoba z niepełnosprawnością).  

16. Podsumowanie 

Codzienne, pełnoprawne (oraz prawidłowe) funkcjonowanie osób w społeczeństwie 

jest możliwe dzięki istnieniu rozwiązań umożliwiających to funkcjonowanie. Nawet 

najprostsze czynności stałyby się niemożliwe do wykonania, gdyby otaczający nas 

świat społeczny i materialny nie był przystosowany do naszych możliwości. Z pers-

pektywy osoby pełnosprawnej niezauważalne są bariery, z którymi mają do czynienia 

osoby z niepełnosprawnościami (ze szczególnymi potrzebami). Wyjście z domu, wejście 

do domu, przemieszczanie się po miejscowości, spotkanie ze znajomymi, załatwienie 

sprawy w urzędzie – można wymieniać bez końca czynności, z którymi większość 

z nas nie ma problemów – dopóki nie okaże się, że nasze indywidualne cechy zesta-

wione z warunkami konstrukcji otoczenia spowodują, że stajemy się osobami ze szcze-

gólnymi potrzebami.  

Brak możliwości manualnych spowoduje, że skorzystanie z klamki stanie się 

niemożliwe – dłoń w gipsie versus okrągła klamka otwierana poprzez przekręcenie – 

wyjście/wejście do/z pomieszczenia okazuje się być niemożliwe bez pomocy osób 

trzecich. 

Noga w gipsie versus schody – codzienne ich pokonywanie staje się uciążliwe, lub 

wręcz wyklucza udział w jakiejś sferze życia prywatnego, publicznego. 

Te dwa przykłady pokazują, że nasze otoczenie materialne jest z reguły dostoso-

wane do możliwości osób pełnosprawnych, bez jakichkolwiek ograniczeń fizycznych, 

intelektualnych, sensorycznych itd. Wiedza o tym pozwala przystosować przestrzeń 

w sposób uniwersalny, umożliwiający korzystanie z niej przez wszystkich, bez 

względu na indywidualne możliwości i ograniczenia.  

„Otworzona”, poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań, przestrzeń publiczna 

(fizyczna, architektoniczna) staje się dostępna dla wszystkich członków społeczeństwa, 

mogą dzięki temu realizować swoje potrzeby, pasje, zainteresowania, relacje. Wymusza 

to, i sprzyja temu, szereg przepisów (część z nich wspomniano w tekście) odnoszących 

się do zapewnienia dostępności przestrzeni, usług publicznych. 

Celowo użyto określenia „otworzona przestrzeń”, w zamyśle mając dokonane 

zmiany, dostosowania organizacyjne, lokalowe, architektoniczne, techniczne, aby była 

ona dostępna dla wszystkich osób.  

Sposób „otwarcia” przestrzeni instytucji publicznych, prywatnych zwiększa uczest-

nictwo w nich osób z niepełnosprawnościami w roli pracowników tychże instytucji, 

klientów, gości. Umożliwia się swobodne wchodzenie do budynku przez odpowiednio 

szerokie wejście, przemieszczanie się po trasach wolnych od przeszkód, korzystanie 
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z komunikacji pionowej (dźwigi osobowe, platformy przyschodowe), dostęp do pomiesz-

czeń biurowych. 

Warto zrozumieć w jaki sposób „otwarcie” przestrzeni publicznej przyczynia się do 

zmiany naszych kompetencji społecznych. W naszym otoczeniu pojawiają się osoby 

(ze szczególnymi potrzebami), z którymi interakcje wymagają nowych kompetencji 

społecznych, umiejętności, czasami specjalistycznych kwalifikacji.  

Pojawia się specjalistyczny sprzęt, wymagający umiejętności w obsłudze. Może 

pojawić się sytuacja wymagająca umiejętności ratowniczych. Nie na wszystkie możliwe 

okoliczności współżycia społecznego jesteśmy przygotowani.  

Doświadczenie życiowe niektórym osobom dostarcza wiedzy, umiejętności 

pomagających we współżyciu społecznym pomiędzy różnymi kategoriami społecznymi. 

Dostarcza wiedzy i umiejętności przydatnych w korzystaniu ze specjalistycznego 

sprzętu, potrzebnego w określonych sytuacjach.  

Dzięki przeprowadzonym badaniom można stwierdzić, że obecność osób ze 

szczególnymi potrzebami w naszym otoczeniu nie zapełnia jeszcze luki kompeten-

cyjnej. Poprzez swoje doświadczenia życiowe możemy stać się specjalistami w zindy-

widualizowanej relacji (osoba z określoną niepełnosprawnością w rodzinie, w miejscu 

pracy). 

W dowolnym budynku zdarzyć może sytuacja awarii windy, schodów ruchomych, 

sytuacja zagrożenia. Następuje wówczas konieczność zlokalizowania i zadbania 

o osoby, które nie mogą samodzielnie opuścić obiektu. Potrzebna jest wiedza, jak 

postępować z daną kategorią osób, potrzebna jest wiedza i umiejętność użycia specjali-

stycznego sprzętu (krzesła ewakuacyjnego). 

Ważną informacją wynikająca z badań jest świadomość istnienia wokół nas osób ze 

szczególnymi potrzebami, co pobudza potrzebę posiadania kompetencji społecznych, 

sprzętowych, dzięki którym w razie potrzeby można udzielić wsparcia, pomocy osobie 

w potrzebie.  

W przytoczonym opisie doświadczeń pominięto cały ciąg działań związanych ze 

spełnieniem warunków formalnych w organizacji: zdiagnozowanie potrzeby posiadania 

rozwiązania (problem), określenie sposobu rozwiązania problemu (sprzęt, termino-

logia, specyfikacja techniczna), administrowanie rozwiązaniem problemu (zabezpie-

czenie środków finansowych, procedura poszukiwania dostawcy, zakup, dostawa, 

certyfikacja), wzmacnianie kompetencji (szkolenia z obsługi, informacja o dostępności 

sprzętu, przygotowanie indywidualnych planów ewakuacji), podtrzymywanie skutecz-

ności rozwiązania (konserwacja sprzętu, okresowe szkolenia przypominające). 
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Streszczenie 

Ustawa o dostępności wprowadziła w życie procedury wzmacniające uczestnictwo osób ze szczególnymi 

potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami) w życiu publicznym. Obowiązkowo każdy podmiot 

publiczny stwarza warunki architektoniczne, komunikacyjne, proceduralne umożliwiające samodzielne 

funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w budynku, na terenie zarządzanym przez podmiot 

publiczny. Zarządcy obiektów/terenów mają określone przepisami prawa obowiązki związane z bezpieczeń-

stwem osób przebywających w ich obrębie. Przepisy nie stanowią szczegółowych, specyficznych rozwiązań 

dostosowanych do konkretnej osoby z niepełnosprawnością. Pojawia się potrzeba zindywidualizowanego 

podejścia do sposobów ewakuacji.  

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, osoby z niepełnosprawnością, osoby ze szczególnymi potrzebami, 

ewakuacja, indywidualny plan ewakuacji 

Evacuation of people with disabilities. Implementation of the social norm in 

practice 

Abstract 

The Accessibility Act introduced procedures to strengthen the participation of people with special needs 

(including people with disabilities) in public life. It is obligatory for every public entity to create 

architectural, communication and procedural conditions enabling independent functioning of people with 

disabilities in the building, in the area managed by the public entity. Managers of facilities / areas have 

obligations specified by law related to the safety of people staying within them. The regulations do not 

constitute detailed, specific solutions tailored to a specific person with a disability. There is a need for an 

individualized approach to evacuation methods. 

Keywords: disability, people with disabilities, people with special needs, evacuation, individual evacuation 

plan 
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Uwagi teoretyczne na temat budowania pozytywnych 

relacji interpersonalnych (ze szczególnym 

uwzględnieniem technik skutecznej komunikacji, 

nastroju oraz asertywności) 

1. Wstęp  

Rozwój cywilizacyjny obejmuje różne obszary życia człowieka oraz społeczeństw. 

Postęp technologiczny, komunikacyjny, społeczny i wszelkie zmiany z nimi związane 

„dotykają” jednostek czy grup narodowościowych w sposób bardziej lub mniej 

namacalny. W relacjach międzyludzkich będących określonym schematem oczekiwa-

nych interakcji między partnerami zajmującymi pewne pozycje społeczne i pełniącymi 

związane z nimi role [1], które nie zawsze są pozytywne, widać niczym w soczewce 

jak łatwo można poprzez wykorzystanie siły nastroju, adekwatnej komunikacji oraz 

asertywności projektować zamierzony cel, to jest na przykład zawiązywać relacje, jak 

również skupiać się na osiągnięciu pełni szczęścia i poczucia spełnienia, wypełniając 

warunki socjalizacji. W obliczu pandemii koronawirusa umiejętności interpersonalne, 

działania wspólnotowe, współpraca i integracja zbiorowości społecznych będące –

według Grażyny Filipiak – najbardziej kreatywną formą komunikacji uległy zachwianiu 

z przyczyn obiektywnych. Dzisiaj w sytuacji co najmniej potrójnie granicznej, bo 

(po)pandemicznej i trwającego konfliktu zbrojnego oraz ruchów emigracyjnych 

kreowanie – w wymiarze globalnym (a nie tylko lokalnym) – umiejętności budowania 

i rozwijania pozytywnych relacji odgrywa niebywale istotną rolę konsolidacyjną. 

Tworzenie tych umiejętności może okazać się zbawienne w bliskiej i odległej 

przyszłości, zarówno dla poszczególnych krajów, jak i świata 2. 

Funkcjonowanie w sferze/płaszczyźnie pozytywnych relacji to czerpanie radości 

z życia i spełnianie swoich potrzeb akceptacji, zrozumienia, dzielenie się swoim opty-

mizmem z innymi, kształtowanie odporności na stres, niepowodzenia czy też wrogość. 

Podejmowanie zwieńczonego sukcesem wysiłku budowania pozytywnych relacji 

interpersonalnych jest niezwykle istotne dla nas wszystkich bez względu na wiek, 

pochodzenie, płeć czy pełnione role społeczne i zajmowane stanowiska. Wysiłek ten 

jest podejmowany przy każdorazowym wchodzeniu w relacje z innymi ludźmi i zwykle 

kończy się podniesieniem skuteczności efektywnego komunikowania się. Umiejętność 

wykorzystania kompetencji społecznych i interpersonalnych zapewnia skuteczność 

w dążeniu do realizacji celów, jakimi są osiągnięcie satysfakcjonującej pozycji spo-

łecznej i dobre relacje w społeczeństwie, a także dążeń osobistych – a dokładniej 

realizacji własnych pragnień.  

Celem pracy jest wykazanie zależności pomiędzy nastrojem, komunikacją i aser-

tywnością a budowaniem pozytywnych relacji interpersonalnych na podstawie tez 

zgromadzonych głównie przez badaczy prowadzących analizy o charakterze psycho-

logicznym i socjologicznym. Znajomość mechanizmów oddziaływania przytoczonych 

wyżej czynników umożliwia z jednej strony jednostce lepsze poznanie siebie i ota-
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czającej ją rzeczywistości, z drugiej zaś – odnalezienie się już nie tyle jednostek, co 

społeczeństw w trudnej współczesnej teraźniejszości targanej skutkami trwającej 

pandemii oraz konfliktów zbrojnych.  

Zamierzeniem głównym jest nie tyle syntetyczny przegląd tez formułowanych 

przez znawców przedmiotu analiz, ile na jego podstawie zaapelowanie czy wręcz 

wyczulenie/zaalarmowanie także do przedstawicieli różnych środowisk pozaaka-

demickich; świadomych odbiorców cechujących się umiejętnością odkodowania 

tekstów naukowych – o to, jak skutecznie i mądrze wykorzystywać analizowane 

w niniejszym opracowaniu umiejętności w trudnej w wymiarze globalnym teraź-

niejszości oraz przyszłości jednostek, narodów, krajów i świata.  

2. Relacje interpersonalne 

Człowiek jako istota społeczna jest uwikłany w różne związki na każdym etapie 

swojego życia. Są to relacje interpersonalne, które mogą mieć charakter przelotny lub 

długotrwały oraz polegają na wymianie uczuć lub postaw, ich akceptacji lub 

odrzuceniu, czasem częściowym lub całkowitym, a całość z kolei wpływa na wzmac-

nianie lub potwierdzanie własnych uczuć, idei, postrzegania własnej osoby. Wynika to 

z potrzeby zapewnienia sobie kontaktów z innymi jednostkami oraz zaspokajania 

potrzeby przynależności i przywiązania. Przyczynami oddziaływania interperso-

nalnego są m.in. atrakcyjność fizyczna, podobieństwo, komplementarność, korzyści 

i kompetencje, bliskość z innymi oraz ujawnianie siebie.  

W ten sposób budujemy codziennie relacje interpersonalne o zróżnicowanym 

charakterze a jakość związków i ich charakter kształtujemy całkowicie świadomie, 

dostosowując ich zabarwienie do swoich potrzeb. Najkorzystniejsze relacje interper-

sonalne są tworzone na bazie pozytywnych zachowań, które mają za zadanie wspierać 

zawiązaną i rozwijającą się strukturę.  

Co zatem wpływa na budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych? Między 

innymi nastrój, komunikacja oraz asertywność. 

Nawiązanie relacji personalnych jest uwarunkowane szeregiem posiadanych 

umiejętności społecznych wykorzystywanych w budowaniu zależności społecznych. 

Są to tzw. umiejętności miękkie, które wykorzystujemy, by osiągnąć zamierzone oso-

biste cele związane z oczekiwaną skutecznością oraz inicjowania i podtrzymania 

zbudowanych pozytywnych relacji interpersonalnych. Wysoka sprawność społeczna 

zależna jest od poziomu wykształcenia i posługiwania się umiejętnością nawiązywania 

kontaktu z innymi, komunikacji, negocjacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów, 

pracy zespołowej, wywierania wpływu, delegowania uprawnień i adaptacji społecznej.  

Budowanie relacji interpersonalnych o nacechowaniu pozytywnym nie każdemu 

udaje się przeprowadzić z jednakową skutecznością, gdyż nie wszyscy mają łatwość 

nawiązania i utrzymania kontaktu lub nie otrzymali poprawnych wzorców w środo-

wisku domowym. Inną przeszkodą w nawiązaniu relacji stanowią trudności natury 

osobistej, mianowicie niskie poczucie własnej wartości. Osiągnięcie satysfakcji 

i szczęścia jest niejako konsekwencją umiejętności budowania bliskości, przyjaźni, 

autentycznych relacji w domu, pracy, wśród znajomych i krewnych. Wyzbycie się 

egoizmu i egocentryzmu pozwala na zjednanie sobie kręgu osób gotowych do akce-

ptacji i zrozumienia nadawcy/odbiorcy w autentycznej, szczerej i otwartej relacji, gdzie 

wyznaczanie swoich granic i respektowanie cudzych nie wymusza pokonywania 
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własnych barier, a jedynie je uświadamia, zaś komunikowanie ograniczeń własnych 

nie jest interpretowane jako atak, lecz asertywność.  

Helena Sęk uważa, że efektywne funkcjonowanie w kontaktach z innymi nazywane 

jest m.in. inteligencją społeczną lub emocjonalną. Bardzo ważny jest tu element 

społeczny, który odpowiada za prawidłowe przystosowanie się do środowiska poprzez 

wykorzystanie posiadanych zasobów społecznych zdolności. Umożliwiają one trafne 

przetwarzanie informacji o charakterze społecznym i reagowanie adekwatne do sytuacji 

3. Proces ten omawia szczegółowo Agnieszka Tomorowicz. Uwzględniając fakt, że 

poziom kompetencji społecznych zależy od inteligencji społecznej i inteligencji 

emocjonalnej, możliwe jest rozwijanie zdolności własnych w czasie treningu społecz-

nego poprzez osiąganie własnych celów, wykorzystując zachowania zgodne z oczeki-

waniami społecznymi, wspierając się umiejętnością przetwarzania informacji emocjo-

nalnych i kontrolując swój temperament 4.  

Proces inicjacji relacji, budowania i rozstania podlega etapom, które opisał Mark L. 

Knapp, wymieniając aż dziesięć faz podzielonych na trzy granicznie obejmujące się 

moduły. Mianowicie: zacieśnianie relacji obejmuje inicjowanie, eksperymentowanie, 

intensyfikowanie oraz integrowanie, co jest równocześnie początkiem podtrzymania 

relacji, następując tuż przed związkiem, po którym następuje odróżnianie się i wejście 

w fazę rozluźnienia relacji, czyli ograniczanie, stagnację, unikanie i zakończenie 5. 

3. Nastrój, emocja, inteligencja, relacje 

Zgodnie z definicją przedstawioną w „Psychologii akademickiej” nastrój jest 

stanem mniej intensywnym niż emocja, przy czym utrzymuje się dłużej niż ona sama. 

Może mieć charakter pozytywny, który, jako podwyższony, nastraja pozytywnie wobec 

następujących wydarzeń lub negatywny, co sprawia, że świat postrzegany jest 

pesymistycznie; dotyka wszystkich ludzi ma więc charakter uniwersalny 6. Umiarko-

wana intensywność, brak wyraźnego odniesienia i komponentu pobudzenia fizjolo-

gicznego wpływa na decyzję w interpretacji docierającego bodźca, kształtując w ten 

sposób osąd i kierując zachowaniem. Pozytywne doświadczenie wywołuje pozytywne 

skojarzenie i pozytywną reakcję w danej sytuacji, co pozwala na większą twórczość 

i oryginalność, zwiększenie myślenia abstrakcyjnego i globalnego. Najważniejsze we 

wpływie pozytywnego nastroju na relację jest zachowanie człowieka świadomego 

instrumentalności własnego działania w momencie przeprowadzania działań zoriento-

wanych na osiągnięcie założonych efektów, czym sprzyja prospołeczności, zwiększonej 

uprzejmości i chęci współpracy w zadaniu, co zostało zaprezentowane przez Bogdana 

Wojciszkę i Wiesława Baryłę 7. 

Z kolei Anna Matczak i Katarzyna A. Knopp opisały wykorzystanie inteligencji 

emocjonalnej (znaczeniowo bliskiej intrapersonalnej – znajomość siebie samego) oraz 

inteligencji interpersonalnej (rozumienie innych, umiejętność postępowania z nimi, 

kształtowania ich postaw) w relacjach międzyludzkich jako warunku do adekwatnego 

reagowania na docierające bodźce, jakimi są prezentowane zróżnicowane zachowania 

rozmówcy i konstytuowania wartościowych kontaktów społecznych. Inteligencja emo-

cjonalna wspomaga relacje międzyludzkie, gdyż ułatwia nabywanie kompetencji 

społecznych oraz wzmaga zainteresowanie innymi ludźmi. Sprzyja uzyskaniu zwięk-

szonej satysfakcji z relacji i trwałości związku, gdyż taka jednostka lepiej funkcjonuje 

w obszarze społecznym 8, s. 103.  
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Inteligencja emocjonalna, społeczna, relacje interpersonalne, doświadczenia życio-

we zbierane przez jednostkę intensywnie przenikają się wzajemnie, sprzyjając 

prawidłowemu rozwojowi zdolności emocjonalnych i kompetencji społecznych, gdzie 

warunkiem jest stała aktywność społeczna będącą formą treningu doskonalącego. 

Korzystając z potencjału emocjonalnego jednostka nabywa i doskonali kompetencje 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych typu konflikt, co później determinuje 

zakończenie sukcesem podjętych prób nawiązania relacji oraz ich częstotliwość 

i intensywność. Wykorzystuje identyfikację pojawiających się emocji, ich źródło, 

dynamikę przebiegu i funkcje regulacyjne. Wybiera sposób reakcji najkorzystniejszy 

do sytuacji. W ten sposób może zmobilizować postronne osoby do działania, pocieszyć 

je czy wprowadzić w dobry nastrój, realizując plan działania i osiągając wyznaczony cel.  

Osoby o wyższej ogólnej inteligencji emocjonalnej i o wyższej zdolności asymi-

lowania emocji w procesy poznawcze oraz wyższą zdolność regulacji emocji są popu-

larniejsze w grupie od osób o niższym statucie socjometrycznym 8, s. 110. Podejmują 

wysiłki na rzecz społeczeństwa w formie aktywności prospołecznej typu wolontariat, 

rozwijając i tak wysoki poziom inteligencji emocjonalnej. Wykorzystują empatię, 

wrażliwość, otwartość do wykazywania zrozumienia w relacji, reagowania na stany 

rozmówcy i przewidywania jego potencjalnych działań. Rozwój pozytywnej relacji jest 

wspierany przez łagodność, wysoką wrażliwość, sprawność społeczną i zaufanie, 

uaktywniając współdziałanie i współzrozumienie.  

4. Komunikacja, jej formy i skuteczność komunikacyjna 

Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto definicję komunikacji (z łac. czas. 

communicare – udzielić komuś wiadomości, powiadamianie o czymś 9) ze Słownika 

języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka, który wyjaśnia, że proces ten 

to po prostu nieunikniona wymiana (komunikowanie się – SJP: komunikować się znaczy 

utrzymywać z kimś kontakt, porozumiewać się 10) lub dostarczanie informacji 

(komunikacja – SJP: komunikować – podawać coś do wiadomości, przekazywać jakąś 

informację, zawiadamiać o czymś 10) w złożonym interakcyjnym procesie społecz-

nym w określonym kontekście. Podkreślenia wymaga fakt, że zainteresowania 

specyfiką procesu komunikacji sięgają starożytności. Istota komunikowania, jego 

jakość oraz skuteczność są uwarunkowane wieloma czynnikami, stąd szerokie zainte-

resowanie nim takich dyscyplin jak filozofia, lingwistyka, socjologia, antropologia, 

psychologia oraz pedagogika. Roman Jacobson, rosyjski teoretyk komunikowania, 

określił schemat komunikacji językowej jako kierowanie przez nadawcę (funkcja 

emotywna – gdy komunikat skupiony na nadawcy) komunikatu (funkcja poetycka – 

gdy komunikat skupiony jest na samym sobie) do odbiorcy (funkcja konatywna – gdy 

komunikat skupiony na odbiorcy), gdzie efektywność komunikatu jest zależna od 

poprawnego zastosowania do kontekstu (funkcja poznawcza – gdy komunikat 

skupiony na kontekście) uchwytnego dla odbiorcy. Kontekst (funkcja fatyczna – gdy 

skupiony na kontakcie) może być zwerbalizowany lub możliwy do zwerbalizowania, 

a użyty kod (funkcja metajęzykowa – gdy skupiony jest na kodzie) musi być w pełni lub 

w części wspólny dla nadawcy i odbiorcy. Komunikacja nie istnieje bez kontaktu, czyli 

fizycznego kanału i psychicznego związku pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Spełniając te 

wszystkie warunki możliwe jest nawiązanie oraz kontynuowanie komunikacji 11. 
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W przypadku komunikacji potrzeba co najmniej dwóch osób, z których jedna jest 

odbiorcą. Gdy mowa o komunikowaniu się – komunikator ma do czynienia z co najmniej 

jedną osobą w funkcji odbiorcy i nadawcy. Z tego tytułu proces ten jako zjawisko 

społeczne cechuje dynamika, kreatywność, kontekst, wspólne znaki, stosunki, zależ-

ności, nieuchronność, nieodwracalność i zmienność; zachowania werbalne i niewerbalne. 

Każda osoba komunikująca się/ komunikująca kształtuje kontekst społeczny procesu 

oraz wpływa na jakość i skuteczność wymiany myśli, uczuć i opinii. Jeśli czyni to 

w sposób niewłaściwy, może doprowadzić do zniszczenia poprawnych relacji interper-

sonalnych i spowodować wiele szkód na polu osobistym, towarzyskim czy finan-

sowym.  

Komunikujemy informacyjnie, kiedy dążymy do wzajemnego porozumienia i zrozu-

mienia, omawiając wydarzenia, dzieląc się wiedzą oraz starając się robić to w sposób 

rzeczowy i obiektywny. Nawiązujemy nić porozumienia, dobierając adekwatną metodę 

do sytuacji i charakteru komunikatu: opisujemy, opowiadamy, relacjonujemy, demon-

strujemy. Budujemy zaufanie poprzez podawanie wiarygodnych treści, czasem w spo-

sób kreatywny, z uwzględnieniem doniosłości informacji i z ilustrowaniem jej, by lepiej 

była zrozumiana przez większą liczbę odbiorców. 

Odmiennym stylem cechuje się komunikowanie perswazyjne, ponieważ przy 

użyciu technik wpływania i nakłaniania do zmian wartościuje dostarczane treści na 

płaszczyźnie moralnej, emocjonalnej czy intelektualnej. Interaktywność zachodząca w 

tej relacji jest na tyle silna, że odbiorcy decydują się na akceptację proponowanych 

zmian i wprowadzenie ich w życie lub odrzucenie całkowite propozycji, co burzy już 

zawiązaną relację interpersonalną i pozostaje ona w pamięci odbiorcy w konotacji 

negatywnej.  

W celu budowania pozytywnych relacji interpersonalnych często podejmujemy 

próby poprawienia efektywności komunikowania się poprzez świadome usprawnianie 

umiejętności osobistych w zakresie kodowania, doboru kanału, pracę nad dekodowa-

niem własnym. Wprowadzane zmiany wynikają z potrzeby usuwania barier komunika-

cyjnych, m.in. stanów emocjonalnych (nadawcy i/lub odbiorcy), nadmiaru informacji 

w pojedynczym komunikacie, dostosowania treści przekazu do interlokutora. Uspraw-

nianiu podlega zarówna mowa (komunikacja werbalna), jak i gesty, mimika, ruch ciała 

(niewerbalna). 

Komunikacja jest zatem transmisją informacji, procesem, w którym uczestniczymy, 

chcemy rozumieć i być rozumiani, który nas łączy i pozwala na społeczną interakcję 

i jest mechanizmem umożliwiającym nawiązywanie, rozwijanie oraz zrywanie kontaktów 

międzyludzkich.  

Zaliczamy do nich komunikację werbalną (wykorzystanie słowa mówionego i pisa-

nego) i niewerbalną (wszędzie tam gdzie jest możliwość nawiązania kontaktu 

wzrokowego lub oglądania obrazów). Język służy do przedstawiania rzeczywistości 

dotyczącej przedmiotów, czynności czy abstrakcyjnych pojęć za pomocą znaków. 

Zbiór znaków w języku jest otwarty. Wynika to z faktu, że znakiem językowym jest 

każdy tekst, każda sformułowana wypowiedź posiadająca znaczenie. Jednostka posługu-

jąca się językiem może więc za pomocą jego systemu tworzyć nieskończoną liczbę 

nowych znaków, także takich, z którymi nigdy się wcześniej nie zetknęła. Tak więc 

język to nie tylko system znaków, ale szerzej – system tworzenia znaków. Semantyka 

wyznacza kierunki rozumowania. Przekaz informacji warunkują poza kodem m.in. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Znak_(semiotyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tekst_(semiotyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wypowied%C5%BA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Znaczenie
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kontekst czy kanał informacyjny, nie pozostawiając miejsca na domyślanie się lub 

nadinterpretację treści; język wraz z wykorzystaniem zmysłów skupia się na bodźcach 

zmysłowych w pierwszej kolejności, a dopiero potem na zwerbalizowanym meritum 

problemu. Związane to jest z denotacją i konotacją znaczeń wyrazów. Przy niespójności 

obu form komunikacji dochodzi do niepoprawnego dekodowania otrzymanego komu-

nikatu, co skutkuje nieporozumieniami czy też obniżeniem możliwości nawiązania 

pozytywnych relacji.  

Istnieją dwie formy komunikowania werbalnego: ustna i pisemna.  

Historycznie pierwszą była ustna, związana z wyrażaniem mowy, uczuć, 

ostrzegania o niebezpieczeństwie. Dopiero później odkryto sposoby przekazu pisemnego 

ewoluującego od rysunków naskalnych aż do współczesnych zaawansowanych 

technologicznie rozwiązań. Pozwala ona (komunikacja werbalna) na kierowanie 

konwersacją, uzyskiwaniem informacji zwrotnej, nawet zaangażowaniem partnera, 

choć w wybranych sytuacjach jest przyczyną wielu problemów.  

Forma pisemna to obecnie pisma urzędowe, maile, artykuły, książki, gazety oraz 

SMS-y. Mają charakter formalny, półformalny i nieformalny, w którym często nadawca 

przekazuje emocje za pomocą emotikonek. 

Sama umiejętność mówienia – jako artykułowanie dźwięków – to za mało. Potrzebne 

wykształcenie precyzji i jasności formułowania myśli, która będzie przekazywana 

w ustrukturyzowanej wypowiedzi z dopasowanym zakresem leksykalnym, tempem 

i długością trwania wypowiedzi do rozmówcy. Dobry orator reaguje na niewerbalne 

informacje zwrotne i moduluje głos, intonację, obrazowość i barwność wypowiedzi do 

słuchacza. Konwersacja zakończona sukcesem to kombinacja przekazu werbalnego, 

niewerbalnego i aktywnego słuchania. 

Nieważne co mówisz, tylko jak mówisz.  

Twierdzenie to nie wywołuje wątpliwości, zwłaszcza gdy mamy na uwadze barwę 

głosu, ton czy wykrzyknienia. Parajęzyk, czyli wokalne cechy głosu, jak i interferencje 

wokalne są naturalnie obecne w rozmowie. Istotna jest także mowa ciała, poczynając 

od naszego wyglądu zewnętrznego, który może przesądzić o zawiązaniu poprawnej 

relacji lub odrzuceniu jej, poprzez pozycję jaką przyjmujemy w czasie rozmowy, 

mimikę aż do długości pauz. Ciągłość przekazu niewerbalnego, często, nieświadomość 

wysyłanych i odbieranych sygnałów, również emocjonalnych, oraz wieloznaczność, 

którą można interpretować w zależności od sytuacji sprawia, że ten rodzaj komunikacji 

można by uznać za uniwersalny. Niemniej jednak jest on ograniczony kulturowo, 

a charakter uniwersalny ma mimika twarzy wyrażająca sześć podstawowych emocji: 

szczęście, strach, zaskoczenie, złość, odraza, smutek, o czym piszą Paul Ekman, Wallace 

V. Friesen i Phoebe Ellsworth 11. W tym katalogu postaw, gestów i obiektów 

znaleźć można szereg ruchów funkcjonujących w danym społeczeństwie. Nie sposób 

opisać tu wszystkich i jednoznacznie, lecz można przytoczyć przykłady z najbardziej 

popularną interpretacją przekazu, pamiętając, że podstawowymi funkcjami komunikacji 

niewerbalnej są regulatory (regulowanie zachowań konwersacyjnych), emblematy, 

które zastępują słowa, ekspresje wyrażające emocje, adaptery dopasowujące zachowanie 

do sytuacji oraz ostatecznie ilustratory będące dopełnieniem niewypowiedzianych 

informacji 12.  
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Nastawienie życzliwe jest utożsamiane z otwartą postawa ciała, lekko pochyloną  

w kierunku rozmówcy, uniesioną głową, rozszerzonymi źrenicami, kontaktem wzro-

kowym.  

Pozytywnie postrzegane gesty to np. te powyżej pasa, ukierunkowane pionowo ku 

górze. Należą do nich kciuk skierowany ku górze przez odbiorcę, wyrażający poparcie, 

aprobatę dla otrzymanej informacji od nadawcy, ręka podniesiona do wysokości głowy 

wewnętrzną stroną skierowaną do nadawcy, kierowanie spojrzenia na kolejne osoby 

uczestniczące w akcie komunikacji aby nawiązać kontakt wzrokowy, wywołując wra-

żenie ważności u odbiorcy. Ta funkcja o charakterze regulacyjnym pozwala na kontrolę 

i płynność konwersacji.  

Oczywiście ważna jest również gestykulacja, aby poprzeć i/lub podkreślić wagę 

argumentów, dotknięcie rozmówcy, np. przyjaznym poklepaniem po plecach lub barku, 

świadczy o kulturze, wychowaniu i świadomości kontekstu kulturowego. Niemniej 

jednak nadmiar tego typu ruchów będzie wprowadzać wrażenie wzburzenia u nadawcy, 

co zapewne zaburzy przekaz. 

Poprawę relacji można uzyskać nawet poprzez minimalny uśmiech i przymknięcie 

oczu, gdyż wywoła to pozytywne emocje. Są to zachowania wzmacniające przekaz 

dobrych intencji i przekaz werbalny. Naturalne zachowania skierowane do nadawcy są 

wypełnione emblematami oraz uzupełnieniami w celu np. mobilizowania go do zinten-

syfikowanego wysiłku podczas przekazywania komunikatu, by był on pełniejszy, 

wiarygodniejszy poprzez zwiększoną ilość epitetów czy emocji. 

Na kreowanie sceptycznego postrzegania wpływa zamknięta postawa ciała, brak 

kontaktu wzrokowego, przyjmowanie pozycji bokiem, chowanie rąk do kieszeni.  

Zbiór tych ruchów również jest obszerny. Między innymi skrzyżowanie rąk i nóg 

wskaże, że mamy do czynienia z osobą zamkniętą, małomówną, ostrożną w relacjach, 

negatywnie nastawioną do rozmówcy. Złapanie się za rękę z tyłu na plecach wykaże 

osobę pewną siebie, onieśmielająca i opanowaną, być może trudną w dyskusji. 

Niekorzystne wrażenie wywierają też kciuki pozostające poza kieszeniami lub złożenie 

rąk jak do modlitwy ze względu na podkreślanie swojej pewności siebie i nadawanie 

komunikatu z pozycji wyższej w stosunku do odbiorcy. Wiele mówi wyznaczony 

kierunek ustawienia stron stóp: skierowane na zewnątrz informują o chęci zakończenia 

rozmowy lub wykluczenia niektórych z interakcji. Podpieranie rękami głowy to infor-

macja o zmęczeniu lub znużeniu. Kłamcy przesłaniają usta, drapią się lub pocierają 

okolice szyi i kołnierzyka, ukrywają dłonie, szybko poruszają gałkami ocznymi prawo-

lewo, unikając kontaktu wzrokowego.  

Negatywne wrażenie wywołują zaciśnięte pięści, zmarszczone czoło lub brwi, 

płytki lub głośny oddech, nadmierna ruchliwość i sztywność ruchów, co może też pełnić 

funkcję moderującą, łagodząc stres odbiorcy informacji. 

Na wytworzenie skutecznej relacji ma też wpływ proksemika – dystans jaki wytwo-

rzony został i utrzymany, zredukowany lub powiększony pomiędzy członkami wymiany 

informacji, a wynikający z kontekstu kulturowego. Odległości w gronie odbiorców/ 

nadawców winny zapewnić wszystkim komfort i zachęcać do budowania relacji. 

Polisensoryczność komunikacji niewerbalnej wraz z jej ciągłym charakterem 

zasadniczo różni ją od komunikacji werbalnej. Niesłowny jej charakter zdaje się być 

pozalingwistyczny np. jeśli dotyczy zakochanych lub prymitywny, jeśli za przykład 

podamy okazywanie złości lub frustracji. I nawet w określonych warunkach, kiedy 
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wydaje się, że ta komunikacja jest mocno kontrolowana, okazuje się, że zawsze jest 

bezpośrednio powiązana z emocjami, które uzewnętrzniane są pomimo różnicy 

w pochodzeniu i wychowaniu rozmówców.  

Kwintesencją sukcesu w pozytywnej i produktywnej komunikacji jest spójność 

przekazu słownego z mową ciała. Odbiorca potrafi rozpoznać nieharmonijność otrzy-

manego komunikatu poprzez zauważenie niezgody w słowie, gestykulacji, emocji 

nadawcy. Chcąc osiągnąć zamierzony cel należy dostosować nie tylko kod, lecz także 

zestaw właściwych ruchów w obrębie całego ciała.  

Oprócz spójności słów z mową ciała powinno się uwzględniać umiejętności 

słuchania. Nieuświadomienie sobie niewłaściwego uczestnictwa w relacji, tzn. porów-

nywanie siebie i swojej sytuacji do sytuacji rozmówcy oraz snucie domysłów stwarza 

warunki do poniesienia porażki. Przytoczone modele zachowań należą do najczęściej 

popełnianych uchybień, które warto byłoby wyeliminować. W obu przypadkach 

odbiorca nie koncentruje się bowiem na osobie nadawcy, lecz po pierwsze – na 

przygotowaniu silniejszego kontrargumentu na bazie otrzymanych danych, po drugie –

na wynajdowaniu (na podstawie interpretowania wybiórczych elementów mowy ciała 

nadawcy) uzasadnień sprzecznych z komunikatem.  

Kolejnymi nawykami niesprzyjającymi rozwijaniu efektywnej komunikacji jest 

skupianie się na swojej odpowiedzi do usłyszanych treści, przerywanie czyjejś 

odpowiedzi czy słuchanie wybiórcze. Mechanizm selektywności percepcji jest bardzo 

intensywny. Mózg przechowuje wybrane informacje skategoryzowane jako ważne, 

natomiast pozostałe są pomijane, jakby nigdy nie zostały zwerbalizowane.  

Kształtowanie negatywnego osądu na podstawie etykiety rozmówcy może spowo-

dować zaszufladkowanie jego wypowiedzi zgodnie z jego postrzeganiem i nieprzywią-

zywanie wagi do otrzymywanych treści. Taki odbiór przypuszczalnie wprowadzi 

dyskutanta w stan znudzenia i/lub znużenia, co z kolei wywoła w nim tendencję do 

pogrążania się we własnych myślach po zabodźcowaniu go np. ciekawym skojarzeniem. 

W konsekwencji z polemisty stanie się biernym słuchaczem. Być może sam uświa-

domi sobie, że nie słuchał, lecz nie będzie w stanie stwierdzić jaka myśl/bodziec 

wywołała skupienie się na własnych rozważaniach. Sytuacja taka może być też wywo-

łana silnymi bodźcami zewnętrznymi, np. wszelkimi dystraktorami typu hałas, zapach, 

wzmożona aktywność innych osób w pomieszczeniu, nieodpowiednia temperatura, 

światło. 

Do innych trudności zaburzających sukces komunikacyjny można włączyć sprzeci-

wianie się rozmówcy z zamierzeniem uzyskania efektu podniesienia swojego statusu 

oraz brak umiejętności przyznania się do błędu. Podejmowanie działań zmierzających 

do unikania sytuacji, w których błędy własne byłyby widoczne, a przez to osoba mogłaby 

narazić się na krytykę, wynika z przekonania o byciu nieomylnym. Bez wątpienia 

w takim przypadku nie ma szansy na poprawę technik konwersacyjnych z uwagi na fakt 

stałej gotowości do przygotowywania dowodów na obronę własnych racji. Natomiast 

próby zmiany tematu następują w momencie znużenia lub wyczerpania bieżącym. 

Znacznie łatwiej wyeliminować bariery fizyczne (środowisko i hałas czy nawet 

zakłócenia spowodowane cechami nadawcy i/lub słuchacza) niż bariery intrapersonalne 

(tempo mówienia wobec tempa słuchania, przeciążenie wiadomościami i złożonością 

informacji, stany emocjonalne, osobowość człowieka, procesy postrzegania) czy inter-
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personalne (typ relacji, różnice kulturowe, język, płeć, niespójność komunikatów, 

filtrowanie, nastawienie) 13. 

Ważną regułą skutecznej komunikacji zmierzającej do zbudowania pozytywnej 

relacji jest aktywne słuchanie: stwarzanie warunków ułatwiających proces wymiany 

informacji. Zaangażowanie odbiorcy widoczne jest w jego reagowaniu na język ciała 

nadawcy, potakiwanie od czasu do czasu, mimikę (uśmiech), utrzymywanie kontaktu 

wzrokowego, zadawanie pytań (najlepiej otwartych), parafrazowanie (szczególnie 

ważne w sytuacjach konfliktowych, ponieważ m.in. umożliwia prawidłowe zrozumienie 

nadawcy, zdefiniowanie uwarunkowań danej sytuacji, kontrolowanie rozmowy). 

Definicja leksemu „rozmowa” dowodzi, że to wzajemna wymiana myśli za pomocą 

słów 14. Rozmowa – rzeczownik utworzony od czasownika „rozmówić” – znaczył 

pierwotnie: powiedzieć o czymś dokładnie, rozpatrzyć coś mówiąc. Rozmowa to 

dialog; przekaz współtworzony przez ludzi, którzyświadomie mówią do siebie 

nawzajem i siebie słuchają w ramach wspólnieakceptowanej relacji. Toczy się ona 

w języku zrozumiałym dla rozmawiających, odbywa się w wybranym miejscu i trwa 

przez pewien czas. Może być przygotowana. Przebiega od początku do końca.Wymaga 

też czasem milczenia potrzebnego do zebrania myśli czy rozproszenia nieproduk-

tywnej interakcji. Może być zatem wznawiana (także utrwalana). Ocenie podlegać 

mogą zarówno treść, jak i sposób prowadzenia rozmowy, a także osoby w niej 

uczestniczące. Jest to zawsze działanie celowe, choć temat i efekt nie zawsze muszą 

być werbalizowane. Parafrazowanie i otwartość na poglądy innych, udzielanie stosow-

nych odpowiedzi zachęca do kontynuowania konwersacji. Zwroty grzecznościowe 

oraz dostrojenie się do rozmówcy zapewniają jego przychylność, a empatyczność 

kierowana w jego stronę odbierana jest jako przejaw zrozumienia i wsparcia.  

Działania proponowane w ramach aktywnego słuchania wiążą się z zapewnieniem 

odbiorcy informacji zwrotnej przez nadawcę. Wówczas odbiorca staje się nadawcą. 

Proces ten to sprzężenie zwrotne, które może być bezpośrednie, pośrednie lub odsu-

nięte w czasie. 

5. Asertywność 

Asertywność (z łac. assertio‘wyzwolenie’; z ang. assertiveness ‘pewność siebie, 

stanowczość’) jest umiejętnością polegającą na jasnym i zdecydowanym mówieniu 

o swoich potrzebach, uczuciach i opiniach oraz wymaganiu od innych ludzi uszanowania 

własnych praw bez naruszania ich praw 14. Asertywny komunikator jest otwarty, 

uczciwy i bezpośredni. Jest gotowy do przyjęcia krytyki, pochwały; potrafi słuchać 

i adekwatnie reagować. Szanuje siebie i swojego rozmówcę, cechuje go stanowczość 

i gotowość do wypracowania kompromisu. Katalog zachowań asertywnych można by 

tu poszerzać o kolejne przykłady, ponieważ asertywność jest zdolnością nabywaną 

i kształconą przez całe życie poprzez wchodzenie w relacje z różnymi ludźmi. Ta wielka 

umiejętność negocjacji i osiągnięcia kompromisu kluczowo wpływa na kształtowanie 

poprawnych relacji oraz jest autorem polepszania poziomu życia i wzajemnego 

szacunku z rozmówcą, osiągając poziom równorzędny z nim.  

Postawa asertywna to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają 

swoje myśli, preferencje, uczucia i przekonania, poglądy oraz wartości, bez 

odczuwania wewnętrznego dyskomfortu, ale jednocześnie nie lekceważąc 

swoich rozmówców 15. 
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Profesor psychologii Herbert Fensterheim opracował pięć zasad asertywnego 

człowieka: 

1. Masz prawo do wyrażania siebie, swoich opinii, potrzeb, uczuć – tak długo, 

dopóki nie ranisz innych.  

2. Masz prawo do zachowania swojej godności poprzez asertywne zachowanie – 

nawet jeśli rani to kogoś innego – dopóki twoje intencje nie są agresywne.  

3. Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb – dopóki uznajesz, że druga 

osoba ma prawo odmówić. 

4. Są sytuacje, w których kwestia praw poszczególnych osób nie jest jasna. Zawsze 

jednak masz prawo do przedyskutowania tej sytuacji z drugą osobą.  
5. Masz prawo do korzystania ze swoich praw [16]. 

Stosowanie powyższego kanonu skutkuje budowaniem poprawnych relacji, 

zyskiwaniem prawdziwych przyjaciół, podnosi poczucie własnej wartości, zapewnia 

wewnętrzną harmonię poprzez niepodejmowanie działań sprzecznych z samym sobą, 

propaguje otwartość na innych (punkt 3 i 4) oraz najważniejsze: świadome korzystanie 

z własnych praw. Bezcenne zasady szczęśliwego człowieka.  

Helena Sęk definiuje asertywność jako kompetencję umożliwiającą poprawne funk-

cjonowanie w społeczeństwie, na którą to kompetencje składają się: umiejętność ekspresji, 

autoprezentacja własnego „ja” i biegłość językowa. W zachowaniach asertywnych 

wyróżnia trzy rodzaje umiejętności: obejmujące obszar ekspresyjny, interpersonalny 

oraz zadaniowy. Wyrażanie uczuć oraz pragnień za pośrednictwem komunikatów 

werbalnych i niewerbalnych zostało zakwalifikowane do części ekspresyjnej, podczas 

gdy komunikowanie się, obrona własnego stanowiska, nawiązanie kontaktu, reakcje na 

spersonalizowane informacje pozytywne i negatywne do grupy umiejętności inter-

personalnych. Działania zadaniowe obejmują dochodzenie swoich praw, obronę 

poszkodowanego, zdobywanie środków do realizacji własnych celów, pokonywanie 

przeszkód oraz realizację innowacji 17. 

Richard S. Lazarus zdefiniował asertywność jako umiejętność inicjowania, podtrzy-

mania i zakończenia rozmowy w czasie której wykazywana jest zdolność do obrony 

własnego stanowiska i odmowy, umiejętność proszenia o przysługę lub pomoc, doko-

nywana jest ekspresja emocji pozytywnych i negatywnych oraz następuje wywołanie 

pozytywnych emocji w otoczeniu 18.  

Zachowania asertywne cechuje szacunek do samego siebie, bezpośredniość, 

stanowczość, uczciwość oraz szacunek dla drugiej osoby. Głównymi dostrzeganymi 

wyznacznikami asertywności w relacjach interpersonalnych są elementy fizycznego 

sposobu bycia, np. postura ciała, która powinna być swobodna i otwarta na rozmówcę, 

a mimika i gestykulacja dopełnia obrazu przychylności czy dostępności. Utrzymywanie 

kontaktu wzrokowego oraz prozodia głosu wspiera komunikat typu „JA” nie 

naruszając praw innych osób.  

Osoby o wysokiej samoocenie w kontaktach interpersonalnych prezentują cechy 

wzbudzające sympatię, werbalizują pochwały i akceptację rozmówcy oraz zgadzają się 

z nim. Wyrażają również gotowość do oddania przysługi. Ta asertywna strategia 

nazywa się ingracjacją i obok autopromocji, która skupia się na przekazywaniu treści 

przerysowanych oraz niezgodnych z prawdą jest sposobem na wykreowanie u rozmówcy 

pozytywnego wizerunku samego siebie. Towarzyszyć może temu przedstawianie się 

jako osoby nieskazitelnej moralnie lub odwrotnie, jako zastraszającej, pełnej siły 
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i agresji. Osoby o niskiej samoocenie podejmują obronne techniki autopromocji, wśród 

których należy wymienić samoutrudnianie, wymówki, usprawiedliwianie, przeprosiny 

i suplikację 4.  

Wybór właściwej techniki do kreowania pozytywnej relacji zależy zarówno od 

samoświadomości własnej osoby, jak i od wiedzy, jaką posiadamy o swoim postrzeganiu 

przez środowisko. Nie bez znaczenia jest tu temperament i cel, jaki stawiamy, kiedy 

następuje inicjacja relacji interpersonalnych.  

W relacjach międzyludzkich należy też uwzględnić motywację. Prawidłowe 

stosunki zależą również od umiejętności podporządkowania się normom odgórnie 

ustalonym przez grupę. W tym wypadku umiejętność asertywnej odmowy, gdzie 

priorytetem jest dbałość o własne emocje i osiąganie własnych celów jest zrówno-

ważona lub niewyeksponowana. Osiągnięcie celu wyższego, jakim jest wejście w grupę 

i adaptacja w niej są ważniejsze od wykazywania się asertywnością. Odbywa się to 

kosztem częściowej utraty własnej tożsamości czy indywidualności, ale za pozyskaniem 

wsparcia grupy i przynależności do niej. Należy jednak pamiętać, że każdy człowiek 

ma inną tolerancję na przesuwanie ustalonych swoich wewnętrznych zasad podporząd-

kowywania się innym, np. autorytetom, liderom grup. Po przekroczeniu swoich 

wewnętrznych granic jednostka może zacząć odczuwać stres, który może doprowadzić 

do obniżonej samooceny i wewnętrznych konfliktów, co doprowadzi do zachwiania 

pozytywnych relacji pomiędzy nią a grupą lub jej jednostkami.  

Rozwijanie asertywności można wspomagać poprzez stosowanie odpowiednich 

technik. Należą do nich: sandwich feedback (informacja negatywna jest przekazana 

przed i po pozytywnej w trzyczęściowej informacji), technika zdartej płyty, kiedy 

każdorazowo odmawiamy, używając różnorodnych słów, wyrażając swoją dezaprobatę, 

a także metoda FUO (Fakt – Ustosunkowanie – Oczekiwania) wykorzystywana do rze-

czowego przedstawienia sytuacji, opisania swoich uczuć w związku z nią i wyrażenia 

oczekiwań wynikających z ww. okoliczności.  

Emocjonalna niezależność od rozmówców pozwala na przeniesienie koncentracji 

uwagi na cel rozmowy z zainteresowania tym, co myślą inni. Stąd asertywność jest 

narzędziem efektywnej komunikacji bez manipulacji 19. Im wyższy poziom samoo-

ceny i samoakceptacji, tym liczniejsze zachowania asertywne, które są źródłem 

czerpania radości z życia i stałego konsekwentnego realizowania własnych potrzeb 

z poszanowaniem otaczającego środowiska. Zachodzi spójność w zachowaniach 

werbalnych i niewerbalnych, a one same są adekwatne do kontekstu, kanału i kodu. 

Asertywny sposób komunikacji jest jednoznaczny i nie pozostawia niedomówień. 

Wpływa to na postrzeganie samego siebie i innych oraz siebie przez innych. To 

poczucie świadomości społecznej sprzyja lepszemu zarządzaniu sobą, radzeniu sobie ze 

stresem i własnym potencjałem oraz odróżnia od zachowań uległych, agresywnych 

i manipulacyjnych. 

6. Podsumowanie  

Głównym celem pracy było wykazanie zależności pomiędzy nastrojem, komuni-

kacją i asertywnością a budowaniem pozytywnych relacji interpersonalnych. Z zebranej 

dostępnej literatury przedmiotowej wynika jednoznacznie, że tworzenie pozytywnych 

relacji warunkuje pozytywne/dobre/wartościowe życie. Życie uważne i rozważne to, 

jak wskazują Avigail Lev, Michelle Skeen, Matthew McKay oraz Patrick Fanning, 
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wykształcenie elastyczności behawioralnej pozwalającej na szybkie dopasowanie się 

do bieżącej sytuacji społecznej, co wpłynie pozytywnie na międzyludzkie zależności, 

a odcięcie się od negatywnego postrzegania własnej osoby i budowanie wiary we własne 

siły i akceptację własnego ja znacząco wpłynie na pryzmat budowania związków 20. 

Nie ulega zatem wątpliwości fakt, iż należy skorygować niepoprawny schemat budo-

wania stosunków poprzez eliminację czynników zniekształcających tworzącą się relację, 

tj. chociażby przechwalanie się, krytykowanie czy atakowanie innych. Kontrolowanie 

unikania atakowania rozmówcy czy obwiniania go spowoduje wypracowanie nowego 

schematu zmierzającego do zmiany przekonań o własnym ja i natury więzów z innymi. 

W zgodnej z założeniami teoretycznymi klasycznej komunikacji, tzn. wartościowej 

(skupionej na tym, aby interlokutorzy czuli się w swojej obecności dobrze) zawsze 

należy pamiętać o uśmiechu, empatii, szacunku czy elastyczności. 

Za Agnieszką Zblewską autorką strony https://psychologiazycia.com: wprowadzenie 

drobnych, lecz codziennych, afirmacji życia poprawi dobrostan praktykującego i wpłynie 

pozytywnie na tworzone przez niego relacje, gdyż zaczął je modyfikować, wprowadzając 

zmiany w sobie. Trwanie w dobrych relacjach z innymi oraz prezentowanie przyjaciel-

skiego nastawienia poprzez np. radosny i spokojny stosunek do rozmówcy to kreowanie 

własnego wizerunku jako dobrego przyjaciela starającego się zrozumieć odczucia 

partnera. Aktywne słuchanie poparte uśmiechem manifestuje zaangażowanie w trakcie 

rozmowy a to może wpłynąć na budowanie szacunku, akceptacji oraz popularności 

wśród innych. Nie należy zapominać tu o pozostawaniu sobą w czasie realizacji celów 

własnych. Wypełnianie rozmowy radością i życzliwością sprzyja niewerbalnemu 

zachęcaniu rozmówców do odwzajemniania doznań, wspomaga umiejętność przeba-

czania czy przepraszania. Spędzanie czasu z innymi ludźmi i podejmowanie wysiłku 

do zrozumienia ich żartów wspiera budowanie pozytywnej aury wokół siebie. Podobnie 

jak harmonijne i spokojne relacje są atrakcyjne dla wszystkich uczestników komuni-

kacji i wpływają na nich korzystnie i nawet w sytuacjach konfliktowych czy stresujących 

pozwalają zachować spokój i przytomność umysłu 20. Zasady te są niezmiernie 

ważne w sytuacji, kiedy więzy międzyludzkie uległy rozluźnieniu przez czynniki zewnę-

trzne, takie jak lockdown wywołany pandemią, czy konflikt zbrojny rosyjsko-ukraiński. 

Nauczanie umiejętności świadomego budowania pozytywnych relacji między-

ludzkich oraz tworzenie dobrych relacji interpersonalnych od nowa, ich odbudowa 

dostosowana do realiów współczesnego świata to z pewnością nie tyle podstawowe 

zadanie cywilizacyjne, ile jedno z większych wyzwań dzisiejszych społeczeństw. 
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Streszczenie  

Motywem napisania rozdziału było przedstawienie wniosków płynących z analizy piśmiennictwa przed-
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uwzględnieniem technik skutecznej komunikacji, nastroju oraz asertywności) 
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efektów, a więc możliwości wprowadzenia zmian we własnym postępowaniu, by poprawić swoją i innych 

jakość życia poprzez podniesienie poziomu satysfakcji z utrzymywanych relacji.  

Słowa kluczowe: nastrój, komunikacja, asertywność, relacje interpersonalne  

Theoretical remarks about building positive relationships (with particular 

reference to techniques of successful communication, mood and assertiveness) 

Abstract  

Presentation of the result of studies within written researches in this subject area to answer the question 

how mood, communication and assertiveness influence building positive interpersonal relationships was 

the main motif to write this chapter. The main problem in this present case consists in defining proper 

behaviour aiming at forming and maintaining satisfying human relationship. To achieve the target an 

analysis of the three described factors was held. Additionally, the core of demanded human reactions and 

behaviours was outlined and stressed as the key variables in forming expected results and so the 

possibilities of implementing changes in own’s code of behaviour to upgrade the quality of life for oneslf 

and others by enhancing the satisfaction level from maintained relationships.  

Keywords: mood, communication, assertiveness, interpersonal relationships 
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Jarosław Rutkowski1 

Ośrodek pomocy społecznej w perspektywie budowania 

działań interdyscyplinarnych  

1. Wstęp  

Współczesne problemy społeczne są zjawiskami o złożonej naturze, dlatego ich 

rozwiązywanie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej wymaga wyjścia 

poza utrwalone, dyrektywne schematy działania. Krystyna Faliszek wskazuje, że  

w większości samorządów lokalnych sferę pomocy społecznej traktuje się 

trochę jak kłopotliwą, wstydliwą sprawę. Często władze lokalne lekceważą te 

problemy, bo wydaje im się, że pieniądze i wysiłki zaangażowane w pomoc dla 

ludzi dotkniętych problemami społecznymi to inwestycje „zmarnowane”, bo 

nie przynoszą żadnych konkretnych korzyści (takich, jakie przynoszą na 

przykład inwestycje infrastrukturalne, nowe miejsca pracy, co przekłada się na 

interesy polityczne i szanse wyborcze) [1].  

To wciąż aktualne rozpoznanie stanu rzeczy, które doskonale znają specjaliści 

pracujący w ośrodkach pomocy społecznej.  

Uwarunkowania architektury organizacyjnej ośrodka pomocy społecznej są 

osadzone w lokalnej polityce społecznej [2] i kulturze politycznej [3]. Wynikająca 

z tego praktyka organizowania pomocy społecznej przez organy administracji samo-

rządowej, a także praktyka nadzoru i kontroli przez przedstawicieli samorządu 

lokalnego działań podległej jednostki organizacyjnej profiluje ofertę pomocy społecznej. 

W związku z powyższym istnieje potrzeba przemyślenia aktywności ośrodka pomocy 

społecznej wobec zróżnicowanych i zmieniających się wyzwań współczesnych.  

Warto zauważyć, że ośrodki pomocy społecznej są często analizowane w ramach 

dyskursu publicznego jako technokratyczne, nieskuteczne instytucje publiczne. Jedno-

cześnie ośrodki pomocy społecznej postrzega się jako centra administracyjne o specy-

ficznie kierunkowym, pomocowym profilu działania, zaangażowane w sprawy ważne 

dla życia mieszkańców we wspólnotach lokalnych gmin. 

Tymczasem pomoc społeczna to delikatna materia, gdyż jest bezpośrednio 

związana z ludzkimi problemami, te zaś wymagają długotrwałej, zaplanowanej 

i konsekwentnej pracy [4].  

Zarazem w wielu gminach owa planowa praca z troską o wzmocnienie kondycji 

życiowej mieszkańców jest realizowana przez ośrodki pomocy społecznej. Zatem 

można zapytać – w jaki sposób rozwijać z powodzeniem ofertę pomocy?, w jaki 

sposób ośrodek pomocy społecznej może budować działania interdyscyplinarne dla 

dobra wspólnego?  

 
1 jaroslaw.rutkowski@phdstud.ug.edu.pl, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański.  
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Być może dopiero nadchodzi czas najpełniejszego rozwoju instytucji pomocy 

społecznej, rozwoju uniwersalnych usług społecznych, aktywizacji mieszkańców 

uśpionych społeczności lokalnych, intensywnych działań reintegracyjnych osób 

zależnych, migrantów. Być może nadchodzi czas bezpiecznego i twórczego 

środowiska pracy (przyp. – J.R.) profesjonalnych pracowników, nastawionych 

na interdyscyplinarne i międzysektorowe działania, gotowych wdrażać nowe 

rozwiązania i animować zmiany społeczne [4, s. 167].  

Dlatego celem artykułu jest refleksja teoretyczna na temat ośrodka pomocy 

społecznej w perspektywie budowania działań interdyscyplinarnych. Jednocześnie 

proponowany tekst jest zaproszeniem do współmyślenia o ośrodku pomocy społecznej 

jako wielozadaniowej instytucji publicznej, poszukującej rozwiązań narastających 

problemów, a także budującej warsztaty dialogu i przestrzenie troski o potrzeby 

mieszkańców. 

2. Społeczno-pedagogiczna orientacja działania  

W polskim systemie pomocy społecznej kluczową rolę pełnią ośrodki pomocy 

społecznej. To właśnie te jednostki organizacyjne pomocy społecznej, umiejscowione 

we wspólnotach lokalnych na terenach gmin realizują działania na rzecz zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb oraz poprawy jakości życia ludzi cierpiących, potrzebujących 

wsparcia, nieuprzywilejowanych. 

Niestety można dostrzec w wielu ośrodkach pomocy społecznej, występujący od lat 

brak konceptualnego i dialogicznego zaangażowania przedstawicieli samorządu gmin-

nego w sprawy problemów społecznych i organizację pracy tej specjalistycznej instytucji 

publicznej. W rezultacie taka pasywność przedstawicieli samorządu oraz kierownictwa 

instytucji ma negatywny wpływ na organizację pracy ośrodków pomocy społecznej. 

Znajduje to wyraz w ich codziennym funkcjonowaniu, w tym niedostateczne rozpoz-

nanie i niewykazywanie rzeczywistych potrzeb społecznych w gminach, nieplanowanie 

budżetu na podstawie faktycznych potrzeb, zatrudnianie niedostatecznej liczby 

pracowników socjalnych w stosunku do realnych potrzeb i nałożonych zadań, zbyt 

niskie wynagrodzenia, niekonkurencyjne na rynku pracy, wyposażenie i warunki pracy 

nieadekwatne do wykonywanych zadań, zagrożeń pracy w biurze i w terenie, brak 

wsparcia i potrzebnych szkoleń [5]. 

Wobec powyższego warto odczytać działania profesjonalne ośrodka pomocy 

społecznej na polu praktyki społecznej. W tym zakresie można wskazać na działalność 

zorganizowaną, kompleksową2, interakcyjne stanowienie celów oraz sposób działania 

zakorzeniony w tradycji pedagogiki społecznej, orientującej działania na sprawy 

społeczne – jednostkowe i grupowe. Zorientowanie działań profesjonalnych na 

człowieka w takim ujęciu wiąże się z  

 
2 Ewa Marynowicz-Hetka wyjaśnia, że kompleksowość wynika ze stopnia złożoności owej praktyki 

i oczekiwań do całościowego ujmowania (sfery życia) jednostek w toku ich życia [7]. Za Edgarem Morinem 

warto wskazać, że aby poznać, trzeba się podzielić/odseparować. Trzeba zróżnicować dyscypliny, oddzielić 

przedmioty badań, elementy, trzeba to zrobić, ale pod warunkiem, że to, co zostało oddzielone, będzie mogło 

być na nowo połączone. Tak rozumiane kompleksowe myślenie wymaga wieloaspektowej analizy i opra-

cowania projektów kompleksowej optymalizacji praktyki [7].  
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odnajdywaniem humanistycznego wymiaru relacji opartej na poszukiwaniu, 

ujawnianiu sił środowiska życia jednostki i działania dla owego środowiska, 

a także poprzez nie, zmierzając do tworzenia społeczności, pojmowanej jako 

wspólnota podzielająca te same wartości. Jest to aktywność systematyczna, 

ciągła, zawierająca niezbędne cechy procesu, takie jak antycypacja następstw 

i racjonalizacja, poprzez uprzedni namysł, projektowanych działań zoriento-

wanych na przekształcanie i optymalizację [8]. 

Ramę konceptualną dla takiego ujęcia wyznacza perspektywa społeczno- 

-pedagogiczna.  

Społeczno-pedagogiczny punkt widzenia na pole praktyki wyraża się 

szczególnie w zainteresowaniu mechanizmami transformacji sprzyjającymi 

przekształcaniu środowiska życia. Ważne jest to, że owo przekształcanie nie 

jest burzeniem, tylko stopniowym modyfikowaniem dokonywanym dla 

środowiska życia razem z uczestnikami tego pola aktywności i poprzez nich, 

dzięki odkryciu sił indywidualnych i zbiorowych, które mogą stanowić 

potencjały/zasoby dokonujących się zmian [7, s. 71]. 

Ramy konceptualne społeczno-pedagogicznego punktu widzenia na pole 

praktyki strukturyzują dwie tezy. Pierwszą z nich jest uznanie, że całość 

konceptualna mieści się w przestrzeni mezostrukturalnej i zorganizowana jest 

wokół kategorii działania/aktywności. Odniesienia ontologiczne tej aktyw-

ności wpisują się w dwa paradygmaty. Jednym z nich jest paradygmat huma-

nistyczny, w którym koncepcja człowieka jako podmiotu działania i jako 

uczestnika pola aktywności wyrażana jest dwoiście, poprzez wskazanie z jednej 

strony na człowieka zdolnego do działania, z drugiej zaś na człowieka znajdują-

cego się w sytuacji zagrożenia i niekiedy oczekującego wsparcia i pomocy [9].  

Drugim jest relacyjny paradygmat działania niestrategicznego, które w odróż-

nieniu od działania strategicznego zorientowane jest na porozumienie, 

współdziałanie, intersubiektywne (uwspólnione) podzielanie doświadczeń i two-

rzenie nowej jakości akceptowanej przez uczestników danego pola praktyki [9].  

Takiej relacyjności warto poszukiwać i rozwijać ją w zakresie działań społecznie 

zaangażowanych ośrodka pomocy społecznej.  

Drugą tezą strukturyzującą ramę konceptualną społeczno-pedagogicznego 

punktu widzenia na pole praktyki jest zgoda na to, że określa ją kilka 

wymiarów, w tym ontologiczny i aksjologiczny. Wymiar ontologiczny 

społeczno-pedagogicznego punktu widzenia charakteryzuje pojemność wizji, 

znaczącą cechą jest jego kompleksowość (całościowość). Kompleksowość 

wynika ze stopnia złożoności owej praktyki i oczekiwań do całościowego 

ujmowania sfery życia i uzasadnienia konieczności przekształcania rzeczy-

wistości (pola praktyki). Wymiar aksjologiczny społeczno-pedagogicznego 

punktu widzenia na pole praktyki wyraża się w konstruowaniu instytucji 

symbolicznej. Aktywność pracowników ośrodka pomocy społecznej (przyp. – 

J.R.) w polu praktyki staje się działaniem społecznym wówczas, gdy polega na 

tworzeniu instytucji symbolicznej w środowisku życia jednostki. Ten proces 
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wytwarza nową instytucję (zespół norm i wartości), która znajduje się na styku 

instytucji realnej i wyobrażeniowej. Tworzenie instytucji symbolicznej odbywa 

się w związku relacyjnym, między jednostkami usytuowanymi w środowisku 

życia [9, s. 19-20]. 

Bez umiejscowienia aktywności ośrodka pomocy społecznej w codzienności 

wspólnoty lokalnej nie można budować skutecznej oferty pomocy, zróżnicowanych 

i optymalnych form wsparcia.  

Działanie w polu praktyki nabiera walorów działania społecznego poprzez 
konstruowanie intersubiektywnie uwspólnionego doświadczenia, stanowiącego 
podstawę budowania instytucji symbolicznej. Orientowanie tak rozumianego 
działania, uwzględniającego społeczno-pedagogiczny punkt widzenia, częściej 
ukierunkowane jest na poszukiwanie racji dla przyjętych rozwiązań w dyskusji 
i w interakcji, interpretacji sytuacji i tak rozumianego jej definiowania. Specy-
ficzny dla tego punktu widzenia jest model relacyjny rozwiązywania proble-
mów, sytuacji trudnych – indywidualnych i zbiorowych. Podkreśla on wagę 
oddziaływania intencjonalnego, tak charakterystycznego dla każdej aktywności 
pomocowej (przyp. – J.R.) [9, s. 21].  

Przyjęty punkt widzenia sprzyja też raczej odkrywaniu trzeciej drogi, 
mediowaniu niż nastawieniu na zarządzanie problemami i dystrybucję dóbr 
[7, s. 115-116].  

Specyfika aktywności w polu praktyki, jej istota, sens i znaczenie, zależeć będą 
nie tyle od tego, w czym ona się wyraża, ale od tego, w jaki sposób usytuowane 
są w tym polu podmioty działające. Jeśli uznamy, że pola praktyki stanowią 
przestrzeń uwspólnionych doświadczeń podmiotów tej aktywności, które są 
permanentnie rekonstruowane w interakcji, to podejście mediacyjne je 
nasycające posiada podobne atrybuty. Jest zintegrowanym procesem 
relacyjnym, stanowiącym zbiór doświadczeń podmiotów działających, które 
charakteryzują kontynuowanie i interakcja. Orientowanie aktywności/działania 
z perspektywy podejść mediacyjnych wymaga przyjęcia rozumienia mediacji 
w znaczeniu najbardziej ogólnym jako działanie zintegrowane relacyjnie, 
zachodzące w przestrzeni, w której tworzy się instytucja symboliczna, 
sprzyjająca nadawaniu działaniu wymiaru społecznego. W tym procesie 
poszczególne akty mediacji, jak również definiowanie sytuacji i tworzenie 
nowego porządku, dokonują się w drodze wymiany między podmiotami 
i stanowią otwarcie na nowe pola aktywności [7, s. 121].  

Społeczno-pedagogiczny punkt widzenia na działanie pozwala na optymalizację 

oferty wsparcia ośrodka pomocy społecznej, w której perspektywa mediacyjna może 

być bardzo przydatna dla  

tworzenia przestrzeni społecznej posiadającej atrybut uwspólnionego 

doświadczenia [9, s. 29].  

W ramach uwspólnionego doświadczenia znacznie łatwiej budować skuteczne 

działania dla dobra wspólnego, szczególnie że wyzwania lokalne splecione z wyzwa-

niami współczesnego świata znacznie wykraczają poza wybrane dyscypliny, katalogi 

sformatowanej oferty pomocy dla określonych odbiorców.  
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3. Wyobraźnia dialogu 

W obliczu turbulentnych zmian w świecie, wyzwań współczesności orientacja 

społeczno-pedagogiczna jest znacząca dla działań ośrodka pomocy społecznej. 

Jednocześnie warto zauważyć za Hannah Arendt, że  

słowem i czynem wpisujemy się w świat ludzki, i to wpisanie jest niczym drugie 

narodziny, którymi potwierdzamy i bierzemy na siebie nagi fakt naszego 

pierwotnego fizycznego pojawienia się. Tego wpisania nie wymusza na nas 

konieczność, która wymusza na nas pracę, ani użyteczność, która nakłania nas 

do wytwarzania. Główny impuls płynie z nowego początku, który pojawił się 

w świecie wraz z naszymi narodzinami i na który odpowiadamy, zapocząt-

kowując coś nowego z własnej inicjatywy [10].  

Działać, w najogólniejszym sensie, znaczy przedsiębrać coś nowego, rozpoczynać, 

prowadzić, wprawiać coś w ruch [10]. W takim ujęciu obecność pracowników, ich 

nowych punktów widzenia i propozycji rozwiązań ujawnionych problemów pozwala 

splatać twórczo działania jednostkowe i instytucjonalne.  

Wobec powyższego ośrodek pomocy społecznej nie może być zaślepiony na 

odsłanianie się ludzi, ich nowych pomysłów konceptualnych wykraczających poza 

zamkniętą ramę praktyki instytucjonalnej (przyp. – J.R.), jako podmiotów odmiennych 

i unikalnych osób [10, s. 214], wtedy, gdy całkowicie skupiają się oni nad rozwiązaniem 

rozpatrywanego problemu.  

Zarazem każde działanie ma swoje konsekwencje, ponieważ  

działanie dokonuje się w środowisku, gdzie każda reakcja staje się reakcją 

łańcuchową i gdzie każdy proces jest przyczyną nowych procesów. Reakcja 

niezależnie od bycia odpowiedzią, zawsze jest nowym działaniem, które 

niejako usamodzielnia się i oddziałuje na innych. Co więcej, działanie, bez 

względu na swą specyficzną treść, zawsze ustanawia powiązania, przejawia 

zatem tendencję do przełamywania wszelkich ograniczeń i przekraczania 

wszelkich granic [10, s. 221].  

Krzysztof Czyżewski przypomina, że  

tylko przekraczając siebie, człowiek pozostaje sobą. Nie byłoby to możliwe, 

gdyby nie wyobraźnia dialogu, która jest jak ścieżka wyprowadzająca 

człowieka poza horyzont własnego ja, ku spotkaniu [11].  

Kiedy pozwalamy na pracę wyobraźni dialogu Inny jest częścią nas i częścią 

wspólnoty, do której czujemy się przynależni. Inny, o którym tutaj myślimy, nie może 

być nieobecnym, kimś nam obojętnym [11]. W takim ujęciu można odczytać znaczenie 

wyobraźni dialogu, pomocnej mieszkańcom odnawiać wspólnotę lokalną na drodze 

praktykowania dialogu, gotową dokonać swoistej transgresji, wyjścia poza dotychcza-

sowy etap rozwoju. To zwrot w stronę czułego oblicza gminy zdolnej nasłuchiwać 

i rozmawiać z mieszkańcami doświadczonymi różnymi problemami, ograniczeniami. 

Jednocześnie jest to zwrot w stronę budowania różnorodnych warsztatów dialogu.  

Dlatego w ramach zwrotu komunikacyjnego w gminie ośrodek pomocy społecznej 

może otwarcie pytać mieszkańców – co możemy zrobić dla poprawy waszej/naszej 

kondycji życiowej we wspólnocie lokalnej? To szczególnie ważne pytanie może być 
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adresowane przez ośrodek pomocy społecznej także do osób potrzebujących, do 

odbiorców form pomocy, oferowanych usług wsparcia. Jednocześnie traktowanie 

odbiorców wsparcia z powagą jako ekspertów z doświadczeniem życiowym pozwala 

wzmacniać jakość świadczonych usług społecznych oraz jakość dialogu 

obywatelskiego (partycypacyjne współtworzenie polityk publicznych, projektowanie 

przestrzeni publicznej, usług społecznych). W takim ujęciu ewaluacja działań 

pomocowych nie jest jedynie techniczo-prawnym zapisem w określonych dokumentach 

strategicznych, programowych, ale żywą praktyką służącą uznaniu odbiorców usług 

wsparcia jako współtwórców rozwiązań. To także ważna część architektury wspólnoty, 

gdzie praktyki twórczego działania mieszkańców oraz odpowiedzialności za opraco-

wanie, wdrożenie i poprawę rozwiązań są sprawą wspólną. W tym miejscu warto 

wskazać, że w polu praktyk – szczególnie ośrodków pomocy społecznej – trzeba 

egzystencjalnego otwarcia, byśmy stanąć mogli pośród nieskończonego pasma 

istnienia. W głębi doświadczenia [12]. Bez takiego otwarcia trudno budować warsztaty 

dialogu, trudno działać z troską o ludzi wymagających wsparcia, trudno działać 

skutecznie. W tym miejscu należy podkreślić, że partycypacyjne projektowanie 

wsparcia w ramach wypracowywania usług społecznych wciąż stanowi wyzwanie dla 

ośrodków pomocy społecznej.  

To znaczące dla rozwoju kondycji życiowej ludzi w polu praktyki społecznej 

instytucji pomocowej. Jednocześnie warto podkreślić, że  

dziedzina spraw ludzkich składa się z sieci międzyludzkich powiązań, które 

istnieją wszędzie tam, gdzie ludzie żyją razem. Odsłanianie człowieczego „kto” 

przez mowę i ustanawianie nowego początku przez działanie zawsze wpada 

w istniejącą sieć, gdzie można odczuć ich bezpośrednie konsekwencje. Razem 

zaczynają nowy proces [10, s. 214].  

Warto podkreślić, że w ramach społeczno-pedagogicznej orientacji działania 

wyobraźnia dialogu pomaga rozwijać z powodzeniem ofertę wsparcia dla osób 

potrzebujących. Wyrazy takiej orientacji działania można odczytać w zakresie pracy 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni z osobami doświadczonymi 

bezdomnością. W ramach projektu socjalnego „Utrecht” gdyński ośrodek zreorgani-

zował ofertę wsparcia schroniska dla osób bezdomnych na rzecz rozwoju wsparcia 

w formie wynajmu mieszkania lub pokojów na wolnym rynku. Zarazem włączono do 

remontów przyszłych mieszkań przyszłych lokatorów z obszaru wykluczenia spo-

łecznego, a także rozbudowano wsparcie dla tych osób na etapie readaptacji, m.in. 

adekwatne do sytuacji wsparcie psychologiczne, prawne i finansowe.  

Jednocześnie wdrożono intensywną pracę w kierunku aktywizacji zawodowej, 

optymalizacji opieki i włączenia osób bezdomnych w życie społeczne. Realizowane 

przez gdyński ośrodek pomocy społecznej działania są zbieżne ze znaną na świecie 

metodą housing first, która w pierwszej kolejności koncentruje się na zapewnieniu 

osobie bezdomnej bezpiecznego miejsca przebywania – wynajęcie mieszkania, pokoju. 

Zamieszkanie poza schroniskiem pozwala na zerwanie etykiety osoby bezdomnej 

i rozpoczęcie procesu powrotu do samodzielnego życia [13].  

W tym miejscu warto podkreślić, że gdyński ośrodek pomocy społecznej, rozwijając 

ofertę wsparcia, buduje działania interdyscyplinarne służące wzmocnieniu kondycji 

życiowej osób z doświadczeniem bezdomności. Poszukując skutecznych rozwiązań 
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problemów społecznych wobec stereotypów i uprzedzeń, ośrodek pomocy społecznej 

otworzył się na współpracę z artystami teatralnymi, osobami wychodzącymi z bez-

domności, pracownikami socjalnymi, aby rozwijać uwspólnione doświadczenie 

interdyscyplinarne. To wspólne przedsięwzięcie Teatru Gdynia Główna i Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni pomogło zrealizować warsztaty teatralne oraz 

spektakl teatralny pt. „W drodze Q… Nie-całkiem kulturalny Utrecht”, zaprezentowany 

publicznie i przełamujący stereotypy na temat bezdomności [14].  

Wobec powyższych rozważań należy wskazać, że rozwój oferty pomocowej 

ośrodka pomocy społecznej kształtuje się w polu praktyk komunikacyjnych, a zarazem 

wzmacnia w gminie przestrzenie troski o odbudowę kondycji życiowej osób zależnych, 

wymagających wsparcia. W rezultacie możliwe staje się kreowanie warunków rozwoju 

sprawczości i podmiotowości tych osób na drodze spotkania, wysłuchania, dialogu. 

Otwarcie ośrodka pomocy społecznej na te doświadczenia ludzkie pulsujące w gminnej 

wspólnocie lokalnej, które dotykają konkretnych zdarzeń biograficznych, indywidu-

alnych historii mieszkańców, pozwala realizować czułe działania, budować działania 

interdyscyplinarne z poszanowaniem godności człowieka, a także rozwijać infrastru-

kturę ścieżek rozwojowych służące dobru wspólnemu.  

4. Budowanie współpracy  

W ramach zwrotu komunikacyjnego ośrodek pomocy społecznej może skutecznie 

budować przestrzenie dialogu i troski społecznej. To zwrot w stronę komunikacji, 

w stronę budowania współpracy, warsztatów dialogu, a nade wszystko praktykowania 

dialogu przez mieszkańców wspólnoty lokalnej. Takie praktyki zasilają wiedzę 

społecznie użyteczną oraz pozwalają rozwijać z powodzeniem ofertę wsparcia ośrodka 

pomocy społecznej.  

Warto zwrócić uwagę na projekt „Ekspert przez doświadczenie”3, realizowany 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni w latach 2016-2018. W przedmio-

towym działaniu grupą docelową było 30 mieszkanek i mieszkańców Gdyni, osób 

z doświadczeniem kryzysu psychicznego. W trakcie realizacji projektu zaproponowano 

uczestniczkom i uczestnikom kompleksowe, długotrwałe wsparcie w procesie rehabili-

tacji społecznej i zawodowej, tj. wsparcie pracownika socjalnego, doradcy osoby 

niepełnosprawnej, psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy oraz kursy 

zawodowe [15]. Jednak największą wartość stanowiła możliwość uczestnictwa 

w kursie „Ekspert przez doświadczenie” (EPD). Realizatorzy projektu uznają to za 

innowacyjną metodę wsparcia i aktywizacji, która prowadzi do zmiany sposobu 

myślenia na temat doświadczania kryzysu psychicznego – traktując go jako zasób 

i narzędzie do pracy z innymi osobami doświadczającymi podobnych trudności [15]. 

Kurs „Ekspert przez doświadczenie” miał przygotować jego uczestników do pełnienia 

roli eksperta pracującego z osobami chorującymi psychicznie. Kurs realizowano na 

podstawie europejskiego programu „EX-IN” (Experienced-Involvement). Dzięki 

doświadczeniom zdobytym podczas realizacji projektu, oferta Miejskiego Ośrodka 

 
3 Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wnioskodawcą projektu była Gmina 

Miasta Gdynia, realizatorem zaś Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni. Projekt był realizowany od 

01.06.2016 roku do 28.02.2018 roku. 



 

Ośrodek pomocy społecznej w perspektywie budowania działań interdyscyplinarnych 
 

297 

 

Pomocy Społecznej w Gdyni dotycząca wsparcia dla osób po kryzysach psychicznych 

została rozszerzona o nowy sposób aktywizacji społeczno-zawodowej [16]. 

Innym wyrazem uwspólnionego doświadczenia w ramach praktykowania dialogu 

jest realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach Programu 

Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu [17]. To złożone przedsięwzięcie jest 

realizowane od 2008 roku w górniczym osiedlu Nikiszowiec w ramach pracy ze 

społecznością lokalną.  

W rozważanych działaniach jednostka organizacyjna pomocy społecznej współpra-

cowała koncepcyjnie i wdrożeniowo z praktykami pracy socjalnej, animatorami 

społecznymi, wolontariuszami, a nade wszystko z mieszkańcami Nikiszowca, tego 

dawnego osiedla robotniczego [18] funkcjonującego w cieniu Kopalni Węgla Kamien-

nego „Wieczorek”, sięgającej działalności przemysłowej koncernu Georg von Giesche’s 

Erben w XIX wieku.  

Wszystkie działania realizowane w Nikiszowcu w ramach Programu Centrum 
Aktywności Lokalnej są skierowane do jak największej grupy odbiorców, 
zakładają udział wszystkich zainteresowanych, których potencjał może mieć 
cenny wpływ na społeczność osiedla. Kompetencje mieszkańców są rozwijane 
na przyjaznych dla nich szkoleniach, warsztatach i spotkaniach, dostosowanych 
do potrzeb zainteresowanych i służących integracji, nawiązaniu współpracy 
i kontaktu [19].  

Warto zwrócić uwagę na zdolność katowickiego ośrodka pomocy społecznej do 
budowania  

przestrzeni dla partnerstw i partnerów lokalnych, którzy działania realizują 
razem, za porozumieniem i we wspólnym interesie. Dotyczy to zarówno jedno-
stek (mieszkańców osiedla), jak i podmiotów administracji publicznej, biznesu 
i organizacji pozarządowych [19, s.167-168].  

W ramach praktykowania dialogu w Nikiszowcu przez katowicki ośrodek pomocy 
społecznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi można wyodrębnić kilka 
kategorii działań. Pierwszą kategorią są  

działania wewnętrzne, skierowane do poszczególnych mieszkańców (jednostek). 
Praca z liderami, zapraszanie mieszkańców na spotkania, udzielanie się przed-
stawicieli społeczności lokalnej w ważnych inicjatywach – to działania 
skierowane na rozwijanie indywidualnych umiejętności i własnej wiedzy 
o Nikiszowcu, co może prowadzić do podejmowania się później roli lidera 
i oddziaływania na całą społeczność lokalną lub nawet na szersze otoczenie. 
Drugą kategorią działań jest wewnętrzna integracja mieszkańców, wzmacnianie 
więzi społecznych łączących społeczność Nikiszowca. Wszystkie spotkania, 
w tym integracyjne, z władzami miasta, ze służbami porządkowymi, udział 
w dyskusjach tematycznych można uznać za działania mające na celu zaintere-
sowanie mieszkańców sprawami osiedla. Trzecia kategoria to działania 
promocyjne i rzecznicze, które obejmują inicjatywy skierowane do szerszej 
grupy mieszkańców Katowic, turystów, przedstawicieli władz (pikniki, imprezy, 
które promują Nikiszowiec, spotkania z dziennikarzami, materiały prasowe 
i filmowe). Skala i rodzaj tych działań pozwalają uznać je za całościowe i prze-
myślane, mające określoną grupę odbiorców i uczestników [19, s. 166-167]. 
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Wyobraźnia dialogu pozwala tutaj budować różnorodne warsztaty dialogu w polu 

spraw społecznych z udziałem wielu podmiotów społecznych i instytucjonalnych. 

Wówczas ośrodki pomocy społecznej realizują z powodzeniem projekty na rzecz 

poprawy funkcjonowania osób niesamodzielnych lub wymagających wsparcia w integ-

racji społecznej, wykorzystując dostępne mechanizmy finansowania, w tym środki 

finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów 

Operacyjnych samorządów województw. W takich warunkach rozwijają się praktyki 

dialogu w ramach interdyscyplinarnych form współpracy, w tym budowane są przed-

siębiorstwa społeczne oraz partnerstwa międzysektorowe.  

Należy podkreślić, że wobec złożoności problemów podejmowane działania proje-

ktowe obejmują różne grupy odbiorców, w tym osoby nieporadne opiekuńczo i wycho-

wawczo, osoby mające trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego, osoby z doświadczeniem bezdomności. W takim ujęciu aktywność 

ośrodka pomocy społecznej koncentruje się bardzo często na interdyscyplinarnym 

postrzeganiu obszarów problemowych. Powodzenie wypracowanych rozwiązań 

wymaga wyobraźni dialogu.  

Jednocześnie warto podkreślić, że istnieje niestety powszechna praktyka pomijania 

aktywnego udziału osób bezpośrednio zainteresowanych pomocą w wypracowanie 

optymalnych form wsparcia. Należy zauważyć, że od przełomu lat 70. i 80. XX wieku 

następuje zmiana w modelu obywatelskości – transformacja pasywnego obywatela, 

o którego bezpieczeństwo socjalne i dobrobyt dba państwo, w stronę obywatela 

aktywnego, włączającego się w życie publiczne i biorącego na siebie odpowie-

dzialność za siebie [20]. Tym samym w obszarze realizacji zadań ośrodka pomocy 

społecznej, konstruowanych jednostronnie instytucjonalnie form wsparcia, istnieje 

potrzeba zmiany aktywno-pasywnej architektury działania w stronę aktywnej archi-

tektury troski, relacji partnerskiej, równościowej.  

Jacques Rancière wskazuje, że  

równość istnieje tylko w działaniu i tylko w odniesieniu do jednostek. Ginie, 

kiedy ujmuje się ją zbiorowo. Równość wpisuje się w społeczeństwo (przyp. – 

J.R.) jedynie poprzez niezgodę. Niezgoda to pęknięcie w konfiguracji danych 

postrzeżeniowych, rozprzężenie wprowadzone w związek stylów bycia 

i sposobów działania, widzenia i mówienia. Równość zawsze sprowadza się do 

inicjatywy jednostek i grup, które podejmują ryzyko wynajdywania indywidu-

alnych i zbiorowych form jej potwierdzania [21].  

W takim ujęciu ośrodek pomocy społecznej buduje na wstępie mosty dialogu, 

a następnie różnorodne warsztaty, praktyki dialogu służące rozwijaniu procesów 

wypracowywania (projektowania, testowania, wdrażania) rozwiązań problemów  

z-udziałem i na-rzecz odbiorców form wsparcia.  

Pozostając w rozważaniach o praktykowaniu dialogu należy podkreślić za Pierre’em 

Rosanvallonem, iż  

udzielić głosu, uczynić widocznymi to właśnie pomóc jednostkom, aby się 

zmobilizowały, aby stawiły opór istniejącemu porządkowi i lepiej kierowały 

swoim życiem. To także pomóc im ogarnąć ich życie, zebrać je w sensowną 

relację i wpisać się w zbiorową historię. Wyjść z cienia i anonimowości to móc 

wpisać własne życie w zbiorową opowieść, potwierdzić swoją wyjątkowość 
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i jednocześnie odkryć siebie jako uczestnika wspólnoty doświadczeń, złączyć 

swoje „ja” z „my”, a zarazem odnaleźć godność i zdolność działania [22].  

W takiej perspektywie społeczno-pedagogiczna orientacja działania ukazuje rozległy 

zakres oddziaływań interdyscyplinarnych w polu uwspólnionego doświadczania. 

5. W stronę działań interdyscyplinarnych  

W ramach praktykowania współpracy, warsztatów dialogu, doświadczeń pracow-

ników ośrodków pomocy społecznej – można budować i rozwijać posiadane zasoby 

wiedzy całej instytucji. Te zasoby zwiększają się znacząco szczególnie, gdy praktyka 

przemieszcza się „na styku” relacji między dyscyplinami. W takich układach 

pogranicznych można wyodrębnić kilka rodzajów relacji, w tym relację aplikacyjną, 

relację stymulacyjną (inspiracyjną), relację zmiany języka zjawisk i relację zmiany 

skali zjawisk.  

Relacja aplikacyjna najczęściej przybiera formułę wyjaśniania, kiedy to 

zasada, niekiedy prawo, sformułowane w ramach jednej dyscypliny staje się 

elementem wyjaśniającym dla tego, co wyjaśniane z zakresu innej dziedziny. 

Relacja stymulacyjna polega na emitowaniu takiego impulsu wyprowadzonego 

z zakresu określonej dziedziny, jaki okazuje się ożywczy dla widzenia zjawiska 

rutynowo interpretowanego w innej dziedzinie. Relacje językowe zachodzące 

między różnymi dziedzinami wiedzy mogą mieć wiele wariantów i odcieni. 

Dzięki impulsowi z zakresu filozofii pomagają przykładowo przejść od języka 

pojęć do języka kategorii. Relacja zmiany skali zjawisk dotyczy możliwości 

dostrzegania ich nowych aspektów merytorycznych zależnie od tego, w jakim 

powiększeniu, zmniejszeniu są one rozpatrywane [23].  

Powyższe układy relacji wiedzy wyznaczają szeroką płaszczyznę sytuowania 

wybranego problemu czy zespołu problemów, a także pozwalają na uzyskanie anali-

tyczno-krytycznego wglądu w sensy wybranych spraw. To szczególnie ważne, kiedy 

wobec określonego katalogu zadań wskazanych przez regulacje prawne do realizacji, 

a nade wszystko wyzwań współczesnego świata (zmiany klimatyczne, pandemia 

COVID-19, nierówności społeczne, starzejące się społeczeństwa, wyludnianie miast, 

migracje ludzi, radykalizm ideologiczny, konflikty zbrojne), potrzeba dynamiki i trans-

formacji myślenia w polu interdyscyplinarności.  

Postulat interdyscyplinarności, co do którego istnieje względna zgoda, 

w realizacji przybiera różne warianty mające swoich zwolenników i przeciw-

ników, między innymi w zależności od tego, jak duże wiążą z nim nadzieje 

i jakiego rodzaju obawy towarzyszą, a także jakie okoliczności natury 

społeczno-instytucjonalnej stanowią tło [24].  

W takich okolicznościach łatwo o niezrozumienie, a także ignorancję i zamknięcie 

do wewnątrz własnego myślenia, umysłowość zwróconą do wewnątrz i lękliwą wobec 

wszystkiego co zewnętrzne. Ważne, aby wyzwolić się z takiego lęku w ramach 

próbowania myślenia i działania w warunkach nie-skrytości. To warunki doświad-

czanego dialogu uwolnionego na wspólnym poziomie niehierarchicznego spotkania. 

Wówczas w poczuciu odpowiedzialności za problemy odsłania się możliwość dokony-
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wania wyborów pomiędzy różnymi, wypracowanymi propozycjami rozwiązań, a nie 

po prostu uczestnictwa w tworzeniu konsensusu [25].  

Zatem kiedy ośrodki pomocy społecznej są powołane, aby organizować wsparcie 

dla osób potrzebujących, stają na drodze myślenia w obszarze poszukiwania rozwiązań 

różnorodnych problemów. To właśnie odwaga myślenia pozwala tym instytucjom 

otwierać się na postulat interdyscyplinarności i realizować działania interdyscyplinarne. 

Interdyscyplinarność jest traktowana tutaj jako specyficzny model pracy zespołowej, 

gdzie znaczący jest komplementarny udział wielu specjalistów pracujących nad 

wspólnie zdefiniowanym problemem.  

Tak rozumiana interdyscyplinarność oznacza nadrzędność problemu nad po-

szczególnymi dyscyplinami naukowymi, które w specyficzny dla siebie sposób 

„obsługują” go w swoim języku i ze swojego punktu widzenia [24, s. 26-27].  

Joanna Rutkowiak wskazuje na ważny dla działań interdyscyplinarnych Heidegge-

rowski namysł nad myśleniem, które ujmuje w kategoriach: drogi, pytania i skoku. 

Wówczas droga, wiązana przez filozofa z myśleniem, może być odczytywana jako 

niewiedza przekształcana w pytania i pragnienia budowania odpowiedzi [23, s. 218].  

Aby znaleźć się w drodze, musimy, rzecz jasna, wyruszyć. Ma to dwojaki sens, 

po pierwsze, sami otwieramy się na wyłaniający się widok i kierunek drogi, po 

drugie, dostajemy się na drogę, to znaczy czynimy kroki, dzięki którym droga 

dopiero staje się drogą. Droga myślenia ani nie ciągnie się skądkolwiek ani 

dokądkolwiek, niczym wyjeżdżona szosa, ani w ogóle nie jest gdzieś obecna 

jako taka. Dopiero chodzenie, i tylko ono, to znaczy tutaj myślowe 

zapytywanie, jest ruchem torowania drogi [26]. 

Ta droga nie jest oczywista, nie jest linią prostą. Myślenie jako droga przypomina 

spiralę, która jest ciągle na zakręcie, nieustannie pytajna w tym sensie, że niejako 

zaprzecza osadzeniu namysłu na prostych torach [23, s. 218]. Wówczas na tej drodze 

pytań, ucząc się myślenia, wdając się w zapytywanie, wdając się w rozwidlenia splotów 

pytań, możemy budować sieci komunikacyjnych dociekań spraw, innowacyjnych 

rozwiązań problemów nas zajmujących. Tutaj równie ważna jest Heideggerowska idea 

skoku, różnicującego równomierne kroczenie naprzód. Na długiej drodze uczenia się 

myślenia docieramy tam, gdzie może pomóc tylko skok. Skok jako „rzecz myślenia” 

sprowadza nas tam, gdzie wszystko jest inne, wytrąca z równowagi bezszelestnych 

praktyk instytucjonalnych w polu spraw społecznych.  

Ta bezszelestność w przestrzeni publicznej jest szczególnie wyraźna i znacząca 

w praktykach ośrodków pomocy społecznej. We wspólnotach lokalnych doświadcza 

się braku różnorodnych form dialogu obywatelskiego, braku częstych i zróżnicowa-

nych dla wieku mieszkańców debat publicznych z udziałem różnych mieszkańców, 

będących ekspertami swojego życia, doświadcza się braku partycypacyjnych mecha-

nizmów opracowywania dokumentów strategicznych i programowych w zakresie 

spraw społecznych, braku narzędzi transferowania instytucjonalnej wiedzy społecznie 

użytecznej w kierunku budowania prężnych polityk publicznych, braku międzysekto-

rowych zespołów zadaniowych ds. ewaluacji realizowanych programów, strategii 

i polityk publicznych. 
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Wówczas skok w stronę innych ścieżek myślenia i działania, w stronę słuchania, 

mówienia, rozważania, tropienia śladów rozwiązań ujawnionych problemów pozwala 

pokonać mury potocznego mniemania, polityczne koleiny myśli mocnej (przyp. – J.R.) 

i wyjść na bardziej swobodną przestrzeń [26, s. 69]. Ta nowa przestrzeń staje się 

szeroką perspektywą, wykraczającą poza ramowy, uprzednio określony przez tzw. 

myśl mocną4 (zadekretowaną w realizowanych politykach publicznych, strategiach, 

programach, modelach, acz często kontestowaną i burzącą sens działania), horyzont 

widzenia spraw i problemów.  

Heideggerowski namysł nad praktykowaniem myślenia może pomóc rozwijać 

zasoby wiedzy ośrodka pomocy społecznej i pobudzać go do budowania interdyscy-

plinarnych warsztatów dialogu i działania. To właśnie interdyscyplinarne podejście 

otwiera nowe możliwości oglądu spraw, pozwalając na skok, oderwanie się od uzie-

miającego ciężaru dotychczasowej praktyki instytucjonalnej i nadanych układów odnie-

sień, a także na wzbicie się poza znany obszar postrzegania danego katalogu problemów.  

Joanna Rutkowiak wyjaśnia, iż  

chodzi o to, że miejsca, z jakich uprawia się owe skoki, oraz te, ku którym 

wykonuje się skoki, które tworzą nowe obszary, nie są uprzednio wytyczone, nie 

są ustalone przez kogokolwiek, nie istnieją „obiektywnie” jako z góry 

określone przestrzenie pogranicza problemowego (przyp. – J.R.) [23, s. 219]. 

Zarazem – dodaje Rutkowiak – owe pograniczne obszary albo inter-

dyscyplinarne tematy są dopiero tworzone przez ludzi (przyp. – J.R.) 

w dynamice ich praktyki myślenia i poruszania się po własnych drogach 

poznawczych [23, s. 219]. 

Zatem decydująca dla rozwoju interdyscyplinarności jest gotowość ludzi tworzących 

wspólnotę zadaniową ośrodka pomocy społecznej, aby zdobyć się na  

radykalnie skokowe przezwyciężenie niepewności przez erupcję własnej 

energii i pomysłowości, oderwać się od znanego i skokiem ruszyć w innym 

kierunku, zdobywając w ten sposób świeżą pozycję myślową [23, s. 219].  

Bez tego indywidualnego i grupowego ryzyka wysiłku myślenia ludzi pracujących 

w ośrodku pomocy społecznej działania tej specjalistycznej instytucji publicznej może 

wyniszczyć marazm i ślepota wobec wyzwań współczesnych w perspektywie lokalnej 

i globalnej.  

Należy podkreślić, że ośrodki pomocy społecznej odpowiadają na potrzeby i niedo-

statki życiowe ludzi żyjących często w warunkach ograniczeń w dostępności trans-

portu publicznego, ograniczonego dostępu lub braku dostępu do gminnej oferty 

mieszkaniowej, edukacyjnej, sportowej, kulturalnej. Takie uwarunkowania życia czło-

wieka wyznaczają jego kondycję ludzką w horyzoncie umniejszenia. Umniejszenie to 

kondycja egzystencjalna, określająca ograniczone warunki działania człowieka w ramach 

przyjętych, utrwalonych schematycznie praktyk instytucji publicznych, instrumentalnej 

logiki działania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, określonego układu 

urbanistycznego, wydzielonych w gminie przestrzeni obecności, stereotypów, 

 
4 Mocna strona myśli objawia się w zdolności zarządzania innymi oraz przyjmuje pozy wielości, rozmachu, 

witalności. Myśl mocna przedstawia rzeczy i byty, po to, by uczynić je w pełni przejrzystymi i poznawalnymi 

dla podmiotu, lub też reprezentuje je, czyli dubluje, powtarza, zastępuje nieobecną rzecz jej substytutem [27]. 
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uprzedzeń mieszkańców, a także braku uznania sprawczości człowieka (wskazane we 

wcześniejszej części artykułu). Dlatego wejście ośrodka pomocy społecznej na drogę 

myślenia – w rozumienia Heideggera – odsłania perspektywę budowania działań inter-

dyscyplinarnych. Wówczas konstruowane są rozwiązania problemów, które wychodzą 

poza utrwalony schemat działania.  

Zatem projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań dla złożonych problemów, 

budowanie zróżnicowanych narzędzi wsparcia dla osób potrzebujących pomocy jest 

możliwe w ramach odwagi myślenia i działań interdyscyplinarnych. To zwrot w stronę 

odwagi poruszania się z innymi architektami rozwiązań pomocowych po obszarach 

pogranicznych wielu dyscyplin, splatających się praktyk edukacyjnych, artystycznych, 

społecznych, niestosowanych dotychczas przez instytucję pomocową.  

6. Podsumowanie  

Wobec powyższych rozważań należy podkreślić, że postulat interdyscyplinarności 

znajduje uznanie w praktykach wielu ośrodków pomocy społecznej. Takie ujęcie 

aktywności umożliwia specjalistycznym pomocowym instytucjom publicznym sy-

tuowanie wybranego problemu czy zespołu problemów na drodze krzyżowania 

dyscyplin, praktyk, rozwiązań, a ponad to pozwala na uzyskanie analityczno-krytycznego 

wglądu w sensy wybranych spraw. To szczególnie ważne dla orientacji aktywności 

ośrodka pomocy społecznej, kiedy wobec określonego katalogu zadań wskazanych 

przez regulacje prawne do realizacji, a nade wszystko wyzwań współczesności, 

przychodzi podejmować odpowiedzialnie i z powagą zadania rozwiązywania złożonych 

problemów. Owa złożoność wyznacza centralną charakterystykę współczesnego 

świata, a zarazem określa i multiplikuje problematykę analizowanych spraw.  

Sama złożoność rzeczywistości była od dawna odczuwana przez człowieka, ale 

odbierana empirycznie i wyrażana przede wszystkim językiem potocznym. 

Oznaczała wówczas naturalną właściwość nieprostoty codzienności, o której 

trzeba było coś wiedzieć, aby podejmować właściwe decyzje i działania. 

Współczesne narastanie skali zjawiska, zmiana jakości złożoności, a także 

rozwój wysiłków jej poznawczego penetrowania powodują, że jest ona 

widziana jako fenomen szczególnej wagi, obecnie już poważnie teoretyzowany, 

traktowany jako nowa dziedzina wiedzy w formule complexity science, 

obejmująca szeroko zakrojone studia nad globalnym zachowaniem [28]. 

Warto zaznaczyć, że  

złożoność nie równa się nadmiarowi, różnorodności, ani rozmaitości, chociaż 

oznacza też obecność wielu elementów i powiązań między nimi. Rdzeń sprawy 

leży w dynamice owych elementów i powiązań, z występowaniem efektów 

zaskakujących, jako nieredukowalnych do części składowych i właściwości 

poziomów niższych. Dla danej charakterystyki kluczowe jest zjawisko emer-

gencji oznaczającej powstawanie nowych form i jakości wyrastających z od-

działywań między prostszymi elementami, przy niemożności opisania owych 

form przez ich części składowe [28]. 

Zarazem warto przypomnieć za Arendt, iż działanie dokonuje się w środowisku, 

gdzie każda reakcja staje się reakcją łańcuchową i gdzie każdy proces jest przyczyną 
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nowych procesów [10, s. 221]. Jednocześnie nie do przyjęcia w dziedzinach spraw 

ludzkich są działania bezimienne, kiedy „ktoś” będący kimś z własną historią 

i doświadczeniem jest zastępowany przez „to” będące czymś i opisywane przez cechy 

niczym cechy rzeczy.  

Działając i mówiąc, ludzie czynnie ujawniają swą unikalną osobową 

tożsamość i tym samym pojawiają się w ludzkim świecie. Działanie, które nie 

prowadzi do odsłonięcia działającego w czynie, traci swój specyficzny 

charakter i staje się tylko jedną z form osiągnięcia czegoś. Jest wówczas 

środkiem do celu w takim samym stopniu, w jakim robienie czegoś jest 

środkiem prowadzącym do wytworzenia przedmiotu [10, s. 209-210].  

Warto zaznaczyć, że ośrodki pomocy społecznej, poszukując rozwiązań narasta-

jących problemów, podejmują wysiłki budowania warsztatów dialogu jako miejsc 

praktykowania dialogu. To znakomite miejsca dla odsłonięcia osób działających, dla 

ukazania ich sprawczej obecności i znaczenia. Zarazem ośrodki pomocy społecznej 

budują przestrzenie troski o mieszkańców, kształtując architekturę czułej wspólnoty 

lokalnej w gminie. Olga Tokarczuk wyjaśnia, że czułość jest sztuką współodczuwania. 

Czułość personalizuje to wszystko, do czego się odnosi, pozwala dać temu głos, dać 

przestrzeń i czas do zaistnienia i ekspresji [29].  

Należy podkreślić, że znaczący wkład w budowanie czułego oblicza gminy, 

działania na rzecz odnowy kondycji ludzkiej na drodze odwagi myślenia mogą wnieść 

ośrodki pomocy społecznej. Owe działania mogą z powodzeniem rozwijać się 

w warunkach gminnej wspólnoty lokalnej otwartej na doświadczenia różnych 

mieszkańców zdolnych współtworzyć warsztaty dialogu. Martin Heidegger wyjaśnia, 

że istotą budowania jest, że daje ono mieszkać. Ta istota dokonuje się przez wznoszenie 

miejsc za pomocą spajania ich przestrzeni [30]. Jednocześnie Heidegger zaprasza do 

uczenia się zamieszkiwania na bazie myślenia i budowania, pochodzących z warsztatu 

długiego doświadczenia i nieustannej praktyki [30, s. 209].  

Tym samym ośrodek pomocy społecznej wzmacnia zdolności skutecznego 

rozwiązywania problemów gminnej wspólnoty lokalnej w ramach praktykowania 

dialogu oraz rozwijania działań interdyscyplinarnych. Podejście interdyscyplinarne 

wyróżnia udział wielu specjalistów z różnych dziedzin wiedzy (podejść teoretycznych, 

metodologicznych) w działaniach, których czynności splatają się w ramach analizy 

pola spraw społecznych, działanie w nim, ewaluację, projektowanie zmian wdrożenio-

wych. Ważnym zagadnieniem w obszarze aktywności ośrodka pomocy społecznej, 

uwzględniającej zjawisko zwrotu złożoności świata (Complexity Turn), wciąż pozostaje 

czynny udział osób bezpośrednio zainteresowanych opracowanymi konceptami, spo-

sobami rozwiązań dotykającymi ich problemów. To ważny zwrot w stronę odsłonięcia 

działającego. Istotnym wyzwaniem prakseologicznym, rozwojowym dla ośrodka 

pomocy społecznej zorientowanego na wzmocnienie kondycji życiowej osób zgła-

szających potrzebę wsparcia jest wykorzystanie w działaniach interdyscyplinarnych ich 

aktywnego zaangażowania, punktów widzenia, propozycji rozwiązań, doświadczeń 

życiowych. Przyznanie przez ośrodek pomocy społecznej miejsca przy pracach 

koncepcyjnych, przy stole projektowym działań pomocowych pozwala na budowanie 

komunikacji oraz rozwiązań optymalnych, akceptowanych przez zainteresowane 

strony współpracy. W takim ujęciu pola praktyki oferowana pomoc nie jest dyrektywnie 



 

Jarosław Rutkowski 
 

304 

 

i jednostronnie kierowana, ale konceptualnie wypracowywana z wykorzystaniem 

różnorodnej wiedzy praktyków, szeroko dostępnej wiedzy oraz artykułowanych potrzeb, 

ocen i konceptów samych odbiorców pomocy. Takie widzenie nie tyle można, ale 

należy rozwijać w ramach odnowy dotychczasowej kondycji życiowej ludzi, ale także 

transformacji działań ośrodków pomocy społecznej na drodze działań 

interdyscyplinarnych. To zwrot w stronę uwspólnionych doświadczeń w ramach 

wyobraźni dialogu i czułej orientacji działania.  

Warto podkreślić za Tokarczuk, że czułość jest tym trybem patrzenia, które ukazuje 

świat jako żywy, żyjący, powiązany ze sobą, współpracujący, i od siebie współzależny 

[29, s. 288]. W takim rozpoznaniu ośrodek pomocy społecznej może z powodzeniem 

realizować działania interdyscyplinarne dla dobra wspólnego. Zarazem te wysiłki 

pozwalają na skrzyżowaniu wielu dyscyplin i doświadczeń ludzkich odnawiać 

okaleczony świat, z powodzeniem odbudowywać go z udziałem mieszkańców 

wspólnot lokalnych, organizacji społecznych oraz ośrodków pomocy społecznej.  
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Ośrodek pomocy społecznej w perspektywie budowania działań 

interdyscyplinarnych 

Streszczenie 

W polskim systemie pomocy społecznej kluczową rolę pełnią ośrodki pomocy społecznej. To obecne na 

terenach gmin jednostki organizacyjne pomocy społecznej, które realizują działania interdyscyplinarne na 

rzecz zaspokojenia wielu potrzeb i poprawy jakości życia ludzi cierpiących. W artykule wskazano, że 

budowanie przez ośrodki pomocy społecznej zróżnicowanych form wsparcia na-rzecz i z-udziałem osób 

potrzebujących wymaga rozwoju komunikacji wzajemnej. Ośrodki pomocy społecznej wobec złożoności 

spraw wspólnot lokalnych, złożoności wyzwań współczesnego świata stają na drodze myślenia w obszarze 

poszukiwania rozwiązań różnorodnych problemów. To właśnie odwaga myślenia pozwala tym instytucjom 

otwierać się na postulat interdyscyplinarności i działać z powodzeniem. Niezbędnym elementem proje-

ktowania i rozwoju optymalnych form wsparcia i aktywności są relacje społeczne między uczestnikami 

danego pola praktyki, z ich aktywnym udziałem. To w gminie wspólnota lokalna, troskliwa o osoby potrze-

bujące wsparcia poszerza pole dialogu i partycypacji społecznej. Jednocześnie działania ośrodków pomocy 

społecznej na rzecz integracji społecznej swoich mieszkańców oraz animowania rozwoju wspólnoty 

lokalnej, wyrastają z myślenia o ich twórczym, bezpiecznym zamieszkaniu, byciu w domu jako byciu  

w-miejscu, złączonym z byciem na-miejscu. 

Słowa kluczowe: działanie, praktyki dialogu, odwaga myślenia, interdyscyplinarność  
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Social welfare center in the perspective of building interdisciplinary activities 

Abstract 

Social welfare centers play a key role in the Polish social welfare system. These are social welfare 

organizational units present in communes, which carry out interdisciplinary activities to meet many needs 

and improve the quality of life of suffering people. The article indicates that building various forms of 

support by social assistance institutions for and with the participation of people in need requires the 

development of mutual communication. Social welfare centers in the face of the complexity of local 

community issues and the complexity of the challenges of the contemporary world stand in the way of 

thinking in the area of searching for solutions to various problems. It is the courage of thinking that allows 

these institutions to open up to the postulate of interdisciplinarity and operate successfully. An 

indispensable element of designing and developing optimal forms of support and activity are social 

relations between the participants of a given field of practice, with their active participation. It is in the 

commune that the local community caring for people in need of support widens the field of dialogue and 

social participation. At the same time, the activities of social welfare centers for the social integration of 

their inhabitants, animating the development of the local community, arise from thinking about their 

creative, safe living, being at home as being in-place, combined with being in-place. 

Keywords: action, dialogue practices, courage to think, interdisciplinarity 



 

307 

 

Indeks Autorów 

Ciupińska B. .......................................................................................................................... 43 

Cyran M. .............................................................................................................................. 168 

Jarota M. ................................................................................................................................ 71 

Kiełtyk-Zaborowska I. ........................................................................................................ 197 

Klimczyk-Miśtal K. ............................................................................................................ 168 

Koźmin K. ........................................................................................................................... 216 

Kuligowska K. ..................................................................................................................... 121 

Mach E.M. ........................................................................................................................... 138 

Makowska M. ........................................................................................................................ 55 

Mider D. ............................................................................................................................... 244 

Pająk E. ................................................................................................................................ 168 

Piotrowska J. ........................................................................................................................ 244 

Porąbaniec M. ...................................................................................................................... 168 

Repka A. .............................................................................................................................. 121 

Ruszkiewicz D..................................................................................................................... 106 

Rutkowski J. ........................................................................................................................ 290 

Rystwej D. ............................................................................................................................. 87 

Sagimbayeva N. .................................................................................................................. 121 

Smoleń I.M. ........................................................................................................................... 26 

Sudyk P. ................................................................................................................................. 87 

Szałaj W. .................................................................................................................................. 7 

Szrejder D. ........................................................................................................................... 259 

Ślazyk-Sobol M. .................................................................................................................. 231 

Śniecińska J. ........................................................................................................................ 231 

Trzeciak M.A....................................................................................................................... 155 

Zegadło M. .......................................................................................................................... 276 

 


