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ZAMIAST WSTĘPU
W tradycji akademickiej ukształtował się zwyczaj honorowania ludzi nauki świętujących swój jubileusz księgą pamiątkową. Nasze wydawnictwo jest taką Księgą
przygotowaną z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Stefana Michała Kwiatkowskiego, Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Dostojny
Jubilat – występując w różnych rolach – twórczo, wspierająco, ale też często krytycznie ustosunkowywał się do głównych rezultatów pedagogiki. Wyniki jego aktywności dowodzą, że zawsze w swojej działalności zawodowej poszukiwał związku
pedagogiki z innymi naukami społecznymi oraz wzajemnych relacji szeroko rozumianej nauki, edukacji i pracy. Relację tę wpisaliśmy w tytuł publikacji, zgadzając
się, że powinna ona znacząco korygować niektóre kierunki dotychczas uprawianej
pedagogiki.
Czytelnikowi, który sięgnie po tę publikację niebawem lub kiedyś w przyszłości,
jesteśmy winni informację o drodze jej powstawania. Kiedy pojawiła się idea wydania jubileuszowej książki, uznaliśmy za ważne, aby nie ograniczać inicjatywy przyszłych autorów i zostawić im zupełną swobodę w wyborze tematów. Lepiej bowiem
w ten sposób wyzwalać autorskie pomysły niż na drodze planowanych przymiarek
„dusić” lub odrzucać to, co samoistnie dojrzewa w umysłach. Po wielu dysputach przeważył pogląd o potrzebie przygotowania tekstów merytorycznych, dla których jubileusz będzie okazją ujawnienia indywidualnego, nowego spojrzenia na dostrzeżone
problemy. Tą drogą poszła większość autorów. Niektórzy uznali, że można z okazji
jubileuszu wystawić także laurkę przy okazji diagnozy ważnej kwestii. Oba podejścia
okazały się równouprawnione, dostarczając nowej jakości naukom społecznym.
Nadesłane materiały zostały podzielone na cztery części.
W pierwszej z nich znajdują się teksty jubileuszowe. O walorach osobistych i osiągnięciach zawodowych dowiemy się w prezentowanych wypowiedziach autorów,
dla których Jubilat pozostaje znaczącą Osobą.
9

ZAMIAST WSTĘPU

W drugiej części znalazły się opracowania o swoistych problemach nauk społecznych. Są one zawsze ważne dla weryfikacji tożsamości poszczególnych nauk
społecznych, zwłaszcza w sytuacji, gdy zmienia się ich podłoże w skali lokalnej
i globalnej, ale przede wszystkim dlatego, że współcześnie ludzie – ich wiedza,
umiejętności, talenty, twórcze myślenie, ambicje i zaangażowanie, a także zdolność
do współpracy – to zasadniczy czynnik decydujący o konkurencyjności i innowacyjności, a tym samym o tempie rozwoju społeczno-gospodarczego. Autorzy milcząco
odrzucają przedmiotowe traktowanie człowieka i na różne sposoby przekonują
o konieczności „postępu z ludzką twarzą”.
Część trzecia skupia opracowania o znaczeniu prawnych i systemowych aspektów edukacji, zwłaszcza dla edukacji formalnej. Wśród wielu wyzwań przyszłości,
jakie stają przed polskim społeczeństwem, budowanie skutecznego i efektywnego
systemu edukacji należy do najtrudniejszych. Nie musimy tu podkreślać, że choć
kategoria kapitału społecznego – owa „miękka” determinanta działania – jest rozmaicie oceniania w roli instrumentu ułatwiającego wyjaśnianie rzeczywistości, to
jednak właśnie szkoła jest podmiotem, w którym kapitał społeczny odgrywa szczególną rolę. Czy polska szkoła buduje kapitał społeczny? Czytelnik staje też przed
pytaniami: czy rzeczywiście szkoły, wraz z rozlicznymi funkcjami, są jedynie dodatkiem do gospodarki, czy można rozsądnie mówić o dopasowywaniu szkolnictwa
zawodowego do struktury popytu na pracę, skoro dynamika gospodarki jest inna
– zazwyczaj większa – niż tempo rozwoju szkolnictwa zawodowego. Postawione
pytania mają na celu zachęcić do lektury i dyskusji nad przyszłością polskiej edukacji.
Część czwartą stanowią teksty o pracy i rozwoju zawodowym. Była i jest to
dziedzina ważna dla Jubilata i dla przedstawicieli nauk społecznych, w tym pedagogów pracy. Ta część publikacji wskazuje na zasadnicze priorytety pedagogiki pracy,
które – jak chcielibyśmy – powinny znaleźć swoje odwzorowanie w praktyce.
Nie rozwijając wątku zasług Jubilata, chcemy podkreślić, że wydajemy publikację o ważnych problemach nauk społecznych, w tym pedagogiki. Te bowiem stale
towarzyszyły Profesorowi Stefanowi M. Kwiatkowskiemu w czasie Jego aktywności,
z tym że zmieniały się ich treść i charakter, co wskazuje na Jego „pracowity rozwój”.
Prezentowaną publikacją chcemy podkreślić ważność naukowego trudu, jaki
przez wiele dziesięcioleci był udziałem dostojnego Jubilata.
Redaktorzy
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Część I
Rektorowi
Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej,
STEFANOWI MICHAŁOWI
KWIATKOWSKIEMU
z okazji jubileuszu urodzin

PROF. ZW. DR HAB. ZYGMUNT WIATROWSKI
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

LAUDACJA
ZWIĄZANA Z 70-LECIEM PROFESORA
STEFANA M. KWIATKOWSKIEGO
Szanowni Państwo – Drodzy Przyjaciele!
Pozwólcie, że w Waszym imieniu złożę jako pierwszy nadzwyczajny ukłon
Dostojnemu Jubilatowi – Profesorowi Stefanowi Michałowi Kwiatkowskiemu –
z okazji 70. rocznicy Jego Urodzin oraz przypomnę i zaakcentuję niektóre tylko
zdarzenia z Jego 70-letniego żywota – nasyconego nade wszystko dążeniem do
bycia wielce aktywnym – szczególnie w obszarze interesującego działania nauczycielskiego i naukowego.
Wśród najwyższej rangi specjalistów różnych dziedzin wiedzy naukowej (nie
tylko w Polsce) występują przynajmniej trzy zróżnicowane grupy prezentujące
aktualnie odmienne podejścia w obszarze współczesnej działalności naukowej.
Pierwsza, o najdłuższej tradycji i najrozleglejszych osiągnięciach – to specjaliści skonkretyzowanych dziedzin wiedzy i dyscyplin naukowych, dla których
ich zakres specjalności staje się jeśli nie jedyną, to przynajmniej dominującą
przestrzenią ich penetracji naukowej.
Druga, dotycząca szeroko rozwijającej się tendencji integracyjnej, zakłada
szukanie i akcentowanie przeróżnych powiązań, występujących często w samoistnie utrwalonych układach problemowych.
Trzecia, o wymowie współczesnej, dotyczy coraz szerzej uprawianej już globalizacji, dla której na przykład edukacja całożyciowa i światowa zarazem, ale
także nauki o pracy i o człowieku dorosłym, jak również inne zespolenia problemowe, stają się swoistą codziennością.
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W wersji etymologicznej, a tym bardziej logicznej, rzecz nawet wzbudza
zdziwienie oraz przeróżne swoiste niedopowiedzenia. A mimo to – współczesna
cywilizacja już w pełni uznaje prawo do takich bytów1.
Profesor Stefan M. Kwiatkowski dość szybko zrozumiał i zaczął wyraźnie
potwierdzać zasadność równoważnego i dopełniającego traktowania wszystkich
wymienionych podejść. Toteż już w czasie studiów politechnicznych, a tym bardziej w działalności nauczycielskiej i naukowo-badawczej w wystarczającym
przekonaniu dążył i do specjalizacji, i do integracji (szczególnie problemowej),
i do globalizacji (głównie naukowej). W niedługim czasie takie podejścia okazały
się najbardziej skuteczne i społecznie pożądane.
***
Właściwe etapy rozwoju naukowego i dochodzenia do powszechnie
uznawanej kariery naukowej Jubilata przypadają na lata:
• 1975 r. – uzyskanie stopnia doktora na Wydziale Nauk Elektrycznych
Politechniki Warszawskiej;
• 1989 r. – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, przeprowadzonego
i nadanego przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie;
• 1994 r. – uzyskanie tytułu profesora; postępowanie proceduralne odbyło
się w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale
Studiów Edukacyjnych, prowadzonym wówczas przez prof. Zbigniewa
Kwiecińskiego;
• 2010 r. – nadanie przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie tytułu
Doktora Honoris Causa;
• 2017 r. – nadanie przez Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa w Kijowie tytułu Doktora Honoris Causa.
Oczywiście – każdemu etapowi owej kariery naukowej towarzyszyły interesujące i dobrze osadzone w odpowiednich strukturach nauk opracowania
i publikacje. Na podkreślenie zasługuje okoliczność, że w kolejnych latach Stefan M. Kwiatkowski coraz bardziej pracowicie, rzetelnie i odpowiedzialnie oraz
znacząco wiązał się z naukami pedagogicznymi, a w szczególności z nową subdyscypliną – pedagogiką pracy oraz z ówczesnymi naukami o pracy. Dorobek
naukowy, publikowany i upowszechniany nie tylko w Polsce, zaczął liczyć się
w dziesiątkach, a stopniowo także w setkach tytułów opracowań autorskich
(zwartych i artykułów). Wiele miejsca w tych publikacjach poświęcano także
problematyce międzynarodowej, a szczególnie unijnej.
Wypowiadam się w danym zakresie w kilku innych opracowaniach. Patrz m.in.: Dorastanie,
dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2009.

1

14

Jeśli do tego dopowiemy, że Profesor Stefan M. Kwiatkowski: wypromował
ponad 40 doktorów oraz – jako członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
naukowych, a także członek licznej grupy Uczelnianych Rad Naukowych – recenzował ponad 100 prac doktorskich, prawie 50 opracowań habilitacyjnych
i opinii kandydatów do tytułu profesora oraz ponad 200 projektów badawczych
i różnych pozycji wydawniczych, to stwierdzić dziś można, że moc sterownicza,
opiniodawcza i decyzyjna Wymienionego była i jest nadal wyjątkowo rozległa
i wpływowa na współczesność nauk pedagogicznych.
Łącznie jako autor, współautor i redaktor naczelny zaliczył ponad 700 opracowań, w tym:
• około 80 opracowań zwartych (książkowych) autorskich, współautorskich i redakcyjnych;
• wyjątkowo wiele artykułów, recenzji i informacji naukowych (ok. 500);
• oraz wiele programów i raportów z badań naukowych (często umownych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym).
Wymienione liczby i sytuacje różnej aktywności już teraz nakazują orzec,
że aktywność naukowa Jubilata sytuuje Go niemal na pierwszym miejscu najbardziej aktywnych naukowo pedagogów oraz nauk o pracy – nie tylko w Polsce
czasów współczesnych.
Główne miejsca pracy oraz aktywności zawodowej i naukowo-badawczej Profesora, to:
1) Politechnika Warszawska – studium doktoranckie (01.10.1971–31.12.1975),
2) Politechnika Warszawska – adiunkt oraz wicedyrektor Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki (01.02.1975–03.09.1991),
3) Instytut Badań Edukacyjnych (01.03.1991–30.09.2007), w tym:
– 1991–1993 – wicedyrektor Instytutu,
– 1993–2007 – dyrektor Instytutu.
4) A
 kademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
– od 01.10.2007 roku, w tym:
– od 2007 roku – kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki,
– w latach 2012–2016 – prorektor ds. Nauki,
– od 2016 roku – rektor APS w Warszawie oraz społecznie wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych.
Profesor Stefan M. Kwiatkowski pełnił też funkcję dziekana Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP (w latach 1995–1999).
***
Jak wynika z wykazu kolejnych miejsc pracy zawodowej i pełnionych funkcji,
Jubilat – od czasu habilitacji uzyskanej w Berlinie, w Uniwersytecie im. Humboldta – zajął się nade wszystko naukami pedagogicznymi i społecznymi, nadając
im wymiar wielce współczesny i europejski zarazem.
Główne Jego obszary badawcze zostały sprowadzone:
• do pedagogiki pracy oraz do kształcenia zawodowego i ustawicznego;
15

• do badania standardów kwalifikacji zawodowych (w ścisłej współpracy
z Instytutem Radomskim, a szczególnie z prof. Henrykiem Bednarczykiem i dr. Krzysztofem Symelą);
• do badania ram kwalifikacji i kompetencji zawodowych;
• oraz do wielostronnego analizowania: nowoczesnych metod kształcenia
zawodowego, problemów pedeutologicznych związanych z edukacją zawodową oraz problemów dotyczących przywództwa edukacyjnego.
We wszystkich tych zakresach, analizy nasycone pogłębioną penetracją teoretyczną i praktyczną są wielce interesujące, przy tym dobrze oddające rozległe
pola współczesności – szczególnie europejskiej. Oczywiście, w opracowaniach
i analizach oraz w publikacjach występują też akcenty skłaniające przynajmniej
do dyskusji. Ale w ogólnym podejściu twórczym, a także relacyjnym, zazwyczaj
występuje daleko idąca zgodność ocen i wartościowania z twórcami podstaw
pedagogiki pracy sformułowanymi dużo wcześniej. Osobiście czuję się bardzo
usatysfakcjonowany, uzyskując wyraźne poparcie także dla swoich poglądów
i stanowisk, szczególnie dla podstawowych problemów współczesności pedagogiki pracy oraz nauk o pracy i dotyczących ludzi dorosłych.
Z bogatego zestawu druków zwartych – autorskich, współautorskich i redakcyjnych oraz artykułów, tudzież innych relacji naukowych i recenzyjnych
– w moim przeglądzie i w skonkretyzowanym odbiorze (i nie tylko) – wysoka
ranga przypada pozycjom monograficznym – są to:
• Nauczanie wielopoziomowe, Warszawa 1984;
• Elementy teorii kształcenia [współautor – Ludwik Kołkowski], IBE, Warszawa 1994;
• Komputery w procesie kształcenia i zarządzania szkołą, IBE, Warszawa 1994;
• Kształcenie zawodowe – rynek pracy – pracodawcy, pod red. Stefana M.
Kwiatkowskiego, IBE, Warszawa 2000;
• Kształcenie zawodowe – dylematy teorii i praktyki, IBE, Warszawa 2001;
• Pedagodzy o sobie i o pedagogice, pod red. Andrzeja Bogaja i Stefana M.
Kwiatkowskiego, IBE, Warszawa 2003;
• Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, pod red. Stefana M.
Kwiatkowskiego, IBE, Warszawa 2004;
• Standardy kwalifikacji zawodowych – teoria, metodologia, projekty, pod red.
Stefana M. Kwiatkowskiego i Krzysztofa Symeli, IBE, Warszawa 2004;
• Szkoła a rynek pracy, pod red. Andrzeja Bogaja i Stefana M. Kwiatkowskiego, PWN, Warszawa 2006;
• Kształcenie zawodowe – wyzwania, priorytety, standardy, IBE, Warszawa 2006;
• Pedagogika pracy, w: Pedagogika – subdyscypliny wiedzy pedagogicznej,
pod red. nauk. B. Śliwerskiego, t. 3, rozdz. 16, Gdańsk 2006;
• Pedagogika pracy (współautorzy: A. Bogaj i B. Baraniak, Warszawa 2007;
• Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny, pod red. S.M. Kwiat16
kowskiego, Warszawa 2008;

• 40 – Pedagogika pracy – tradycja i wyzwania współczesności, red. nauk.
Stefan M. Kwiatkowski, ITE – PIB, Radom–Warszawa–Bydgoszcz 2012;
• Zawód i praca – w świecie urynkowienia i konkurencji globalnej – Studia
Pedagogiczne LXV, Polska Akademia Nauk – Komitet Nauk Pedagogicznych, Warszawa 2012;
• Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania (2014), opracowanie redakcyjne;
• Prawo oświatowe (wyd. III – 2016), opracowanie redakcyjne.
Już zestawione tu tytuły wybranych druków zwartych wskazują dobitnie na
rozległość i aktualność przyjętych do analizy i badań problemów z obszaru nauk
o pracy i o edukacji ustawicznej. A dodać wypada, że Profesor Stefan M. Kwiatkowski czyni to w sposób nadzwyczaj realny i aktualny oraz często globalny
zarazem – nie zasłaniając się tylko rekomendacjami europejskimi. Owe podejścia – nie tylko wystarczająco przekonują o ich zasadności, lecz także zachęcają
przeróżnych autorów do bardziej skonkretyzowanej „mowy” i bardziej czytelnych oraz zrozumiałych zapisów. Owe cenne właściwości pisarstwa naukowego
Profesora szczególnie dobrze są zaakcentowane w licznych artykułach problemowych o wymowie innowacyjnej. Niestety, owe artykuły są nazbyt rozrzucone
w przeróżnych czasopismach i pracach zbiorowych, stąd dostęp do nich często
staje się utrudniony.
Jak gdyby wyrównaniem powyższego braku jest dość liczny zestaw publikacji
poza Polską. Chodzi głównie o prace Profesora Stefana M. Kwiatkowskiego przełożone na języki obce. Cztery z nich opublikowano w języku angielskim, trzy
po niemiecku. Ponadto 10 opracowań ukazało się w języku ukraińskim, a tym
bardziej wiele znaczą liczne wizyty w krajach europejskich (14 krajów, w tym
Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Ukraina i inne) oraz USA.
Analizując wcześniej obszary badawcze Profesora, stwierdziłem, że od lat
dziewięćdziesiątych Autor zaczął ogarniać i w sposób pogłębiony zajmować się
nową problematyką pedagogiki pracy. Okazało się, że początkowo w tej na nowo
upatrzonej penetracji zaczęły występować także przeróżne przeszkody2.
Dziś mogę powiedzieć, że głównie moja, a także prof. Stefana Kwiatkowskiego, reakcja w danym zakresie doprowadziły w różnych krajach do „zamarcia
idei obumierania pracy”, wcześniej mocno upowszechnianej w niektórych krajach Zachodu. Także w tej kwestii szczególna rola przypadła wcześniej ogłoszonej Encyklice Jana Pawła II pt. Laborem exercens (1981).
A oto dwie charakterystyczne wypowiedzi Jubilata z lat 2006 i 2007; w podsumowaniu rozdziału 16 Profesor Stefan M. Kwiatkowski pisze:
• „Tak zarysowane perspektywy pedagogiki pracy uwzględniają główne
aspekty badawcze. Równie ważne są aspekty teoretyczno-metodologiczne.
Pisałem o tym we wcześniejszych opracowaniach i recenzjach, a także we wcześniejszej
wersji „ukłonu jubileuszowego” pt. Pozycja i rola autentycznego lidera pedagogiki pracy i nauk
o pracy, której nadałem charakter wspomnieniowy i poniekąd perspektywiczny.
17
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W tym obszarze możemy się spodziewać integracji i globalizacji kwalifikacji, a także unifikacji procedur badawczych w ramach nauk pedagogicznych oraz nauk o pracy”.
• „Przyszłość pedagogiki pracy jest nierozerwalnie związana z pracą człowieka i z jej przemianami. Wbrew obawom wyrażanym w niektórych
prognozach rozwoju gospodarczego nie można mówić o kryzysie lub wyczerpywaniu się zasobów pracy. Podczas gdy zanikają niektóre zawody,
powstają inne. […]. Praca więc, a wraz z nią pedagogika pracy, nie tylko
nie zaniknie, ale wraz ze zmianami cywilizacyjnymi ma szanse przybrać
bardziej personalistyczną formę”3.
***
Uogólniając spojrzenie na rozwój i działania oraz dokonania Jubilata, można
dodać w formie potwierdzającej, że sam Profesor Stefan M. Kwiatkowski w wykazie dotychczasowych osiągnięć naukowych wymienia:
• koncepcję modelowania czynności poznawczych w procesie kształcenia
zawodowego;
• metodologię opracowywania standardów kwalifikacji zawodowych;
• opis relacji między standardami kwalifikacji zawodowych a Polską Ramą
Kwalifikacji;
• zarys teorii przywództwa,
• kierowanie oraz udział ekspercki w wybranych projektach badawczych.
Do tego dodać należy:
1) R
 ozległe przejawy i skonkretyzowane role w wielu wydawnictwach naukowych, z których na szczególne podkreślenie i uznanie zasługują:
– redaktor naczelny czasopisma „Edukacja” (2000–2011),
– przewodniczący Rady Redakcyjnej rocznika „Pedagogika Pracy”
(1991–2009),
– członek Naukowego Komitetu Redakcyjnego „Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku”,
– członek Komitetu Naukowego czasopisma „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”.
2) L
 iczne członkostwo z wyboru w organizacjach naukowych, z których na
podkreślenie i uznanie zasługują:
– przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2007–2011);
– wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (od 2015);
– sekretarz naukowy Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”;
– wiceprzewodniczący Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN
(2012–2014);

3

S.M. Kwiatkowski, Pedagogika pracy, w: Pedagogika – subdyscypliny wiedzy pedagogicznej,

18 pod red. nauk. B. Śliwerskiego, t. 3, GWP, Gdańsk 2016, s. 252.

– członek zagraniczny Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych
Ukrainy (od 2003);
– członek Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów (2011–2012);
– także członkostwo w innych komitetach i instytucjach międzynarodowych.
3) Członkostwo w radach naukowych – w tym wybranych uczelni i instytucji
oraz organizacji w Polsce.
Zaprezentowana aktywność Profesora Stefana M. Kwiatkowskiego o wymowie naukowej i oświatowej, a przy tym pełnienie funkcji przewodniczącego Prezydium Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN,
wskazują, że Dostojny Jubilat może być uznany za autentycznego i niezawodnego
Lidera pedagogiki pracy i współczesnych nauk o pracy oraz szeroko rozumianego
kształcenia ustawicznego.
Na rzecz takiego uznania przemawiają też nadane wcześniej odznaczenia
i wyróżnienia krajowe oraz zagraniczne, w tym szczególnie:
• Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za książkę
Heurystyki i algorytmy w procesie dydaktycznym (1983);
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2001);
• Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2008);
• oraz różne wyróżnienia zagraniczne;
a także wypowiedź profesora Mirosława Szymańskiego w Laudacji z okazji
wręczenia doktoratu Honoris Causa prof. Stefanowi M. Kwiatkowskiemu (Kraków
2010), brzmiąca: „Profesor Stefan M. Kwiatkowski, choć obyty z zaawansowanym dyskursem akademickim, na pewno nie jest tylko teoretykiem. Zawsze wiąże
teorię kształcenia zawodowego z potrzebami gospodarki i współczesnego rynku
pracy, przemianami zawodów i czynności zawodowych oraz z efektywnością
pracy”.
***
W świetle przedstawionych w wielkim skrócie dziejów, zdarzeń, efektów
i sukcesów Dostojnego Jubilata – z okazji Jego 70-lecia – w imieniu wszystkich
dziś obecnych, ale także wielu nieobecnych – składam – wielce przyjazne gratulacje i „niskie” ukłony okolicznościowe oraz serdeczne życzenia na dalsze lata,
nadal nasycone rozległą i skuteczną aktywnością, wzbogaconą o rolę Lidera naszego polskiego i zagranicznego nurtu działań naukowych i oświatowych.
Z wyjątkowym szacunkiem i poważaniem
prof. Zygmunt Wiatrowski
Ciechocinek–Warszawa, styczeń 2018 rok
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TEKSTY
JUBILEUSZOWE

Wielce Szanowny Panie Rektorze,
przypadł nam w udziale zaszczyt wspólnego świętowania 70-lecia Pańskich urodzin.
Zaszczyt szczególny, ponieważ dotyczy znakomitego naukowca, wybitnego pedagoga,
lecz także człowieka, który cieszy się powszechnym szacunkiem i uznaniem. To również
wielkie wyzwanie dla nas, by w krótkich słowach odnieść się do niezwykle bogatego,
obejmującego liczne prace naukowe oraz nietuzinkowe osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne, dorobku czcigodnego Jubilata.
Kanwą dokonań Profesora Stefana Michała Kwiatkowskiego są niewątpliwie gruntowne wykształcenie i osiągnięcia naukowe zdobyte na prestiżowych uczelniach w Polsce
i za granicą. Konsekwencją tego było i jest nadal zajmowanie kierowniczych stanowisk
w najważniejszych instytucjach działających na rzecz nauki i praktyki edukacyjnej w naszym kraju, takich jak choćby wicedyrektor Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych
Politechniki Warszawskiej, wicedyrektor, a następnie przez wiele lat dyrektor Instytutu
Badań Edukacyjnych, Prorektor ds. Nauki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie, obecnie zaś Rektor naszej Alma Mater. Ponadto trzeba
podkreślić, że Profesor Stefan Michał Kwiatkowski pełnił i pełni w dalszym ciągu istotne
funkcje w krajowych organizacjach naukowych. Wśród nich można wymienić między
innymi piastowanie funkcji wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Komitetu Nauk
Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, wiceprzewodniczącego Rady Programowej Centrum Edukacyjnego Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy, członka Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN,
przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych, eksperta Państwowej
Komisji Akredytacyjnej, przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej Europejskiego
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie.
Czcigodny Jubilat od wielu lat jest równie aktywny na forum międzynarodowym
jako ekspert Międzynarodowej Organizacji Pracy, członek zarządu PHARE Regional
Distance Education Project oraz Konsorcjum SMART Programme – Strategic Measures
for Achieving Reform Targets, zespołu Doradców EFT – European Training Foundation,
Komitetu Wykonawczego European Educational Research Association. O znaczącej pozycji
Profesora Stefana Michała Kwiatkowskiego w środowisku międzynarodowym świadczą
takie fakty, jak powołanie Jubilata na zwyczajnego członka Narodowej Akademii Nauk
Pedagogicznych Ukrainy, a także przyznanie mu tytułu Doktora Honoris Causa przez
Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa w Kijowie. Warto wspomnieć, że to
jedynie wybrane dokonania Profesora, wskazujące jak wysoko środowisko naukowe ceni
dokonania oraz dorobek Jubilata.
25

Imponująco przedstawia się również aktywność naukowo-dydaktyczna Profesora
Stefana Michała Kwiatkowskiego. Jest autorem kilkuset artykułów publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji zwartych.
Oprócz tego wypromował kilkudziesięciu doktorów, zrecenzował setki rozpraw doktorskich, dziesiątki habilitacyjnych, pełnił wielokrotnie funkcję recenzenta w postępowaniach
o nadanie tytułu profesora oraz doktora honoris causa, co świadczy o niepodważalnym
autorytecie Jubilata w środowisku naukowym. Ponadto jest członkiem komitetów redakcyjnych i rad naukowych, w tym międzynarodowych, kilkunastu prestiżowych czasopism
naukowych, które mają znaczący wpływ na rozwój rodzimej nauki w dziedzinie pedagogiki, wyznaczając kierunki jej rozwoju. Kierował licznymi, istotnymi dla pedagogiki pracy,
projektami badawczymi lub aktywnie w nich uczestniczył jako ekspert z tej dziedziny.
Kontynuując tę działalność, pełni rolę mentora dla kolejnych pokoleń uczonych.
Bez cienia wątpliwości można dziś stwierdzić, że pokrótce przywołana tu bogata
i wszechstronna aktywność Pana Profesora Stefana Michała Kwiatkowskiego na różnych
polach działania od lat wzbogaca osiągnięcia rodzimych nauk pedagogicznych. Niewątpliwym potwierdzeniem uznania dla tych wybitnych osiągnięć są nadane czcigodnemu
Jubilatowi odznaczenia, a także wyróżnienia krajowe i zagraniczne, między innymi tytuły
doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Dragomanowa w Kijowie, Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski czy Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za książkę Heurystyki i algorytmy w procesie
dydaktycznym.
Wspólnie z całą społecznością naszej Uczelni gratulujemy Panu Profesorowi tak znaczących osiągnięć i wspaniałego Jubileuszu. W imieniu zaś władz rektorskich Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przekazujemy wyrazy szacunku i uznania, a także składamy Jego Magnificencji najserdeczniejsze życzenia kolejnych sukcesów
oraz wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.
Dr hab. prof. APS Barbara Marcinkowska
Prorektor ds. Kształcenia
Dr hab. prof. APS Jarosław Rola
Prorektor ds. Nauki
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Dedykacja
Szanowny Panie Profesorze, Drogi Stefanie
Poznałem Ciebie wiele lat temu, kiedy byliśmy jeszcze przystojni i młodzi (Ty taki pozostałeś, ze mną jest trochę gorzej). Zawsze podziwiałem Twoje cechy osobowościowe,
które w swojej całości tworzyły osobę nadzwyczajną. Jesteś rzeczowy, konkretny, zorientowany na realizację zadań, precyzyjny w wypowiedziach i działaniach. Myślisz w kategoriach przyczynowo-skutkowych, analizujesz, zawsze wielowariantowo, konsekwencje
swoich decyzji. Potrafisz przeprowadzać wnikliwe analizy, a także tworzyć przekonywujące syntezy. To jakby wpisuje się w tę część Twojej tożsamości, która odpowiada wizerunkowi nauk matematyczno-przyrodniczych. Ale jednocześnie jesteś otwarty na nowe
idee i młodych ludzi, empatyczny, serdeczny, życzliwy i gotowy do pomocy, wspierający,
pełen entuzjazmu i humoru, a nawet autoironii, zdystansowany wobec „świata tego”,
a w szczególności wobec wszechogarniającego współzawodnictwa w relacjach międzyludzkich. Jesteś towarzyski i lubimy przebywać z Tobą. Wszystko to wpisuje się w społeczno-humanistyczną część Twojej tożsamości. Klamrą spinająca te dwie części są kolejne
Twoje wspaniałe cechy: wiarygodność i odpowiedzialność oraz wolność od myślenia w kategoriach ideologicznych (osobną, wartą podkreślenia cechą jest niezwykła skuteczność).
Trudno jest przecenić Twój wkład w rozwój współczesnych polskich nauk o edukacji
(czego tylko jednym z dowodów jest Twój bardzo wysoki indeks Hirscha i nieosiągalna
dla większości liczba cytowań). Twoje książki i artykuły stały się integralną częścią dorobku pedagogiki polskiej ostatnich dekad. Piszesz tak, jak mówisz: logicznie, precyzyjnie, z jasną linią argumentacji i dobrze wyartykułowanymi konkluzjami. Jesteś czytany
i cytowany. Jesteś jednym z najważniejszych Profesorów w naszej pedagogicznej społeczności akademickiej. Twoje teksty podnoszą prestiż książek, w których się znajdują, tak jak
Twoja obecność podnosi prestiż konferencji.
Cieszę się bardzo z zaproszenia do udziału w tym Jubileuszowym tomie. I w dniu
Twojego Jubileuszu składam Ci wyrazy szacunku, uznania i przyjaźni. Życzę kolejnych wspaniałych tekstów i znakomitych wystąpień akademickich. Życzę Ci wspaniałej
przyszłości!

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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Pierwsze kontakty zawodowe
Pierwsze kontakty zawodowe były zarazem moimi pierwszymi stycznościami ze Stefanem Kwiatkowskim. Nie udało mi się bowiem spotkać go w piaskownicy, ani w czasie
dziecięcych igraszek na podwórku. Nie kopaliśmy piłki na jakiejś łączce, co gorzej nie
chodziliśmy nawet do tej samej szkoły, ani do tej samej uczelni. Nie mogę więc opowiedzieć
o naszych wspólnych dziecięcych i młodzieńczych przygodach – po prostu ich nie było.
Poznałem Stefana jako dorosłego mężczyznę, kiedy miał już spore osiągnięcia w pracy
nauczyciela akademickiego, a nawet doświadczenia zdobyte podczas pełnienia funkcji
dziekana jednego z wydziałów Politechniki Warszawskiej. Dodatkowo pracował w Instytucie Kształcenia Zawodowego kierowanym wówczas przez profesora Stanisława Kaczora.
A był to początkowy okres transformacji ustrojowej. W toku burzliwych przekształceń
dokonywało się wiele dobrych i pozytywnych zmian, ale zdarzały się też decyzje błędne,
których przesłanki i dziś wydają się bardzo wątpliwe. Ówczesne władze resortu nauki
i oświaty przyjęły fałszywą i niebezpieczną tezę, iż wszystko, co osiągnęła polska pedagogika w powojennej rzeczywistości społecznej, nie ma większego znaczenia. Nadzieję
na ówczesną „dobrą zmianę” wiązaną z szybką transmisją wiedzy naukowej o edukacji
oraz osiągnięciach praktyki oświatowej z Zachodu, poprzez tłumaczenia tamtejszych
książek, doradztwo ekspertów, kopiowanie rozwiązań organizacyjnych i programowych.
Uznano w tej sytuacji, że istnienie pięciu instytutów Ministerstwa Edukacji Narodowej
jest zbędne. Wśród szczególnie zagrożonych, co dziś wydaje się zdumiewające, znalazł
się Instytut Kształcenia Zawodowego.
Byłem wówczas dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych i ze zrozumiałych względów interesowałem się tym, których pracowników likwidowanego instytutu można by
zatrudnić w moim instytucie. Rozmawiałem o tym z wicedyrektorką Instytutu Zawodowego. Bez wahania na pierwszym miejscu podała nazwisko: Stefan Kwiatkowski. Po
chwili dodała: Moim zdaniem, to jest kandydat na przyszłego dyrektora instytutu.
Po pewnym czasie doktor habilitowany Stefan Kwiatkowski pojawił się w moim
gabinecie. Wyglądał na młodszego jeszcze mężczyznę niż wskazywały to dokumenty,
widać było, że jest pogodny i energiczny. Po krótkiej rozmowie zaproponowałem mu
przejście do Instytutu Badań Edukacyjnych. Może na początek na pół etatu – odpowiedział. Natychmiast zapytałem: Dlaczego więc nie na cały?
I tak się stało. Przez pewien czas kierował Zakładem Kształcenia Zawodowego, by
wkrótce zostać zastępcą dyrektora. Był to tyleż ciekawy czas zmiany społecznej i zmiany
w oświacie, jak i okres nowych zagrożeń i nonsensów. Ciekawy, gdyż po uniformizacji
wszystkiego, co istniało, w latach PRL-u, możliwe stały się nowe analizy teoretyczne i podejścia badawcze, innowacje i eksperymenty, kontakty z naukowcami ze Stanów Zjedno36 czonych i Europy Zachodniej, prace naukowe na niemożliwe do podejmowania wcześniej

tematy. Trudny, gdyż po przejęciu władzy przez AWS los Instytutu Badań Edukacyjnych
był wciąż zagrożony, mimo że był to już jedyny instytut resortu oświaty. Po raz pierwszy
od czasu zmiany, która nastąpiła w 1989 roku, niebezpieczne stały się naciski ideologiczne,
co utrudniało prowadzenie polityki kadrowej i inicjowanie niektórych tematów badań.
Czas naszej współpracy na stanowiskach dyrektorskich w Instytucie nie trwał zbyt
długo, ale okazał się owocny. Głównym osiągnięciem się stała się udana obrona Instytutu,
którego istnienie dało się utrzymać i dzięki temu istnieje do dziś, W tych działaniach
Stefan Kwiatkowski wytrwale mi pomagał i zapewne też pomyślny efekt dobrze wspomina
do dziś. Dopiero po kilku latach ukazały się nasze wspólne książki (współautorem był
także Andrzej Bogaj): System edukacji w Polsce. Osiągnięcia – przemiany – dylematy. Warszawa 1995 (II wyd. – 1997) oraz Education in Poland in the Process of Social Changes.
Warszawa 1999.
Pokój stanowiący w Instytucie miejsce pracy Stefana Kwiatkowskiego był położony
w Instytucie nieopodal mego, toteż niejednokrotnie odbywaliśmy dość długie rozmowy.
Dość rzadko podejmowaliśmy tematy osobiste, a jeśli już, to też miały one jakiś związek
z działalnością naukową, na przykład wtedy, kiedy dzieliliśmy się uwagami o postępach
w doskonaleniu języka angielskiego. Jeśli zaś chodzi o współpracę naukową, to z pewnością
ważne były pierwsze kroki. W dyrektorskim gabinecie były wówczas piękne rękodzielniczo
wykonane meble, które pozostały od czasu, gdy w budynku przy ul. Górczewskiej 8 mieścił się Państwowy Instytut Robót Ręcznych. W pojemnych szafach miałem spory zestaw
książek, które stanowiły inspirujące lektury. Były też duże zbiory ankiet. Opracowanie
statystyczne danych z tych ankiet na pewno stało się lepsze dzięki wskazówkom i poradom mego Kolegi.
W roku 1993 w wyniku kolejnego konkursu, w którym już nie uczestniczyłem, Stefan Kwiatkowski został dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych. Podjąłem wówczas
pracę w uczelniach krakowskich, ale przez wiele jeszcze lat byłem też zatrudniony w Instytucie. Nastąpił kolejny okres współpracy z Profesorem Stefanem Kwiatkowskim, tym
razem w odwróconej roli. O tym też warto napisać wspomnienie. Może będzie ono
potrzebne przy kolejnym Jubileuszu.
Prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
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Najlepszy Jubilacie! Kochany Stefanie!
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Jubilat jest bezwzględnym liderem pedagogiki pracy i zawodu w Europie Zachodniej
i Środkowej, osiągnął niekwestionowany etos z rzadka spotykanej autonomii myślenia.
Pragmatyczną a zarazem bezkonfliktową filozofię działania Mistrza bliżej poznałem przed
dziesięcioma laty, pełniąc u Jego boku szczytną dla mnie funkcję, na wniosek Profesora
zaaprobowany przez ogół, jednego z viceprzewodniczących n/PANowskiego Komitetu.
Dostojny Doktor honoris causa to człowiek nauki, ale również świetny dydaktyk. Jest
przez wszystkich postrzegany jako znakomity nauczyciel akademicki. Studentów i współpracowników nigdy Mu nie brakowało, a listy na jego seminaria magisterskie i doktoranckie należały zawsze do wypełnianych w pierwszej kolejności, o czym wspominają
nam często Jego Uczniowie i Współpracownicy.
Muszę zaznaczyć, że ten wstęp nie stanowi w żadnym przypadku próby koherentnej
i systematycznej analizy większości poglądów naukowych Jubilata, sądzę bowiem, że
takie opracowanie przygotują w najbliższej przyszłości liczni Współpracownicy i Uczniowie Mistrza. Moje wprowadzenie jest niewątpliwie wyrazem uznania i hołdu składanego
Człowiekowi będącemu uosobieniem pełnego pasji, twórczego rzecznika klasycznego
„uniwersytetu”, pomyślnie realizującego etos humanisty i osoby niezwykle oddanej młodym adeptom pedagogiki, a właściwie całej rodzinie nauk społecznych. Jubilat, osobistość
jakże znana powszechnie nie tylko w naszym kraju, osiągnął szczególny dar rzetelności
i wiarygodności w działaniu i myśleniu oraz prezentowanych, a równocześnie obwieszczanych publicznie i bez obaw osądów a nadzwyczaj trafnie sformułowanych ocen. Idzie za
tym prawość myślenia i działania, które winny być postrzegane zarówno w wiarygodnym
sensie logicznym, jak i etycznym, a nade wszystko szczególnie prospołecznym. Nie mniej
ważne i doniosłe pozostają nie tylko liczne Jego dzieła, ale również jakże inspirujące referaty i wypowiedzi towarzyszące konferencjom naukowych, w których uczestniczył/
uczestniczy, zawarte w trakcie prowadzonych dyskusji, a także rola, jaką od lat odgrywa
w koleżeńskich/przyjacielskich, bezpośrednich kontaktach (nie tylko naukowych). Wielu
z nas (a wśród nich z pewnością również moja skromna osoba) jakże wiele zawdzięcza
pomocy i wsparciu Jubilata, mądrym radom, krytycznym komentarzom, sugestiom i sprawczym – jak się później okazuje – pomysłom. Sygnalizowane powyżej atrybuty Twojej osobowości, Stefanie, zawdzięczasz niezłomności własnej postawy, sile moralnej, odwadze
czynu i słowa, erudycji niepospolitej, po prostu własnej niepowtarzalnej tożsamości. Jesteś i byłeś zawsze zwolennikiem wyraźnego przedziału pomiędzy wypowiedziami opisywanymi a ocenami i postulatami zawartymi w umiłowanej przez Ciebie subdyscyplinie,
konsekwentnie przejawianych zainteresowaniach badawczych. W roli społecznej człowieka nauki przyjmujesz zawsze postawę skrupulatnego beznamiętnego badacza, repre-

zentanta szerokiej rodziny nauk społecznych1. W innych wypełnianych przez Ciebie
rolach nie pozostajesz jednak neutralny wobec problemów etycznych, silnie i zdecydowanie angażując się w wielorakie bieżące kwestie otaczającej nas rzeczywistości. Zawsze
czujesz się odpowiedzialny za kształt wspólnoty akademickiej, występując odważnie
w obronie norm, wzorów i wartości, które wyznajesz i akceptujesz bez reszty. Mimo wielu
przykrych doznań i traumatycznych doświadczeń, potrafisz jak nikt inny oddzielać publiczną misję nauczyciela akademickiego od intymnego rodzinnego życia prywatnego.
Budzisz powszechny podziw i szacunek w obliczu całokształtu własnych dokonań. Do
pozazdroszczenia pozostaje niekwestionowany prestiż lansowanego przez Ciebie wzoru
zaangażowanego nauczyciela akademickiego, który godzien jest – ze wszech miar – do
powszechnego naśladowania.
Kochany Stefanie! Najlepszy Jubilacie! Jak zawsze, tak i w dniu dzisiejszym pozostaję
z estymą, podziwem i przyjaźnią. Do życzeń oraz gratulacji przyłączają się moi najbliżsi:
Iwona i syn Igor z żoną Katarzyną. Czekamy na kolejne Twoje sukcesy i inspiracje.
Ad multos annos!
Prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Warto wymienić zaledwie parę książek ogólnego znaczącego dorobku Autora, nie licząc przy
tym zbiorowych prac. Kształcenie zawodowe – wyzwania, priorytety, standardy (2006); Szkoła
a rynek pracy (2006); National Vocational Qualification Standards. The European Context (2007);
Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników (2007); Pedagogika pracy (2007); Prevention of Social Exelusion of the Youth (2008); Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny, praktyczny (2008); Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce (2010); Przywództwo edukacyjne
– współczesne wyzwania (2013).
1
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Wielce Szanowny Profesorze, Czcigodny Jubilacie, Drogi Stefanie!
Przyjmij proszę najlepsze życzenia z okazji jubileuszu 70-lecia, przede wszystkim zaś
wyrazy uznania dla Twojego dorobku naukowego, który przyniósł Ci szacunek i czołową
pozycję wśród pedagogów w całym środowisku akademickim.
Kiedy prawie 30 lat temu podjąłeś pracę w Instytucie Pedagogiki (potem w Instytucie
Badań Edukacyjnych), szybko dałeś się poznać jako człowiek błyskotliwy, pracowity,
koleżeński. Wielu z nas uczyło się od Ciebie nie tylko postaw życiowych ale także naukowych. Chętnie podejmowałeś współpracę twórczą. Zaowocowała ona kilkoma wspólnymi
między innymi ze mną dziełami, które cenię szczególnie: System edukacji w Polsce, Pedagogika pracy czy Szkoła a rynek pracy.
Pod Twoim kierownictwem Instytut Badań Pedagogicznych zainicjował serię wydawniczą Pedagogika wobec współczesności, którą zrealizowały Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne. W jej ramach ukazało się wiele cenionych przez studentów i pracowników nauki książek.
Równie ważną inicjatywą było kierowanie przez Ciebie i profesora Czesława Kupisiewicza seminarium poświęconemu reformom szkolnym w Polsce i w świecie oraz raporty
tematyczne z nimi związane.
Podkreślić także trzeba Twoje zaangażowanie w awanse naukowe ludzi z różnych
ośrodków i szkół. W czasie, kiedy kierowałeś Instytutem, wypromowano w nim około
40 doktorów.
Istotnym elementem Twojej pracy w Instytucie była i jest działalność ekspercka,
między innymi w Komitecie Nauk Pedagogicznych i współpraca z wieloma organizacjami
i instytucjami międzynarodowymi, w tym z Międzynarodową Organizacją Pracy.
Dzięki wymienionym działaniom my wszyscy – Twoi współpracownicy – pozostaniemy wdzięcznymi dłużnikami.
Na zakończenie pragnę, Drogi Jubilacie, podziękować Ci za cenne inspiracje naukowe i życzyć Ci wielu lat życia i pełni zdrowia.
Prof. zw. dr hab. Andrzej Bogaj
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
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Pan
Prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski
Rektor
Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie

Wielce Szanowny Panie Rektorze, Dostojny Panie Profesorze,
Drogi Stefanie,
Społeczność Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu spotyka niezwykły zaszczyt, a jednocześnie ogromna przyjemność, świętowania jubileuszu 70-lecia urodzin Pana Profesora. Zaszczyt jest tym większy, ponieważ
– jak w przypadku tych obchodów jubileuszowych − świętować możemy z Osobą, która
cieszy się głębokim szacunkiem i poparciem środowiska akademickiego.
Jest Pan Profesor symbolem naukowca, akademika, który posiada zdolność do tworzenia wspólnot akademickich. Pragnę zaakcentować, że cieszy się Pan Profesor wysokim
uznaniem jako niezwykle aktywny organizator życia naukowego o wysoko wyrobionym
instynkcie społecznym. Bardzo rozległa jest twórczość i aktywność badawcza Pana Profesora,
a niepodważalne osiągnięcia na polu naukowym spotkały się z najwyższym uznaniem,
przyjęcie bowiem w poczet znamienitych Doktorów Honoris Causa to symbol prestiżu
i szacunku, zaszczyt, którego dostąpić mogą tylko osoby cieszące się wielkim autorytetem.
Wszechstronność działalności akademickiej, obecność w życiu naukowym licznych
uczonych i wielu polskich i zagranicznych uniwersytetów, organizacja licznych przedsięwzięć badawczych, imponująca lista funkcji pełnionych w prestiżowych gremiach
o charakterze krajowym i międzynarodowym – wszystko to czyni z Pana Profesora wzór
zaangażowanego uczonego oddanego służbie odwiecznym ideałom poszukiwania prawdy
naukowej. A ponadto jest Pan Profesor bardzo serdecznym, pełnym życzliwości i poczucia humoru człowiekiem.
Radujemy się w dniu Twojego święta, Panie Profesorze, i jesteśmy z Tobą w ten
wyjątkowy urodzinowy czas. Składamy Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje
i życzenia wielu dalszych osiągnięć, sukcesów, splendorów, satysfakcji i wszelkiej pomyślności zarówno w sferze zawodowej, jak i życiu osobistym.
W imieniu władz dziekańskich, profesorów, nauczycieli akademickich, pracowników
administracji, doktorantów i studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.
Prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
Dziekan
Wydziału Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań, 21 stycznia 2018 roku
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Pan
Prof. dr hab. inż. Stefan Kwiatkowski
J.M. Rektor
Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej

Wielce Szanowny, Drogi Panie Profesorze
Z okazji Jubileuszu 70-lecia proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, kolejnych sukcesów naukowych i w kierowaniu Uczelnią od zespołu pracowników
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.
W grudniowy, mroźny dzień 1994 roku po raz pierwszy mieliśmy możliwość goszczenia Pana Profesora w naszym Instytucie i od tego dnia datuje się nasza 23-letnia,
owocna współpraca. Dzień ten zapisał się również w naszej pamięci dlatego, że przed
naszym spotkaniem odbierał Pan z rąk Prezydenta Polski nominację profesorską.
Bardzo sobie cenimy i jesteśmy Panu Profesorowi ogromnie wdzięczni za wspólne
inicjatywy, za wzbogacenie Instytutu o możliwości bardziej profesjonalnego działania.
Dotyczy to zwłaszcza prowadzonej przez nas działalności edukacyjnej.
W okresie, gdy kierował Pan Profesor Instytutem Badań Edukacyjnych, prowadziliśmy
wspólnie studia podyplomowe dla nauczycieli, przygotowaliśmy modułowy program kształcenia i bogate pakiety materiałów dla słuchaczy, których w części był Pan autorem. Wykładowcy zawdzięczają Panu wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia edukacji dla ludzi
dorosłych.
Od 20 lat spotyka się Pan z kolejnymi grupami słuchaczy studiów podyplomowych,
zyskując sympatię i uznanie. Oceny słuchaczy sprawiały, że co roku był Pan w gronie
najlepiej ocenianych wykładowców, co potwierdzaliśmy licznymi dyplomami. Słuchacze
z zaskoczeniem i uznaniem odkrywali, że ten Profesor – Pedagog z dużą swobodą porusza
się w problematyce nauk technicznych i że odbył w tym zakresie gruntowną edukację.
Zawsze mogliśmy na Pana liczyć, gdy potrzebowaliśmy konsultacji, wnikliwej recenzji
czy rady. Służył Pan nią również przez wiele lat w sposób ciągły i systematyczny jako
przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego ds. Programu Wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, przewodniczący Rady Zarządzającej Ośrodka Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP czy Rady Programowej Centrum Edukacyjnego.
Jesteśmy zaszczyceni możliwością współpracy z Panem Profesorem i ogromnie
liczymy na jej kontynuację.
Z wyrazami głębokiego szacunku i wzruszenia
Prof. dr hab. med. Danuta Koradecka

Dyrektor
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
– Państwowego Instytutu Badawczego
42 Warszawa, 21 stycznia 2018 roku

Szanowny Panie Profesorze,
Kiedy przy okazji wyboru Pana na Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej w roku 2016
przeczytałam szczegółową informację o Pana działalności i miejscach, w których podejmował się Pan odpowiedzialnych stanowisk oraz zadań, pomyślałam, że oto człowiek,
który żyje pracą, cieszy się nią, pisze o niej i przekonuje sam sobą o jej egzystencjalnej
i energetyzującej witalne siły wartości. Dziękuję Panu przy okazji tak pięknego jubileuszu
70-lecia za dobro, które przyniosła pedagogom Pańska praca i składam serdeczne życzenia dalszego czasu pełnego pasji i satysfakcji z ich realizacji. Niech nadal gromadzą się
wokół Pana ludzie życzliwi i szczerzy, którzy będą chcieli czerpać z dawanych im inspiracji,
wspierać w chwilach trudniejszych i mnożyć radość codziennych sukcesów. I niech dopisuje zdrowie, a serce zatrzymuje to, co pogodne, tak by mogło bić dla Pana i Pana Najbliższych jeszcze długo mocnym i spokojnym rytmem.
Z wyrazami szacunku i bardzo ciepłymi myślami
Prof. zw. dr hab. Krystyna Ablewicz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kraków, 21 stycznia 2018 roku
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J. M. Rektor
Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
Prof. zw. Stefan M. Kwiatkowski

Magnificencjo, Szanowny Panie Rektorze!
W imieniu pracowników naukowych Instytutu Kształcenia Zawodowego NANP Ukrainy
pragnę złożyć Panu najserdeczniejsze gratulacje z okazji Pana jubileuszu urodzin. Przekazuję zatem pełne nasze uznanie dla Pana za nacechowaną humanizmem działalność
intelektualną i życiową. Proszę pozwolić wyrazić sobie także bezgraniczną wdzięczność
za poważny wkład w rozwój współpracy naukowej między Polską a Ukrainą.
Wysoko cenimy Pana dorobek naukowy, zwłaszcza w zakresie pedagogiki pracy
(pedagogiki zawodowej), jak i prace rozszerzające horyzonty formalnej i nieformalnej
edukacji dorosłych w warunkach pogłębiającego się procesu globalizacji.
Nieoceniony jest Pana wkład w rozwój pedagogiki i modernizację systemów edukacyjnych w Polsce, co stanowi niejednokrotnie inspirację dla systemowych rozwiązań na
Ukrainie i prowadzi do tworzenia projektów efektywnych mechanizmów edukacyjnych
na miarę współczesnych wymagań cywilizacyjno-kulturowych.
Życzymy Panu z okazji tak pięknego jubileuszu dobrego zdrowia, licząc na dalszą
naszą współpracę w zakresie edukacji zawodowej młodzieży i dorosłych.
Na koniec pragniemy Panu, Panie Profesorze, przekazać nasze głębokie przekonanie, że traktujemy Pana jako współtwórcę przyszłości, w której narody Polski i Ukrainy
pozostaną wzorem dobrosąsiedzkich stosunków w jednoczącej się Europie.
Z wyrazami szacunku
Prof. zw. dr hab. Walentyna Radkiewicz
Dyrektor Instytutu Kształcenia Zawodowego
Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie
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UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO
W BYDGOSZCZY
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,
tel. (52) 341 93 22
e-mail: gerlach@ukw.edu.pl

Szanowny Pan
Prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski
Warszawa

Wielce Szanowny Panie Profesorze.
W imieniu społeczności akademickiej Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki Wydziału
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz swoim
własnym składam Panu Profesorowi serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności
z okazji Jubileuszu 70. Rocznicy Urodzin.
Cenimy sobie bardzo wysoko długoletnie kontakty naukowe, dydaktyczne i przyjacielskie z pracownikami naszej Katedry, w tym szczególnie bardzo aktywny i twórczy
udział w naszych konferencjach i seminariach naukowych, publikowanie swoich opracowań w wydawanych przez nas monografiach oraz czasopismach naukowych, recenzowanie publikacji oraz opiniowane dorobku naukowego w przewodach o uzyskiwanie
kolejnych stopni i tytułów naukowych przez pracowników naszej Katedry. Opracowania
Pana Profesora, zarówno te publikowane w naszych wydawnictwach, jak i szeregu innych, są przedmiotem ciągłego i żywego zainteresowania studentów i nauczycieli akademickich nie tylko naszej Katedry, ale pracowników całego Wydziału. Każde spotkanie
z Panem Profesorem jest dla nas kolejną inspiracją do naukowych przemyśleń i poszukiwań. Bardzo sobie cenimy wsparcie, które od Pana Profesora otrzymujemy od bardzo
wielu lat.
Jesteśmy wdzięczni Panu Profesorowi, za to co Pan uczynił i nadal czyni dla rozwoju
subdyscypliny pedagogicznej pedagogiki pracy, całej pedagogiki oraz nauki polskiej.
Wyrażamy uznanie dla Pańskich dokonań na polu nauki. Cieszymy się, że bydgoskie środowisko pedagogów pracy może czerpać z Pana wiedzy i doświadczeń i mieć satysfakcję
z bezpośrednich kontaktów z Panem Profesorem. To dla nas wielkie wyróżnienie, za
które dziękujemy.
Życzymy Panu Profesorowi dużo zdrowia, sił i niesłabnącej energii, tego wszystkiego, co jest potrzebne, by móc kontynuować swoją misję – nauczyciela akademickiego
i uczonego. Życzymy dalszej aktywności naukowej, publikacyjnej i dydaktycznej oraz
dalszych przyjaznych kontaktów.
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Życzymy, by Pańskiej pracy towarzyszyły nie tylko osobista satysfakcja oraz poczucie
spełnienia, ale także przekonanie, że służy Pan jak najlepiej studentom, kadrze naukowej
i nauce.
Życzymy pomyślności w kierowaniu Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie, zdając sobie sprawę jak trudna to jest misja w dzisiejszych
czasach.
Życzymy kolejnych tak pięknych Jubileuszy.
Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. Ryszard Gerlach
Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki
wraz z pracownikami Katedry

Słowo do Dostojnego Jubilata
Profesora zw. dra hab. Stefana M. Kwiatkowskiego

Wielce Szanowny Panie Profesorze
W dniu tak pięknego jubileuszu urodzin pragnę złożyć serdeczne życzenia. Czynię to
z wielką radością i satysfakcją, gdyż mam możliwość i szczęście znać osobiście Pana Profesora od wielu lat, gdy pełnił funkcję Przewodniczącego, a dziś Wiceprzewodniczącego
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, jak również − i to jeszcze bardziej cenię − kiedy rozpocząłem współpracę z Ogólnopolskim Seminarium Badawczym,
w którym Pan Profesor bardzo czynnie uczestniczył. Z przyjemnością wspominam do dziś
wielokrotne rozmowy i wymieniane poglądy na współczesne tematy naukowo-badawcze,
dydaktyczne i wychowawcze, zwłaszcza ściśle związane z pedagogiką pracy i kształceniem zawodowym.
W swoim olbrzymim dorobku naukowym posiada Pan Profesor zarówno wspaniałe
prace naukowe służące rozwojowi i edukacji kadr, jak i wieloletnie badania naukowe
realizowane w latach 2002−2015 nad zawodem nauczyciela, wyzwaniami w kształceniu
zawodowym i standardami kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji zawodowych.
Pragnę również stwierdzić, że z wielkim zainteresowaniem studiuję, podobnie jak i inni
pracownicy naukowo-dydaktyczni, niezwykle wartościowe i cenione pozycje książkowe
Pana Profesora, związane ściśle z edukacją zawodową oraz doskonaleniem nauczycieli,
między innymi: Kształcenie zawodowe w warunkach gospodarki rynkowej (Warszawa 1994);
Kształcenie zawodowe. Dylematy teorii i praktyki (Warszawa 2001); Standardy kwalifikacji
zawodowych. Teoria. Metodologia. Projekty (Warszawa 2001); Krajowe standardy kwalifikacji
zawodowych, projektowanie i stosowanie (Warszawa 2003, 2007); Edukacja dorosłych
(Warszawa 2007); Pedagogika pracy (Warszawa 2007); Kształcenie zawodowe – wyzwania, priorytety, standardy (Warszawa 2008) oraz inne opracowania, jak: Elementy strategii
rozwoju edukacji ustawicznej (2003); Wiedza ukryta – istotny element kwalifikacji i kompetencji pracowników (2004); Zarys kompetencji badania karier zawodowych w przedsiębiorstwach (2014).
Bogaty dorobek i olbrzymi wkład Pana Profesora w rozwój nauk społecznych,
zwłaszcza pedagogiki ogólnej i pedagogiki pracy, oraz doskonalenie kadr naukowo-dydaktycznych uznawany i ceniony jest zarówno w Pana Uczelni – Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, jak i innych uczelniach w Polsce. Wszędzie tam,
gdzie rozwijane jest kształcenie zawodowe oraz istotne wartości kwalifikacji i kompetencji
pracowników. Zawsze zwracał Pan Profesor uwagę na społecznie oczekiwane, wysokie 51

wartości zawodowe i obywatelskie młodzieży, w tym umiejętność myślenia i działania
w sposób twórczy w warunkach nowoczesnej gospodarki rynkowej.
Chciałbym też podkreślić, że wieloletnie poczynania Pana Profesora zawsze zorientowane były na realizm i budowanie uczelnianej rzeczywistości w zakresie pracowniczego
przygotowywania zawodowego, zwłaszcza młodzieży i młodych kadr służących gospodarce narodowej, tym samym indywidualnemu i społecznemu bezpieczeństwu rodaków.
Jest też Pan Profesor wzorem i autorytetem nie tylko dla młodzieży, wspaniałym człowiekiem oraz wzorem niezwykłej skromności, pracowitości i wymagalności od siebie, a także
niesienia pomocy innym, zwłaszcza młodej kadrze naukowo-dydaktycznej.
W dniu tak pięknego Jubileuszu Urodzin pragnę życzyć Panu Profesorowi dużo dobra i wszelkiej pomyślności, radości ze wspólnego przebywania z wychowankami, współpracownikami, zwłaszcza z rodziną, nade wszystko zaś dużo zdrowia i długich lat życia.
Proszę również o przyjęcie gratulacji oraz wyrazów najwyższego szacunku i poważania.
Prof. Jerzy Kunikowski
Warszawa−Siedlce, 21 stycznia 2018 roku
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Prof. zw. dr hab. inż. Stefan Michał Kwiatkowski
Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie

Dostojny Jubilacie!
Wielce Szanowny Panie Profesorze!

Przyjaciele są jak ciche anioły,
które podnoszą nas,
kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać.
Antoine de Saint-Exupéry

Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin. Wieloletnia
współpraca i przyjaźń z Panem Profesorem była i jest dla mnie wielkim zaszczytem i osobistym sukcesem. Przez wiele lat naszej znajomości zawsze podziwiałem postępowanie
Pana Profesora w sytuacjach trudnych, wymagających zdecydowanej reakcji.
Pracowitość i konsekwencja w podejmowanych działaniach, jakie Pana cechują, zaowocowały niebywale znaczącymi osiągnięciami w zakresie szeroko rozumianej pedagogiki
pracy, w tym szczególnie w zakresie teorii edukacji zawodowej.
Wieloraka aktywność akademicka Pana Profesora w całym okresie działalności zawodowej obejmująca nie tylko badania naukowe, lecz także wypełnianie zadań związanych
z pełnionymi funkcjami kierowniczymi w środowisku akademickim, budzi powszechny
szacunek i poważanie. Wyrazem uznania i akceptacji osiągnięć pedagogicznych był fakt
przyznania Panu zaszczytnego tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Dla naszego środowiska jest Pan Człowiekiem o wielkim umyśle i sercu, zawsze
gotowym do udzielenia pomocy potrzebującym; Człowiekiem dbającym przede wszystkim o systematyczny rozwój pedagogiki pracy.
Jubileusz jest dogodnym czasem wartościowania osiągnięć uzyskanych w przebytej już
drodze. Ich ślady wyznaczają tor biegu życia zawodowego Badacza i całej dyscypliny naukowej. Są bardziej trwałe niż sam ich autor. Stąd pytania o to, jaki ślad Jubilat po swojej aktywności zostawia, mają sens, którego znaczenie wykracza poza ocenę samego Człowieka.
Jubileusz Badacza-Naukowca jest okazją do podkreślenia Jego zasług w zakresie
rozwoju problematyki podejmowanych badań. Pan Profesor wciąż jeszcze rzeźbi znaczący
ślad w rozwoju polskiej pedagogiki pracy, w niej zaś szczególnie wyraziście zaznaczonej
teorii edukacji zawodowej. Proszę przyjąć wyrazy najwyższego uznania i szacunku za
wszystkie osiągnięcia na polu tych badań, jakimi może Pan się szczycić.
Szczególnym wymiarem Pana osiągnięć w tym zakresie jest dar przyjaźni i zjednywania współpracowników, w tym także tych spoza grona przedstawicieli pedagogiki pracy.
Przeżywany czas Jubileuszu jest dobrą sposobnością do wyrażenia mojej osobistej
wdzięczności i złożenia Panu Profesorowi – Niestrudzonemu orędownikowi pedagogiki
pracy – szczególnych podziękowań i życzeń dalszego życia w zdrowiu i poczuciu satysfakcji z uzyskiwanych wyników.
Summa cum laude, Profesore!
Prof. zw. dr hab. Waldemar Furmanek
Uniwersytet Rzeszowski
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Dostojny Jubilacie
Wielce Szanowny Panie Profesorze
Jubileusz jest zawsze wspaniałym momentem skłaniającym do refleksji nad sobą, swoim
losem, pracą, osiągnięciami, pozostawionymi „śladami”, gdyż zgodnie z trafnym stwierdzeniem Antoniego Kępińskiego:
Sam człowiek jest nieoznaczony, da się jednak określić.
Oznaczyć to, co wyrzeźbił on swą osobą w otoczeniu,
jaki ślad po sobie zostawił.
Ślad ten jest zazwyczaj trwalszy od samego człowieka,
a nieraz sięga w lata, poza kres jego życia.
Dlatego przy każdym jubileuszu, kiedy patrzymy wstecz, by doznać wspaniałego
uczucia, że czas miniony nie został zmarnowany lub co najmniej nie do końca niewłaściwie spożytkowany, Ty, Drogi Stefanie, możesz być dumny ze swoich dokonań, ze swojego
zarówno zawodowego, jak i naukowego dorobku. Jesteś bez wątpienia przykładem wspaniałego człowieka, który podejmując wielowątkowe rozważania na temat różnych aspektów relacji nauka – praca, ich wartości w życiu człowieka, dowiodłeś swoją mądrością, że
traktując niezwykle poważnie jedną i drugą, można w swym życiu wiele osiągnąć. Jako
niezwykły profesjonalista w tym wszystkim co robisz, wskazałeś i nadal wskazujesz innym drogę do skutecznego osiągania zamierzonych, niekiedy nieuświadomionych celów.
Nie często w swoim życiu spotykamy osoby, które są dla nas przykładem mądrości,
pracowitości, niezwykłej rzetelności i życzliwości, które możemy zaliczyć do swoich mistrzów, a jednocześnie grona najwspanialszych przyjaciół.
Niewątpliwie do takich osób z wielkim uznaniem i szacunkiem zaliczam Ciebie,
Szanowny Profesorze, Wielce Czcigodny Jubilacie, Drogi Przyjacielu Stefanie. Od tego
dnia, gdy po raz pierwszy spotkaliśmy się na Nowowiejskiej w towarzystwie docenta
Ludwika Kołkowskiego, później wielokrotnie na Ogólnopolskim Seminarium Pedagogiki
Pracy prowadzonym przez Profesora Tadeusza W. Nowackiego, w Radzie Naukowej Instytutu Kształcenia Zawodowego, Instytucie Badań Pedagogicznych, i wielu innych miejscach,
zawsze byłeś i nadal jesteś dla mnie przykładem człowieka wielkiego serca i umysłu.
Z dużą uwagą i podziwem podczas różnego rodzaju oficjalnych i nieoficjalnych spotkań
śledzę i szczerze podziwiam Twoje kolejne dokonania. Jest to dla mnie prawdziwy zaszczyt, że mogę z Tobą się spotykać, pracować i nadal się wiele od Ciebie uczyć. Stąd
Drogi Jubilacie przyjmij moje gorące podziękowania.
Szczerze gratuluję bardzo bogatego dorobku naukowego i zawodowego oraz znaczącego wkładu w rozwój nauki. Dziękuję za wszystko, czego od Ciebie Drogi Jubilacie
doznałem i nadal doznaję, za wszystkie rady, wsparcia, otwartość i życzliwość, i jednocześnie wyrażam nadzieję na dalszą współpracę.
Z okazji jubileuszu składam Tobie, Profesorze, z głębi płynące życzenia, żebyś tak
jak dotychczas nie ustawał w realizacji swoich ambitnych zamierzeń i marzeń. Życzę Ci,
aby los był dla Ciebie łaskawy, aby nadal nie opuszczał cię humor, a Twoja niezwykła
aktywność zawsze przynosiła Ci dużo satysfakcji. Obyś w dobrym zdrowiu nadal tworzył
i pracował dla dobra własnego i innych. Życzę kolejnych jubileuszy obchodzonych w szerokim kręgu życzliwych Ci przyjaciół.
Ad multos annos, Szanowny Profesorze!
Z wyrazami szczerego szacunku
56 Szczecin, 21 stycznia 2018 roku

Dr hab. prof. PK Czesław Plewka

Szanowny Pan
Prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

Wielce Szanowny Panie Profesorze, Dostojny Jubilacie,
mijające 70-lecie to czas wielu ważnych dokonań Pana Profesora. Bardzo znaczący jest
Pański wkład do teorii i praktyki pedagogicznej, szczególnie w obszarze pedagogiki pracy.
Poprzez swoje osobiste zaangażowanie znacząco przyczynił się Pan do stworzenia współczesnego modelu pedagogiki pracy w Polsce oraz do ukształtowania środowiska pedagogów pracy. Pański dorobek naukowy wyrażony w licznych publikacjach i poprzez żywe
słowo na konferencjach naukowych zawsze inspiruje czytelników i słuchaczy do kolejnych poszukiwań badawczych i teoretycznych refleksji.
Wszystkie Pańskie osiągnięcia budzą podziw i szacunek w środowisku akademickim.
Czuję ogromny zaszczyt, że mam możliwość współpracowania z Panem Profesorem
w Zespole Pedagogiki Pracy Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Wielokrotnie doświadczyłem Pańskich życzliwych porad, niekiedy inspirującej krytyki. Zawsze były one dla
mnie cennym wsparciem i ukierunkowaniem przy kolejnych podejmowanych pracach.

Szanowny Panie Profesorze,
jubileusz 70-lecia jest szczególny z uwagi na jego usytuowanie na linii życia człowieka.
Zazwyczaj wieńczy okres kulminacji aktywności zawodowej i dotyczy rozstrzygnięć
aktywność zawodowa – życie pozazawodowe. Jest to w licznych przypadkach czas dokonywania wstępnego bilansu życia. Może on prowadzić do podejmowania decyzji o kontynuowaniu aktywności lub do „zajęcia miejsca w wygodnym fotelu” i biernego, z boku
obserwowania toczącego się życia. W Pańskim przypadku to drugie rozwiązanie zupełnie
nie wchodzi w rachubę z dwóch przynajmniej względów. Po pierwsze − aktywność twórcza jest wpisana w Pańską biografię i po drugie – jest ona bardzo potrzebna środowisku
akademickiemu i nauce.

Szanowny, Drogi Panie Profesorze,
proszę o przyjęcie wyrazów najwyższego uznania i szacunku wraz z życzeniami dobrego
zdrowia, otoczenia szerokim kręgiem przyjaciół oraz wielu dalszych dokonań na różnych
polach niełatwej pracy naukowej i w zarządzaniu nauką. Z pewnością dobrze posłużą
one nauce i środowisku akademickiemu, ale też życzę, aby były one dla Pana źródłem
osobistego zadowolenia i satysfakcji. Wszystkiego najlepszego!
Prof. zw. dr hab. Zdzisław Wołk
Uniwersytet Zielonogórski
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Dyskurs naukowy i współdziałanie
z profesorem Stefanem M. Kwiatkowskim
na polu pedagogiki pracy w autorefleksji
Siedemdziesiąte urodziny Profesora to okazja nie tylko do złożenia gratulacji Jubilatowi,
co czynię z wielką przyjemnością, lecz także pokazanie specyfiki i charakteru naukowych i organizacyjnych kontaktów z Profesorem. Nimi czynię dyskurs naukowy na polach skupionych wokół pedagogiki pracy. Wpisuje się on zarówno w zainteresowania
Jubilata, jak i moje, stanowiąc dobrą płaszczyznę do ukazania wspomnianego dyskursu,
jego czasookresu, a także połączenia z współdziałaniem w zakresie kierowania i zarządzania, co również wpisuje się w problemy kierowania jako jednego z obszarów badawczych
pedagogiki pracy, subdyscypliny tak bliskiej zarówno Jubilatowi, jak i autorce autorefleksji.
Kontakty zawodowe z Profesorem rozpoczyna pierwsze spotkanie ponad dwadzieścia
pięć lat temu, które miało miejsce w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sulejówku
w październiku 1992 roku. Ja jako dopiero co mianowany doktor nauk humanistycznych
w zakresie pedagogiki pracy, spotkałam na swojej drodze zawodowej ówczesnego doc. dr hab.
Stefana M. Kwiatkowskiego. Nie sądziłam wówczas, że to spotkanie stanie się początkiem wielostronnej współpracy o różnym charakterze, począwszy od pracodawcy podpisującego ze mną w bliskiej perspektywie, bo z datą 1 sierpnia 1993 roku, zatrudnienie
w powołanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Pracowni Programów Kształcenia
Zawodowego w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, następnie również pracodawcy diametralnie zmieniającego mój charakter pracy w tymże Instytucie, wyrażony
powołaniem mnie na stanowisko Sekretarza Naukowego, współdziałanie z Profesorem
przez prawie 15 lat jej sprawowania i wreszcie wystąpienia Profesora z wnioskiem do
Ministra Edukacji Narodowej o powierzenie mi funkcji pełnienia obowiązków dyrektora
Instytutu do czasu rozpisania konkursu na to stanowisko. To skrót kontaktów w Instytucie
na Górczewskiej 8, jak zwykł mówić Jubilat o tym miejscu, które dzisiejszy Jubilat cytował
za szczególnym autorytetem dla pedagogiki, a zarazem autorem owego stwierdzenia
prof. zw. dr. Wincentym Okoniem. Miejsce to, czyli Instytut Badań Edukacyjnych, również
wpisało się – jak ilustruje wcześniejszy sygnalny opis – w mój dyskurs naukowy i współdziałanie z Profesorem. Jego uszczegółowienie staje się niezwykle trudne z uwagi na
potrzebę wpisania się w objętościowe ramy tekstu, a te nie pozwalają na ukazanie w pełni
owego dyskursu naukowego. On bowiem może być ukazany również tylko ramowo.
Pierwsze miejsce w owym dyskursie zajmują rozliczne publikacje, inicjowane przez Pro60 fesora, ale i przeze mnie. Szczególnie warte wymieniania wydają się takie tytuły, jak:

Kształcenie zawodowe w warunkach gospodarki rynkowej (1994); współautorskie podręczniki, a wśród nich Pedagogika pracy (2007) i Szkoła a rynek pracy (2006) wydane
z inicjatywy Profesora oraz publikacje Dobór treści kształcenia zawodowego (1995); Standaryzacja kształcenia zawodowego (1996) i Wdrażanie i ewaluacja programów kształcenia
zawodowego (1998), wydane z mojej inicjatywy, a będące pokłosiem grantu naukowego
pt. „Podstawy projektowania, wdrażania i ewaluacji treści kształcenia zawodowego”,
finansowanego przez KBN, a realizowanego w latach 1994–1997 w IBE, dopełnione publikacjami z konferencji. Wśród nich szczególne miejsce wyznaczam takim opracowaniom
z konferencji Współczesność i przyszłość pedagogiki pracy (2008), której towarzyszyły uroczystości Jubileuszów pracy naukowej: 95-lecia życia Tadeusza W. Nowackiego i 80-lecia
Zygmunta Wiatrowskiego, dopełnionej publikacjami Edukacja w przygotowaniu człowieka
do pracy zawodowej pod redakcją naukową Stefana M. Kwiatkowskiego oraz Wartości
w pedagogice pracy i Jubileusz 95-lecia życia Tadeusza W. Nowackiego pod moją redakcją
naukową.
Kolejny wątek wspaniałego dyskursu naukowego z Jubilatem to prace nad doktoratami wraz promocjami doktorskimi, również pod moim promotorstwem naukowym,
recenzjami oraz udziałem w komisjach przewodów doktorskich wraz z ich przewodniczeniem. Dyskurs naukowy z Profesorem nie może pominąć recenzji moich prac twórczych,
a na podkreślenie zasługują Nowy słownik pedagogiki pracy (2000) oraz Metody badań
pedagogicznych (2008).
Innym znaczącym obszarem dla wieloletnich kontaktów w Profesorem było współdziałanie, osadzone głównie w nurcie kierowania i zarządzania. W nie wpisuje się moja
praca na stanowisku Sekretarza Naukowego Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
w latach 1996–2006 oraz pełnienia obowiązków dyrektora tego Instytutu w okresie
1996–2008. Pierwszy okres i praca na tym stanowisku to czas wpisywania się Instytutu
w gospodarkę rynkową, która nie pomijała również nauki. Zaznaczył się on dopracowaniem pierwszej kategorii naukowej tej placówki, co nastąpiło w okresie pracy Pana
Profesora na stanowisku dyrektora i mojej jako Sekretarza Naukowego, a także uczynienia Instytutu otwartym środowiskiem na potrzeby społeczności oświatowej, dzięki zaproponowaniu szerokiej oferty form podnoszenia kwalifikacji, głównie dla pracowników
oświaty, których miejscem realizacji był właśnie Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
w latach 1996–2008. Dyskurs naukowy oraz współdziałanie z Profesorem po 2008 roku
nabrało innego charakteru, a skoncentrowało się wokół współpracy Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z Wydziałami
Pedagogicznymi jako mojego nowego miejsca pracy z takimi środowiskami naukowymi,
jak przede wszystkim: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz
Instytut Technologii i Eksploatacji w Radomiu. W zakres autorefleksji wielowymiarowego
dyskursu osoba Profesora Stefana M. Kwiatkowskiego wpisuje się jako przewodniczący,
a aktualnie v-ce przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.
To czas również bogatego dyskursu naukowego, do którego można zaliczyć prace w randze
monografii autorskich, monografii wieloautorskich oraz prace pod redakcją, a także artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych i monografiach wieloautorskich oraz konferencjach
odbytych w interesującym nas czasie z udziałem Profesora Stefana M. Kwiatkowskiego.
Tych prac jest wiele, ale jako autorka niniejszego tekstu z autorefleksyjnym wątkiem wpisuję
w nie problematykę ochrony środowiska. Ta dostrzeżona już przez Tadeusza W. Nowac- 61

kiego i wyartykułowana w pracy Wychowanie a cywilizacja techniczna (1964) aktualnie
staje się priorytetem ludzkości, a zatem nie powinna być pominięta w pedagogice pracy.
Nowe, aktualne otwarcie tego tematu to projekt „Poradnictwo zawodowe otwarte na
kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa” (nr 000127863 formularz:
FSS/2014/HEI/W) finansowany z funduszy norweskich, realizowany na WNP w latach
2015–2016, koordynowany przez autorkę tego tekstu, zakończony konferencją i seminarium podsumowującym z udziałem licznego profesorskiego grona pedagogów pracy,
w tym również i Profesora Stefana M. Kwiatkowskiego. Pakiet publikacji z wieloautorską
monografią Poradnictwo zawodowe w kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Od teorii do praktyki oraz licznymi artykułami, w tym również i Środowisko przyrodnicze
współczesnym problemem nie tylko pedagogów pracy, zamieszczonym w międzynarodowym czasopiśmie wydawanym wspólnie przez Akademią Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie i Instytut Oświaty Pedagogicznej i Oświaty Dorosłych Narodowej Akademii
Pedagogicznej Ukrainy, w polsko-ukraińskich rocznikach naukowych nr 1/2016, a także
kolejne artykuły wpisane w tę problematykę (Pedagogika pracy zorientowana prośrodowiskowo oraz inne zamieszczone w czasopismach „Szkoła – Zawód – Praca”, „Edukacja
Ustawiczna Dorosłych” czy „Forum Pedagogiczne”). To aktualny, wybrany z wielu przykład problemu, istotnego dla dalszego rozwoju pedagogiki pracy, wpisany w autorefleksję
międzyuczelnianych dyskursów naukowych i współdziałania z Profesorem Stefanem
M. Kwiatkowskim w latach 2009–2017.
Zaprezentowana autorefleksja nad dyskursem naukowym i współdziałaniem z Profesorem Stefanem M. Kwiatkowskim w ponad ćwierćwieczu mojej współpracy pokazuje
jej początki, następnie dominujący okres na Górczewskiej 8, gdzie pod kierunkiem między innymi Profesora Stefana M. Kwiatkowskiego poznawałam, czym jest formowanie
adepta na pracownika naukowego wraz z dalszymi konsekwencjami, wyznaczonymi rozwojem zawodowym oraz naukowym. Dominujący dla dyskursu naukowego oraz współdziałania z Jubilatem okazał się okres pracy w Instytucie Badań Edukacyjnych. Uważam
ten czas za szczególny dla mojego rozwoju zawodowego i naukowego. Tutaj dokonywał
się mój awans – zarówno w hierarchii stanowiskowej, jak i naukowej – dzięki czemu
poznałam różne zakresy odpowiedzialności zawodowej i stopień jej trudności. Wreszcie
poznałam smak pracy naukowej, jej stopień trudności i złożoność. Praca ta pod okiem
MISTRZA pozytywne mnie formowała, co dalej skutkowało nowymi sytuacjami zawodowymi i naukowymi, w które wpisuje się okres pracy na Wydziale Nauk Pedagogicznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Za to wszystko bardzo
dziękuję Panu Profesorowi, a z okazji wspaniałego Jubileuszu 70-lecia urodzin składam
najserdeczniejsze życzenia – wszelkiego dobra na kolejne dni i etapy działalności naukowej, w szczególności zdrowia, tak niezbędnego w jakże trudnej pracy naukowej, łączonej
z zarządzaniem Akademią Pedagogiki Specjalnej. Łączenie obu obszarów – nauki i zarządzania – wymaga wielu sił i perfekcyjnego zarządzania czasem jako umiejętności danej
tylko nielicznym. Niech te wszystkie talenty, których doznałam w dyskursie naukowym
i współdziałaniu na wielu polach, w tym naukowy i kierowania oraz zarządzania czyni
Pana Profesora jednym z ambasadorów nauk pedagogicznych, w tym pedagogiki pracy.
Wszystkiego najlepszego, Drogi Jubilacie
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Dr hab. Barbara Baraniak
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
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Katedra Pedagogiki Społecznej 			
Instytut Pedagogiki
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Szczeciński

Szczecin, 10 grudnia 2017 roku

Szanowny Pan
Prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Wielce Szanowny Panie Profesorze,
Z okazji Jubileuszu 70-lecia Urodzin pracownicy Katedry Pedagogiki Społecznej proszą
o przyjęcie serdecznych życzeń wszelkiej pomyślności.
Z wielkim uznaniem odnosimy się do wieloletniej i bardzo owocnej współpracy
Pana Profesora ze środowiskiem szczecińskich pedagogów, a w szczególności dziękujemy
za inicjatywy ukierunkowane na doskonalenie i rozwój naszej kadry naukowej.
Każde spotkanie z Panem Profesorem przekonuje, że nabywanie wiedzy i twórcze
wyrażanie siebie może być źródłem radości.
Dziękujemy za dar spotkań, wymiany myśli oraz wyjątkową życzliwość, którą nas
Pan obdarza.
Z wyrazami szacunku

Kierownik Katedry
Prof. zw. dr hab. Barbara Kromolicka
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Szanowny Panie Profesorze, Mentorze ludzi nauki
Jubileusz jest zazwyczaj przyczynkiem do zatrzymania się w biegu życia i skłania do refleksji. Przyłączam się do składanych Profesorowi Stefanowi M. Kwiatkowskiemu z okazji
Jego siedemdziesiątej rocznicy urodzin gratulacji i hołdów.
Profesor Stefan M. Kwiatkowski – opiekun merytoryczny mojej pracy doktorskiej,
recenzent pracy habilitacyjnej, inspirator i współrealizator wielu projektów badawczych
i opracowań naukowych – jest nade wszystko moim Mentorem. Profesor, korzystając z posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, udziela rad, wskazówek i informacji zwrotnych, pomaga w indywidualnym rozwoju zawodowym i budowaniu samoświadomości.
Profesor Stefan M. Kwiatkowski jako Mentor w moim życiu zawodowym to dla mnie
swoiste wyróżnienie, nobilitacja.
Profesor ma „moc promieniowania” na (współ)kształtowanie – z dużymi szansami
na perswazyjny sukces – ścieżki rozwoju zawodowego młodszych naukowców (także
mojej) na rzecz realizacji celów: wiedzieć i umieć → móc → chcieć → efektywność pracy.
Efektywność zakłada realizację potencjału kompetencyjnego bez zbędnego marnotrawstwa tego zasobu. Co więcej, owo wsparcie rozwojowe, pomoc rozwojowa w dokonywaniu znaczących postępów w nauce staje się punktem wyjścia do postawienia ważnego
pytania o to, co nowego w Twojej pracy naukowej, w badaniu, artykule, książce? Ono zobowiązuje naukowca do rozwijania samego siebie.
Profesor ma umysł głęboki i poszukiwawczy. Cechuje Go jasność myśli, elegancja
wypowiedzi, rzeczowość i przekonywująca zwięzłość. W kształceniu kadr naukowych
kieruje się poszukiwaniem autentycznej prawdy. Piętnuje i zwalcza łatwiznę.
Utożsamiam się ze stwierdzeniem znakomitego specjalisty ds. zarządzania kapitałem
ludzkim, odnosząc je do Osoby Jubilata: Profesor spędza mnóstwo czasu na budowaniu
marek innych ludzi, sam jednocześnie ma markę osobistą, którą może się poszczycić.
Dr hab. prof. nadzw. Urszula Jeruszka
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
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Wielce Szanowny Jubilacie,
Magnificencjo,
Drogi Stefanie
Rad jestem, że Twój wspaniały jubileusz przypada na okres pracy w naszej Akademii,
w dodatku w czasie, w którym pełnisz w Niej funkcję najwyższą – Rektora tej zasłużonej
dla polskiej pedagogiki, prawie stuletniej Uczelni. Chociaż jesteś z nami od dość niedawna,
to jednak dobrze wyczuwasz ważne dla naszej społeczności wartości, wśród których
związki z tradycją należą do jednych z najistotniejszych. Jednocześnie jesteś postacią,
z którą spora część tej społeczności ciągle łączy nadzieję na przekroczenie tej tradycji
i otwarcie na doświadczenia innych środowisk akademickich, uformowanych w innych
uwarunkowaniach, choć przynależnych do naszej wspólnoty naukowej. Wszak stoją za
Tobą doświadczenia wyniesione z aktywności w strukturach ogólnopolskich, w tym dla
pedagogiki najważniejszych – jak na przykład kierowanie pracami Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Ale nie tylko. Powszechnie znana jest Twoja aktywność na polu wielu
płaszczyzn działania, w tym również tych, które przynależą do otoczenia pedagogiki.
Dajesz tym samym dowody nie tylko potrzeby, lecz także możliwości „przekraczania granic” w uprawianiu nauk pedagogicznych. Stanowią one wymowne przykłady tego, jak
naukowe zainteresowania można łączyć z działalnością publiczną i licznymi sprawowanymi przez siebie funkcjami społecznymi. Tak więc obecny etap zawodowej aktywności
w postaci piastowania godności Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
można uznać za naturalną kontynuację wcześniejszych dokonań i doświadczeń w obszarze
organizacji i kierowania instytucjami naukowymi.
Nie ośmielę się na wypowiedź dotyczącą Twojego wkładu w rozwój pedagogiki zawodu – głównego wektora Twojej pracy naukowej. Domyślam się, że uczynią to z większym znawstwem pedagodzy pracy, z którymi tak wiele uczyniłeś na rzecz podniesienia
poziomu kształcenia zawodowego w Polsce oraz dla debaty przekraczającej wąskie ramy
subdyscyplin pedagogicznych.

Szanowny Jubilacie,
Korzystając z tej szczególnej rocznicy, przekazuję Ci moje serdeczne powinszowania i najlepsze życzenia dojrzałego entuzjazmu dla podejmowania nowych zadań, których życie
postawi zapewne niemało.
Życzę, aby każda znacząca decyzja, każde następne dzieło, dostarczały satysfakcji
nie mniejszej od tych, które przyniosły dokonania już urzeczywistnione.
Jednakże, sukcesy niech nie przesłaniają wyzwań, jakie niesie rzeczywistość. Wszak
przed Tobą jeszcze 80-lecie, 90-lecie… .
Dr hab. prof. nadzw. Jan Łaszczyk
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, 8 grudnia 2017 roku
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Każdy człowiek ma swoje powołanie i życiowe zadanie. Od ich wykonania zależy wartość
jego życia i życia tych, z którymi mu przyszło bytować. Korzystając z utrwalonych przez
innych dóbr, winni im jesteśmy wdzięczność i życzliwą pamięć z elementami naśladowania ich dobra. Powstaje także zobowiązanie budowania dalszych obszarów dobra.
Powyższe myśli są zawsze bliskie moim refleksjom i odczuciom, kiedy wpatruję się
w dzieło życia i dzieło pracy Pana Profesora zw. dra hab. Stefana Kwiatkowskiego.
Dzieło życia Profesora to nie działanie dla samego działania; to dzieło, w którym jest
„pneuma” wrażliwości, otwartości i szlachetności wobec życia każdego spotkanego. Powiedzieć o kimś: „to dobry człowiek”, jest najwyższym wyróżnieniem. Właśnie Czcigodny
Jubilat to DOBRY CZŁOWIEK, którego Dobro jest nam dane nie tylko do podziwiania, ale
także do jakże trudnego naśladowania.
Akademickość w obszarach nauk humanistycznych i społecznych budowana na
szlachetnym człowieczeństwie jest bazą do rozwoju i utrwalania intelektualnych władz
człowieka. Czcigodny Jubilat swym „pięknym intelektem” otwartym nie tylko na pedagogikę pracy, lecz także na inne dyscypliny naukowe, nie tylko buduje „oblicze” współczesnej akademickości, ale także twórczo przyczynia się do „ekspansji pięknych umysłów”
u każdego człowieka nauki.
Czcigodny Jubilacie z podziękowaniem na każde dobro życzę dalszych pięknych
pasji życia i akademickości.
Dr hab. prof. nadzw. Adam Solak
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

68

Wielce Szanownemu Panu Rektorowi Stefanowi Kwiatkowskiemu
Dla uczczenia siedemdziesiątej rocznicy urodzin Pana Profesora pragnę wyrazić wielki
szacunek i admirację dla wszystkich dokonań naukowych i organizacyjnych, które w jakże
ważnym pytaniu – co nowego? – tworzą nowe inspiracje i prowadzą do ich właściwego
wykorzystania. Pozwalam sobie zatem przekazać z wdzięcznością następujące słowa:
nauka to sposób na życie
odkrywane – przeczytane
zapisane wymyślane
gdy codziennie zachwycam się jej obliczem
jest takie rozradowane
(z inspiracji wierszami M. Kurcewicza)
Dr hab. prof. nadzw. Jarosław Michalski
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
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Jego Magnificencjo, Szanowny Panie Profesorze,
Z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin proszę przyjąć wyrazy głębokiego szacunku oraz
życzenia dalszych znakomitych osiągnięć naukowych, które wyznaczają bardzo inspirujące kierunki rozwoju pedagogiki, w tym pedagogiki pracy.
W tych obszarach działalność Pana Profesora jest ważną szkołą nowoczesnej myśli,
co we współczesnym świecie pozwala odkrywać i interpretować różne zjawiska i zależności dotyczące człowieka, jego pracy i wychowania.
Serdecznie dziękuję Panu Profesorowi za wielką radość uczestnictwa w tej szkole
naukowej.
Dr Jolanta Izabela Wiśniewska
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
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„Człowiek–Marka Luksusowa”,
czyli Profesor Stefan M. Kwiatkowski
z perspektywy naukowego żółtodzioba…
Pierwsze „dzień dobry”…
Ostatni rok studiów na Uniwersytecie Śląskim (wiosna 1996) – etap pisania pracy magisterskiej; pierwsze spotkanie z Profesorem i pierwsze „dzień dobry” …na kartach książki
Komputery w procesie kształcenia i zarządzania szkołą – rzeczowo, lekko i przystępnie o czymś,
co nieufnie zaczynało być obecne w systemie edukacji – o komputerach. Wspomnienie
zdumienia, jakie mi towarzyszyło, gdy na kolejnych stronach treści z pozoru niełatwe
okazywały się zrozumiałe, niemal oczywiste, a przecież były spojrzeniem perspektywicznym i dotykały zagadnień nowych.
Zafascynowana stylem, esencjonalnością i łatwością prezentacji niełatwych w odbiorze
treści (wiedziałam to, bo kończyłam studia techniczne o specjalności informatycznej
i często obserwowałam przejawy oporu świata edukacji przed wdrożeniem komputerów
do procesu edukacji oraz zarządzania szkołą, zwłaszcza w szkołach „żeńskich”), postanowiłam zapamiętać TEGO Autora. Co więcej, w moim „żółtodziobowym” umyśle zrodziła
się myśl „ciekawe, jak Autor wygląda, fajnie byłoby Go spotkać na żywo i posłuchać… –
to musi być człowiek wielkiego formatu!”.
W powszechnym obiegu panuje przekonanie, by uważać, o czym się myśli, bo może się
ziścić. To spotkanie – tak jednostronne i zupełnie poza świadomością i wiedzą Profesora
– wzbudziło moją ciekawość do tego stopnia, że – jak się okazało – odtąd imię i nazwisko
Stefan Kwiatkowski („TEN Kwiatkowski”, jak mawiali koledzy i koleżanki z ZDPT1) miało
przewijać się w moim życiu zawodowym dość regularnie. Z tamtego okresu dość dobrze
pamiętam ciche pragnienie – móc kiedyś tak pisać, jak Profesor Kwiatkowski, o rzeczach
niełatwych w sposób zrozumiały – tkwi ono we mnie do dziś.

Zakład Dydaktyki Przedmiotów Technicznych na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski (obecnie nie istnieje).
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Pierwsza praca – uczelnia na południu Polski,
stanowisko asystenta, pierwsze wizje o rozwoju naukowym,
nadzieja i…
Temat „komputerów w edukacji”, o których tak przystępnie pisał Profesor Stefan M. Kwiatkowski2, pragnęłam uczynić osią swoich naukowych poszukiwań. Jednak okoliczności i decyzje, jakie w związku z nimi musiałam podjąć, sprawiły, że temat ten (choć wówczas tak
aktualny i perspektywiczny) stał się li tylko hobbistyczną przyjemnością – podobnie jak
przygotowywanie studentów do zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych. Owo
naukowe hobby wraz z kluczową dla niego postacią Profesora miało po latach mieć swój
dalszy ciąg i to dość zaskakujący. Pierwszej etap pracy w szeregach ludzi nauki zakończyła obrona pracy doktorskiej z tematu zgoła innego, niż miałam nadzieję zgłębiać, rozpoczynając pracę na stanowisku asystenta w ZDPT. Zanim jednak to nastąpiło, w miarę
możliwości starałam się śledzić myśl naukową Profesora, który pozwalał się poznać jako
ekspert w obszarze kształcenia zawodowego, wyrażający zdecydowane stanowisko
sprzeciwu wobec stopniowych działań decydentów deprecjonujących ten obszar edukacji
i działający na rzecz poprawy wizerunku kształcenia zawodowego zarówno w oczach
urzędników, jak i w oczach wielu autorytetów pedagogiki. Im bardziej „wsłuchiwałam
się” (z odległości 300 km) w naukowy głos Profesora, tym bardziej przekonywałam się
o słuszności podążania za głosem intuicji, by po obronie pracy doktorskiej swoje hobby
naukowe (technologie informacyjne, media oraz kształcenie zawodowe) uczynić trzonem rozwoju zawodowego. Profesor w sposób zupełnie nieświadomy przyczynił się do
obrania przeze mnie tego kierunku naukowej eksploracji. Byłam w pełni przekonana
o słuszności podążania tą drogą. Pozostawało odpowiedzieć sobie na pytanie, jakże się to
stanie, skoro – ze statusem osoby bezrobotnej – nie mam perspektyw zatrudnienia na
uczelni wyższej w Warszawie, by w sprzyjających warunkach móc wreszcie spełnić swoje
pragnienia naukowe. Z pomocą pospieszył... przypadek.

„To się nie dzieje naprawdę…”
(Lipiec 2006) Przeprowadzka do Warszawy z południa Polski i próba odnalezienia się
wśród niemałej konkurencji na akademickim rynku pracy sprawiły, że po wstępnym rozpoznaniu szans na realizację naukowych pragnień w warunkach akademickich, podjęłam
decyzję o …kroku w kierunku drugiego doktoratu – w moim ówczesnym przekonaniu –
tego właściwego. Jednostką, w której mogłam osiągnąć obrany cel, był Instytut Badań Edukacyjnych, kierowany przez Pana Profesora Stefana M. Kwiatkowskiego. Wybór ośrodka
nie był przypadkowy – skupiały się w nim naukowe autorytety pedagogiki, a nazwisko
Kwiatkowski – Profesor Stefan M. Kwiatkowski – było postrzegane jako gwarancja jakości
nauki. W tym czasie, coraz częściej w rozmowach kuluarowych podczas konferencji
naukowych z zakresu dydaktyki i pedagogiki medialnej słyszałam, że Profesor Stefan M.
Kwiatkowski to „Człowiek–Firma”, „Człowiek–Marka”, „Gwarancja Jakości”, a przy tym
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Oraz Profesor Jan Łaszczyk w odniesieniu do pedagogiki specjalnej – równie znacząca po-
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„Świetny i Kompetentny Szef”, a ludzie w IBE pracują tam głównie dlatego, że ON jest
ich dyrektorem. O sile szacunku i sympatii, z jakimi wypowiadano się w środowisku naukowym o Profesorze – naukowcu, nietuzinkowym i błyskotliwym umyśle – mogłam się
przekonać podczas spotkań naukowych (konferencje, seminaria), jednak wrodzona nieufność wobec ludzkich opinii nakazywała mi ostrożność w bezkrytycznym wypracowywaniu własnego zdania. O ile miarą naukowego autorytetu Pana Profesora były dla mnie
Jego publikacje – niezmiennie rzeczowe, konkretne, bez zbędnego „słowotoku”, o tyle
brak własnych doświadczeń z pozycji podwładnej (Profesora) nie pozwalał mi zweryfikować opinii na temat Jego talentu zarządczego (w domyśle: przywódczego). W niedługim
czasie miało się to zmienić.
Zmotywowana postanowieniem o podążaniu za głosem pragnień, wykonałam telefon
do sekretariatu studiów doktoranckich IBE, by zasięgnąć informacji o warunkach przyjęcia, studiowania oraz kanonie wyboru i współpracy z opiekunem naukowym pracy doktorskiej – telefon odebrała pani profesor Barbara Baraniak (ówczesna Sekretarz Naukowy
IBE i Kierownik Studiów Doktoranckich). Jakież było moje zdziwienie, gdy w wyniku
rozmowy (o warunkach studiowania i motywach podjęcia studiów) zostałam zaproszona
na rozmowę w sprawie pracy w projekcie na rzecz innowacyjnych rozwiązań w szkolnictwie zawodowym, który był realizowany w IBE. Czy mogłam odrzucić taką propozycję –
propozycję pracy w instytucji kierowanej przez TEGO Profesora Stefana Kwiatkowskiego?
Pytanie było retoryczne. Była to nie tylko szansa pracy w środowisku akademickim w Warszawie, lecz przede wszystkim w środowisku uznanych autorytetów pedagogiki, którym
przewodził Profesor Kwiatkowski. Nie wierzyłam, że to się dzieje naprawdę! Na pierwsze
spotkanie z Profesorem przyszło mi poczekać kilkanaście dni i było dla mnie... hmm,
niecodzienne.

Pierwsze spotkanie z Profesorem
W wielu opowieściach sensacyjnych scena pierwszego spotkania osoby, o której wiadomo,
że zajmuje dość wysokie i zaszczytne miejsce w hierarchii jakieś społeczności oraz którą
otacza nimb tajemniczości (i poniekąd uwielbienia) w oczach szarych „zjadaczy chleba”
(tutaj ludzi spoza grona Profesora), nierzadko osadzana jest w atmosferze przypominającej scenę z filmu Ojciec chrzestny F.F. Coppoli – lekko zaciemniony pokój, wypełniony
przyjemnie słodkawym dymem palonego cygara, w strategicznym miejscu ciężkie dębowe biurko (z fotografiami najbliższych na pierwszym planie) i za nim ON – TEN NAJWAŻNIEJSZY – spokojny, zdystansowany, z emanującą wewnętrzną siłą i dobrotliwą, lecz
nieokazującą emocji twarzą. Z całej tej scenerii zgadzała się tylko spokojna twarz Profesora oraz emanująca wyważonym zdecydowaniem, skromnością i wewnętrzną siłą
(zdradzona z-odpowiednio-silnym, pewnym uściskiem dłoni) sylwetka. Jako że spotkanie z Profesorem było zupełnie nieoczekiwane (w gabinecie prof. B. Baraniak, z którą
omawiałyśmy jakieś zagadnienia projektowe), w pierwszej chwili nie byłam pewna, czy
to rzeczywiście Profesor Stefan Kwiatkowski. Znałam bowiem Profesora jedynie z kiepskiej jakości fotografii (z okładek książek), a tutaj zobaczyłam człowieka z krwi i kości –
w niczym nie przystającego do obrazu autorytarnego, często nieprzystępnego szefa,
którego od pierwszego spotkania (spojrzenia) należy się bać. Skutek? Zdziwienie, zaciekawienie i …ostrożność. A może jednak opinie o Profesorze są prawdziwe? Czas miał
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mnie o tym przekonać.

Praca w Instytucie – burzenie stereotypów
Możliwość pracy w Instytucie Badań Edukacyjnych, pod „rządami” Pana Profesora Stefana
Kwiatkowskiego była dla mnie, człowieka spoza środowiska rdzennych pedagogów,
swoistą nobilitacją, „trafionym przez ślepą kurę ziarnem”. Szybko zorientowałam się, że
atmosfera panująca w tym miejscu jest również czymś wyjątkowym, a ludzie autentycznie zadowoleni z pracy u TEGO Szefa i współpracy z NIM. Nigdy wcześniej nie zetknęłam
się z TAKIM pozytywnym postrzeganiem dyrektora instytucji przez pracowników – od
personelu pomocniczego do profesorów włącznie – postrzeganiem przepełnionym życzliwością i szacunkiem.
Nie było niczym tajemnym, że wynagrodzenia w IBE w tamtym czasie nie należały
do najwyższych, ale jak powiedział Władysław Bartoszewski „Nie wszystko, co się opłaca
warto i nie wszystko, co warto się opłaca”. I w tym miejscu, „za czasów” Profesora Kwiatkowskiego ludzie o tym wiedzieli – chcieli przychodzić do pracy, przyjeżdżać na spotkania, chcieli działać w tym zespole, bo… to było ICH MIEJSCE – DOBRE MIEJSCE, lecz
przede wszystkim to było „IBE Profesora Kwiatkowskiego” – ICH Szefa. Wtedy jeszcze nie
wiedziałam, na czym polega fenomen kierowania i zarządzania ludźmi przez Pana Profesora Stefana Kwiatkowskiego. Na tym etapie mojego doświadczenia zawodowego, we
mnie wzbudzał przede wszystkim onieśmielenie (jak się okazało – w wielu osobach również) i ciekawość, dotyczącą sposobu docierania do ludzi, inspirowania ich, motywowania i aktywizowania. Dlatego z lekką rezerwą obserwowałam spotkanie pracowników
IBE, podczas którego zamknięty został etap kierowania instytutem przez Pana Profesora.
W swoim relatywnie krótkim życiorysie zawodowym byłam świadkiem tak wielu nieszczerych zachowań wobec przełożonych, tak często posuniętej do granic hipokryzji
(zwłaszcza, gdy w niedalekiej perspektywie jawiły się korzyści), że gdy obserwowałam
na pożegnalnym spotkaniu w IBE zachowanie pracowników, nie bardzo wiedziałam, jak
mam to odbierać. Moja intuicja „zgłupiała” – czy takie rzeczy jeszcze się dzieją naprawdę,
czy istnieją jeszcze tacy przełożeni? Każdy miesiąc pracy w IBE, każda rozmowa ze „starymi” pracownikami i kilka krótkich rozmów z samym Profesorem utwierdzały mnie
w przekonaniu, że „TAK” – takie sytuacje się zdarzają, gdy TAKI człowiek PRZEWODZI
ludziom (a nie li tylko zarządza nimi). Jednakże dopiero w kolejnych latach miałam
prawdziwie odkryć tajemnicę przywództwa Profesora Stefana Kwiatkowskiego – przywództwa charyzmatycznego, a zarazem demokratycznego i podmiotowego.

Mój Szef: przywódca i mentor,
czyli w zespole Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki APS
Kiedy w maju 1996 roku przyjechałam z Katowic na WSPS do profesora Jana Łaszczyka
(ówczesnego dziekana) skonsultować merytoryczną stronę pracy magisterskiej dotyczącą
wykorzystania technologii informacyjnej w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (w macierzystej uczelni osoby, do których się zgłaszałam, były „zbyt mocno
zajęte”, by poświęcić mi czas na choćby przejrzenie pracy), pojawiła się wtedy w mojej
głowie myśl: Jakie przyjazne miejsce! Nie wiem dlaczego, ale fajnie byłoby kiedyś tutaj
pracować. W pierwszym momencie wystraszyłam się tej myśli i starałam się szybko o niej
zapomnieć, ale nie do końca mi się to udało. Mimo że myśl wydawała się na pierwszy
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marzenie. Po raz kolejny miałam się jednak przekonać, że nawet najbardziej nieprawdopodobne życzenia mogą się ziścić, gdy bardzo się tego pragnie. Dwa życzenia w dużej
bliskości wypowiedziane urzeczywistniły się 13 lat później. Wtedy weszłam w skład zespołu pracowników Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki APS kierowanego przez Pana
Profesora Stefana M. Kwiatkowskiego.
Moje koleżanki i koledzy z pierwszego miejsca pracy (Uniwersytet Śląski) w wielu
rozmowach konstatowali, że miałam niesamowite szczęście trafić do zespołu Profesora
i pracować w tak przyjaznym gronie naukowców. Trudno odmówić im racji. Jednakże
początki nie były dla mnie najłatwiejsze właśnie z powodu prestiżu, jakim cieszył się
(i nadal cieszy) mój Szef – członkostwo w JEGO zespole zobowiązuje – a to w pierwszym
okresie pracy w tym zespole działało na mnie wręcz paraliżująco. Jako że strach nie jest
dobrym doradcą, a tylko odważni dochodzą do celu, nie pozostawało nic innego, jak
zmierzyć się z wyzwaniem i spróbować … sprostać oczekiwaniom naukowym i organizacyjnym Profesora. „Skażona” wcześniejszymi doświadczeniami z przełożonymi, ku swojemu zdziwieniu zorientowałam się, że styl kierowania zespołem, jakim posługuje się mój
Szef. jest stylem bazującym z jednej strony na precyzyjnym przekazie informacji i oczekiwań (bez zmuszania pracownika do włączania w swoim mózgu „opcji jasnowidz”3) oraz
z drugiej strony na zaufaniu do pracownika – zaufaniu, że zadania, jakie pracownik będzie miał wykonać, będą wykonane DOBRZE zarówno pod względem zakresu, jak i jakości.
Zaufanie to często wyrażone było stwierdzeniem: „wiem, że bardzo dobrze sobie Pani
z tym poradzi (zrobi to Pani)” – wyrażone z przekonaniem i życzliwością w głosie. Czy
wobec takiej postawy można było dopuścić się niedokładności, nierzetelności czy innych
niedoskonałości? Owa precyzja wypowiedzi i zaufanie do pracownika stanowiło tajemnicę tak dobrej atmosfery pracy w IBE, a teraz w KPPiA APS. W takim klimacie chciało
i chce się pracować, chce się angażować w różne przedsięwzięcia inicjowane i kierowane
bezpośrednio przez Pana Profesora Stefana Kwiatkowskiego – to odczucie jest bliskie
wszystkim osobom z Katedry (i nie tylko).
Sposób komunikowania zadań organizacyjnych przez Profesora oraz szacunek okazywany pracownikom sprawiały, że również w sferze naukowej pragnęło się dołożyć
starań o jakość pracy. Pan Profesor Stefan M. Kwiatkowski wiedział i wie, że zwłaszcza
młodzi pracownicy potrzebują wsparcia i inspiracji w poszukiwaniu własnej drogi naukowej. Z pozycji osoby doświadczonej, wielokrotnie podczas rozmów „przy herbacie”,
w trakcie seminariów naukowych, dzieli się z nami nowymi pomysłami dotyczącymi kierunków badań możliwych do podjęcia czy sposobów usprawnienia pracy, która nie jest
przecież kopaniem rowu z punktu A do B, lecz pracą koncepcyjną, zależną od kondycji
psychofizycznej danej osoby. Te chwile z życzliwym mentorem, niekwestionowanym
autorytetem naukowym stawały się i stają silną inspiracją do poszukiwań „własnej ziemi
obiecanej” pośród mocno spenetrowanych terenów naukowych eksploracji. Z punktu widzenia korzyści dla rozwoju naukowego młodych pracowników nauki są to okazje bezcenne i wyjątkowe, do których chętnie i często się wraca w rozmowach kuluarowych.
W tym miejscu warto podkreślić ważny aspekt, który nieczęsto obserwuje się w innych
zespołach, a który w jakimś stopniu wynika ze stylu kierowania i osobowości Profesora
– dbałość Profesora–Szefa Katedry o dobrą atmosferę w zespole, atmosferę życzliwej

Polega na tym, że osoba jest zmuszona zgadywać, czego oczekuje rozmówca, a co nie zostało
powiedziane wprost.
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współpracy i troski o każdego członka zespołu. Niewielu przełożonych (a nawet współpracowników) – pełniących TAK eksponowane i organizacyjnie absorbujące funkcje
potrafi – „zejść z Olimpu”, przyjść ot tak, bez okazji do pokoju swoich podwładnych i przy
wspólnej herbacie/kawie zapytać, „co dobrego słychać” – nie po to, by przydzielić „małą
robótkę” lub skontrolować postępy, ale właśnie, by porozmawiać o sprawach ważnych,
„choć tylko przedziałowych”4. Dla takich spotkań, które rozpoczęte zwyczajnie i tak stają
się naukową „przechadzką”, a tematy „o pogodzie” niepostrzeżenie przeradzają się w subtelny dyskurs (czy to z zakresu andragogiki, pedagogiki pracy, czy innych pokrewnych
dyscyplin), przesunęłoby się niejedne zajęcia (organizacyjno-dydaktyczne), których nadmiar skutecznie odsuwa pracę naukową na dalszy plan.
Bycie członkiem zespołu kierowanego przez Pana Profesora Stefana M. Kwiatkowskiego to niewątpliwy zaszczyt, ale i nieformalne zobowiązanie wpisania się w jakość
naukowej profesji. Przypuszczam, że temu ma służyć między innymi zadawane przez
Profesora podczas wystąpień konferencyjnych pytanie „co nowego?”, które często dźwięczy w głowie wszystkim z zespołu KPPiA (i nie tylko nam!) podczas przygotowywania
wystąpień i tekstów naukowych, a także podczas planowania wydarzeń o charakterze
naukowym. W tej materii Profesor Stefan Kwiatkowski potrafi być surowym recenzentem,
niejako nieprzejednanym strażnikiem zasadności i jakości podejmowanych tematów naukowych, by – jeśli mają stanowić kierunek lub tylko punkt wyjścia dla naukowego dyskursu
– mogły nieść realną wartość naukową, a nie popularyzatorską. Ten profesjonalnie dogłębny
naukowy charakter oblicza Profesora mógłby nie jednej osobie wydać się wyrazem „ciemnej
strony mocy” Profesora. Jednak za tą fasadą kryje się przeciwnik owej „mocy”, który potrafi nie tylko dostrzec potencjał osoby, z którą rozmawia, potrafi ją zainspirować, a także
z szacunkiem, ale uczciwie wskazać słabsze strony poszukiwań naukowych i we właściwym momencie okazać TAKIE wsparcie, że jedyną myślą, która może się pojawić jest
I believe I can fly… – … Sky is the limit (choć również warto mieć w pamięci los Ikara).

Szanowny Panie Profesorze,
Dziękuję, że pojawił się Pan na mojej drodze zawodowej, że mogłam spotkać TAKĄ osobowość i TAKIEGO Szefa, Mentora i Przywódcę – Człowieka, od którego tyle mogłam się
nauczyć, którego styl kierowania i naukowego profesjonalizmu będzie kierunkowskazem
dla moich przyszłych działań. Swoim działaniem, swoją postawą pokazał mi Pan Profesor,
że można być zarazem niekwestionowanym naukowym autorytetem i ludzkim Przełożonym – to jest bardzo rzadkie zestawienie, zwłaszcza w tak drapieżnych dla nauki i pracowników naukowych czasie. Czuję się ogromnie zaszczycona przynależnością do zespołu
Katedry kierowanej przez Pana Profesora.
Niech ten jubileusz będzie kolejną okazją wyrażenia niekłamanego szacunku i życzliwości wobec Pana Profesora. Życzę, by mądrość „jasnej strony mocy” wciąż kierowała Panem,
a na swojej drodze, by wciąż spotykał Pan prawdziwie życzliwych, z uczciwymi zamiarami,
mądrych ludzi – wszelkiego szczęścia i dalszych sukcesów zawodowych i osobistych!
Dr Justyna Bluszcz
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
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Zob. A. Ziemianin, Wojtka Bellona ostatnia ziemska podróż do Włodawy, wyk. Grupa „Stare
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Jego Magnificencja, Profesor dr hab. Stefan M. Kwiatkowski
Szanowny Panie Profesorze, szukam słów, by wyrazić życzenia z okazji Pańskiego święta.
Słów odpowiednich, nie górnolotnych, ale z serca. Czego mogę życzyć Wielkiemu Pedagogowi, który odebrał tyle nagród, odznaczeń i wyróżnień za zasługi? Życzę po swojemu
tego, co choć brzmi prosto, tak wiele w życiu znaczy: szczęścia, pomyślności, zdrowia
i życzliwych ludzi wokoło.
Jest takie życzenie, które wielokrotnie Pan Profesor wyrażał – by w nauce odkrywać
nieodkryte, badać i spotykać się w tym poznaniu w zespołach ponad podziałami. Słowem, by poszukiwać NOWEGO. Niech więc życzenie to spełnia się, poprzez rzetelną
pracę nas wszystkich.
Jeżeli − jak pisał Antoine de Saint-Exupéry − „wielkość pracy zawodowej polegać
może przede wszystkim na tym, że łączy ludzi”, niech ta książka będzie żywym świadectwem wielkości pracy, za którą chcemy dziś wspólnie podziękować, wyrażając szacunek
dla bogatego dorobku naukowego.
Mgr Barbara Kowalczyk
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
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Kiedyś w młodości pisałem wiersze, teraz sobie o tym przypomniałem i oto jest efekt.
Jubileusz szefa się zbliża,
Trzeba pisać więc laurki
O tym, że starość uderza,
Bo mamy już z górki.
Kiedy ktoś nic nie może,
To mówią mu nestorze.
Ale sformułował frazę wieszcz:
„Pon by dużo mogli mieć
Byle ino chcieli chcieć”.
W końcu wrócę do słów wieszcza,
Moja myśl się bowiem streszcza,
Że w nauce nie liczy się wiek
Lecz człek.
Satyryk bawiąc się słowy
„By żądz moc
Móc zmóc”
Wbijał nam do głowy.
I wtedy jest to idealnie
Jeżeli nie indywidualnie.
Życzę Ci na stare lata
Niechaj wiedzy żądza wzlata.
Co do innych różnych żądz
Rozporządzaj w miarę moc.
Niech Ci będzie chciało chcieć,
A my wtedy będziem mieć.
Dr hab. prof. nadzw. Janusz Gęsicki
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Profesor Stefan M. Kwiatkowski: człowiek sukcesu
Niewątpliwie Jubilat Profesor Stefan M. Kwiatkowski należy do tych ludzi, którzy w życiu
odnieśli duży sukces upoważniający do bycia człowiekiem spełnionym.
Jako absolwent Politechniki Warszawskiej, a zatem inżynier, z podstawowego wykształcenia akademickiego niezwykle skutecznie, dzięki swemu naukowemu dorobkowi,
zaznaczył swoją obecność w odległym, jakby się wydawało, obszarze nauk społecznych
i humanistycznych. Świadectwem tego jest choćby powierzenie Profesorowi przez MEN
funkcji wicedyrektora (1991–1993), a następnie dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych
(1993–2007), placówki naukowo-badawczej, mającej wiodące znaczenie zarówno dla rozwoju samej pedagogiki jako dyscypliny naukowej, jak i dla praktyki edukacyjnej w naszym kraju.
Innym niemniej ważnym faktem wskazującym, jak wysoko środowisko naukowe
pedagogów ceni dorobek i dokonania Profesora Stefana M. Kwiatkowskiego, jest Jego
wielokrotny wybór – w wyniku ogólnopolskiego głosowania – do Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, gdzie przez kilkanaście lat pełnił (i pełni w obecnej kadencji) funkcję wiceprzewodniczącego. A w latach 2007–2011 był przewodniczącym tego prestiżowego
„ciała”, jakim jest niewątpliwie dla reprezentantów nauk o wychowaniu – Komitet Nauk
Pedagogicznych PAN.
Profesor Stefan M. Kwiatkowski jest reprezentantem pedagogiki pracy, którego
głównym polem zainteresowań w obrębie tej subdyscypliny jest relacja kształcenie zawodowe–rynek pracy, a zatem kontynuuje, z dużym powodzeniem, dzieło takich mistrzów,
jak Tadeusz Nowacki, Zygmunt Wiatrowski czy Ludwik Kołkowski i innych.
Wydaje się, że bardzo trafnie zdefiniowała dokonania Jubilata profesor Henryka
Kwiatkowska, pisząc: „Zmiana gospodarki centralnie sterowanej na wolnorynkową postawiła nowe wyzwania przed badaczami problematyki zawodoznawczej […]. Profesor
znakomicie odnalazł się w tej nowej i trudnej sytuacji. Skupił wokół siebie zarówno znane autorytety […], jak i osoby młodszej generacji. Dokonał zasadniczej regulacji w strukturze zawodów, opracował ich nową klasyfikację, stworzył dla tych zawodów standardy
zatrudnienia i kształcenia, określił zawodowe kompetencje. Tak, więc pod przewodnictwem Profesora i utworzonego zespołu została wykonana gigantyczna praca na miarę
instytutu kształcenia zawodowego [który został zlikwidowany w 1991 roku – podkreślenie F.S.]. Sprawia to, że jest Profesor nie tylko jest kontynuatorem rozwoju teorii pracy
i kształcenia zawodowego, ale również twórcą ich zmodyfikowanej wersji”.
Te słowa napisane przez Autorkę w recenzji do przyznania Jubilatowi w 2010 roku
tytułu Doktoratu Honoris Causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Naro- 79

dowej w Krakowie, w formie syntetycznej, oddają znakomicie wagę i znaczenie dokonań
Profesora Stefana M. Kwiatkowskiego.
Niewątpliwym sukcesem w życiu zawodowym Profesora jest Jego wybór, zdecydowaną większością głosów, na rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej (2016), którą to
funkcję pełni do dziś.
Profesor Stefan M. Kwiatkowski przewodniczył w latach 2009–2017 Radzie Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych. Jest także członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Naukowego (PTP), co stanowi wymowne świadectwo uznania dla Jubilata,
dla Jego dorobku i kompetencji.
Naukowa aktywność Profesora ściśle wiąże się ze współpracą międzynarodową, czego
oznaką jest powołanie Go, w 1993 roku, na eksperta Międzynarodowej Organizacji Pracy
oraz na członka Zespołu Doradców European Training Foundation (1997).
O wysokiej pozycji Profesora w międzynarodowym środowisku naukowym świadczy również fakt powołania (2001) na zwyczajnego członka Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, a w grudniu 2017 roku przyznania Mu tytułu Doktora Honoris Causa przez
znany w Europie Uniwersytet Pedagogiczny im. Dragomanowa w Kijowie.
Jednakże najważniejszym sukcesem zawodowym Profesora Stefana M. Kwiatkowskiego jest Jego imponujący naukowy dorobek obejmujący ponad 670 publikacji, w tym
15 samodzielnych monografii, 74 pozycji zwartych współautorskich lub współredakcyjnych oraz 582 artykułów publikowanych w różnych czasopismach krajowych i zagranicznych.
O dużym autorytecie Jubilata wśród reprezentantów nauk humanistycznych i społecznych świadczy fakt powierzenia Mu wielu niezwykle ważących recenzji, w tym 18 prac
profesorskich, 35 habilitacyjnych i 114 rozpraw doktorskich. To dorobek, który budzi
uznanie i szacunek.
W swych działaniach naukowych Profesor umiejętnie łączy teorię i praktykę badawczą
z zaangażowaniem w dokonywanie potrzebnych zmian w rzeczywistości pedagogicznej
i edukacyjnej.
Jednym z efektów takiego podejścia jest opracowanie (wraz z Zespołem z Instytutu
Technologii Eksploatacji – PIB) około 300 standardów kwalifikacji zawodowych (w latach 2002–2007) oraz tyleż samo standardów kompetencji zawodowych (2013 rok), co
dla rozwoju zawodoznawstwa ma zasadnicze, by nie rzec, przełomowe znaczenie.
Jest zatem zrozumiałe, że przytoczone tutaj, chociaż tylko wybrane z długiej listy dokonań Jubilata osiągnięcia, pozwalają na uznanie Profesora Stefana M. Kwiatkowskiego za
osobę z dużym autorytetem, za człowieka spełnionego, mającego całkowicie uzasadnione
prawo, by mieć poczucie pełnego sukcesu. A mam nadzieję, a nawet jestem tego pewny,
że Profesor jeszcze znacząco powiększy swój dorobek, wszak osiągnął dopiero wiek dojrzałości naukowej. Właśnie tego najgoręcej życzę Jubilatowi…
Dr hab. prof. nadzw. Franciszek Szlosek
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
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Część II
Wokół problemów
nauk społecznych

PROF. ZW. DR HAB. BOGUSŁAW ŚLIWERSKI1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

PEDAGOGIKA (BEZ)NADZIEI?
Spojrzenie na pedagogikę w co najmniej kilku możliwych kontekstach wiąże się
niewątpliwie z poczuciem określonych stanów i doznań przez tych, którzy są
aktywnymi kreatorami tej dyscypliny wiedzy, jej badaczami lub klientami (odbiorcami). Proponuję przyjrzeć się trzem wymiarom funkcjonowania pedagogiki
w sferze akademickiej, z których dwa pierwsze prowadzą do jej względnego
„upośledzenia”, destrukcji czy anomalii z negatywnymi skutkami tego procesu.
Zastanawiające jest to, czy istnieją obiektywne kryteria, pozwalające orzec, która
z tych perspektyw postrzegania i/czy naznaczania pedagogiki w polskim społeczeństwie, w tym szczególnie w środowisku naukowym, będzie dalej rzutować
na jej status, skoro tak wiele jest czynników warunkujących jej rozwój? Podobieństwo warunków pracy naukowej i akademickiej pozycji pedagogów nie zapewnia automatycznie ich wspólnego działania w ostatnim z proponowanych tu
wymiarów obszarze pedagogiki – pedagogiki nadziei czy nadziei związanych
z pedagogiką. Nie ulega wątpliwości, że nasze środowisko akademickie nie reprezentuje działającej jednomyślnie wspólnoty, która byłaby zdolna do zgodnego
przeciwstawiania się naukowcom innych dyscyplin, ale także politykom, władzom resortowym ośmielającym się z pozamerytorycznych powodów degradować nasz status do nienaukowego, nic nie znaczącego środowiska2.
Nie jest prawdą, że to ci INNI są powodem negatywnej dystrybucji opinii
o pedagogice, gdyż także w naszym środowisku są sprawcy tego procesu3. Warto
1
Profesor zwyczajny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, doktor honoris causa multi, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.
2

B. Śliwerski, Klinika akademickiej pedagogiki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Zob. Z. Bauman, Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.
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zastanowić się nad tym, czy istnieje jeszcze szansa na to, by wyłoniła się w sensie
Weberowskim „wspólnota interesów” pedagogów, która dałaby odpór nierzetelnym i nienaukowym ocenom, a zarazem zatroszczyła się także o strukturalne
i symboliczne warunki jednoczenia się, celem podnoszenia na jak najwyższy
poziom pedagogiki jako nauki i praktyki społeczno-humanistycznej. Nie ma
przecież już żadnych politycznych ograniczeń czy sił nacisków, które uniemożliwiałyby naszemu środowisku akademickiemu odbudowywanie i wzmacnianie
własnej tożsamości naukowej. W ponowoczesnym społeczeństwie suwerenności
pedagogiki jako nauki nie osłabia ani nie wyklucza fakt przekraczania jej granic
przez przedstawicieli innych nauk, czego najlepszym przykładem są chociażby
historycy, którzy prowadzą badania w zakresie dziejów oświaty i wychowania,
komparatyści czy filozofowie badający diachronicznie i synchronicznie ewolucję
myśli pedagogicznej w kraju czy na świecie.
Za sprawą globalnej komunikacji idee przekraczają granice tak samo szybko
i dynamicznie, jak wyniki badań w społecznościach, w których one zaistniały
w praktyce pedagogicznej i teoriach naukowych. Transcendowanie wiedzy w naukach jest czymś naturalnym, a nawet sprzyja pojawianiu się nowych utopii lub
wskrzeszaniu starych, blokowanie zaś tego procesu staje się oznaką patologiczności tych, którzy tak czynią. Najlepszą jednak – jak się wydaje – przesłanką na
symetryczne (dialogiczne) współżycie pedagogów wśród innych nauk i z ich
twórcami jest utrzymywanie własnego dystansu, by wysokim poziomem własnych
badań przeciwstawiać się tyranii wścibskich i despotycznych wobec pedagogiki
przedstawicieli nauk współdziałających jako pedagogicznych besserwisserów.
Nie możemy sami wytwarzać swoich wrogów, konstruując własną tożsamość
z obu stron granicy naraz. Jak pisał Zygmunt Bauman: „Niczego w tym świecie
nie wie się na pewno, ale wie się, że o wszystkim, o czym się wie, wiedzieć można
w zgoła odmienny sposób – a każda wiedza jest tyle samo warta, co inna, nie lepsza
ani nie gorsza, a już z pewnością nie mniej od innych tymczasowa i ulotna”4.

Pedagogika beznadziei
To na szczęście dość rzadko pojawiający się obraz naszej dyscypliny jako źródła
działań lub wytworów, które świadczą o afirmowaniu w niej i przez jej autorów
jakiejś nędzy, braku wartości, nieetyczności, czegoś, co źle się zapowiada lub ma
prowadzić do jednoznacznych strat, cierpień, czyjegoś lub jakiegoś zagrożenia.
Taka pedagogika bliższa jest orientacji nekrofilnej (Erich Fromm), pedagogice
negatywnej czy czarnej pedagogice. Kreują ją najczęściej pedagodzy masek, hipokryci, cynicy, którzy starają się stworzyć na zewnątrz ułudę przeciwną do
84
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Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000, s. 49.
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tego, jaki jest naprawdę ich stosunek do pedagogiki i jej badaczy. „Między maską
a maskowaną prawdą, ustala się coś na kształt przeciwieństwa aksjologicznego:
wartość negatywna chce się przedstawić jako pozytywna”5. Mamy tu do czynienia z sytuacją, w której pedagogika staje się okazją dla wielu nie-pedagogów
(np. socjologów, psychologów, politologów czy filozofów) do wpisywania się w jej
ramy z całkowitym pominięciem czy nawet aroganckim negowaniem jej dorobku,
by dyskredytując ją in extenso pouczać pedagogów i narzucać im własne – a nieuznawane w ramach profesjonalnego wykształcenia – „standardy”. To nie jest
tylko kwestią braku elegancji czy naruszania obyczajów akademickich, ale przede
wszystkim – w wyniku powierzchownej wiedzy o stanie rozwoju nauk pedagogicznych – aroganckie kształtowanie fałszywej świadomości i wdrukowywanie
nieadekwatnej, a negatywnej oceny nauk pedagogicznych przede wszystkim
w społecznościach naukowych.
Wykluczanie pedagogiki z obszaru i dziedziny nauk humanistycznych i/lub
społecznych jako nie-nauki lub jeszcze nie-nauki jest zarazem powodem do pozbawiania prawa do naukowości dyscypliny wiedzy, która takową uzyskiwała
stopniowo, konsekwentnie od czasów i dzieł Jana Amosa Komeńskiego poprzez
rozprawy Jana Fryderyka Herbarta aż po współczesnych jej twórców. Zagrożeniem pogłębiania się stanu pedagogiki beznadziei jest nierespektowanie jej
przez przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych jako nauki
z wspólnej im wszystkim dziedziny wiedzy, mimo że można jej przypisywać takie
same słabości i wady czy zalety jak socjologii, psychologii, naukom o polityce itp.
Dywagowanie przez naukowców z innych nauk społecznych lub humanistycznych na temat pedagogiki jako nie-nauki w oderwaniu od treści oraz wyciąganie
na jej temat wniosków jedynie na podstawie uprzedzeń, potocznych sądów czy
cudzych opinii potwierdza, że występuje u nich brak posługiwania się logiką we
własnej narracji.
Nierespektowanie różnicy pedagogiki jako nauki ze względu na to, że zdarzają się w jej obszarze, podobnie zresztą jak i w innych naukach, postaci i rozprawy
na żenująco niskim poziomie teoretycznym i metodologicznym, jest naruszeniem prawa i jego ciągłości w stosunku do tych, którzy uzyskali poczesne miejsce
w humanistyce i naukach społecznych właśnie jako pedagodzy. Pedagodzy nie
mogą unikać dialogu, w trakcie którego można byłoby przedyskutować słabości,
patologie, ale i zasługi oraz sukcesy ich dyscypliny naukowej. Nie można jednak
godzić się na wyniosłość tonu oskarżycieli czy krytyków wobec niej tych, którzy
sami są przykładem ignorancji i/czy niczym nie popartej, a zatem bezdusznej
wrogości z pozamerytorycznych powodów. W przeciwnym razie będzie pojawiać się w naszym środowisku grupa osób, która już na początku swojej drogi
5
J. Tischner, Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Éditions du Dialogue. Société d’Éditions Internationales, Paris 1990, s. 63.
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naukowej będzie wyrastać w poczuciu względnego upośledzenia czy też kompleksu niższości w stosunku do przedstawicieli innych nauk.
Przeciwstawienie się tak uprawianej pedagogice jako nie-pedagogice wymaga zbiorowego wysiłku i solidarności tych, którzy świadomi istniejących różnic
między dyscyplinami naukowymi, a zarazem otwarci na przekraczanie granic
w analizach inter- i transdyscyplinarnych, powinni bronić dziedzictwa nauk pedagogicznych i ich naukowego statusu6. Nie chodzi tu jednak o blokowanie dostępu do pedagogiki dla przedstawicieli pozostałych dyscyplin naukowych, ale
o budowanie racjonalnej, naukowej wspólnoty terytorialnej7 z trwałymi zobowiązaniami do jej pogłębiania, wzbogacania i dalszego rozwijania. Różnica pedagogiki w stosunku do pozostałych nauk także podejmujących problemy (samo-)
kształcenia i (samo-)wychowania człowieka powinna być wyjednywana zbiorowo
w sposób naukowo lojalny i akademicko solidarny, aby była dostrzegana i szanowana jako odrębna nauka, z którą należy się liczyć tak samo, jak szanowane są
pozostałe dyscypliny naukowe jej pogranicza.
To jednak także taka jej odmiana, która jest intencjonalnym pustoszeniem
jej fundamentów przez tych, którzy z niej żyli i żyją, ale nie identyfikują się z nią
i jej dziedzictwem. Brnięcie w doświadczenie próżni, nicości, bezsilności, czegoś
niepożądanego, co być już nie powinno lub mu istnieć nie wolno, grozi pedagogom utratą własnej tożsamości, niezdolnością czy niemożliwością realizowania
założonych celów poznawczych i/czy praktycznych. To pedagogika odwrotu od
własnych dążeń, a może i samej siebie, pedagogika skazana na niebyt; to pedagogika rozpaczy, utraty podstaw własnego istnienia i rozwoju; to często pedagogika submisji, rezygnacji, zwątpienia, dramatu, rozczarowań wywołujących
w nas jakiś głęboki żal. Kiedy jedni w tej sytuacji bezradnie rozkładają ręce, inni
cieszą się z tego powodu, gdyż uwolniono im przestrzeń do własnych badań i praktyk. „To nie «czysta nicość» przychodzi do człowieka, ponieważ nicość w ogóle
nie może przychodzić”8.
Wspólnym mianownikiem działań tak zwanych pedagogów, ludzi kryjących
się wstydliwie przed światem i przed innymi, gdyż mającymi poczucie bycia
trędowatymi wśród innych nauk (w podtekście – tych wyższych, elitarnych), są
ich akty niszczenia w wyniku bezczeszczenia jej dokonań i twórców. Ich jedyną
nadzieją jest ta, która wiąże się z przetrwaniem ich samych, a nie nauki, którą
6
Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką, red. A. Chmielewski,
M. Dudzikowa, A. Grobler, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012; Interdyscyplinarność
i transdyscyplinarność pedagogiki – wymiar teoretyczny i praktyczny, red. R. Włodarczyk, W. Żłobicki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
7

R.E. Nisbett, Geografia myślenia, Smak Słowa, Sopot 2009.

8

J. Tischner, O człowieku. Wybór pism filozoficznych. Wybrał i opracował A. Bobko, Zakład

86 Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 2003, s. 150.
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reprezentują. „Przejście z przestrzeni nadziei w przestrzeń kryjówki jest upadkiem człowieka o głęboko etycznym znaczeniu. [...] Człowiek żyje na poziomie
nijakości, poza dobrem i złem, jest ani winny, ani niewinny, jego odpowiedzialność znalazła się w stanie uwiądu”9.
Konieczne jest odstąpienie od tradycji unikania merytorycznej krytyki prac
naukowych osób starszych, wyższych stopniem naukowym przez szacunek do
nich lub z obawy o repulsję z ich strony. Niestety, kiedy młodzi doktoranci po
napisaniu bardzo dobrej, krytycznej analizy wybranej rozprawy naukowej są
przeze mnie proszeni o wyrażenie zgody na jej opublikowanie, proszą o to, by
tego nie czynić, gdyż lękają się o swoje dalsze losy. Taka sytuacja nie sprzyja
rozwojowi nauki, a nawet po części zniechęca część utalentowanych badaczy do
angażowania się w nią. Nie jest to jednak, jak się okazuje, tylko polski problem,
Richard E. Nisbett tak bowiem uzasadnia dość niskie osiągnięcia japońskich naukowców, tłumacząc je konfucjańską tradycją: „[...] szacunek dla osób starszych
wymaga tego, żeby wspierać naukowców starych, choćby nawet przeciętnych,
kosztem młodych i utalentowanych. Jednak niektórzy japońscy uczeni wiążą ten
brak osiągnięć z nieobecnością intelektualnych sporów i polemik. W Japonii recenzowanie i krytyka prac naukowych przez kolegów naukowców nie zdarza się
często. Takie zachowania są wręcz uważane za niegrzeczne”10. Czyżbyśmy i my
– śladem obietnic byłego prezydenta III RP Lecha Wałęsy – mieli w takim kontekście budować w naukach pedagogicznych „drugą Japonię”?

Pedagogika bez nadziei
Mam tu na uwadze naukę, która znalazła się w labiryncie bez wyjścia, w jakiejś
ślepej uliczce, pustce, a może i samoświadomości własnego „odchodzenia” z obszaru i dziedzin nauk. Pedagogika staje się nauką bez nadziei w państwie totalitarnym, gdyż jednostka i społeczeństwo, w tym prowadzący badania naukowe
i aplikujący ich wyniki w praktyce, muszą w nim dostosowywać swoje postawy
i wiedzę do narzuconej im władzy (ideologii, struktur itp.). Jeśli tego nie czynią,
to są wykluczani z przestrzeni publicznej, a więc z nauki, kultury i edukacji, a często
też prześladowani. Ten typ pedagogiki należy do nauki funkcjonującej w państwie totalitarnym, gdzie cenzura polityczna i przemoc (także fizyczna) wobec
naukowców niszczyły jej podstawy teoretyczne, praktyczne i zasoby ludzkie,
gdzie mieliśmy do czynienia z tendencją do zduszania wszelkich różnic w obszarze
humanistyki i nauk społecznych, jeśli nie wykazywały one bezwzględnej zbież9
10

J. Tischner, O człowieku, dz. cyt., s. 200.
R.E. Nisbett, Geografia myślenia, dz. cyt., s. 144.
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ności z doktryną marksistowsko-leninowską i wspierającą ją filozofią pozytywistyczną. W takiej przestrzeni politycznej była stosowana logika dwuwartościowa
typu: albo jedno, albo drugie w ocenianiu przydatności, prawdziwości czy słuszności określonych dokonań w nauce.
Swoisty „kanibalizm” naukowy, mający na celu tępienie odmiennej pedagogiki, filozofii wychowania i kształcenia, niszczenia autorytetów lub zmuszania
części z nich do wyrzeczenia się własnych dokonań w imię egzystencjalnego
przetrwania, był wzmacniany także w Polsce, w okresie PRL, usuwaniem z kraju,
z uniwersytetów pedagogów posługujących się innym językiem, innymi przesłankami od tych narzucanych przez władzę. W państwach totalitarnych tego
typu praktyki są jednoznaczne, wyraziste, a nawet wpisane w podstawowe zasady
konstytucyjnego porządku, w innych zaś ustrojach politycznych mogą zawierać
się w symbolice i systemie prawnym organów władzy, która dąży do wykorzystywania nauki i edukacji do indoktrynacji państwowej czy narodowej. Wielu naukowców stawało się strażnikami ideologicznych dogmatów. W tym jednak
przypadku spotyka się z jawnym sprzeciwem ze strony opozycji politycznej, która
może także instrumentalnie wykorzystywać naukę do realizacji swoich celów.
U podstaw pedagogicznego fundamentalizmu, edukacyjnej ortodoksji tkwi
przeświadczenie o jej „czystości”, niezależnie od odmian i wpływów zróżnicowania społecznego, kulturowego, politycznego, religijnego czy edukacyjnego.
Zwolenników tego podejścia charakteryzuje dosłowność odczytywania jedynie
słusznych, poprawnych tekstów i bezpośredniego zaangażowania w ich recepcję
poprzez wiarę jednostek. Przejawem tego są publikacje zaczynające się od pytania
typu rozstrzygnięcia, czyli np.: Czym jest wychowanie? Co znaczy być patriotą? itp.
Postawa wychowawcy musi być zdominowana wiarą i indywidualnym „duchowym” przeżyciem, a jednocześnie powinna być umocniona zakazami interesowania się odmiennością, by nie została zakłócona czystość doświadczenia,
poczucie pewności i jednoznaczności. Z jednej strony jest szczytny i jedynie
słuszny cel, z drugiej zaś rozpoznawalni wśród mu niewiernych – inni, czyli
wrogowie. Pedagodzy w tej paradygmatycznej perspektywie są po to, by zawłaszczyć naukę dla siebie i eksportować swoją doktrynę na zewnątrz tak, by
skutecznie stłumić czy wyplenić pluralizm.
To właśnie w takim duchu były prowadzone w okresie ortodoksji w Polsce
Ludowej badania komparatystyczne myśli pedagogicznej, podobnie zresztą jak
i w ościennych krajach socjalistycznych, mając do spełnienia odrzucenie wszystkich
niezgodnych z marksizmem prądów i nurtów pedagogicznych oraz jednostronne,
fragmentaryczne odczytywanie tych teorii w spreparowanym pod pozorem naukowości polu oglądu. Istotą rozróżnień metateoretycznych (metateorii z arbitrem)
było doprowadzenie dzięki pseudokomparatystyce do odgórnie rozstrzygającej
konkluzji, że każda pozamarksistowska teoria wychowania albo ma „sens kla88 sowy, ukryty wśród rozważań niejednokrotnie całkiem słusznych i dostatecznie
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uzasadnionych”11, albo jest zupełnie bezużyteczna, „toksyczna” czy wręcz niebezpieczna. Tego typu podejście było uzasadniane tym, że pedagogika tylko
wówczas osiągnie wyższy stopień rozwoju naukowego, kiedy podporządkuje się
regułom empiryzmu logicznego i przejdzie od subiektywizmu do obiektywizmu
metodologicznego12.
Fundamentalizm w humanistyce, a w pedagogice w szczególności, jest
groźny, kiedy głosząc swoje twierdzenia i prawa jako jedynie prawdziwe czy jedynie słuszne, najlepsze – często konfrontacyjnie, przeciwko innym − uważa, że
nie ma potrzeby dopuszczania do głosu innych szkół naukowych, a jego tezy mają
obowiązywać wszystkich, bez względu na ich akceptację. Odbiera tym samym innym prawo do ich własnych generalizacji wiedzy czy teorii, nie dopuszcza nowych
perspektyw badawczych, a tym samym hamuje rozwój nauki. Ten typ postaw zawładających prowadzi zarazem do zdogmatyzowania głównych założeń danego
nurtu, głosząc ich wyjątkowość. „Następuje wtedy usztywnienie własnych poglądów, odrzucenie osiągnięć innych ludzi nauki, co odsuwa na jakiś czas możliwości
badań nowych problemów, zamyka tematykę badawczą w kategoriach używanych przez danego uczonego czy zespół. Nie pozwala się na wyjście poza „zaklęty”
krąg kategorii analitycznych, które sporo przecież razy były weryfikowane. Jeśli
taka postawa jest zrozumiała na początku istnienia szkoły, to przy jej schyłku staje
się dogmatyzmem i fundamentalizmem. Ów fundamentalizm był utwierdzany
na początku drogi przez założyciela, a przy końcu drogi czynią to epigoni”13.
Fundamentalizm i dogmatyzm wiążą się bowiem często z epigonizmem polegającym na tym, że każde sądy krytyczne wobec przedstawicieli danej teorii są
przez nich traktowane jako nietakt, porwanie się „na świętości”, a więc radykalnie się im przeciwstawiają. „Uczniowie tak są przywiązani do poglądów mistrza,
że sami nie wychodzą poza nie i innym bronią, okupując się w tej samej tematyce,
metodach i sposobach postrzegania rzeczywistości. Wykluczają oni inne aspekty
wejrzenia na to, co się bada. Krytycyzm otoczenia naukowego jest odrzucany,
a mimo to następuje schyłek szkoły”14.
L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, PZWS, Warszawa 1963, s. 17; K. Kotłowski, Pedagogika filozoficzna na UŁ w 30-leciu PRL, „Acta Universitatis Lodziensis”, 1976, I, 14,
s. 121 i nast.

11

H. Muszyński, Wstęp do metodologii pedagogiki, PWN, Warszawa 1970; K. Konarzewski,
Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, PWN, Warszawa 1982; H. Gajdamowicz, Teoria
wychowania i nauczania Kazimierza Sośnickiego w świetle założeń pedagogiki filozoficznej, „Acta
Universitatis Lodziensis”, Wydawnictwo UŁ, 1991, s. 33.

12

M. Surmaczyński, Warsztaty metodologiczne doktorantów socjologii, Oficyna Wydawnicza
Arboretum, Wrocław 2002, s. 135.

13

14

Tamże, s. 136.
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Brak tolerancji wobec odmienności i jad w języku jej krytyki mają zapewnić
sukces w tej rywalizacji właściwej stronie. Włącza się w ten proces władzę państwową, której zadaniem jest spowodowanie, by społeczeństwo kierowało się
tym samym systemem wartości co ona. Nie ma lepszej czy innej pedagogiki, jest
tylko gorsza, zła, niepożądana od tej jedynie słusznej. Nie można ulegać pokusie
wyrażającej tęsknotę za Absolutem, gdzie prawdy dostępne wtajemniczonym,
mającym lepszy wgląd w prawdziwą moralność, jedynie słuszny paradygmat
stają się zarazem obowiązującym prawem. Państwo i prawo nie powinny zajmować się wcielaniem w życie jakiejkolwiek koncepcji metafizycznej, paradygmatu,
prądu czy kierunku wychowania, by nie przekroczyć granic prowadzących do
fundamentalizmu i despotyzmu. Jeśli już mówić o jakimkolwiek zaangażowaniu
władz państwowych, w tym także prawa, to ich rolą powinna być przynajmniej
ochrona, jeśli nie wspieranie stanu zróżnicowania myśli, by dzięki prowadzonym badaniom i wdrożeniom umożliwiać poszukiwanie wartości absolutnych:
prawdy, dobra i piękna.
Przenoszenie do pedagogiki wprost z polityki modelu antagonistycznego
podziału istniejących doktryn, prądów i kierunków na „swoje” i „obce”, na „przyjazne” i „wrogie”, zawsze będzie oznaczało powrót do zimnowojennej, totalitarnej
gry na rzecz niszczenia, wyparcia, całkowitej likwidacji wszystkich tych doktryn,
które nie mieszczą się w kategorii odpowiadającej władzy, a więc w kategorii:
„my”, „nasi”, „swoi”, czyli politycznie, aksjologicznie i ideologicznie „poprawni”.
To właśnie w tak antagonistycznie konstytuowanym dyskursie i praktyce edukacyjnej każdy „inny”, „obcy”, „odmienny” jest wrogiem, zagrożeniem, niepożądanym przez władze rodzajem czy typem kierunku myśli, teorii lub doktryn,
z którymi nawet nie ma co polemizować, tylko należy je zniszczyć, by to one nie
doszły do władzy i nie zakwestionowały dominującej tożsamości.

Pedagogika zejścia z platformy
fundamentalizmu
Nie warto godzić się z tak konstruowaną rzeczywistością, w której nie ma możliwości na przekroczenie podziału „my−oni”, gdyż poza logiką antagonistyczną
istnieje jeszcze nieantagonistyczna, odzwierciedlająca toczące się między poszczególnymi nurtami i teoriami gry o sumie niezerowej, właśnie nieantagonistyczne.
To nieprawda zatem, że konstytuowanych i wyłanianych przez struktury władzy
antagonizmów nigdy nie będzie można usunąć, wiara zaś w nadejście społeczeństwa, w którym antagonizm zostałby wyeliminowany, jest utopią, gdyż
w świecie konstruowanych dyskursywnie tożsamości i praktyk edukacyjnych ist90 nieją już przykłady stosunków nieantagonistycznych. Warto zastanowić się nad
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tym, co zrobić, by wyostrzane przez liderów poszczególnych formacji intelektualnych dyskursy nie prowadziły do praktyk dyskryminacyjnych wobec innych,
nie przenikały przez życie zbiorowe, starając się nim zawładnąć i narzucić mu
jedynie słuszny, prawdziwy i obowiązujący kanon. „Intelektualiści różnią się od
zwykłych uczonych przekonaniem, że do prawdy dochodzi się nie tylko drogą
kumulatywnego przyrostu wiedzy, ile poprzez obalanie starych poglądów, wywracanie powszechnie akceptowanych uprzedzeń, odrzucanie autorytetów, które
stają się przeszkodą na drodze do uzyskania autonomii”15.
W świetle spojrzenia na naukę przez Thomasa Kuhna różne paradygmaty
– jako odrębne sposoby postrzegania świata − są wzajemnie niewspółmierne
a komunikacja między nimi jest niemożliwa. Nauki humanistyczne, społeczne
nie rozwijają się kumulacyjnie, progresywnie, tocząc ze sobą spór o swoje miejsce
w centrum, o uprzywilejowaną epistemologicznie pozycję. „Ontologia postulowana przez różne paradygmaty nie przystaje do ontologii postulowanej przez
rywalizujący paradygmat, jest z nią niewspółmierna. Paradygmat ustanawia jak
gdyby przesłonę wyznaczającą obszar, który uczony może zobaczyć, ale zarazem
zasłania przed nim sferę, która z punktu widzenia tego paradygmatu nie istnieje.
Z jednej strony paradygmat uniemożliwia uczonemu «obiektywne» postrzeganie
takiej rzeczywistości, «jaka ona naprawdę jest», ponieważ Kuhn twierdzi, że taki
obiektywny, bezstronny ogląd rzeczywistości samej jest filozoficznym mitem.
Z drugiej zaś strony Kuhn głosi, że paradygmat, który w oczach antyrelatywistycznego obiektywisty zniekształca ogląd rzeczywistości, umożliwia jednocześnie
jej postrzeganie”16. Wielość paradygmatów nie musi wcale oznaczać ich równoprawności, ale każdy z nich wymaga różnych wyjaśnień.
W odniesieniu do roli humanisty w ponowoczesnym świecie Stefan Morawski
mówi nawet o zajęciu przez filozofa postawy paradygmatycznej, której przedmiotem refleksji są nie tylko materiał abstrakcyjno-pojęciowy i procedura wysuwania tez oraz argumentowania za ich trafnością, ale i samowiedza tego, co się
czyni oraz świadomość wielości rozwiązań tak samo roszczących sobie prawo do
uniwersalności, a więc ubiegających się o rangę prawdy najlepszej. Filizowanie
paradygmatyczne nie może prowadzić do ostatecznych rozstrzygnięć, mimo że
może pojawiać się w trakcie taka pokusa, gdyż filozof stawałby się funkcjonariuszem ludzkości czy misjonarzem odkrywającym prawdę utajoną. Tymczasem
powinien on przyjąć status – jak to określa Stefan Morawski − „notorycznego
pasożyta”, maksymalnie samokrytycznego, odkrywającego niepewność, ciągły
niedosyt tego, co sam formułuje oraz świadomego, że jego wyjaśnianie świata
S. Wróbel, Wstęp, w: Uniwersytet w opałach, red. S. Wróbel, „Studia Pedagogiczno-Artystyczne”, t. 6, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu, Kalisz–Poznań 2006, s. 17.
15

R.M. Machnikowski, Spór o relatywizm w XX-wiecznej socjologii wiedzy naukowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002, s. 12.
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i interpretacja są jednymi z wielu. Doświadcza zatem dramatycznej samowiedzy
wielu prawd, zdając sobie zarazem sprawę z tego, że będąc niejako skazanym na
ekumenizm wielości paradygmatycznej, nie może bronić żadnej z nich.
Dysponujemy przecież własną historią i dziedzictwem kulturowym, co Pierre
Bourdieu nazywa habitusem myślenia i zachowania. Pozwala to na bycie w centrum ogólnoświatowej debaty o prądach i kierunkach wychowania. Bogactwo
podejść teoretycznych w pedagogice nie powinno być zjawiskiem niepokojącym,
gdyż jest to zupełnie naturalne w naukach o człowieku. „Natomiast niepokojący
może być stan zagubienia, dezorientacji wielu pedagogów, którzy nie mając
szerszej wiedzy metodologicznej nie potrafią znaleźć na mapie różnych orientacji
miejsca własnych badań, studiów, poczynań edukacyjnych. Dokonują więc wyborów nieświadomych, nierzadko podyktowanych modą, «orientacją» na osoby
(nie ich program naukowy), koniunkturalizmem (pewne orientacje i tematy badawcze znajdują poparcie finansowe, są lansowane przez administrację itd.). To
chwilowo – być może – utrzymuje jednostki we względnie dobrym samopoczuciu, ale nie niesie nic dobrego pedagogice. W istocie pogłębia chaos i słabość
tej dyscypliny”17.
Nie można zawrócić ani koła historii, ani rozwoju myśli pedagogicznej, a więc
tym samym nie można, a nawet nie należy sterylizować różnych prądów i kierunków czy modeli wychowania tylko dlatego, że są one sprzeczne z naszymi
indywidualnymi czy zbiorowymi preferencjami. Nie można upodobnić polityki
oświatowej do propagandy, gdyż są to sprawy jakościowo różne i w sensie tworzenia wartości uniwersalnych, i w sensie wpływania na osobowość ludzką.
Musimy mieć świadomość tego, że pluralizm pedagogiczny jest faktem i że ten
pluralizm będzie się pogłębiał w miarę podnoszenia się poziomu intelektualnego obywateli, a także w miarę rozwoju masowych środków przekazu oraz
upowszechniania się wzorów kultury czy – jak powiada Nadieżda Pelcová –
wzorów ludzkości18.
Nie ulega też wątpliwości, że nasze dążenia, nasze życzenia, którym usiłujemy nadać walor powszechnego lub jak największego obowiązywania, czasami
rozchodzą się z konkretną praktyką. Nie ma sensu mówić i pisać o określonych
ideach wychowania czy kształcenia bez zadumy nad losem konkretnego człowieka, nie wolno nam tracić z oczu sprawy jednostki, jej życia i biografii. Doświadczenia ludzkie mogą być prototypem zarówno dla afirmacji określonych
podejść czy orientacji wychowawczych, jak i ich zaprzeczeniem, ale ani jedno, ani
drugie nie może ich z tego powodu wykluczać zarówno z publicznego dyskursu,
17
T. Lewowicki, O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki, Wydawnictwo Instytutu
Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2007, s. 38–39.
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PEDAGOGIKA (BEZ)NADZIEI?

jak i z własnej praktyki. Manipulacyjny stosunek do określonej pedagogii sprawy
nie załatwia i jest z góry skazany na niepowodzenie, gdyż ta znajdzie ujście dla
swoich pod „parasolem” polityki, wyznania, instytucji czy grupy społecznej.
Niektóre kierunki myśli pedagogicznej rozwijają się w wyniku wywołania
efektu negatywnego kontrastu. Chodzi tu o nagłe negatywne odcięcie się od
sytuacji określanych jako z jakiegoś powodu złe, niekorzystne, negatywne, które
wydają się lub w świetle badań są ku temu dowody, że są dla człowieka ciężkie,
groźne lub niebezpieczne. Przeżycie negacji, dyssatysfakcji, jakiegoś nieszczęścia czy niepowodzenia stanowi impuls do ładowania akumulatorów sprzeciwu,
protestu, kontestacji, niezgody, by już więcej ono nie nastąpiło, by nie było innym
dostępne w takim zakresie i skali. Pedagogia wyrosła na negacji innej pedagogii
jest zarazem okazją do budowania czegoś pozytywnego, odsłaniania kontrastu
czegoś, co ma swój początek i koniec. Pojawia się pytanie, czy ta negatywna
przesłanka jest koniecznym warunkiem do tworzenia nowego czy innego podejścia
do wychowania, czy ono nie mogłoby się bez niej obejść? Każda pedagogiczna
teoria wychowania jest pochodną koncepcji człowieka. Spór zatem o teorie wychowania czy kształcenia jest sporem także antropologicznym, a nie tylko pedagogicznym.
Pedagogika nigdy nie była w stanie bezwzględnego spokoju, bezpieczeństwa i komfortu wolności od krytyki, gdyż sama nieustannie rozwija w sobie
nurty krytyczny i samokrytyczny. Beznadzieja pedagogiki jest jedynie wytworem
dostrzegania jej przez niektórych, przy czym nie zdarzyło się, by wywoływała
z tego powodu u jej sprawców poczucie wstydu, zażenowania czy rodziła chęć
zadośćuczynienia. Mamy jednak dzięki krytycznym analizom możliwość przewidywania ich negatywnych następstw w kolejnych latach, chociaż nie są to zjawiska
obliczalne. Nieobliczalność wytworów części środowiska naukowego w postaci
opublikowanych przez nich rozpraw, uzyskanych – wyłudzonych − dyplomów
i wynikających z nich uprawnień multiplikuje jedynie już istniejącą nieodpowiedzialność wobec przeszłości, teraźniejszości i przyszłości reprezentowanej przez
siebie dyscypliny. Możemy, rzecz jasna, dociekać, kogo obarczać współsprawstwem za istniejącą sytuację degradowania nauki, ale ustalenie tego nie tylko
nie jest możliwe, ale i bezskuteczne, gdyż w części przypadków niektórzy wpisali się w interpretatorów odwracających od siebie uwagę.
Rolą współczesnej pedagogiki powinno być wskrzeszanie człowieka publicznego, a tym samym powrót do budowania społeczeństwa obywatelskiego, które
to kategorie są niszczone przez specjalistów od wizerunku osób sprawujących
władzę. Ta bowiem czyni wszystko, co jest w jej mocy, a ma tu do dyspozycji
ogromne środki finansowe z UE na propagandę (tzw. kampanie społeczne, via
lokowanie produktu), by nie dochodziło do ścierania się racji merytorycznych
w debacie publicznej. Zastępuje je „system gwiazdorski” w upełnomocnianiu
decyzji rządzących. Im bardziej stanowisko władzy jest sprzeczne nie tylko z inte- 93
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resem publicznym, ale przede wszystkim racjami naukowymi, tym częściej i silniej
wykorzystuje ona metody i środki propagandy politycznej wzmacniane celebrytami, w tym także posłusznymi tej strategii władzy − naukowcami. Pedagodzy
powinni w tej sytuacji włączać się w rozprawianie się z szeregiem konstruowanych i upowszechnianych przez władzę mitów, głoszonych przez intelektualne
gwiazdy komunałów, które odwracają uwagę społeczeństwa od istotnych zagrożeń i szkód, do jakich prowadzi technokratyczna, populistyczna czy etatystyczna
polityka rządu.
Nauka jest walką z czasem. Czytając, badając coś i pisząc zatrzymujemy
czas, by przechytrzyć śmierć. Utrwalamy bowiem myśli cudze i własne, wpisując
je w rytm doraźnego życia i odczuć, rodzących się wyobrażeń czy przeżyć, które
dzięki naszej twórczości stają się wieczne. Jeśli uczynią człowieka lepszym, to
znaczy, że spełniliśmy swoją powinność. Nie mam zatem wątpliwości, że warto
zapoznać się z podstawami systemu pedagogicznego oddziaływania na dzieci,
młodzież i dorosłych, jaki zapoczątkował Rudolf Steiner, a dzisiaj, i pewnie jeszcze
przez następne wieki, kolejni jego badacze i afirmatorzy będą go rozwijać, doskonalić i upowszechniać. Przekonani zyskają impuls do dalszych badań i własnych praktyk, może pogłębią swoją refleksję, zastanowią się nad własnymi
dokonaniami. Każda pedagogia jest jak sztuka, ma bowiem swoje stałe elementy,
punkty oparcia, jak np. w malarstwie jest nimi droga albo rzeka, coś, co jest w stosunku do nas ponadczasowe19. Być może wątpiący w sens nowo tworzącej się
pedagogiki nabiorą do niej większego zaufania lub pozostaną przy swoich poglądach na jej temat, natomiast dotychczasowi czy przyszli jej przeciwnicy będą
musieli z jeszcze większą dozą manipulacji doszukiwać się w niej tego, czego w niej
nie ma, by zachować swoje prawo do negacji. Wszystkie podejścia są możliwe.

Zakończenie
Pedagogika w każdym z przywołanych tu wymiarów toczy walkę o prawo do swego
istnienia, jak również o swoją wewnętrzną i zewnętrzną wiarygodność. Jedni
wnoszą do niej swoje nadzieje, a inni jej ich pozbawiają, kiedy troska o tę dyscyplinę naukową splata się z horyzontem zdrady, osamotnienia i bezsiły. W życiu
społecznym, w tym w świecie nauki i oświaty – jak pisał Józef Tischner: „Zacierają się granice między tym co stałe, a tym co zmienne. Ponieważ nic na świecie
nie jest pewne, nie ma w nim podstaw dla stałości. Zdrada jest trwającą wciąż
obok nas naszą możliwością. Co więcej, mówi się nawet, że jest ona wprost koniecznością: czyż nie musimy nieustannie zdradzać tego, co przemija, aby móc
19

Chodzi o niewidzialne, Z Jerzym Mierzejewskim rozmawiał Maciej Mazurek, „Tygodnik Po-
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obcować z tym, co nadchodzi?”20. Także pedagogika jako nauka i praktyka społeczna znajduje się od wieków w szczególnej sytuacji, bo funkcjonuje w stanie
ustawicznego zagrożenia i niepewności. Nie ma w tym niczego wyjątkowego,
a jednak ciągle obawiamy się o jej losy. „Zagrożenie i niepewność zawsze należały do warunków ludzkiej egzystencji, w pewnym sensie dawniej nawet w większym stopniu niż dziś”21.
Skoro w XXI wieku niepomiernie wzrasta rola mediów i związanych z nimi
zawodów, za pośrednictwem których można w sposób wieloznaczny i wielowymiarowy manipulować opinią publiczną, oraz w związku z tworzeniem przez
nie świata wirtualnego, pojawia się zupełnie nowa rola pedagogiki i nauczycielstwa, która powinna służyć społeczeństwu w tym, by nie pozwolić na zastąpienie
świata realnego życiem wirtualnym, stechnicyzowanym, uprzedmiotawiającym
człowieka. Zaczynamy żyć w świecie dominującej cenzury (w duchu poprawności
politycznej), w miejsce której stosowane są – jak pisze Ryszard Kapuściński –
„inne mechanizmy definiujące, co należy uwypuklić, co przemilczeć, a co zmienić,
pozwalające manipulować w sposób bardziej subtelny”22. Jest to o tyle niebezpieczne, że włącza się w ów zafałszowany przekaz powszechna edukacja, która
staje się w rękach władzy doskonałym narzędziem do dokonywania rozmaitych
zabiegów na mentalności i wrażliwości społeczeństw. Jeśli nauczyciele, wychowawcy, instytucjonalni opiekunowie nie znajdą wsparcia w pedagogach, szczególnie ze środowiska naukowego, to z czysto pragmatycznych i egzystencjalnych
racji staną się kluczowym czynnikiem deformowania realnego świata ludzkich
istnień, w którym rzeczywistość będzie wypierana przez fikcję, pozór, fałsz i bezceremonialny cynizm oraz hipokryzję elit.
Rewolucja postindustrialna stawia pedagogikę przed szczególnym wyzwaniem budowania cywilizacji humanum, w której pomożemy dzieciom i młodzieży,
ale i światu dorosłych czy osób starszych rozwiązywać ich codzienne problemy
w realu z jednoczesnym zrozumieniem sensów zachodzących w wirtualnym
świecie. Po raz pierwszy pedagogika musi stać się nie tyle forpocztą przemian
społecznych i budowania czy współkreowania przyszłości, ile obrony człowieczeństwa w warunkach coraz bardziej dehumanizującego się świata. Nie możemy
stać biernie po stronie manipulatorów, przyglądać się toksycznym zmianom i nawet
krytycznie je opisywać oraz interpretować, tylko musimy zacząć interweniować,
przeciwstawiać się temu, co jest patologiczne, destrukcyjne, by wzmacniać
J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966–1975, Wydawnictwo
Znak, Kraków 1992, s. 95.
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U. Beck, Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 15.
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R. Kapuściński, To nie jest zawód dla cyników, Biblioteka Gazety Wyborczej. Literatura Faktu
PWN, Warszawa 2013, s. 17.
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potencjał samoobronny kolejnych pokoleń wobec pazerności świata skrywającego zło.
Pedagogika musi nadal prowadzić eksperymenty, realizować swoje projekty
w każdym z dopuszczalnych i pożądanych społecznie nurtów, prądów czy normatywnych projektów, ale zarazem powinna zwiększyć swoje zaangażowanie
w formacji samoświadomości i sumienia podmiotów, które są narażane na manipulację, wykorzystanie czy ekskluzję. Nie wolno nam zaniedbać dokonań
przeszłości, uniwersaliów pedagogicznej myśli i dydaktycznych dokonań w obliczu zmian, które sprzyjają zapomnieniu, fałszowaniu historii, faktów i wydarzeń,
niszczeniu autorytetów czy podważaniu rzeczywistych zasług naszych liderów.
Pedagogika nie może jednak akceptować maski fałszu i obłudy u tych, którzy
pod pozorem akademickiej czy oświatowej misji troszczą się w istocie o samych
siebie, o osobisty dobrobyt, wchodząc w koalicje polityczne (partyjne) i instytucjonalne z władzą. Ta wykorzysta każdy, nawet największy autorytet do realizacji
partykularnych celów, które nie mają nic wspólnego z humanizmem, edukacją,
nauką czy kulturą. Pedagog nie jest zawodem dla cyników, hipokrytów, manipulatorów i intrygantów, którzy załatwiają swoje interesy, lecząc własne kompleksy
czy zaspokajając kosztem innych własną omnipotencję władztwa.
Niezwykle ważny jest tu głos Ryszarda Kapuścińskiego, który u schyłku
swojego życia przekazał nam kluczowe przesłanie nie tylko dla jego profesji, ale
przecież dotyczących w takiej samej mierze naszej – oświatowej oraz akademickiej, skoro jest nią poszukiwanie – a nie głoszenie jedynie słusznej – prawdy.
„Obecnie problemem komunikacji nie jest przemilczanie prawdy, ale to, że słowo
nie ma już tego samego ciężaru gatunkowego, co kiedyś. Jeśli za komunizmu
w sowieckiej prasie pojawił się krytyczny artykuł, ktoś kończył w łagrze. Każde
słowo ważyło o życiu lub śmierci. Teraz, w sytuacji nadmiaru i wszechobecnej
rozrywki, można pisać o wszystkim i nikogo to nie interesuje. Na przykład w polskiej prasie pisze się, że minister jest kłamcą i nic się nie dzieje, minister nie
zostaje zdymisjonowany, dalej robi to, co uważa za stosowne”23. To nie tylko
informacja stała się towarem na rynku, ale także edukacja i nauka, które mają
służyć minimalizacji kosztów państwa ustępującego od publicznego interesu na
rzecz generowania i maksymalizowania zysków jego popleczników. To już jest
więcej niż niebezpieczne, skoro na strukturach przepływu środków publicznych,
w tym także unijnych, rozwija się działalność politycznych kadr i związanych
z nimi środowisk cynicznych popleczników w niewielkim stopniu służąca młodym pokoleniom i obywatelom!
Dopuszczono do udziału w wydawałoby się naukowym zjeździe pedagogicznym posłów, polityków, którzy nie mają nic wspólnego z dochodzeniem do
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naukowej prawdy, tylko są zainteresowani – jak pisał o tym przed laty Sergiusz
Hessen – poszerzaniem własnego elektoratu i pozyskiwaniem autorytetu nauki
do realizacji − przecież nie powszechnie akceptowalnych − celów i wartości.
W państwie pluralistycznym otwartym naukowcy powinni z większą wrażliwością
i wyczuleniem reagować na potrzebę prowadzenia rzetelnych badań naukowych,
a nie podporządkowywania ich rynkowym ideowo płatnikom. To kompromituje
i niszczy naukę oraz jej środowisko. Jeśli nie będziemy traktować nauki jako
profesjonalnej misji społecznej, kulturowej i historycznej, tylko oddamy się w ręce
polityków, biznesu i przedstawicieli innych nauk jako służących jedynie wykonawstwu ich zaleceń, to podcinamy gałąź drzewa pokoleń, które nam zawierzyły,
kształcąc nas i promując nasze dokonania.
Najwyższy czas podnieść się z kolan, z usłużności, wyzwolić się z oportunizmu, by współtworzyć nową tożsamość pedagogiki jako nauki i praktyki publicznej. Każde pójście w uproszczenia, pozoranctwo, niszczy jakże konieczne
dla naszego funkcjonowania w społeczeństwie szacunek i zaufanie, redukuje
zdolność do rozumienia złożoności świata edukacji w jej wszystkich wymiarach,
sukcesach i dramatach. Być może musimy zmienić język komunikowania się
z otaczającym nas światem, zachowując we własnych strukturach i na potrzeby
nauki jego hermetyczną, wysoce specjalistyczną odmianę. Jeśli mamy służyć i być
lojalni, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: czemu, komu i jak? Co ma być
podstawą, kryterium odniesienia, fundamentem, poniżej którego nie powinniśmy
nigdy zejść?
„Jeśli chcemy na przykład pisać o zjawiskach społecznych, musimy zaprezentować możliwie najszersze ujęcie tematu: filozofia, antropologia, psychologia,
wszystko, co może dotyczyć tej problematyki. Nie możemy zapuszczać się w obszary społeczne i polityczne bez gruntownych studiów istniejącej literatury
przedmiotu; to niedopuszczalne, i nie tylko dlatego, że wszechstronne przygotowanie chroni nas przed wymyślaniem odkrytego już raz prochu, lecz dlatego, że
wcześniejsza lektura daje siłę naszej prozie”24. Mimo że w naukach humanistycznych i społecznych dochodzi do zamazywania granic na skutek prowadzenia interdyscyplinarnych badań, to jednak żadna z wyłonionych w pozytywistycznym
okresie dyscyplin naukowych nie rezygnuje z zachowania własnej tożsamości, odrębności, a wprost przeciwnie, stara się ją umacniać, pokazując szczególny wkład
w metapoznawanie świata kształcenia i wychowania. Tego przedmiotu naszej
obecności poznawczej i aplikacyjnej żadna z nauk szczegółowych nie jest w stanie zrealizować ani go nas pozbawić.
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PEDAGOGIKA I TOŻSAMOŚĆ MŁODZIEŻY
W KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ
Podstawowa teza mojego tekstu jest następująca: współczesny, oczywiście także
i młody człowiek, żyje jednocześnie w dwóch rzeczywistościach. Logika działania pierwszej z nich opiera się na potężnych regulatorach tożsamości i życia
społecznego. Istotą drugiej jest zasada wolności jednostki w kreowaniu własnej
biografii, tożsamości oraz niekończących się (pozornie?) swobodnych wyborach
dokonywanych na płaszczyźnie kultury popularnej i konsumpcji1.
W tożsamość współczesnego człowieka wpisana jest więc podstawowa sprzeczność. Oto z jednej strony, w swoich relacjach z biurokracjami i instytucjami, jak
również sferą prawną czy medyczną, powinien być on – pod groźbą różnorodnych formalnych lub społecznych sankcji – maksymalnie racjonalny, zdyscyplinowany i „wyregulowany”. Znajduje się on w bezwzględnej niewoli instytucji
i biurokracji, prawa czy medycyny. Jest to surowa rzeczywistość nakazów i zakazów, diagnozowania i monitorowania człowieka. Jednostka zmuszona jest
w tej rzeczywistości funkcjonować, jak „za dawnych czasów”, w ramach dyscyplinujących form myślenia i działania (choć represywność tej rzeczywistości jest
bardziej „miękka” niż kiedyś, co nie znaczy, że mniej skuteczna). W rzeczywistości
tej tożsamość jednostki jest konformistyczna wobec narzuconych reguł, a miejsca
na własne interpretacje czy choćby „mikrowolności” jest bardzo niewiele.
Z kolei druga rzeczywistość tworzona jest przez sferę popkultury i konsumpcji, a jej istotą jej wolność „dryfowania”, przyjemność i swoboda w zakresie
wyborów. Tutaj jednostka może wybierać kolejne i kolejne formy kulturowej
Tekst oparty jest na treściach zawartych w mojej książce Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
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tożsamości i przebierać się w nie jak w stroje karnawałowe. Może być kulturowo
mozaikowa i sfragmentaryzowana „jak tylko chce”. Nie grożą jej za to żadne
sankcje. Wręcz przeciwnie, przemysł popkultury i konsumpcji oczekuje od niej
wyobraźni i nieroztropności w zakresie wyborów (i kolorów). Mamy wrażenie,
że w rzeczywistości tej może zdarzyć się wszystko i każdy może stać się każdym.
Występuje w niej nieuchronne rozproszenie i niejednoznaczność tożsamości.
Jest to więc rzeczywistość, w której wszystko zdaje się dozwolone, panuje w niej
możliwość swobodnego nadawania znaczeń oraz daleko idącej indywidualizacji
życia i codzienności.
Wydaje się przy tym, że taka sytuacja nie powoduje u współczesnego człowieka poczucia schizofrenii. Nauczył się bowiem „przerzucać zwrotnicę” z jednej
do drugiej sfery swojej tożsamości – w konsekwencji modernistyczna tendencja
uniwersalnej biurokratycznej i instytucjonalnej uniformizacji splata się w jego tożsamości i w jego życiu z postmodernistycznym rozproszeniem popkulturowym.
Co więcej, wydaje się nawet, że w jego tożsamości powstał pewien układ
komplementarności. Pełne radości i przyjemności dryfowanie w drugiej, popularnej rzeczywistości stanowi dla człowieka antidotum na zniewolenie czy
ubezwłasnowolnienie, któremu podlega on w pierwszej. Z kolei owa pierwsza
rzeczywistość dostarcza mu poczucia „zaczepienia” i stabilności, jakich zaznać
można tylko w świecie jednoznacznych znaczeń. Stanowi więc antidotum na
niepewność, rozproszenie, zamieszanie, czy nawet „nadmiar wolności”, które są
typowe dla rzeczywistości drugiej. Dla zagubionych często w oszałamiającym
zamieszaniu kulturowym ludzi świat opierający się na zasadach prawa i medycyny, zasadach działania instytucji i biurokracji, na wskaźnikach i procedurach
daje poczucie powrotu do dawnego świata pewności.
Spróbuję opisać krótko te dwie rzeczywistości, a następnie omówić związane
z nimi konteksty pedagogiczne. W odniesieniu do pierwszej z nich odniosę się
tylko do trzech przykładów. Pierwszy z nich dotyczy biurokratyzacji, której gorset
tylko pozornie poluźnił się w ostatnich dekadach. Oto współcześnie biurokratyzacja opuściła biura i urzędy − nabrała w dużej mierze charakteru mikroelektronicznego.
Władza nad obywatelem sprawowana jest w sposób dyskretny − za pomocą
kwestionariuszy, formularzy i sprawozdań czy ankiet. Elektroniczna biurokracja
nie jest jednak mniej efektywna czy uciążliwa niż w przeszłości, gdy walczyliśmy
z surowym urzędnikiem za biurkiem. Dokumentów do prawidłowego wypełnienia jest bowiem coraz więcej; są coraz bardziej szczegółowe i drobiazgowe.
Przenikają kolejne sfery życia i tożsamości. Trudno też tu wyliczyć wszystkie
sankcje prawne lub finansowe za niedostosowanie się do wymogów stawianych
w zakresie dokumentowania adekwatności naszego postępowania (stąd wszechogarniający nas niekiedy niepokój przed niepoprawnym wypełnieniem doku100 mentów).
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Wiemy przy tym z pewnością, że za kwestionariuszem, który wypełniamy,
kryje się konsekwentny i arbitralny reprezentant władzy. Zakładamy przy tym,
że za wszelką cenę pragnie „przyłapać” nas na nieadekwatności. O ile przy tym
możemy jeszcze mieć nadzieję na dyskusję z urzędnikiem w urzędzie za biurkiem, po to, aby „przymknął oko” na cokolwiek, to w przypadku formularza
on-line nie ma na to żadnych szans.
Formularz zdaje się w tym kontekście reprezentować ideę „formalnego
punktu widzenia”, zdaje się nie działać w niczyim interesie. W praktyce jednak
stanowi on uosobienie władzy, zasad biurokratycznych, panujących w społeczeństwie czy raczej nad społeczeństwem.
We współczesnych krajach Zachodu wojsko i policja rzadko są wykorzystywane jako instrument sprawowania władzy. Współczesna władza działa „po
cichu”, za pomocą formularzy, które regulują naszą tożsamość, kwantyfikują ją
i podporządkowują biurokracji, zniewalającej ludzi − aby odwołać się do George’a
Ritzera – „bardzo konkretnie”2. Biurokracja ta nie ma charakteru totalnego, lecz
raczej punktowy. Człowiek przemieszcza się z jednego do drugiego jej punktu.
Lawrence B. Thomas wprowadza w tym kontekście kategorię „władzy epizodycznej”, która jak twierdzi, jest fundamentalna dla posiadania wpływów społecznych.
Pisze o „epizodach przymusu” – bardzo istotnych z perspektywy sprawowania
władzy3. I rzeczywiście, niekiedy mamy wrażenie, że biurokracja „przyczaja się”,
wręcz znika z horyzontu. Po czym nagle – na przykład za pomocą represywnego
listu poleconego „ze zwrotką” – w sposób gwałtowny przypomina o swoim istnieniu obywatelowi (a pismo z urzędu skarbowego stanowi w tym kontekście
znakomitą egzemplifikację).
Nic się więc nie zmieniło od czasów Maxa Webera, który uznawał (i jest to,
moim zdaniem, pogląd w oczywisty sposób aktualny), że – aby ująć to tak, jak
formułuje to John Keane − „biurokracja może być analizowana jako zespół spójnych, metodycznie przygotowanych i precyzyjnie wprowadzanych w życie poleceń i różnych form posłuszeństwa”4. Trudno też zaprzeczyć, że w społeczeństwie
współczesnym funkcjonuje „biurokratyczna racjonalność”, która „redukuje swoje
pole działania do przedmiotu [swojego] administrowania” oraz „definiuje i rozwiązuje wszystkie sytuacji jako problemy, które kolejno mogą być rozwiązywane
2
G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa
2001, s. 119.
3
Th.B. Lawrence, Power, institutions and organizations, w: R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin,
R. Suddaby (red.), The Sage Handbook of Organizational Institutionalism, Sage, London 2008,
s. 174, 188.

J. Keane, Legacy of Max Weber, w: tegoż, Public Life and Late Capitalism, Cambridge University Press, Cambridge 1984, s. 31–32.
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poprzez [procedury] obliczania i rachunkowości”5. Czyż współczesna biurokracja
nie tworzy także – identycznie jak w poglądach Maxa Webera – „obiektywną
matrycę władzy”, która „strukturyzuje działania ludzi”, w sposób zdepolityzowany i anonimowy, a celem jest „uzyskanie porządku”? Czyż nie jest prawdą, że
i współczesne „biurokratyczne systemy władzy stanowią systemy formalnej,
zdepersonalizowanej racjonalności” i „są one kierowane przez abstrakcyjne −
ogólne regulacje, które są stosowane wyczerpująco i konsekwentnie do każdego
przypadku”? Czyż nie działają one „poprzez pisemnie zredagowane dokumenty”?6.
Czyż nie pozostają one w dyspozycji „każdej kolejnej władzy” i nie urzeczywistniają się poprzez „obiektywne zasady”, eliminując jakiekolwiek emocje (a także
kategorię wzajemnego zaufania czy towarzyskości), stając się w ten sposób bardziej efektywne w sprawowaniu władzy niż „antyczne despotyzmy”?7 Wreszcie,
czy ich dominacja nie wynika z zasady „technicznej nadrzędności” i „technicznej
ekspertyzy”, bez żadnej dwuznaczności, w oparciu o „wyspecjalizowaną wiedzę
i konkretne informacje”8, obywając się „bez uświęconych wartości i odsłaniania
prawdziwego znaczenia świata”?9.
W tym miejscu pragnę przywołać – za Brunonem Latourem − koncepcję
oligopticum. Przypomnę, że eksponowana przez Michela Foucaulta idea panopticum zakładała, że jednostki są obserwowane detalicznie z jednego miejsca
i nic nie uchodzi z pola widzenia. Mamy tu wyraźne odwołanie się do Wielkiego
Brata, który jest wszędzie i wszystko widzi10: niewielu monitoruje wielu, którzy są
absolutnie widzialni. Przykładem może być koncepcja takiego idealnego więzienia, w którym strażnica znajduje się w środku kręgu, na obrzeżach którego
znajdują się otwarte cele. Strażnik może w dowolnym momencie obserwować
wszystko i wszystkich, każdy ruch.
W przypadku oligopticum mamy do czynienia z inną logiką. Oto jednostka
obserwowana jest z wielu miejsc, w różnych układach odniesienia11; jest monitorowana przez szereg „małych braci” – poszczególne, mówiąc metaforycznie,
kamery przekazują sobie ją jedna po drugiej. Takie monitorowanie nie ma cha5

Tamże, s. 31.

6

Tamże, s. 32.

7

Tamże, s. 33.

8

Tamże, s. 33–34.

9

Tamże, s. 51.

Por. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa
1993, s. 235–272.
10

11

B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, TAiWPN
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rakteru monolitycznego, jednakże w swojej całości tworzy wyraźną strukturę
kontroli. Jednostka jest przekazywana sobie przez poszczególne instytucje w całym układzie monitoringu i kontrolowania − można wspomnieć choćby o przywoływanym tutaj systemie biurokratycznym, ale także prawnym czy medycznym.
Urzędnicy, prawnicy czy lekarze „przekazują nas sobie wzajemnie”, diagnozując
monitorująco naszą tożsamość, nasze ciało czy nasze postępowanie, oferując
remedia lub stosując sankcję. Sankcją za przestępstwo jest kara w więzieniu, za
szkodliwy dla zdrowia tryb życia pobyt w szpitalu, za ukrycie dochodów domiar
podatkowy.
Żadna z tych form kontroli nie uosabia bezpośredniego sprawowania władzy nad tożsamością, jednak wdraża ludzi w praktyki autokontroli i „poprawiania się”, co prowadzi do wytworzenia oczekiwanego systemu zachowań12. Taka
kontrola nie funkcjonuje na podstawie aktów siły, lecz na poziomie „niskiej widzialności”, jednak przy długotrwałym oddziaływaniu wchodzi − jak to ujmuje
Nicoles Rose – w „strukturę egzystencji samą w sobie”, organizując czas, przestrzeń i formy komunikacji człowieka z rzeczywistością13.
Kolejnego kontekstu dla zrozumienia „formalnego” podporządkowania
człowieka dostarcza dziedzina prawa. Oto współcześnie, kolejne i kolejne obszary
życia społecznego, a w konsekwencji tożsamość człowieka podlegają coraz bardziej szczegółowej normalizacji prawnej. Do tego stopnia, że możemy mówić nawet o „prawnicyzacji” czy jurydyzacji życia społecznego, która prowadzi do coraz
większego „skodyfikowania” rzeczywistości oraz w konsekwencji – do bardzo
szczegółowego regulowania tożsamości człowieka.
Prawo inwazyjnie pokrywa, czy nawet „pożera” coraz większe połacie życia
społeczeństwa, również i takie, które dotychczas wolne były od ingerencji prawnej.
Oczywiście zjawisko to ma w dużej mierze charakter „naturalny”; wynika bowiem
z coraz większego różnicowania się istniejących form praktyk społecznych. Niezależnie jednak od tego, prowadzi ono do coraz większego „skodyfikowania”
rzeczywistości oraz w konsekwencji – do bardzo szczegółowego regulowania
tożsamości człowieka („na najbardziej banalnym poziomie prawo dostarcza z góry
gotowe uzasadnienie na rzecz konformizmu”14).
Jack M. Balkin uważa w tym kontekście, że „nieustannie wytwarzając pewną formę wiedzy – wiedzę prawną […] prawo stanowi coś więcej niż zestaw
sankcji”. Stanowi „formę kulturowego oprogramowania, które kształtuje sposoby
naszego myślenia o świecie i jego pojmowania […] [prawo] kolonizuje ludzki
12

N. Rose, Government and control, „British Journal of Criminology”, 2000, vol. 40, nr 2, s. 325.

13

Tamże, s. 326–327.

M.C. Suchman, L.B. Edelman, Legal rational myts: The new institutionalism and the law and
society tradition, „Law and Social Inquiry”, 1996, vol. 21, nr 4, s. 936.
14
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umysł”15. Proces ten zdaje się nie mieć końca: „prawo tworzy nowe pojęcia, rozróżnienia, jednostki i instytucje, które w relacji zwrotnej tworzą możliwość
wytworzenia nowych prawd […]”. W konsekwencji, powoduje to „reorganizację,
a nawet zastąpienie istniejących form postrzegania społecznego, praktyki społecznej i rzeczywistości społecznej”16. W konkluzji Balkin pisze jednoznacznie:
„Władza prawa rośnie organicznie i nieubłaganie wraz ze wzrostem kolonizacji
przez prawo ludzkiej wyobraźni”17.
Podsumowując, można stwierdzić, że według Balkina prawo wytwarza
strukturę, która jest jednocześnie na zewnątrz człowieka w swojej formie makrospołecznej, a która jednocześnie staje się integralną częścią jego tożsamości
(na poziomie mikrospołecznym). Wydaje się więc, że mamy tutaj do czynienia
z „podwójną pajęczyną”, która wyznacza zarówno możliwe działania społeczne
człowieka, jak i trajektorie rozwoju jego tożsamości. Przy czym regulacje prawne
są w tych zakresach coraz bardziej szczegółowe oraz – jak to było zawsze – „nieubłagane” (od prawa uciec nie można – jeśli coś jest prawnie zdefiniowane, to
jest to definicja ostateczna i uniwersalna). Można w tym miejscu przywołać
tekst Duncana Kennedy’ego dotyczący poglądów Webera, w którym pisze, że
normy prawne mogą być usankcjonowane przez tradycję, charyzmę lub po prostu
poprzez wprowadzenie ich w życie18. Ta trzecia forma, współcześnie moim zdaniem dominująca, nie potrzebuje uprawomocnienia, ponieważ akt wprowadzenia
jakiejś normy w życie stanowi sam w sobie jej uprawomocnienie. W dalszym
ciągu wydarzeń norma uprawomocnia się poprzez swoje istnienie i działanie.
Norma prawna nie potrzebuje więc akceptacji, wystarczy, że istnieje.
Można tutaj przytoczyć przykłady wydania aktu prawnego, który uprawomocniał się przez sam akt swojego powstania, choćby ze sfery szkolnictwa. Można
wspomnieć choćby o likwidacji ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego
liceum przy utworzeniu w zamian systemu sześcioletniej szkoły podstawowej,
trzyletniego gimnazjum i trzyletniego liceum. Poprzez taką restrukturyzację
zmienił się cały przebieg biografii milionów ludzi, którzy zostali skanalizowani
w nowe formalne i przymusowe ścieżki edukacyjne. Może nawet większe konsekwencje dla całego pokolenia młodzieży miało rozbicie pięcioletnich studiów
magisterskich (dla zdecydowanej większości kierunków), poprzez wprowadzeJ.M. Balkin, The proliferation of legal truth, „Harvard Journal of Law and Public Policy”,
2005, nr 5, s. 8.
15
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D. Kennedy, The disenchantment of logical formal legal rationality or Max Weber’s sociology
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nie trzyletnich studiów licencjackich i dwuletnich magisterskich. W rezultacie
tego aktu prawnego nastąpił dosłowny przewrót w strukturze instytucjonalnej
szkolnictwa wyższego, a także w strukturze akademickich wyborów młodzieży
oraz ich biografii. Zastrzegam, że nie oceniam tych zjawisk negatywnie, pokazuję
jedynie, iż zmiana prawna tworzy nowe formy praktyki społecznej, nowe formy
tożsamości i biografii; słowem – nową rzeczywistość. Zauważmy, że w każdym
z tych przypadków, mimo kontrowersji, akt prawny został wprowadzony w sposób strukturalny, inwazyjnie, a jedyną możliwą reakcją społeczną było dostosowanie się (z czasem nowe rozwiązania uległy naturalizacji – stały się częścią
zdrowego rozsądku ludzi i ich akceptacja następuje na poziomie potocznym,
zgodnie z zasadą „tak po prostu jest”).
Z kolei zdaniem Pierre’a Bourdieu prawo oraz inne strukturalne formy życia
społecznego – działając jak magnes – tworzą „pola społeczne stosujące przymus
wobec tych, którzy znajdą się w polu ich działania”, choć osoby te zazwyczaj nie
są świadome źródła przyciągania. Zatem każdy, kto się dostanie w obszar działania magnesu prawnego, musi podporządkować się zasadom i regulacjom, które
tam panują, żyjąc własnym życiem19. Tworzenie kolejnych, coraz bardziej szczegółowych norm prawnych, obejmujących swoim strukturalnym działaniem kolejne sfery życia prowadzi do swoistej kodyfikacji tożsamości człowieka, jego
działania i myślenia.
Kolejna forma społecznego uwięzienia człowieka jest związana z medykalizacją jego ciała i tożsamości. Wynika ona z „fatalnego zauroczenia medycyną”,
wyrażającego się w redukcjonistycznym postrzeganiu człowieka w kategoriach
biomedycznych i kontrolowania go za pomocą medycznych technologii i ekspertów. Medycyna przekształciła się, jak utrzymuje Irving K. Zola, w formę kontroli
społecznej, przy czym nieustannie „rozszerza ona swoją jurysdykcję na coraz
to nowe problemy, ma coraz większy wpływ na społeczeństwo”20. W ostatnich
dekadach mamy więc do czynienia z kolejną falą medykalizacji, której istota
bardzo przypomina zresztą opisane przez Agnieszkę Gromkowską-Melosik
praktyki medyczne stosowane w epoce wiktoriańskiej wobec kobiet21. Współczesna, niekiedy bezwarunkowa akceptacja medycyny i medykalizacji wynika

19
R. Terdiman, Wprowadzenie, w: P. Bourdieu, The Force of Law: Toward a Sociology of Juridical
Field, „The Hastings Law Journal”, 1987, July, vol. 38, s. 806–807.

Teza ta jest zawarta w jednym z pierwszych tekstów poświęconych medykalizacji społeczeństw Zachodu: I.K. Zola, Medicine as an institution of social control, „The Sociological
Review”, 1972, vol. 20, s. 487, 496.
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Por. A. Gromkowska-Melosik, Kobieta epoki wiktoriańskiej. Tożsamość, ciało i medykalizacja,
Oficyna Wydwnicza Impuls, Kraków 2013.
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przy tym z wiary w naukę, ideologię racjonalności oraz wiedzę i kompetencje
ekspertów22.
Medykalizacja życia i tożsamości dotyczy więc, powtórzę raz jeszcze, redukowania coraz większej liczby problemów związanych z osobistym i społecznym
funkcjonowaniem człowieka do kategorii biomedycznych lub nawet stricte klinicznych. Rośnie przy tym przekonanie, że mogą być one zdiagnozowane i rozwiązane wyłącznie przez medycynę i lekarzy. Wywołuje to bez wątpienia
narastające poczucie bezradności i uzależnienia ludzi. Zalęknieni − w obawie
przed groźną diagnozą, a niekiedy wyrokiem – czują się w relacjach z sektorem
medycznym nic nie znaczącymi marionetkami. Inwazja medycyny i farmakologii powoduje przy tym, że ich życie nabiera charakteru „klinicznego”; powstają
coraz to nowe precyzyjnie definiowane przez lekarzy symptomy i syndromy,
które można wychwycić czy ujawnić jedynie za pomocą bardzo skomplikowanych badań (i aparatury).
W konsekwencji medykalizacji wielu ludzi nieustannie wsłuchuje się w swoje
ciało, myśli o potencjalnych chorobach i sposobach ich uniknięcia. Ich życie
przebiega od badania do badania, od wyników do wyników, a liczba diagnoz
potencjalnych chorób rośnie – wraz z postępem medycyny – z roku na rok. Taka
sytuacja wzmaga, stwierdzę raz jeszcze, poczucie życiowej i tożsamościowej
niepewności. Życie staje się oczekiwaniem na chorobę, życie niemalże staje się
chorobą.
Warto w tym miejscu zrekonstruować choć częściowo słynną krytykę medycyny, dokonaną przez Ivana Illicha, jednego z najbardziej znanych krytyków
kultury współczesnej. Skoncentrował się on w swoich rozważaniach na społecznych przejawach i konsekwencjach panującej współcześnie biomedycznej koncepcji ciała i zdrowia.
Pierwszy aspekt jego krytyki dotyczy, wspomnianej już, zasadniczej „medykalizacji życia” w społeczeństwie współczesnym. Illich utrzymuje w tym kontekście,
że „zagrożenie, jakie współczesna medycyna reprezentuje [...] jest analogiczne
do zagrożenia, jakie wzrost rozmiaru i intensywności ruchu ulicznego reprezentuje dla przekraczających jezdnię”. Pisze on też, że w krajach bogatych medyczna
kolonizacja osiągnęła „chorobliwe rozmiary”; a biedne kraje w szybkim tempie
idą w tym samym kierunku”23 (warto dodać, że niemal trzydzieści lat później
P. Conrad, V. Leiter, Medicalization, markets and consumers, „Journal of Health and Social
Behavior”, 2004, vol. 45 (extra issue), s. 159.
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I. Illich, Limits to Medicine. Medical Nemesis: The Expropriation of Health, Marion Boyars,
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inny prominentny krytyk ekspansji medycyny Peter Conrad potwierdzał, że globalne korporacje eksportują na cały świat zachodnią medykalizację24).
Drugi aspekt krytyki odnosi się do „profesjonalizacji” podejścia do ciała i zdrowia. Jak pisze Illich: „społeczeństwo przekazało lekarzom wyłączne prawo do
określania, co konstytuuje chorobę, kto jest lub mógłby być chory i jak należy
postępować wobec takich ludzi”25. Można do tego dodać, że biolodzy i lekarze
często wchodzą w rolę wszechwiedzących − posiadających dostęp do absolutnej
Prawdy i Wiedzy − ekspertów. Traktują przy tym ciało, o czym pisano już wcześniej, coraz częściej wyłącznie w kategoriach parametrów i wskaźników; arbitralnie określają kryteria i normy zdrowia, wyznaczają jego „skale” i „poziomy”
(Illich mówi w tym kontekście o „diagnostycznym imperializmie”). Takie podejście prowadzi do uprzedmiotowienia pacjenta, traci on prawo do decydowania
o własnej cielesności. Często staje się ona jedynie dodatkiem do diagnoz i wyników badań. Wreszcie trzeci aspekt Illichowskiej krytyki dotyczy zjawisk zbiurokratyzowania medycyny współczesnej. Illich uważa, że jest ona „praktykowana
przez [….] specjalistów, którzy kontrolują ogromne populacje za pomocą biurokratycznych instytucji”. Znajdujemy się w sytuacji, w której „opieka zdrowotna
jest przekształcona w zestandaryzowane punkty […]”, a „język poprzez który
ludzie mogliby doświadczać swoich ciał zmienia się w biurokratyczny żargon”.
W rezultacie „medyczna biurokracja konstruuje chorobę−zdrowie przez wzmaganie stresu, przez zwielokrotnianie obezwładniającej zależności, przez generowanie nowych przykrych potrzeb, przez zmniejszanie poziomu tolerancji na brak
komfortu i ból, przez redukowanie swobody działania jednostek, które cierpią”26.
Na zakończenie tego fragmentu mojej narracji stwierdzę, że trudno nie zgodzić się – w kontekście „ideologicznym” i „tożsamościowym” z wyeksponowanymi
zarzutami stawianymi współczesnej medycynie i związanej z nią biomedyczną
koncepcją ciała i zdrowia. Trudno też nie stwierdzić, że jej urzeczywistnienie
prowadzi do pogłębienia ubezwłasnowolnienia człowieka w relacjach z społeczeństwem, a przede wszystkim jego instytucjami. Moim celem nie jest tutaj
jednak zakwestionowanie ani medycyny diagnostycznej, ani tym bardziej klinicznej, które dostarczają ogromnych możliwości walki z chorobami i cierpieniami,
a jedynie pokazanie uwikłania człowieka w coraz nowe niepokoje i poczucia
bezradności oraz podporządkowanie go medycznym instytucjom i specjalistom.
Celem jest także pokazanie, że świat „formalnej” medycyny i medykalizacji stanowi
jasno określoną alternatywę dla innego świata − rozproszonego i zorientowanego
P. Conrad, The shifting engines of medicalization, „Journal of Health and Social Behavior”,
2005, March, nr 1, s. 11.
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I. Illich, Limits to Medicine..., dz. cyt., s. 6.
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na ekspresję indywidualności i wolności jednostki: poprzez konsumpcję, kulturę
popularną i styl życia.
Wymienione sfery biurokratyzacji, prawnicyzacji i medykalizacji tworzą
swoistą matrycę ubezwłasnowolnienia dla współczesnego człowieka, całą represywną w swojej istocie rzeczywistość społeczną.
Współczesny człowiek żyje jednak również i w drugiej rzeczywistości – zdefiniowanej przez konsumpcję i kulturę popularną. Tutaj z kolei odczuwa ogromną
wolność swobodnego rekonstruowania własnej tożsamości z dostępnych fragmentów kulturowych. Jest przy tym przekonany, że popkultura i konsumpcja nie
represjonują tożsamości. A nieograniczone możliwości w sferze rekonstruowania wizualizacji własnego ja, jakie daje moda, mogą stanowić znakomitą, potwierdzającą wymienione tezy (choć tylko jedną z wielu), egzemplifikację.
Logika owego poczucia wolności przynosi jednak pewne konsekwencje.
Pierwsza z nich wiąże się ze zjawiskiem, które nazwać można „końcem ideałów
i triumfem codzienności”. Oto przez wieki sądzono, że jednym z celów egzystencji
jest życie dla wielkiej idei (oddanie życie dla „wielkiej sprawy” − to właśnie
zdawało się być wręcz niekiedy przeznaczeniem człowieka). Analiza „warunków
kulturowych” końca wieku dwudziestego zdaje się przekonywać, że czas Idei
minął (można tu raz jeszcze przywołać tezę o upadku Wielkich Metanarracji,
które przez wieki dawały jasne i ostateczne odpowiedzi na wszystkie pytania).
Idee zdają się porywać młodych ludzi od czasu do czasu, lecz wkrótce rozumieją oni zazwyczaj, że są to tylko społecznie skonstruowane ideologie. Wiedzą
już, że są im narzucane – jako ich własne – po to tylko, aby myśleli i działali
„w cudzym interesie” (politycznym lub ekonomicznym). Jednocześnie współczesna oferta w zakresie „wielkich idei” (a raczej – idei, które aspirują do uzyskania tego statusu) jest tak wielka i są one tak pełne sprzeczności, że trudno się
w nich odnaleźć, ponieważ w procesach własnych multiplikacji relatywizują się
wzajemnie (podlegając pogłębiającej się inflacji). Mówiąc ironicznie, tyle jest
już spraw, za które można oddać życie, że… nie ma już żadnej sprawy. Młodzi
ludzie są więc coraz bardziej sceptyczni: coraz trudniej bowiem jest ich przekonać, że „powinni dać się porwać” idei, że powinni dla niej „poświęcić się”. Kolejne
idee i ideologie upadają przy tym bardzo szybko; zdają się już być tylko wyrazami
obsesji żądnych władzy polityków i różnorodnych misjonarzy (którzy z sal parlamentarnych czy kościelnych ambon starają się demaskować intencje swoich
adwersarzy). W konsekwencji niemal wszystkie dawne mity i ideologie straciły
swój blask: łatwo poznać ich źródła, potrafić określić przyczyny ich atrakcyjności
oraz konsekwencje ich społecznych sukcesów. Coraz częściej wydają się być
wręcz groteskowe.
Co za tym idzie, tożsamość młodych ludzi w coraz mniejszym stopniu skupiona jest wokół typowych dla przeszłości dramatycznych w swojej istocie wy108 borów tożsamościowych, na przykład między wiarą a ateizmem, czy między
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lewicą a prawicą. W ramach społeczeństwa konsumpcji zostały one przekonstruowane w wybory, które według tradycyjnych kryteriów mogą być określane jako
trywialne. Zorientowane są one na sferę konsumpcji, mass mediów i popkultury.
Banalizując tę kwestię (ale tylko nieco), można stwierdzić, że dawne dylematy
egzystencjalne, odnoszące się do wyborów między Wielkimi Ideami, zostały zastąpione przez serię mikrowyborów: na przykład między preferowaniem piłkarskiej drużyny Legii Warszawa lub Lecha Poznań, „zapisaniem” się do sieci
komórkowej Orange lub Plus, między oglądaniem teledysków Rihanny lub One
Direction, czy w wersji najbardziej chyba banalnej między coca-colą a pepsi-colą
lub Kentucky Fried Chicken a McDonald’s. Jednocześnie przy tym niewielu ludzi
dba o „ideologiczną koherencję” swojej tożsamości: skrajny politycznie konserwatysta może uwielbiać najbardziej trywialne formy hip-hopu, a zdeklarowany
katolik fascynować się banalnymi produkcjami telewizyjnymi typu „Mam talent”,
czy spędzać dziennie wiele godzin na Facebooku. Nikogo to nie dziwi i nikogo
nie oburzy.
Odwrotowi od wielkich idei towarzyszy więc zdecydowana orientacja na
życie codzienne. Rytm życia większości młodych ludzi jest wyznaczony przez
drobne codzienne wydarzenia, „momenty”, czynności (niektórzy autorzy utrzymują, że nasze życie zdominowała „orientacja na sytuacje”, bądź wręcz na „epizodyczność”27). To one pochłaniają większość psychicznej energii młodych ludzi,
stanowiąc cel ich fascynacji i zabiegów. Młodzi ludzie potrafią delektować się
drobiazgami, sytuacjami, chwilami, małymi „zatrzymaniami” w życiu. Tworzą
własne mikroświaty, do których dorosłym jest wstęp wzbroniony (któż z nas ma
dostęp do zawartości twardego dysku w komputerze swojego dziecka?; a przecież jeśli nie znasz zawartości twardego dysku, to nie znasz serca i umysłu jego
właściciela). Uwielbiają też opowiadać niekończące się „małe historie” o wydarzeniach dnia codziennego, uwielbiają niekończące się rozmowy (telefoniczne)
o wszystkim i niczym (co się zdarzyło i jak przebiegało?). Owe historie stanowią
formę ekspresji ich tożsamości. Unikają natomiast rozmów na poważne tematy;
na temat przyczyn i konsekwencji.
Taka typowa dla młodzieży współczesnej orientacja na to, co drobne i codzienne (i częste unikanie trudnych tematów) wywołuje często u – przyzwyczajonych do wielkich spraw − dorosłych wrażenie, że tożsamość młodych ludzi
jest pozbawiona głębi i istoty. Trudno jest im zrozumieć, na czym polega „sens”
tożsamości ich dzieci. Dorosłym wydaje się, że młode pokolenie postrzega świat
powierzchownie, że jest dla niego ważne to, co tak naprawdę jest banalne, trywialne. Dorośli mają wrażenie, że młodzi ludzie żyją niejako obok rzeczywistości,
że ich życie jest miałkie oraz pozbawione treści czy esencji (i że z niczym poważnym
27
A. Elliott, M. Katagiri, A. Sawai, Japan: Theoretical avenues and the Japanese new individualist
path, „Journal for the Theory of Social Behaviour”, vol. 42, nr 4, s. 429.
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nie można przebić się do ich tożsamości – ponad panującą w niej zasadę natychmiastowości i zasadę tymczasowości). Jednakże z perspektywy młodzieży to
właśnie takie życie jest ich życiem – realnym i ważnym, jedynym, jakie istnieje.
Warto zwrócić uwagę na inny kontekst tego problemu. Oto w przeszłości
jedną z istotnych cech (duchowych i intelektualnych) człowieka było poszukiwanie sensu życia: odpowiedź na takie (pozornie tylko banalne) pytania: „po co
jestem?”, „o co w tym wszystkim chodzi”?, „co będzie, jak mnie już tutaj nie
będzie?”. Odpowiedzi na te pytania poszukiwano w filozofii, religii, sztuce, poezji
i literaturze, w niekończących się rozmyślaniach. W społeczeństwie współczesnym zanika (i to nie tylko wśród młodych ludzi) styl życia oparty na refleksji
nad życiem, a poszukiwanie sensu życia coraz częściej wydaje się bez sensu.
Coraz rzadziej przystajemy, aby w milczeniu zastanowić się nad istotą tego wszystkiego. Ideologia konsumpcji, ideologia przyjemności, przymus życia w natychmiastowości; wszystko to powoduje, że pytania egzystencjalne tracą jakikolwiek
układ odniesienia (galaktyki uciekają, piasek w klepsydrze przesypuje się coraz
szybciej, a my radośnie wgryzamy się w kolejnego snickersa). Sama istota takich
pytań (możliwe odpowiedzi nie są zwykle zbyt optymistyczne) pozostaje zresztą
w sprzeczności z podstawowym przekazem społeczeństwa konsumpcji: ciesz się
życiem, kolekcjonuj przyjemności, nie bądź nudziarzem (zamiast rozważać po
co jesteś, sprawdź na wadze, czy nie przytyłaś). W konsekwencji trudne poszukiwanie sensu życia zostało zastąpione, zakończonym natychmiastowym sukcesem, poszukiwaniem (kolejnego) kremu przeciw zmarszczkom, przeglądaniem
kolejnych atrakcyjnych wideoklipów na YouTube, fascynacją kolejną atrakcyjną
tapetą w aparacie komórkowym lub na ekranie laptopa. Wielkie ideały ustąpiły
miejsca małym zakupom, poszukiwaniem fascynujących sytuacji, momentów i drobiazgów (i rację ma Zygmunt Bauman, gdy pisze: „Żaden z proponowanych sensów nie liczy na to, że stanie się sensem ostatecznym, i żaden się takim nie staje”28).
Wydaje się przy tym, że młodzi ludzie nadają życiu sens przez sam fakt uczestnictwa w każdej sekundzie istnienia, w każdym wydarzeniu, każdej interakcji,
każdym możliwym do urzeczywistnienia fragmencie. Kategoria kontemplacji
została zastąpiona przez kategorię „od-razowości”. Każda sekunda uzyskuje
swoje uprawomocnienie jedynie poprzez sam akt tyknięcia zegara, sam fakt
swojego zaistnienia. Kultura współczesna uwolniła nas więc od potrzeby poszukiwania sensu życia. Kategoria sensu życia sama w sobie zmienia zresztą swoją
strukturę. Nie ma już charakteru całościowego czy całożyciowego. Sens życia
nabiera – jak już pisano wcześniej − charakteru chwilowego, fragmentarycznego,
mozaikowego.
110
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Inna perspektywa współczesnej tożsamości wiąże się ze wzrastającą szybkością życia w społeczeństwie współczesnym. Świat, w którym żyły uprzednie
pokolenia, zmieniał się relatywnie wolno; dziś kultura wiruje coraz szybciej.
Mam wrażenie, że pędzimy niczym odrzutowiec − szybciej niż dźwięk; może
właśnie dlatego nie przeszkadza nam zgiełk i jazgot wokół (zresztą potwierdza
on zasadę: byleby się coś działo − jeśli nie w naszym życiu, to choćby na kolorowym ekranie telewizora czy komputera). Niektórzy badacze piszą wręcz o panującej powszechnie „ekstazie szybkością”, o „szybkości samej w sobie” czy
„czystej szybkości”29.
Każdego miesiąca, tygodnia, dnia pojawiają się więc (i wkrótce znikają bez
śladu) nowe dyskursy, idee i ideologie, mody, gadżety kulturowe, nowe gwiazdy
mediów, nowe wersje tożsamości i ciała (w tym ostatnim przypadku na przykład
pytanie „jakie ciało nosi się w tym sezonie?” bynajmniej nie jest retoryczne).
Dwie dekady temu – dla określenia zjawiska „tyranii nowości” – Alvin Toffler
użył pojęcia „szok przyszłości” (odnoszącego się do poczucia zagubienia jednostki w obliczu permanentnej zmiany). Nie jest ono adekwatne w odniesieniu
do młodzieży współczesnej, która posiada umiejętność i nawyk adaptacji do nieustannej zmiany, zdolność do „przeskakiwania” niemal w sposób dowolny z jednego
do drugiego dyskursu kulturowego, z jednego do drugiego stylu życia, a nawet
z jednej do drugiej formy tożsamości. Młody człowiek posiada unikatową zdolność do resetowania fragmentów swojej tożsamości i wymiany ich na inne…
i znowu kolejne inne (niekiedy całkowicie odmienne). Tożsamość zaczyna przypominać kostkę Rubika, przy czym w odróżnieniu od źródłowej kostki nigdy nie
układa się ostatecznie fragmencików i kolorów (i nie dąży się do tego). Cały czas
następuje rotacja fragmentów w nieustannym procesie rekonstrukcji bez celu.
Można w tym miejscu przytoczyć bardziej ogólną, a jednak związaną z moją
narracją tezę Baumana: „Na miejsce technologii żmudnego budownictwa przyszła
dziś technika «absolutnych początków», zaczynania wciąż na nowo, eksperymentowania z szybko montowanymi i łatwymi do rozbiórki formami, malowania nowych obrazów na wczoraj sporządzonych wizerunkach”30.
Permanentna ruchliwość młodzieży (zarówno w świecie wirtualnej komunikacji, jak i w realnym świecie) powoduje też dramatyczny wzrost liczby ludzi,
którzy pojawiają się w ich życiu. Kontakty z nimi mają jednak zwykle charakter
szybki − tymczasowy, powierzchowny i coraz częściej anonimowy. Trudno jest
zapamiętać ich imiona i odróżnić od siebie ich twarze. Pojawiają się i znikają
niczym w kalejdoskopie. Ważnym symptomem tych przemian jest rozwijająca
29

A. Elliott, M. Katagiri, A. Sawai, Japan..., dz. cyt., s. 428.
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się wśród młodych ludzi kompetencja, którą nazwać można by „gotowością do
natychmiastowych interakcji”. Adaptacja do zmiany i konieczność kontaktów
z coraz to nowymi ludźmi wymagają umiejętności szybkiego nawiązywania bezpośrednich kontaktów, a nawet relacji − bez zbędnych rytuałów i wielomiesięcznego poznawania się. Zaobserwować można więc w ostatnich dekadach
gwałtowne „przyspieszenie” stosunków międzyludzkich − ilość wzajemnych
kontaktów ludzi wzrasta w sposób geometryczny, jednak są one zwykle chwilowe,
bez głębszych zobowiązań i konsekwencji, zgodnie z zasadą typową dla restauracji typu fast food „wchodzę−wychodzę−nigdy mnie tu nie było”. Coraz częściej wchodzimy w relacjach międzyludzkich nie tyle w kontakt z „całą osobą”,
ile z rolą, którą ona ogrywa dla nas (a my dla niej): nauczyciela/ucznia, pracodawcy/pracownika, obiektu seksualnego itp. Dobrym przykładem jest, w tym
kontekście, przywoływana i w innym rozdziale tej książki stewardesa, miła i przyjazna, jednak bezosobowa i obojętna. Coraz więcej (nie tylko młodych) ludzi
posiada też zdolność łatwej „wymiany” ludzi, którzy ich otaczają. Nie potrzebują
już całożyciowych układów międzyludzkich, miłości, przyjaźni czy nawet stabilnych znajomości. Osoby o tożsamości typu supermarket potrafią swobodnie
przechodzić od związku do związku, od relacji do relacji, nie czując większej
frustracji z powodu zastępowania w swojej tożsamości i w swojej codzienności
jednych ludzi przez innych.
W sytuacji inwazyjnego „potoku zmiany” bodźce, wrażenia, myśli i emocje
następują po sobie (i następują równocześnie) tak szybko i są ze sobą wzajemnie
(i wewnętrznie same w sobie) tak bardzo sprzeczne, że jest niesłychanie trudno
wytworzyć dystans do samego siebie i własnego wnętrza. Zresztą szybkość przepływu rzeczywistości przez jaźń-tożsamość jest tak ogromna, że „niewiele się
w człowieku zatrzymuje”, nie ma czasu na internalizację treści. W coraz większym
stopniu tożsamość jest jak pusty worek, dziesiątki tysięcy wrażeń i informacji
„wlatuje i wylatuje”, nie pozostawiając po sobie śladu. Wydaje się przy tym, że
w przypadku wielu ludzi granice między tożsamością a rzeczywistością są coraz
bardziej kruche, że zaczynają „rozpływać się w świecie”. Tracą oni swoją odrębność; stają się integralną (nieodróżnialną) częścią lawiny wydarzeń i znaczeń,
które porywają ich ze sobą w maksymalnym pędzie; są tym, co jest wokół (inaczej nie umieją). Jak pisze Bauman, „jak i wszystkie inne obrazy, obraz własny
rozpada się na serię migawek, z których każda musi własnymi siłami wyczarować, wyrazić i uzasadnić swój sens […]”31. Czy jednak naprawdę współcześnie
trzeba czarować i uzasadniać sens? Czy migawka nie posiada sensu przez sam
fakt zamigotania? – bo przecież nikogo już nie interesuje, jak już pisano, „sens
całożyciowy”.
31
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Ukazane wcześniej konteksty tożsamości kultury nie są postrzegane, powtórzę raz jeszcze, przez współczesną młodzież jako alienujące. Nie odczuwa
ona bowiem ani potrzeby integralności, ani linearności, ani stabilności – są one
przez nią wręcz postrzegane ze sceptycyzmem i podejrzliwością. Młodzi ludzie
są zorientowani na „krótkotrwałość” − nie boją się zmiany, z zaciekawieniem
czekają na nią (i szybko nudzą się każdą nowością). Pytanie „cóż nam się jutro
wydarzy?” nie jest przesycone troską, lecz optymizmem.
W konsekwencji u wielu młodych ludzi pojawia się nawyk „klikania” w rzeczywistość niczym w stronę z Internetu i swobodnego przemieszczania się przez
różnorodne doświadczenia kulturowe, a także praktyki i sytuacje. Coraz więcej
z nich traktuje rzeczywistość jako jeden wielki dom towarowy i – zgodnie z logiką supermarketu − swobodnie wrzuca rozmaite produkty do koszyka swojej
tożsamości. Akceptująca fascynacja tym, co się pojawi (nawet bardzo przypadkowo), „natychmiastowym przejawianiem się” zastępuje przy tym – panującą
jeszcze do niedawna – ideologię racjonalnego wyboru doświadczeń życiowych.
Jednocześnie upadek linearnego scenariusza wydarzeń powoduje, że współczesna
młodzież nie poszukuje uzasadnień dla tego, co się zdarza; akceptuje przygodność ludzi i życia. Powtórzę raz jeszcze − nigdy nie jest zdziwiona.
Z perspektywy dorosłych młody człowiek jest skazany na zagubienie i bezradność w opisywanym tutaj świecie – świecie pozbawionym jednoznacznych
wartości i drogowskazów. Jednakże w praktyce (paradoksalnie) jest odwrotnie.
Młodzi ludzie nie boją się żyć; mają poczucie sprawstwa, mocy, kontroli nad
rzeczywistością i swoim życiem. Od wczesnego dzieciństwa uczą się bowiem
istnieć w świecie, w którym nie ma ostatecznych prawd i odpowiedzi. Biorą więc
sprawy w swoje ręce. Wychodzą (zapewne nieświadomie) z założenia, że jeśli
nie ma absolutnych prawd i ostatecznych odpowiedzi, to należy stworzyć sobie
małe prawdy i tymczasowe odpowiedzi, niekiedy nawet sytuacyjne. W konsekwencji konstruują różnorodne mikronarracje i sprawdzają, które z nich działają
w praktyce. Wyznają pragmatyczną koncepcję prawdy; prawdą jest to, co się
sprawdza, co pozwala „iść do przodu” (w konsekwencji preferują także informacje
ponad wartości). Można w tym miejscu także odwołać się do wyników badań
przeprowadzonych wśród młodzieży polskiej przez Agnieszkę Cybal-Michalską,
które wykazały, że posiada ona „wysoki poziom poczucia sprawstwa” i jest przekonana, że człowiek może w swoim życiu „przejść od «losu» do «wyboru»”32.
Zatem współczesna młodzież absolutnie nie czuje się bezradna (czy zniewolona) w sytuacji owego „nadmiaru wolności”; wręcz przeciwnie, swobodnie
porusza się po wyzwolonej od dawnych więzów rzeczywistości. I nie przeszkadza
32
A. Cybal-Michalska, Orientacje proeuropejskie młodzieży. Stan i potrzeby edukacyjne, Wydawnictwo Volumin, Poznań 2001, s. 154; por. też A. Cybal-Michalska, Młodzież akademicka
a kariera zawodowa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
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jej, że często dryfuje przez życie, nie wiedząc, którą drogą pójść, uznaje bowiem,
że każda droga zawiera w sobie obietnicę przyjemności czy choćby nowych doświadczeń. W podobny sposób można podejść do tezy Baumana: „Ponowoczesne
układy społeczne w niczym skały nie przypominają – i indywidualne projekty
życiowe daremnie szukają tu twardego gruntu dla zarzucenia kotwicy. Podejmowane przez jednostkę wysiłki ustabilizowania jestestwa nie rekompensują następstw pierwotnego «odkotwiczenia»; nie wystarczą, by utrzymać w miejscu
rzucaną przez fale, dryfująca tożsamość”33. Wydaje mi się, że młodzi ludzie znakomicie czują się w warunkach odkotwiczenia, wręcz boją się zakotwiczenia. Są
zadowoleni „na dryfie”, nie uważają, że są rzucani przez fale, lecz że są świetnymi
pływakami (a stabilna tożsamość jest przez nich uważana za klatkę czy więzienie).
Paradoksalnie przy tym poczucie mocy w swoim kontakcie ze światem uzyskują młodzi ludzie poprzez kontakt ze współczesnymi mediami. Pedagodzy i moraliści twierdzą, że współczesna młodzież (niczym bezwolna masa) jest przez
media manipulowana. Takie stanowisko jest logiczne z perspektywy dorosłych.
Nie ma ono jednak sensu w konfrontacji z subiektywnymi odczuciami młodzieży,
która jest przekonana, że to ona manipuluje mediami. Bez wątpienia ogromne
poczucie władzy jest konstruowane podczas uczestnictwa w interakcyjnych
grach komputerowych, zarówno off-line, jak i on-line. Młodzi ludzie zdobywają
w nich królestwa, podróżują po całym świecie, skutecznie rywalizują w walkach
i pościgach (tworzą − jak na przykład w grze SIMS-owie – życia i tożsamości).
Podobne poczucie daje kontakt z Internetem: daje on nieograniczony kontakt
ze wszystkim. Można w dowolny sposób przemierzać krainy i kultury, kontaktować się swobodnie z całym światem, cieszyć się wolnością niczym nieskrępowanych wyborów klikania. Możliwość wyboru (poprzez klikanie) z dziesiątków
telewizyjnych kanałów dopełnia poczucie sprawstwa i kontroli.
Jednocześnie sposób podejścia do informacji i uczenia się jest u młodych
ludzi zupełnie odmienny od tego, który był typowy dla przeszłości. Stanowi on
racjonalną odpowiedź na specyfikę kultury współczesnej: sfragmentaryzowanej
i niejednoznacznej. Wbrew oczekiwaniom dorosłych, młodzi ludzie nie przyswajają sobie wiedzy w sposób linearny i uporządkowany, lecz „mozaikowy” i przypadkowy. Nie interesuje ich „zatrzymanie wiedzy” i gromadzenie jej w wewnętrznym
skarbcu mądrości, lecz jej przetwarzanie i umieszczanie w kontekstach34. Poszukują informacji w wielu miejscach jednocześnie, lecz czynią to niesystematycznie.
Potrafią jednocześnie koncentrować się na wielu rzeczach, nie mają natomiast
zdolności koncentracji przez dłuższy czas na tym samym. Lecz czy takie podejście
33
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nie jest logiczną koniecznością w opartej na klikaniu kulturze Internetu i w obliczu
nieustannej zmiany? Czy nie jest to logika kultury supermarketu: myśleć o wielu
rzeczach jednocześnie, być jednocześnie i tu i tam, i jeszcze tam, odbierać
wszystkie wrażenia na raz?
Jednocześnie przy tym w kulturze, w której występuje nieustanne rozpowszechnienie nowych form bodźców, jak to ujmuje Bauman: „zdolność zapominania
jest atutem nie mniejszym, niż talent zapamiętywania”35. Młodzi ludzie potrafią
więc resetować wrażenia, informacje, wiedzę i nadmiar osób w swoim życiu. Ich
tożsamość nie jest w związku z tym (mimo nawału nowości) „przeładowana”
czy przebodźcowana.
Kolejny kontekst współczesnej tożsamości tworzy zjawisko inscenizowania
różnicy i personalizacji. Oto współczesny człowiek czuje się jedyny w swoim
rodzaju, gdy zakupuje jedyny w swoim rodzaju samochód (z setek dostępnych
marek i ich wersji) czy ten a nie inny (lub jeszcze inny) telefon komórkowy.
Mało tego, wielu ludzi poczucie odmienności uzyskuje przez nieustanne zabiegi
mikropersonalizacji. Znakomitym przykładem jest tutaj personalizacja telefonu
komórkowego, która polega na wyborze określonych zestawów tapet, ekranów,
motywów, dzwonków, dźwięków itd., spośród znajdujących się wewnątrz tego
gadżetu, zdefiniowanych przez producenta możliwości, a także różnego typu
osobistych pinów. Inne dobre przykłady mikropersonalizacji odnoszą się do stroju
(ubioru) czy kosmetyków (perfumy, tusze do rzęs, kolor paznokci) lub biżuterii.
Ogromne, subiektywne poczucie wolności daje możliwość spędzenia wakacji
w Chorwacji, na Jamajce, w Tajlandii czy Egipcie − a wybór taki jest dostępny
dla wielu milionów. Ludzie postrzegają swoje życie nie z perspektywy własnego
rozwoju wewnętrznego, własnej autentyczności czy podmiotowości, a w kontekście oferty, którą otrzymują − niezwykle bogatej, lecz zawsze w ramach obowiązujących wzorów konsumpcji. Wydaje się im, że kreują własne życie, a oni
tylko wybierają z oferty. Uważają, że mają tym więcej wolności, w im większym
stopniu (i w im bardziej spersonalizowany sposób) mogą urzeczywistnić swój
osobisty potencjał w zakresie konsumpcyjnych wyborów. Styl życia w społeczeństwie konsumpcji opiera się na zasadzie: „żadnych zasad, jedynie wybory; każdy
może być każdym”. Konsumpcja nie represjonuje więc tożsamości, lecz dostarcza źródeł fascynacji możliwymi do przybrania tożsamościami36.
W tym kontekście Mike Featherstone zadaje pytanie, czy „kulturowy bałagan często określany jako postmodernizm” jest wynikiem „totalnej absencji kontroli”? Podobnie jak i inni krytycy korporacyjnego państwa stwierdza, że „zasada
bałaganu” w praktyce pozwala na „kontrolowane huśtanie” kultury i społeczeń35
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stwa37, działając w interesie władzy. We współczesnym społeczeństwie mamy
więc do czynienia z uniwersalizacją kodu konsumpcji jako dominującego programu życia społecznego, przy ogromnym zróżnicowaniu sposobów jego przejawiania się.
W trzeciej części artykułu pragnę przedstawić kilka propozycji pedagogicznych – w kontekście rekonstrukcji tożsamości w kulturze kontroli i rozproszenia.
1. Pedagogika rdzenia tożsamości
Trudno mi zaakceptować, wyłaniającą się z podejmowanych przeze mnie
w tej książce analiz współczesnej rzeczywistości kulturowej, tendencję do fragmentaryzacji i rozproszenia tożsamości, co w logiczny sposób może prowadzić
do braku jej ciągłości (również i poprzez tworzenie możliwości „wymiany” przez
jednostkę tożsamości na zasadzie – „w każdej chwili mogę stać się każdym”).
Nie chodzi mi jednak tutaj o kształtowanie jakiejkolwiek „ostatecznej” czy „zamkniętej” tożsamości jednostki, lecz o zachowanie jej rdzenia, części względnie
stałej, która trwa przez życie (nie chcę tu definiować struktury czy treści tego
rdzenia, zależy to od konkretnego człowieka i jego biografii). W takim podejściu
człowiek może rekonstruować swoją tożsamość na podstawie dostępnych źródeł
kulturowych, jednakże „dobierając” je do rdzenia tożsamości, a nie wymieniając
swoją tożsamość na nową (niczym kolejny sezonowy strój). Celem pedagogiki
rdzenia tożsamości byłoby więc dostarczanie młodym ludziom źródeł i podstaw
do kształtowania trwałej i względnie stabilnej istoty swojego ja. Nie uważam za
korzystne posiadanie przez człowieka dyspozycji – psychicznej i społecznej – do
nieustannego „zaczynania siebie od nowa”.
2. Pedagogika maksymalnej akceptacji podmiotowości i kształtowania poczucia własnej wartości
Istotą jest tu maksymalny szacunek dla tożsamości młodego człowieka, bezwarunkowa akceptacja jego osoby oraz wzmacnianie jego dyspozycji do dokonywania własnych makrożyciowych i mikrosytuacyjnych wyborów. Równie istotne
jest wytwarzanie w nim przekonania, że jest ważny, wartościowy i zdolny do
kreowania własnego życia. Oczywiście odrzucam w tym miejscu wszelkie pedagogiki autorytarne, preferując pedagogikę, która we wczesnym dzieciństwie
konstruuje sfery mikrowolności dziecka, po to, aby wraz z jego dorastaniem
przejść do konstruowania sfer makrowolności, odnoszących się do ważnych decyzji życiowych.
3. Pedagogika krytycznego myślenia i dystansu
Celem takiej pedagogiki byłoby konstruowanie kompetencji w zakresie
krytycznego myślenia, a jednocześnie posiadania dystansu do rzeczywistości
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społecznej. Ważny byłby w niej dystans zarówno w stosunku do oferty popkulturowej, jak i dryfującej, nieograniczonej wolności (czy poczucia wolności). Byłaby to także zdolność do dostrzegania makro- i mikroform działania władzy
instytucjonalnej, w tym biurokratyzacji, prawnicyzacji i medykalizacji.
4. Pedagogika trwałych relacji międzyludzkich
Jej istotą jest kształtowanie dyspozycji do konstruowania całożyciowych
(lub przynajmniej długotrwałych), stabilnych związków, a także troskliwość i dbałość o nie. Stanowić mogłaby ona antidotum na postępującą tendencję do łatwej
„wymiany ludzi” w życiu oraz fragmentaryzację relacji międzyludzkich.
5. Pedagogika szacunku dla kultury wysokiej i kultury popularnej
Istotą pedagogiki szacunku dla kultury wysokiej i popularnej byłoby, opisywane już wcześniej, uprawomocnianie obu tych form w tożsamości młodzieży
– jako ważnych i komplementarnych, akceptowanych części rzeczywistości (i związanych z nimi praktyk kulturowych), bez wstępnego wartościowania wyższości
którejś z nich. Młody człowiek, wystawiony na „paletę barw” w tym zakresie,
mógłby dzięki temu sam stworzyć projekt swojego uczestnictwa w kulturze wysokiej i popularnej oraz określić preferowane przez siebie w tym zakresie priorytety.
6. Pedagogika nie-mediowanych i nie-edytowanych form ekspresji tożsamości
oraz kontaktów „twarzą w twarz”
Pedagogika taka stanowić ma antidotum na postępującą wirtualizację tożsamości (wyrażanie jej w redukcjonistyczny sposób przez różne formy uczestnictwa
w cyberprzestrzeni) oraz przeniesienie ciężkości w relacjach międzyludzkich na
takie ich formy, które są mediowane przez nowoczesne technologie (głównie
Internet i telefon komórkowy). Istotą nie jest tutaj absolutnie rezygnacja z kontaktów poprzez e-mail czy telefonię komórkową, które dostarczają znakomitych
możliwości w sferze komunikacji, a także podtrzymywania relacji międzyludzkich. Nie-mediowalne kontakty w relacjach ze światem oznaczają natomiast bezpośredni, wręcz fizyczny kontakt z przyrodą i kulturą (symbolicznie: las i muzea)
oraz kultywowanie kontaktów bezpośrednich „twarzą w twarz” jako zapewniających bliskość intelektualną oraz emocjonalną, jak również stanowiących wstęp
do nawiązywania głębokich i trwałych związków.
7. Pedagogika szacunku dla (czytania i gromadzenia) książek oraz biblioteki
Wirtualizacja sposobów zdobywania wiedzy i informacji spowodowała, że
książka (i szelest kartek) znajduje się w społecznej defensywie. Wypierana jest
przez sfragmentaryzowane przekazy medialno-wirtualne. Książka w swojej formie materialnej, stanowi, z mojej perspektywy, unikatową przestrzeń zdobywania doświadczenia, refleksji i kontemplacji; w sposób prywatny czy wręcz
osobisty. Tradycyjna biblioteka, z tysiącami książek na półkach stanowi dla mnie
odświeżającą przestrzeń dla Internetu (z jego kulturą klikania, której wspania- 117
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łości i możliwości nie kwestionuję) i dla telewizji (z przeskakiwaniem z kanału
na kanał). Gromadzenie książek, w ich postaci materialnej (co oczywiście nie
wyklucza gromadzenia tekstów na twardym dysku), stanowi formę kultywowania
tradycji kulturowej. Nie oznacza to dla mnie jednak w żaden sposób odrzucenia
uczestnictwa w rzeczywistości medialno-wirtualnej, tworzonej przez Internet,
telewizję inne technologie. Oba te sposoby zaangażowania – jeden związany
z kulturą druku (i szelestem kartek), a drugi z kulturą wizualną (i nowymi technologiami) − są ważne i warte kultywowania.
8. Pedagogika koncentracji uwagi i kontemplacji oraz zdolności do porządkowania
Maggie Jackson twierdzi, że w epoce dominacji nowych technologii „tworzymy
kulturę społecznego rozproszenia, intelektualnej fragmentacji, zmysłowego oddzielenia”. Gubimy w niej zdolność do zachowania uwagi i koncentracji38. Mamy
do czynienia z „erozją naszej zdolności do głębokiej, trwającej w czasie, percepcyjnej
uwagi – stanowiącej podstawę prywatności, mądrości i postępu kulturowego”39.
Jesteśmy, jej zdaniem, wręcz ukształtowani przez dekoncentrację40. W swojej
książce używa ona dla określenia nowego sposobu funkcjonowania umysłu pejoratywnego i odwołującego się do makdonaldyzacji pojęcia „McThinking”
(mak-myślenie).
Istnieje więc możliwość, że wielu współczesnych ludzi jest (nawiązywałem
zresztą do tego w różnych miejscach mojej książki) przestymulowanych przez
– mające swoje źródło w nowych mediach i technologiach − bodźce (kakofonię
dźwięków i następujących po sobie niezwykle szybko obrazów). Bodźce te mają
charakter chaotyczny, fragmentaryczny, rozproszony, nie dając przy tym żadnego
całościowego obrazu. Pedagogika koncentracji uwagi, zatrzymania i kontemplacji
oraz zdolności do porządkowania tworzyłaby warunki do „zatrzymania (się)”
w czasie i przestrzeni. Owo zatrzymanie się (na które pozwala również czytanie
książek) dałoby możliwość dystansu wobec świata bodźców oraz przejścia od
klikania do linearności w procesie rekonstrukcji własnej tożsamości.
W tym miejscu przedstawię jeszcze jedną refleksję. I tak mogę przeciwstawić sobie dwie postacie. Pierwsza to nastolatek sprzed czterdziestu lat, który
miał do dyspozycji czarno-biały obraz jednokanałowej telewizji i mógł czytać
przygody Tomka Sawyera. Druga postać to nastolatek digitalny, który ma nieograniczone możliwości dostępu do obrazów i dźwięków w przestrzeni wirtualnej
oraz niemalże nieskończonej liczby kanałów telewizyjnych. Przepaść w dostępie
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do informacji, bodźców i wrażeń, stymulacji, przestrzeni, czasów czy kolorów
na korzyść tego drugiego jest oczywista. Świat nastolatków sprzed kilku dekad
wydaje się spokojny i linearny, wręcz nudny – w porównaniu z pełnym nieprawdopodobnych możliwości w sferze każdej formy mobilności i zdobywania doświadczeń, jaką posiadają nastolatki współczesne. Ale czy można powiedzieć
jednoznacznie, że współczesne nastolatki są mądrzejsze, bardziej twórcze, inteligentne lub posiadają bogatszą tożsamość (i są szczęśliwsze) niż te sprzed
czterdziestu laty? Jestem przekonany, że nie. Więcej, coraz częściej mam wrażenie, że życie w owej spokojnej i linearnej rzeczywistości mogło tworzyć większe
możliwości rozwojowe niż współcześnie. Tworzyło bowiem warunki dla urzeczywistniania władzy umysłu do wytwarzania własnych myśli i znaczeń, z własnej
woli – poprzez twórczą rekonstrukcję uprzednich doświadczeń socjalizacyjnych.
Ludzie z przeszłości, których doświadczenie w kontaktach z rzeczywistością
było bardzo ubogie, w porównaniu z teraźniejszymi, potrafili więcej z niego
wydobyć (kiedyś wracano nieustannie do tych samych poematów i etiud, obecnie obsesyjnie wraca się do tych samych gier interaktywnych). Fascynuje mnie
władza umysłów wielkich samotnych myślicieli sprzed wieków, którzy pozbawieni niemalże bodźców zewnętrznych tworzyli epokowe teorie, korzystając
wyłącznie z owej władzy (samoistnego kreowania wspaniałych myśli). Potencjał
samotności i braku bodźców może być więc taki sam lub większy niż potencjał
interakcji i stymulacji. Dodam, że obecnie rzeczywistość dociera do nas głównie
poprzez pryzmat rozproszonych „pakietów” dźwiękowo-wizualnych. Zdajemy
się być wszędzie i nigdzie, mieć wszystko i nic jednocześnie. Tracimy zdolność
do refleksji. Stąd moja propozycja pedagogiczna stanowić ma niejako antidotum
na postępujące rozproszenie doświadczeń socjalizacyjnych.
Zdaję sobie sprawę, że zarysowane wcześniej, fragmentaryczne propozycje
„mojej pedagogiki” mogą zostać uznane, w zależności od przyjętej perspektywy,
z jednej strony za wręcz konserwatywne, z drugiej – za niemalże relatywistyczne.
A jednak dają one obraz moich obecnych poglądów na wychowanie.
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WŁADZA – OPIEKA – SŁUŻBA – TYRANIA?
Cupido dominandi cunctis affectibus flagratior est
Tacyt, „Annales” XV, 53

Kłopoty definicyjne
„Żądza władzy jest najgorętszym ze wszystkich uczuć” – powiada wybitny historyk i polityk rzymski (55−120). Trudno o inne twierdzenie, którego słuszność
historia tak dobitnie potwierdza przez całe istnienie ludzkości. Równocześnie
trudno o znalezienie w zasobach ludzkiej wiedzy, doświadczenia, faktów – pojęcia bardziej skomplikowanego, polimorficznego, uwikłanego w uwarunkowania
i konteksty niż owo słowo: władza.
A przecież z pozoru wydaje się ono takie proste. W znaczeniu socjologicznym oznacza stosunki społeczne między jednostkami (np. ojcem i synem, szefem
i podwładnym), pomiędzy grupą społeczną a jednostką lub wyselekcjonowanymi
jednostkami (np. królem, rządem a ludem), pomiędzy dwiema grupami lub społecznościami, między którymi stosunki zależności zostały uregulowane umową,
tradycją, siłą (np. właścicielami a dzierżawcami, stosunki pańszczyźniane, okupanci – okupowani). Władza w tym znaczeniu sprowadza się w istocie do tego,
że jedna z wymienionych stron umie i potrafi trwale oraz w sposób prawnie ustalony, lub narzucony siłą tradycji, bądź siłą oręża przymuszać członków drugiej
strony do postępowania zgodnego z oczekiwaniami i ma środki sprawdzania
prawidłowości zachowań oraz stosować sankcje skłaniające lub wymuszające
podporządkowanie się strony władanej – oczekiwanym i ustalonym wzorom.
Taka jest istota władzy politycznej, wykonywanej przez klasę panującą na wybranym terytorium, na którym została ustalona określona struktura stosunków 121
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społecznych i prawno-ekonomicznych. „Klasa panująca” ma moc powodowania
respektowania przez pozostałych członków społeczeństwa ustalonych zasad
ustrojowych, stosunków międzyludzkich regulowanych przyjętym prawem, stosowania ustalonych form przymusu i represji zarówno w celu zabezpieczenia
własnych uprawnień władczych, praw pozostałego ogółu obywateli, jak i realizowania szerszych racji bezpieczeństwa państwa wobec sił zewnętrznych.
Definicja ta obejmuje władzę w grupach formalnych. Jej natura i cechy zależne są od tego, czy jej istota opiera się na autorytecie dzierżącego/dzierżących
władzę, czy też w posiadanie władzy osoba/grupa weszły w wyniku umowy
społecznej, na przykład wyborów powszechnych lub innej formy dobrowolnego
nawiązania stosunków: władza – podwładni. Wreszcie posiadanie władzy może
być wynikiem zdobycia jej przemocą. Z taką sytuacją mamy do czynienia w grupach nieformalnych, przestępczych lub w wyniku działań siłowych; przestępczych lub wojennych. W każdej z tych form sprawowania władzy mamy do
czynienia z ich wielką różnorodnością, ale ma ona zawsze relacje wertykalne,
hierarchiczne, nadrzędności i podrzędności. Pewnym nieformalnym odstępstwem od owej hierarchiczności władzy jest władza oparta na więziach emocjonalnych, małżeńskich, rodzinnych.
Władza oparta na autorytecie może mieć wiele odmian i postaci; monarchia
dziedziczna, elekcyjna, prezydentura, władza teokratyczna, czyli duchowna.
Niekiedy na jej określenie stosuje się przymiotnik „władza spersonalizowana”,
ponieważ jest ona najczęściej utożsamiana z osobą władcy, króla, prezydenta
lub innego „elektora”.
Nie sposób ogólnie określić władzy opartej na umowie społecznej, która ma
zaledwie kilka wieków historii i setki odmian; od demokracji uczestniczącej,
przedstawicielskiej, deliberatywnej, demokracji proceduralnej lub Putinowskiej
„demokracji suwerennej” − począwszy, na największych zbrodniczych reżimach
kończąc, które także ukształtowały „umowy społeczne”; na przykład hitlerowski
faszyzm niemiecki, satrapie Stalina, Mao Zedonga. Putinowska „demokracja suwerenna” jest kategorią całkowicie Orwellowską, niemającą wiele wspólnego ze
swą nazwą. Polska demokracja proceduralna przyzwala na przestępcze funkcjonowanie całych formacji zawodowych, korporacyjnych, które dokonują między
innymi tak zwanej reprywatyzacji w zgodzie lub z przyzwoleniem procedur
prawnych, lub wyłączeniem z uprawnień obywatelskich wielkich grup zawodowych – tak zwanego prekariatu, ludzi pozbawionych części praw i godności obywatelskich. Ani więc rzekoma forma zdobycia władzy − umowa społeczna, ani
konotacja pojęcia demokracja nie stanowią żadnej gwarancji jej spolegliwości
i humanitarności.
Odrębną władzę posiadają grupy przestępcze, gdzie kreacja władztwa odbywa się w zupełnie osobliwy, ale i wielce zróżnicowany sposób. Zawsze jest to
122 połączone z różnymi formami siły lub przemocy, choć może i tu pojawiać się
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autorytet płynący na przykład z perfekcji w rzemiośle przestępczym. Innym z kolei
typem władzy jest władza oparta na połączeniu autorytetu i empatii. Klasycznym przykładem jest grupa rodzinna, niektóre grupy rówieśnicze, towarzyskie.
Jeszcze bardziej odrębną odmianą władzy jest władza ekonomiczna, powszechnie wyróżniana ze względu na znaczenie własności i pracy człowieka dla
porządku społecznego i prawnego. Posiadanie bowiem i jego symbol – pieniądz
− są obok władzy drugą kategorią najgorętszego uczucia powszechnego pożądania człowieka. Przedmiotem władzy ekonomicznej są czynniki produkcji, czyli
ziemia, kapitał, praca, przedsiębiorstwa, banki, organizacje gospodarcze, instytucje ekonomiczne, grupy pracownicze, ludzie pracujący, wreszcie międzynarodowe organizacje handlu i produkcji. Już to enumeratywne wyliczenie pokazuje,
jaką potęgą i siłą jest władza ekonomiczna. Źródłem władzy ekonomicznej może
być własność środków produkcji, surowców, wiedza, sztuka zarządzania, a także
posiadanie innej władzy, na przykład politycznej, a nawet religijnej. Nie musimy
daleko szukać przykładów na egzemplifikację tego ostatniego prawidła. Władza
ekonomiczna może przybierać wieloraką postać. Może się wyrażać w dyktowaniu cen, warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa, określaniu warunków
pracy i płacy. Właściciel w swym posiadaniu i dysponowaniu jest niezależny na
przykład od interesu społecznego, można ingerować w prywatne transakcje i sterować procesami produkcji poprzez politykę gospodarczą lub normy prawne.
Zaiste więc władza ekonomiczna jest potęgą.
Szczególnymi przypadkami władzy, niekoniecznie autonomicznej, są
między innymi władza wojskowa, władza sądownicza i wiele jeszcze innych
rodzajów władztwa, które rodzą inne niż europejskie systemy polityczne, bądź
inne kulturowo tradycje niż ukształtowane w porządku kultury chrześcijańskiej
Europy. Wymagałoby to odrębnych studiów i orientacji w bardzo złożonych i uwikłanych w wiekowe uwarunkowania historyczne, kulturowe i religijne tradycje.
Całkiem odmiennym rodzajem władzy jest władza religijna na gruncie religii
chrześcijańskiej! Tutaj jednak spotykamy się z samą istotą i genezą władzy, której
zechcę poświęcić więcej uwagi.

Boska, ludzka czy diabelska natura władzy?
Przez całe wieki trwa spór o naturę władzy, o jej pochodzenie. Angażował on
cesarzy późnego Rzymu, szczególnie od II do IV wieku, oraz cesarzy Bizancjum.
Jego zasadniczą kwestią było pytanie o genezę władzy. I to wbrew pozorom,
większe kłopoty z odpowiedzią na to pytanie miało chrześcijaństwo niż władza
świecka owych czasów. Na świadomości ówczesnych sił intelektualnych Kościoła
– ojców i doktorów Kościoła – oddziaływał przekaz ewangeliczny, płynący z opowieści o kuszeniu na pustyni Chrystusa przez szatana, kiedy to Jezus odrzuca 123
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symbolicznie władzę nad światem: „Wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę,
pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam
Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus – Idź
precz szatanie!” (Mt 4,8). Jeszcze dobitniej ta prawda wybrzmiała w zeznaniach
Chrystusa przed Piłatem: „Czy Ty jesteś Królem Żydowskim”? Jezus odpowiedział: Królestwo moje nie jest z tego świata” (J 18,33–36). Ale w innych tekstach
Nowego Testamentu Jezus objawia się w nowy sposób, w kontekście Królestwa
Bożego: „Do Niego należy wszelka władza na ziemi i w niebie” (Mt 28,18), „Jego
Królestwo jest powszechne i wieczne” (2 P 1.11), Swą boską władzę Jezus przekazuje uczniom czyli Kościołowi (Mt 16,19; 18,18; Mk 3,14−15; Łk 9,1; J 20, 23)”.
Fundamentem, na którym zostało zbudowane przesłanie dla teokracji, są
jednak liczne twierdzenia tekstów Starego i Nowego Testamentu. „Izrael stanowi własność i królestwo Jahwe, a mający w nim władzę ludzie rządzą w imieniu
i z upoważnienia Boga, dlatego należy jej okazywać szacunek i posłuch” (Ps 114,2;
2 Krn 13,8; Wj 22,27). Warto jednak zwrócić uwagę, że władza ta nie była bezwarunkowa. Była obwarowana wieloma wymogami moralnymi wobec władcy,
którego obowiązywały liczne ograniczenia prawne i moralne. W starożytnych
tekstach świętych ksiąg nie znajdziemy zachęty do bezprawnej autokracji: „Każdy
człowiek sprawujący władzę, winien działać zgodnie z prawem, oraz kierować
się sprawiedliwością, naczelną zasadą rządzenia” (Pwt 17,14−20; Prz 29,4).
Boska władza Jezusa została przekazana uczniom, czyli Kościołowi: „dla budowania innych” z podkreśleniem: „że mieć władzę nie znaczy panować, lecz służyć innym” (Mk 10,42−44; Łk 22,25−26; 1 Tes 2,6−10).
Podobny ton i przesłanie dominują w księgach Nowego Testamentu: „Chrześcijanie nie powinni sprzeciwiać się władzy świeckiej, ponieważ ona pochodzi
od Boga. Podporządkowanie się władzy jest obowiązkiem sumienia. Chrześcijanin winien być jej całkowicie podległy […] gdy prowadzi do dobra” (1 P 2,13−17;
Rz 13,4−5; Tt 3,1). Jest tu jednak wyraźny warunek owej podległości: [...] gdy
prowadzi do dobra, dodajmy – dobra powszechnego, jak precyzuje dalej tekst
„Dziejów Apostolskich”. Te uwarunkowania posłuszeństwa władzy w zależności
od jej „godziwości”, zgodności z zasadą sprawiedliwości, uwzględnianiem dobra
poddanych władzy, szczególnie słabych i ubogich, wymieniany jest kilkadziesiąt
razy w tekstach Starego Testamentu.
Tak przedstawiały się duch i litera świętych ksiąg chrześcijaństwa na temat
władzy, jej przymiotów i funkcjonowania. Zgoła odmiennie i znacznie różnorodniej
prezentowały się fakty i rzeczywistość. Pierwsze trzy wieki istnienia chrześcijaństwa w cesarstwie rzymskim były trudne, obfitujące w wiele zagrożeń i przełomów, nie wyłączając srogich prześladowań, których drastyczne opisy znane nam
są z powieści Henryka Sienkiewicza Qvo Vadis. Trudno zresztą o jednoznaczną
charakterystykę warunków, ustroju i położenia nowej religii w państwie, które
124 nad swoim olbrzymim terytorium sprawowało często władzę symboliczną. Na
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początku IV wieku był moment, w którym równocześnie zarządzało cesarstwem
siedmiu cesarzy, nieuznających się wzajemnie. Mimo tego chaosu, a może właśnie dzięki niemu, nowa religia rozprzestrzenia się na całym terytorium cesarstwa rzymskiego; od Hiszpanii po Azję Mniejszą i Północną Afrykę.
Przełom w położeniu chrześcijaństwa dokonuje się za panowania cesarza
Konstantyna na początku IV wieku. Zdaniem wielu historyków to najważniejszy
i przełomowy moment dla Kościoła katolickiego i chrześcijaństwa w całych
nowożytnych dziejach. W roku 313, 16 czerwca, nazajutrz po zwycięstwie Konstantyna nad rywalem cesarzem Maksyminem Dają, współrządca cesarski Licyniusz redaguje dekret, zwany dekretem mediolańskim, który kasuje wszelkie
dotychczasowe ograniczenia, restrykcje i konfiskaty wobec ludzi i instytucji religii
chrześcijańskiej. Zawiera sformułowania, które noszą znamiona wydawanych
licznie, w tych czasach, dekretów tolerancyjnych. Polityka Konstantyna, jego
rodziny (matki − św. Heleny), także kolejnych cesarzy: Walentyniana, Gracjana,
Teodozjusza Wielkiego, dalsze regulacje prawne i dotacje finansowe prowadzą
do dynamicznego rozwoju świątyń, struktur organizacyjnych, masowych „nawróceń” i praktycznie do chrystianizacji całego cesarstwa. W roku 381 religia
„pogańska” zostaje zakazana, jej świątynie zburzone (391), a chrześcijaństwo
praktycznie staje się religią państwową.
Zaczyna się wówczas nowy okres formowania się władzy świeckiej i duchownej, który będzie w miarę stabilnie określał wzajemne relacje między władzą świecką ówcześnie panujących królów, cesarzy, książąt, a nawet lokalnych
możnowładców, a władzą duchowną Kościoła. Przez najbliższe trzy, a nawet
cztery wieki dominującą rolę w podziale władzy nad ówczesnym światem, przez
co rozumiano tereny dawnego cesarstwa rzymskiego, zachodniego i wschodniego,
odgrywa władza świecka. Kościół dynamicznie się rozwija, terytorialnie, instytucjonalnie, doktrynalnie i całą uwagę skupia na swoich wewnętrznych problemach.
Pierwsi doktorzy i ojcowie kościoła, św. Ambroży z Mediolanu, św. Augustyn,
Grzegorz z Nazjanzu, Grzegorz z Nyssy, Grzegorz I Wielki dużo uwagi poświęcają
problemom doskonałości moralnej wyznawców, wierności nakazom doktryny
kościelnej, w której ascetyzm, rygoryzm obyczajowy, służba i poświęcenie stanowią główne cnoty chrześcijanina. Świat zewnętrzny, w tym władza, dobra doczesne są tylko uciążliwą przeszkodą na drodze do doskonałości wewnętrznej,
duchowej. Jest to więc czas pełnego zdominowania życia wewnętrznego Kościoła
przez doktrynę ascezy, służby i doskonalenia wewnętrznego. W tym bogactwie rozwoju cechą znamienną są ustawiczne spory doktrynalne, które z jednej strony
obrazują bogactwo duchowego życia ówczesnego Kościoła chrześcijan, a z drugiej strony niezwykłą mozaikę nurtów intelektualnych, orientacji religijnych,
wpływów kulturowych całego rozległego cesarstwa rzymskiego. Rodzą się interpretacje i „herezje”, które zdominują życie pierwszych wieków chrześcijaństwa do
końca VI wieku, a nawet dłużej; arianizm, anomeizm, monofizytyzm, nestorianie, 125
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donatyści, pelagianizm i wiele innych „błędów” doktryny wiary, które rozpalały
gorące spory na synodach i soborach, absorbując całą energię władz kościelnych, którym już nie starczało sił na budowanie struktur i autonomii Kościoła.
Władza świecka, w tej sytuacji, zaczęła odgrywać szczególnie doniosłą rolę
w organizacji życia religijnego, aż po regulacje form liturgicznych w nabożeństwach. Działo się tak z całkowitym przyzwoleniem władz kościelnych, a nawet
z ich inspiracji. Chyba że akurat konkretni biskupi lub lokalny kościół byli w konflikcie z panującym cesarzem. Wszelako w większości panujący cesarze byli „świeckim ramieniem” władzy duchowej i ich kompetencje były niezwykle obszerne.
„Władza cesarska jednocząca pod swym zwierzchnictwem cały rzymski
świat, świat cywilizowany, jawi się jako ziemski obraz Królestwa Bożego. Cesarz
IV-go stulecia czuje się powołany, aby prowadzić rodzaj ludzki ku «jego» prawdziwej religii. […] To on bierze w swoje ręce inicjatywę zwoływania soborów,
podaje jakimi problemami dogmatycznymi mają się one zająć. Śledzi obrady,
pomaga wyłonić większość i zaprowadzić jednomyślność”1. To wówczas rodzi
się pojęcie „cezaropapizmu”, zawierające apoteozę najwyższej władzy Cezara,
otaczanego nimbem boskości, a struktura jego władzy zawiera zarówno element
władzy świeckiej, jak i element władzy religijnej.
Szczytowym okresem cezaropapizmu był okres panowania bizantyjskiego
cesarza Justyniana I Wielkiego. Kościół spełniał wówczas rolę służebną wobec
władcy, którego dobrowolnie namaszczał na pomazańca bożego. Działo się tak
nie tyle z racji autorytaryzmu ówczesnych władców, ile raczej wskutek niewiarygodnego zamieszania doktrynalnego, ruchów schizmatycznych, rozkwitu herezji
i partykularyzmów, które na gigantycznych obszarach cesarstwa były prawdziwą
zmorą formującego się kościoła instytucjonalnego, którego jedność mógł zagwarantować wyłącznie władca świecki, dysponujący realną władzą.
Oto pojedyncze przykłady, których w czasach III–VI wieku były setki: cesarz
Justynian I Wielki (483−565) ingerował w kształt litery i ducha przepisów liturgicznych. Cesarze: Zenon (w 482), Herakliusz Wielki (w 638), Konstantyn II
(w 648) wydawali religijne edykty dogmatyczne. Wcześniej cesarz Teodozjusz II zwołuje w roku 431 w Efezie sobór ekumeniczny, a w roku 451 sobór chalcedoński zwołuje cesarzowa Pulcheria. Były to wydarzenia przełomowe. Na tym
soborze większość biskupów przyjmuje zasadę pełnej zależności Kościoła od
władzy świeckiej cesarza, a cesarz Marcjan, współmałżonek cesarzowej Pulcherii,
zostaje nazwany magister fidei. Osobliwością tego wydarzenia jest jednak wyjątkowa rola kobiety, co na owe czasy było swoistym fenomenem2.
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J. Danielou, H. Marrou, Historia kościoła, t. 1, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1984, s. 192.

2

Tamże, s. 257–262; Encyklopedia Katolicka, t. III, KUL, Lublin 1985, s. 41, Cezaropapizm.
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Ta dominacja władzy świeckiej nad kościelną trwa do czasów średniowiecza
i przez znaczną jego część. Natomiast cezaropapizm stał się trwałą strukturą
władzy w Kościele wschodnim, a jego umocnienie i upowszechnienie nastąpiło
po „schizmie wschodniej” w 1054 roku. Natomiast w Kościele zachodnim nastąpiło zróżnicowanie w charakterze i praktyce władzy świeckiej nad kościelną.
W prowincjach germańskich i cesarstwie niemieckim obowiązywały dość rygorystyczne prawa regulujące całkowitą zależność biskupów od cesarza lub lokalnego
władcy, oparte na praktykach związanych z inwestyturą. Inaczej ukształtowały
się stosunki Kościół – państwo w królestwie frankońskim. Spór wokół inwestytury,
w krajach germańskich, trwał bardzo długo i przybierał dramatyczne formy.
I trzeba dodać, że strony sporu nie dzieliły się wedle przynależności do Kościoła
i cesarza. Papieskie dekrety podważające zasady inwestytury, czyli przekazywania beneficjów wybranym biskupom i odbierania od nich, przy tej okazji, homagium wobec cesarza, były kontestowane zarówno przez władców świeckich, jak
i dość powszechnie przez biskupów „krajowych”. Inwestytura oznaczała bowiem
wyposażenie biskupstwa w wielkie niekiedy posiadłości, zwane regaliami, które
z biskupa czyniły potężnego pana feudalnego. Koszt homagium wobec władcy
wydawał się niewielką ceną, wręcz symboliczną, za potęgę gospodarczą urzędu
biskupiego i inne przywileje wynikające z pozycji regionalnego możnowładcy.
Apogeum kryzysu wokół inwestytury nastąpiło w roku 1075, kiedy król Henryk IV
złożył z urzędu kanonicznie wybranego arcybiskupa Mediolanu, a w konsekwencji
oporu papieża synod biskupów niemieckich pozbawił papieża Grzegorza VII tronu.
W odpowiedzi papież na synodzie w Rzymie w roku 1076 ekskomunikował króla.
Gwałtowny spór skończył się symbolicznym i chwilowym pojednaniem w Kanossie, dokąd wyklęty król Henryk IV przybył w pokutnej podróży i uzyskał przebaczenie „złożonego z urzędu” papieża Grzegorza VII. Wojna domowa w Niemczech,
która w tym samym roku wybuchła wokół owych sporów, z naszej, współczesnej
perspektywy pokazuje potęgę instrumentalną władzy, która rozporządza nie tylko
gestami i symboliką, lecz za którą kryją się przywileje i dobra materialne.
Bogata historia sporów o władzę, które trwały przez kilka wieków i zakończyły się, na dobre, dopiero w czasach nowożytnych – zasadą rozdziału państwa
i Kościoła, miała niesłychanie bogaty i barwny tok. Od edyktu mediolańskiego,
zwanego tolerancyjnym, cesarza Licyniusza (313 rok), oraz ustanowienia chrześcijaństwa religią państwową w roku 380 za cesarza Teodozjusza Wielkiego został zapoczątkowany okres całkowitej dominacji władzy świeckiej na władzą
kościelną. Kościół ówczesny zajęty całkowicie utwierdzaniem swej duchowej i doktrynalnej tożsamości nie miał ani instrumentów administracyjnych, ani gotowości
do stanowienia swojej organizacyjnej i administracyjnej odrębności. Bez oporów
uznał sakralne uprawnienia władców świeckich do sterowania życiem Kościoła
127
przez kilka następnych wieków.

Tadeusz P ilch

Już jednak w połowie V wieku, na gruncie nauk św. Augustyna, poglądów
Leona I Wielkiego i innych autorytetów duchownych, rodzi się pogląd, że papież
jako następca św. Piotra dysponuje prymatem nauczycielskim i jurysdykcyjnym
oraz moralnym autorytetem pozwalającym na całkowitą niezależność prawną
od władzy świeckiej i piastowanie pełnej, władzy duchowej i prawno-administracyjnej w całym obszarze religii. Upłynęło jednak kilka wieków, nim ten
pogląd zyskał szersze uznanie i mimo licznych przeszkód i zawirowań został
oficjalną doktryną Kościoła. Stało się to za sprawą konkordatu wormackiego
w roku 1122 między Kościołem a państwem niemieckim, w którym zawarto
pewien kompromis w zakresie prawa i doktryny władzy. Cesarz Henryk V zrezygnował z inwestytury, zatwierdzania wyboru papieża, a papież Kalikst II udzielił
cesarzowi licznych przywilejów. W celu ratyfikowania historycznego aktu papież Kalikst II zwołał sobór powszechny do Rzymu (I sobór laterański, rok 1123),
na którym w symbolicznym znaczeniu zakończyła się epoka cezaropapizmu,
a nastąpił okres zwany w historiografii papocezaryzmem. Jego wybitnym i zdecydowanym zwolennikiem był papież Innocenty III (1198–1216). Podobnie
jednak jak w epoce cezaropapizmu, okres dominacji władzy papieskiej był przepełniony ustawicznymi zwrotami, sporami, zmianami orientacji. Zależało to od
wielu okoliczności, głównie od zmiennych warunków politycznych na wielkich
obszarach chrystianizowanej Europy. Zupełnie inaczej kształtowały się relacje
papiestwa i władzy królewskiej w królestwie francuskim niż na terenach cesarstwa niemieckiego. Istotną rolę odgrywały też cechy osobowe samych papieży,
jak i ich partnerów – panujących królów, cesarzy i książąt na całym ówczesnym
obszarze Europy. Już w XIV wieku dochodzi do osobliwej sytuacji, która jest
znana w historii jako niewola awiniońska papieży (1305–1377).
A przecież poza naszą refleksją o władzy i jej osobliwościach znajdują się
ogromne obszary nieschrystianizowanej Europy: tereny Skandynawii, Słowiańszczyzna oraz Daleki Wschód, gdzie spotkalibyśmy całkowicie inaczej ukształtowane systemy władzy. Natomiast wspólną cechą władzy na wszelkich obszarach
jej istnienia była obecność czynnika „religijnego”, który w postaci różnych rytów,
bardziej lub mniej systemowych, lub magicznych, odgrywał zawsze znaczącą
rolę w kształtowaniu jej istoty, roli społecznej i funkcjonowania.
Nie ma w dziejach powszechnych równie barwnej i polimorficznej historii
władzy niż ta, która była i poniekąd jest władzą Kościoła chrześcijańskiego.
Może wynika to z faktu, że była to władza totalna. Wyrażało się to w symbolicznym posiadaniu dwu „mieczy władzy”. Pierwszy miecz symbolizował władzę
duchową, drugi zaś miecz – to władza świecka. Ich nierozłączność dawała przeświadczenie całkowitej potęgi władcy, a na domiar tę władzę uświęcała, nadawała jej cechy sakralne. Nic więc dziwnego, że pragnieniem władców świeckich
było posiadanie, nawet symboliczne, praw do dysponowania oboma mieczami
128 władzy. Papieże natomiast w różnych okresach, z różnym nasileniem, ale zabiegali
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o dysponowanie przede wszystkim mieczem władzy duchowej, którą uważali za
naturalną donację Boga dla jego przedstawicieli na ziemi. Walka o władanie
mieczem władzy duchowej nabrała osobliwego wyrazu na terytorium państwa
niemieckiego, gdzie po reformacji wybuchły spory, starcia i wojny pomiędzy katolikami a protestantami. Dopiero w czasie tak zwanego augsburskiego pokoju
religijnego w 1555 roku sformułowano zasadę: cuius regio, eius religio – władca
określa religię poddanych.
Odrębną kwestią jest władza sprawowana przez papieży w Państwie Kościelnym, którego trwanie jest ustalone na okres od 736 do 1870 roku. Ale to
zupełnie nowe i ciekawe zjawisko, które wymagałoby szerokiego opisu i skomplikowanych analiz.
Można sformułować hipotezę, że niezwykłe uwikłanie Kościoła we władzę,
jej ogromne bogactwo i różnorodność wynika z faktu specyficznego połączenia
władzy świeckiej, „administracyjnej”, z władzą nad „duchem” i umysłem człowieka.
Bo o ile ta pierwsza jest prosta, dysponuje licznymi instrumentami wykonawczymi,
to ta druga jest szalenie złożona, dyskretna, nie kontrolowalna. Wystarczy przywołać doświadczenia z okresu tak zwanego realnego socjalizmu w naszym kraju,
kiedy władza polityczna dysponowała wszelkimi instrumentami nacisku, a nawet
represji wobec społeczeństwa; aby się przekonać, że opanowanie „ducha”, świadomości, postaw i przeświadczeń moralnych jest przedsięwzięciem bardzo
trudnym. Mamy chyba replikę takiej sytuacji w wykonaniu obecnej władzy, zarządzającej krajem od roku 2015. Jej marzeniem jest zapanowanie nad duchem
i świadomością Polaków. Sukcesy władza odnosi tam, gdzie może dysponować
instrumentami materialnymi lub propagandowymi. Zatem uzasadnione moralnie
i ekonomicznie przywileje dla ludzi ubogich budzą powszechną aprobatę. Rzeczywiste lub pozorne naprawianie błędów cieszy się poparciem. Do tych pierwszych
zaliczyć można tak zwaną reprywatyzację, do tych drugich – obniżenie wieku
emerytalnego, za który przyjdzie zapłacić przyszłym pokoleniom. Inne działania
zmierzające do opanowania społecznej świadomości budzą albo obojętność (reformowanie systemu politycznego), albo złość (reformowanie oświaty).

Władza z umowy społecznej
Dotychczasowe rozważania toczyły się wokół władzy, której geneza jest poza
wszelką wątpliwością boska. Ma charakter sakralny, a jej przedstawicielom przysługuje immunitet nietykalności oraz pełne posłuszeństwo poddanych, niezależnie jak niegodziwie może się władca zachowywać. Jego osąd i kara należą do
dysponenta wszelkiej władzy, czyli do Boga. Chyba że panuje system zależności
pozwalający ocenić postępowanie władcy, na przykład ekskomunika. Taką władzą
posłużył się papież Grzegorz VII wobec cesarza Henryka IV. Taka kara spotkała 129

Tadeusz P ilch

polskiego króla Bolesława Śmiałego z decyzji biskupa Stanisława Szczepanowskiego, który został skazany przez króla na śmierć. Otóż historiografia obrazująca winy i niegodziwości władzy mającej umocowanie sakralne jest bezmierna.
I dotyczy to wszelkiej władzy: starożytnych władców pogańskich, starożytnych
władców chrześcijańskich, władców całego Średniowiecza, licznych papieży i antypapieży. Dlatego w czasach nowożytnych mit pomazańców bożych uległ takiej
dewaluacji, że zaczęto szukać innego uzasadnienia dla genezy władzy świeckiej.
Takim pomysłem na prawomocność posiadania władzy stała się umowa społeczna.
Jej pierwszym zwolennikiem i interpretatorem był Thomas Hobbes
(1588−1679). Uważa on, że głównym motywem wszelkiego działania człowieka jest egoistyczne dążenie do zaspokojenia swych potrzeb i pragnienie
przetrwania. W stanie natury człowiek kieruje się tylko takimi popędami. Stąd
naturalnym stanem rzeczy w rzeczywistości przedspołecznej jest wojna wszystkich ze wszystkimi. Zahamować to może tylko stworzenie ładu społecznego,
którego strażnikiem stanie się władza, na rzecz której osoby indywidualne scedowały wszystkie swoje wolności i swoje prawa. W ten sposób powstaje władza
państwowa, która staje się gwarantem publicznego bezpieczeństwa oraz organizatorem ładu pozwalającego zaspokoić potrzeby fizyczne, a także potrzeby rozwojowe. Najlepiej jest jeśli ta władza jest absolutna, aby nie ulegała naciskom
grup interesu, aby nie dopuszczała do nierówności i szkodliwych zachowań.
Władza taka musi posiadać instrumenty przymusu dla wymuszenia posłuchu
i realizowania celów zbiorowych. Podporządkowanie władzy musi być powszechne i dotyczyć także Kościoła. Religia i Kościół mają do spełnienia jedną
rolę: utrzymać w ryzach społeczeństwo.
Poglądy na władzę, społeczeństwo, naturę człowieka są, jak widać, dość
radykalne i raczej pesymistyczne. Wynikają one z pogłębionych studiów nad
historią społeczeństw, z obserwacji porządku społecznego, który człowiek praktykował, oraz z analizy różnych odmian władzy.
Inną zgoła ideę umowy społecznej jako źródła władzy zawiera koncepcja
Johna Locke’a. Punktem wyjścia nie jest degeneracja człowieka jako jednostki
ani społeczeństwa jako niemal hordy pierwotnej. W stanie naturalnym ludzie byli
pozbawieni dobrodziejstwa władzy, prawa i swobód, co narażało ich na różne
formy dyskomfortu. Dobrowolnie więc zawierają umowę z władzą, poddając się
rygorom prawa i rządu. Nie tracą jednak swoistej kontroli nad prawidłowym
funkcjonowaniem władzy, zachowują określony zakres wolności i swobód, a także
prawo do interwencji naprawczej władzy, a w razie konieczności prawo do buntu.
Nie ma bowiem uzasadnienia dla władzy autorytarnej, absolutnej, nie liczącej
się z interesem poddanych, z ich dobrostanem i warunkami rozwoju. Temu rozwojowi winna też służyć praca, która powinna zabezpieczyć wszelkie doraźne
potrzeby oraz dać szansę na swobodne dysponowanie wypracowanym kapita130 łem. Poglądy Locke’a są bardzo zbieżne z ideą monarchii konstytucyjnej. Mieści
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się w niej także idea tolerancji, po raz pierwszy tak dobitnie wyrażona w dziele
filozofii społecznej (List o tolerancji, 1689), w którym autor postuluje rozdział
Kościoła od państwa. Locke staje się w swoich poglądach jednym z prekursorów
ideologii liberalnej.
Niemal wiek później pojawia się w myśli społecznej najbardziej znany reprezentant i zwolennik umowy społecznej, a także krytyk władzy politycznej.
Był nim Jean Jacques Rousseau (1712–1778). Entuzjasta człowieka natury, który
jest stanem naturalnym człowieka i pozwala zachować mu wszelkie dobre, wrodzone cechy. Szlachetny, radosny „dzikus” zostaje coraz mocniej ujarzmiany
warunkami cywilizacyjnego życia, warunkami organizującego się świata. Nie
pozostaje mu nic innego, jak tylko zawrzeć „umowę społeczną” z demokratycznymi formami rządu. Oczywiście tworzywem ładu społecznego nie może być
siła, ani jakikolwiek przymus. Wolny z natury człowiek musi stworzyć państwo,
które zachowa wszelkie znamiona dobrowolności. Czasem poczucie wolności
musi ustąpić przed prawem konieczności. Czasem posłuszeństwo może być obowiązkiem obywatelskim. Ale ani konieczności, ani posłuszeństwo nie mogą ulegać
presji władzy i wynikać z jej niezasadnego uznania. Przeto aby posłuszeństwo,
porządek społeczny, rygory konieczności były uprawnione i zasadne, muszą być
oparte na zgodzie powszechnej lub dobrowolnej umowie społecznej. W koncepcji
nowej formy zależności od rządu powstałego w wyniku zawarcia umowy społecznej pojawia się pojęcie stowarzyszenia. To propozycja wspólnoty, która będzie chronić interesy i dobro każdego ze swoich członków, to wspólnota, która
nie tylko nie uszczupli naturalnych potrzeb wolności i godności człowieka, lecz
także będzie je rozwijać i pielęgnować. W tych pięknych postulatach Rousseau
jest wiele idealizmu i myśli obecnych w ówcześnie znanych już idei utopijnych
Tomasza Morusa i Tommaso Campanellego.
Te trzy najbardziej znane koncepcje umowy społecznej zawierają wspólną
myśl o naturze i istocie ładu społecznego, wedle której władza może być zjawiskiem humanitarnym, przyjaznym człowiekowi i kreowanym wolną wolą ludu.
Myśli te wywodzą się z idei Platona. Umowa społeczna jest niepisanym porozumieniem między obywatelami a władzą państwową. Jej treścią są dobrowolne
deklaracje − dotyczące praw obywatelskich, wolności indywidualnych, uprawnień państwa, zakresu i instrumentów władzy − zawarte w dobrej wierze przez
partnerów. Są to sformułowania brzmiące bardzo współcześnie. W czasach gdy
powstawały: pojęcie partnerstwa między obywatelem a państwem, prawa i swobody obywatelskie, dobrowolność, zasada pacta sunt servanta brzmiała utopijnie. Dlatego na miejscu jest uwaga o pokrewieństwie między utopiami Morusa
czy Campanellego a ideami zawartymi w projektach umowy społecznej omawianych autorów. Każdy z nich rysował idealny stan pożądany ładu zbiorowego
życia. Hobbes twierdził, że bezpieczeństwo i porządek będą panowały tylko
wówczas, gdy wszyscy uczestnicy oddadzą całkowitą swoją władzę w ręce 131
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„suwerena”, umowny rząd. Locke sugerował coś wręcz odwrotnego. „Minimalny”
rząd, kontrolowany i odwoływalny, zabezpieczający swobodną pracę i posiadanie.
Mamy tu rodzaj agencji wynajętej w celu wypełnienia określonych zadań w zakresie
bezpieczeństwa obywateli i swobód gospodarczych. Rousseau stworzył idealistyczny wizerunek umowy społecznej, która gwarantuje całkowitą równość podmiotów, czyli władzy i obywateli, demokratyczne zasady współdziałania w państwie,
a wszystko oparte na swobodnie wyrażonej woli trwania we wspólnocie.
Władza otrzymana drogą umowy społecznej jest raczej kategorią historyczną
i literacką niż realną postacią rządów we współczesnym świecie. Daleką krewną
takiej postaci rządów jest może demokracja uczestnicząca lub demokracja deliberatywna. Ich współczesne postacie oprócz tego, że są niezwykłą rzadkością
dzisiejszego świata, to w swym działaniu i praktyce są mało wydolne, z punktu
widzenia sprawności zarządzania są swoistym anachronizmem.
Dwa tysiące lat europejskiej cywilizacji to wiele tysięcy różnych instytucjonalnych odmian i systemów władzy politycznej. Można wyróżnić kilkadziesiąt
ogólnych dróg powstawania, zdobywania, utrzymywania władzy; od różnorodnych form kontraktualistycznych lub perswazyjnych sposobów pozyskiwania
pozycji władczej, poprzez różnorodne drogi oparte na tradycji, obyczaju, religii,
na przykład dziedziczenie, ekstraordynaryjne wydarzenia, aż do przemocowych
sposobów zdobywania roli władcy. Najmniej natomiast liczne są instrumenty
sprawowania władzy. Do nich zalicza się zawsze i w każdym systemie władzy
przymus. Obejmuje on podporządkowania interesu partykularnego, osobistego
rządzonych − interesowi władzy. W tym celu każda władza organizuje drugi
instrument swej omnipotencji: aparat przymusu. Może on obejmować zwykłą
służbę cywilną urzędników, ale może też dysponować wymyślnymi służbami
represji, nie mówiąc o aparacie propagandowym, policji, wojsku, więzieniach,
wyspecjalizowanych obozach. Ponury czas nazizmu i stalinizmu pokazały potęgę
opresji władzy, która nie wahała się przed popełnianiem aktów ludobójstwa na
własnych narodach. Rychło po ich upadku pojawiły się ich liczne repliki; ludobójstwo Czerwonych Khmerów w Kambodży, ludobójstwa w kilku krajach afrykańskich: Sudan, Rwanda.
Inne instrumenty i zadania władzy, takie jak: bezpieczeństwo publiczne,
obrona zewnętrzna, rozwój gospodarczy, opieka medyczna mają charakter potencjalny i warunkowy. Natomiast do rangi cnoty głównej w każdym systemie
władzy jest zaliczane posłuszeństwo obywatelskie wobec każdej władzy, niezależnie od trybu jej powstania. To posłuszeństwo władza wymusza: perswazją,
manipulacją, korupcją, zastraszaniem, terrorem. Władza uważa, że wszelkie sposoby nakłonienia obywateli do posłuszeństwa są jej przyrodzonym atrybutem
i są legalne.
Historia owych dwu tysięcy lat była jednak dobrą okazją do ugruntowania
132 pewnych przeświadczeń teoretycznych dotyczących praw człowieka, atrybutów
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ładu społecznego i ogólnych zasad moralnych, jakie powinny panować w każdym systemie władzy, zarówno spersonalizowanej, czyli królewskiej, cesarskiej,
konsularnej, namiestnikowskiej, jak i władzy instytucjonalnej, czyli republiki,
demokracji parlamentarnej lub innej formy rządów przedstawicielskich. I to jest
chyba jedyny trwały owoc społecznych doświadczeń wzajemnych relacji władzy
i obywateli przez ostatnie kilka tysięcy lat w społecznej kulturze człowieka.
Pierwszym źródłem takich rygorów i zasad były święte księgi wszystkich
religii monoteistycznych. O niektórych zasadach i regułach wspominałem na początku tych rozważań. Trzy uniwersalne religie przedchrześcijańskie: hinduizm,
judaizm, buddyzm, a konkretnie święte księgi hinduizmu – Wedy, Księgi mądrościowe Talmudu oraz buddyjski Kanon Palijski wymieniają, po wielekroć, główne
powinności władzy, które są jej obowiązkiem wobec poddanych. Oto niektóre
z nich: dobroć, miłosierdzie, opiekuńczość, altruizm, pomoc, ofiarność, charytatywność, filantropia, humanizm, tolerancja. Ten kanon powinności władzy wobec
poddanych jest równie dobitnie akcentowany w świętych księgach chrześcijaństwa i islamu, czyli w Nowym Testamencie, oraz w Koranie, gdzie opiekuńczość/
miłosierdzie władzy wobec potrzebującego jest wymienione ponad 700 razy.
Myśl polityczna, oparta na owych doświadczeniach dwu tysięcy lat, wymienia liczne atrybuty pożądane dla każdej formy rządów, jako legitymację jej
prawomocności. Są to: 1) naczelna zasada rządzenia – sprawiedliwość; 2) postępowanie zawsze zgodne z prawem; 3) poszanowanie bezwarunkowe podmiotowości i godności każdego człowieka; 4) władza nie oznacza panowania,
lecz służbę; 5) pierwszym obowiązkiem władzy jest jednoczyć, a nie dzielić;
6) ostatecznym celem wszelkiej władzy jest dobro wspólne, a nie przywileje
partykularne; 7) władza winna realizować zasadę pomocniczości oraz stosować
zasadę sprawiedliwości rozdzielczej; 8) szanować godność i nienaruszalność
bezwarunkowo każdej osoby; 9) starać się zapewniać każdemu człowiekowi
godne warunki życia, ale szczególną troską należy otaczać „najsłabszych”; 10) obowiązkiem władzy jest budowanie solidarności międzyludzkiej; 11) władza winna
kierować się w swej omnipotencji umiarem; 12) obowiązkiem władzy jest troska
o właściwy poziom kompetencji i umysłu funkcjonariuszy władzy; 13) władza
wyklucza kreowanie grup jakichkolwiek przywilejów.
To nie pełny rejestr obowiązków władzy o uniwersalnym charakterze, ani
też nie ułożony wedle jakiejkolwiek hierarchii. Ale to rejestr powinności władzy
demokratycznej, który znajdziemy w kodeksach moralności społecznej, w kodeksach wielu obecnie wyznawanych religii, w politycznych deklaracjach partii
biorących udział w wyborach na wszystkich kontynentach. I jak powszechne jest
poparcie wobec oczekiwań od władzy respektowania wymienionych zasad postępowania, tak powszechne są odstępstwa od ich przestrzegania w praktyce
rządzenia. Można powiedzieć więcej! Ogromna część sprawujących dzisiaj władzę
polityczną partii czy ugrupowań jawnie i ostentacyjnie rozmija się z wymaganiami 133
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zawartymi w przytoczonym rejestrze powinności. Godne uważnej analizy jest
pytanie, w jakim stopniu nasz polski rząd wypełnia owe uniwersalne postulaty
o powinnościach władzy wobec Polski i Polaków?
Dlatego do rangi katechizmu moralnych powinności obywatela, do rangi
kodeksu praw społeczeństwa obywatelskiego należy zaliczyć dwadzieścia „przykazań” sformułowanych przez Timothy’ego Snydera w jego najnowszym dziele
pt. O tyranii3. Pierwszy z tych nakazów brzmi: „nie bądź posłuszny” (władzy).
Nie bądź posłuszny uprzedzająco i bezkrytycznie, bo to władzę rozzuchwala,
a obywatela pozbawia krytycyzmu i hamulców moralnych – idealnego stanu dla
władzy totalitarnej.
Nie będę enumeratywnie wyliczał i komentował wszystkich 20 zasad Snydera, ale kilka chcę wymienić; widząc ich szczególną przystawalność do aktualnej
polskiej rzeczywistości!
„Strzeż się państwa jednopartyjnego”! Czytelnikom, którzy pamiętają system
komunistyczny, nie trzeba żadnego komentarza. Pamiętamy, do czego prowadziły
systemy jednopartyjne. Były sprawcami największych w historii człowieka zbrodni.
Jeszcze nie jesteśmy na tej drodze, ale warto zauważyć, że wszystkie polskie
partie polityczne, i ta rządząca, a także te opozycyjne są partiami strukturze
wodzowskiej. A to jest już powód do alarmu!
„Weź odpowiedzialność za oblicze świata” − to piękna zasada pedagogiczna
o walorach pragmatycznych i aksjologicznych. W podobnym tonie sformułował
ją jeden z największych nauczycieli świata – Janusz Korczak: „Nie wolno zostawiać świata – jakim jest”! Ten wielki człowiek wolał poświęcić życie dla swoich
podopiecznych, niż zostać w świecie, którego nie mógł zmienić. Chyba są powody
dla których wybitny historyk formułuje taki apel do współczesnego świata.
„Miej się na baczności przed organizacjami paramilitarnymi”. Jakże blisko
i znajomo brzmi ta przestroga wobec rozrastania się formacji polskich nacjonalistów, hołubienia przez władze, a nawet przez Kościół „ludycznych bandytów”, czyli
formacji tzw. kiboli, rozbudowy przez ministra obrony narodowej tzw. obrony
terytorialnej zamiast umacniania polskiej armii zawodowej. Skąd u cytowanego
autora taka trafność przestróg wobec polskiej rzeczywistości?
„Uprawiaj politykę w sensie fizycznym”, „Wspieraj słuszne sprawy”, „Ucz się
od ludzi z innych krajów”, „Gdy nadejdzie niewyobrażalne – zachowaj spokój”
– to przestroga wobec strategii zarządzania strachem. Dla nas ogromnie cenna,
bo zarządzając strachem, władze komunistyczne odizolowały nas od świata demokratycznego. Zarządzając strachem, obecne władze skłóciły Polskę z połową
Europy. Nasz kraj, będący wzorem postępu humanitarnego, poprzez fenomen
„Solidarności” a nawet poniekąd postępu gospodarczego, dla całego świata,
134
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w kilka lat stał się pośmiewiskiem tego świata. Za to retoryka rządu kreuje nas
na samotną wyspę godności, mądrości i wierności zasadom w morzu irracjonalnego rozchwiania i zagubienia całego zachodniego świata wobec wyzwań
przyszłości. To budzi w rządzących chore pożądanie władzy autorytarnej. Rząd,
jego protektor i jego otoczenie, zarażone ciężką chorobą posiadania władzy za
każdą cenę, niszczy mit jedności kontynentu, historycznego fenomenu wiecznie
wojującej Europy, dlatego że to zjednoczenie odbiera nam, podobnie jak wszystkim członkom UE, cząstkę suwerenności, zresztą nie najważniejszej. Za każdą
cenę chce zbudować samotną wyspę potęgi na fundamentach uprawnień „moralno-historycznych”. Na razie ceną tą jest groteskowa śmieszność większości
międzynarodowych gestów polskiej władzy.
Gorące pożądanie władzy w naszym polskim wydaniu potwierdza więc
wielowiekową prawdę, że władza służy złu i rodzi wyłącznie zło. Omnes malum
ex potestas (wszelkie zło pochodzi z władzy) powiada jeden z pierwszych doktorów Kościoła, św. Ambroży w IV wieku po Chrystusie.
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KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
– MIĘDZY LITERĄ PRAWA
A KORCZAKOWSKIM DUCHEM
Prawa dziecka – uwagi wstępne
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Zagadnienie praw dziecka jest tematem rozległym, różnorodnym oraz wielowątkowym. W katalogu Biblioteki Narodowej pod hasłem prawa dziecka figuruje 911 pozycji, w tym 196 książek i 681 artykułów; 70 pozycji zostało
określonych jako publikacje naukowe należące do różnych dyscyplin: prawa,
teologii, filozofii, socjologii, psychologii, pedagogiki, literatury czy sztuki. Prace
te pokazują różne ujęcia i perspektywy analityczne praw dziecka, czasami koncentrują się na wybranych prawach, odnoszą je do różnych obszarów funkcjonowania i rozwoju dzieci.
Jak prawa dziecka odczytuje pedagog, na jakie specyficzne strony praw
dziecka zwraca uwagę, jak je rozumie i interpretuje? Związki między pedagogiką
a prawem nie są zbyt często podnoszone przez żadną z tych dyscyplin. Najwyraźniej ukazuje je Stanisław Leszek Stadniczeńko w swoich kolejnych publikacjach. Za Lucjanem Petrażyckim rozwija refleksję nad prawem rozumianym jako
regulator wychowania rodzinnego i instytucjonalnego, ufundowanego na podstawowych wartościach indywidualnych i społecznych oraz odnoszących się do
demokratycznego ładu. Prawo w swojej istocie, jak i wszelkie jego eksplikacje
− praworządność, prawomyślność − są oparte na podstawach aksjologicznych.
„Pedagogika prawa nawiązuje do filozofii personalistycznej opartej na dynamicznej koncepcji prawa naturalnego o niezmiennej treści”, podkreśla Stad-
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niczeńko1. Jest to współczesna interpretacja praw dziecka. W perspektywie
historycznej prawa dziecka wyrastały nie tylko z podstaw aksjologicznych, ale
były również odpowiedzią na zmiany społeczne.
Początki praw dziecka pojawiają się w Europie na przełomie XIX i XX wieku.
Powstają na fali nowych tendencji społeczno-politycznych, związanych z postępującą modernizacją kapitalizmu. W centrum tych zmian jest dobro człowieka,
jego potrzeby osobowe (godność), materialne (praca i zarobek), społeczne (demokracja i sekularyzacja) oraz kulturalne (dostęp do edukacji). To hasło na przełomie wieków podejmuje znana szwedzka pisarka – Ellen Key. W 1900 roku
w opublikowanej słynnej rozprawie Stulecie dziecka głosi, że nadchodzący nowy
wiek będzie służył dziecku – jego rozwojowi i szczęściu. Podkreśla, że będzie
to wymagało zmiany mentalności ludzi, zmiany szkoły i zmiany wychowania.
W centrum tych zmian miało znaleźć się dziecko i jego potrzeby2.
Wiele lat później, jak powie Philippe Ariès, dziecko zostaje na nowo odkryte3.
Staje się ważną postacią, niosącą nadzieję na zbudowanie lepszego świata.
Budzi zainteresowanie badaczy dzieciństwa i różnorodnych działaczy, skupiających się w coraz wyraźniejszym ruchu na rzecz ochrony dziecka. Ruch ten czerpie inspiracje z różnych źródeł: filozoficznych (Jan Jakub Rousseau, Jan Henryk
Pestalozzi), pedagogicznych (Nowe Wychowanie), prawnych (sądownictwo dla
nieletnich). Opiera się także na wynikach badań naukowych (psychologicznych,
pedagogicznych, socjograficznych) nad rozwojem dziecka i uwarunkowaniami
tego rozwoju. Towarzyszą temu krytyczne obserwacje niedoli dziecka publikowane przez pisarzy, publicystów i działaczy społecznych. Mówią oni o krzywdzie
dziecka w życiu rodzinnym i społecznym, tragedii sierot i półsierot, mówią o dzieciach ulicy, wyzysku dziecka, które pracuje ponad siły w fabrykach czy na roli.
W 1892 roku powstaje Międzynarodowe Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem. Jest to pierwsza tego typu organizacja w Europie. Stowarzyszenie walczy
z szeroko rozumianą krzywdą dziecka i dąży do wyzwolenia dziecka. Wyzwolenie oznacza nie tylko eliminację barier hamujących rozwój dziecka (głównie:
ekonomicznych, rasowych i religijnych). Przede wszystkim chodzi o nadanie
dziecku obywatelstwa. W tym duchu odbywa się w 1913 roku I Międzynarodowy Kongres Opieki nad Dzieckiem w Brukseli.
Termin „obywatelstwo dziecka” ma bardzo szeroki zakres. Po pierwsze,
dotyczy demokratycznej potrzebie wprowadzenia dziecka w życie społeczne na
równych prawach z dorosłymi. Po wtóre, wskazuje na obowiązki społeczeństwa
1
S.L. Stadniczeńko, Zarys pedagogiki prawa, UO, Opole 1995; S.L. Stadniczeńko, P. Zamelski,
Pedagogika prawa. Vade mecum. Pójdź za mną!, WSFiZ, Warszawa 2016.
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wobec dzieci, w tym zwłaszcza na bezwarunkową ochronę oraz wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży. Po trzecie, termin ten ukazuje potrzebę ustanowienia
gwarancji, zapewniających dziecku realizację jego praw. Od tego czasu prawa
dziecka stają się normą cywilizacyjną, określają „to, co być powinno”, a ich realizacja staje się miernikiem poziomu opieki humanitarnej i stosunku wobec
dziecka. Ta ważna i czytelna idea przybiera coraz wyraźniej ramy instytucjonalne oraz prawne.
W 1920 roku powstaje Międzynarodowy Związek Pomocy Dzieciom. Podejmuje on próbę scalenia, skoordynowania i ukierunkowania dotychczasowych
działań na rzecz pomocy i ochrony dziecka. Jej współzałożycielami były: Międzynarodowy Czerwony Krzyż (Genewa), Komitet Pomocy Dzieciom (Berno),
Towarzystwo Funduszu Ratowania Dzieci (Londyn). W 1923 roku Związek
ogłasza Deklarację Praw Dziecka. Dokument ten, przyjęty w 1924 roku przez
Ligę Narodów, przeszedł do historii jako Deklaracja Genewska. W tym doniosłym akcie stwierdzono między innymi:
„[…] Mężczyźni i kobiety wszystkich narodowości, uznający, że ludzkość
powinna dać dziecku wszystko, co ma najlepszego, bez względu na swą rasę,
narodowość i wyznanie. To «najlepsze», czyli szczególna, bezwarunkowa i pełna
troska o dziecko, miała dać dziecku «możność normalnego rozwoju fizycznego
i duchowego»”. W Deklaracji zostały określone dzieci wymagające szczególnej
opieki i pomocy: dzieci głodne, chore, niedorozwinięte, niedostosowane społecznie, osierocone, opuszczone. Powiedziano też, że dziecko w czasie klęski
(np. wojna, powódź, pożar) powinno otrzymać pomoc jako pierwsze. A także, iż
powinno być przygotowane do zarobkowania na życie i zabezpieczone przed
wyzyskiem4.
W Deklaracji Genewskiej znalazły swój formalny zapis dotychczasowe pragnienia, dążenia i wysiłki wielu ludzi. Dążenia zostały skupione na wielkim
zadaniu: „dostrzec w dziecku człowieka”. Historia szybko obnażyła takie naiwne
mityczne myślenie. Dziecko nie tylko nie odmieniło świata, lecz także stało się
jego ofiarą. Dzieci boleśnie doświadczyły biedy w czasie europejskiego kryzysu
ekonomicznego lat 30. XX wieku, stały się również ofiarami II wojny światowej.
Wyrok śmierci wydano przede wszystkim na dzieci żydowskie. „Zniszczcie dzieci,
a zniszczycie naród” − to hasło hitlerowskich Niemiec, które oznaczało śmierć
setek tysięcy żydowskich dzieci (dane liczbowe na temat dziecięcych strat wojennych są szacunkowe – w Niemczech, w Polsce, w Izraelu nie ma dokładnych
wyliczeń). W Polsce wśród śmiertelnych ofiar wojennych było ponad dwa miliony
dzieci do lat 18. Ponad 200 tysięcy dzieci zostało uprowadzonych i wywiezionych do Niemiec w celach germanizacyjnych, 710 tysięcy skierowanych na
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Deklaracja Genewska, w: I. Lepalczyk (red.), Źródła do pedagogiki opiekuńczej, t. I, PWN,
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przymusowe roboty5. Cierpiały nie tylko dzieci polskie, ciężki los spotkał dzieci Stalingradu czy dzieci oblężonego Londynu. Dodajmy do tego cierpienia dzieci azjatyckich, a także afrykańskich.
Po tragedii II wojny światowej ludzkość zaczęła na nowo budować podstawy
powszechnego ładu społecznego. Przede wszystkim miał to być świat bez przemocy i wojen. Świat oparty na idei pokoju, wolności i sprawiedliwości. Niezbywalnym warunkiem tego projektu było: „uznanie przyrodzonej godności oraz
równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej”. Ustalenia te zostały przyjęte przez ONZ w dniu 10 grudnia 1948 roku i zapisane
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Deklaracja miała chronić i zapewniać realizację pozostałych praw człowieka,
w tym praw dziecka. W Deklaracji stwierdzono jednoznacznie: „Matka i dziecko
mają prawo do specjalnej troski i opieki”. Zapis ten, jak i inne ustalenia, nakładały na państwa moralno-polityczny obowiązek, by prawa te były respektowane
i rozwijane w codziennej praktyce. W przypadku praw dziecka przyszło na to
długo czekać.
Pierwszym krokiem, prowadzącym w stronę pełnego określenia praw dziecka,
była Deklaracja Praw Dziecka, przyjęta 20 listopada 1959 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Dyskusje nad zapisami tego dokumentu
ujawniły wiele różnic i kontrowersji powstałych na tle politycznym i kulturowym. Ścierały się kapitalistyczne i socjalistyczne koncepcje praw człowieka.
Deklaracja składała się z dziesięciu zasad, które, rozwijając zakres praw dziecka,
rozszerzały uprawnienia przypadające mu z racji ogólnych praw człowieka.
Zgodnie z najszerszą z nich, zasadą pierwszą, prawa dziecka zawarte w Deklaracji „dotyczą wszystkich dzieci, bez żadnego wyjątku i różnicy bądź dyskryminacji z powodu rasy, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych”.
Deklaracja Praw Dziecka nie miała mocy prawnej. Wyrażała określoną wolę
państw w dziedzinie praw dziecka. Nie nakładała obowiązku realizacji przyjętych ustaleń. Nie dawała też narzędzi kontroli sposobu szanowania i przestrzegania przyjętych ustaleń. Toteż niemal od chwili ustalenia Deklaracji zaczęto
pracować nad nowym projektem, który rozszerzałby i gwarantował podstawowe
prawa dziecka.

Zob. W. Theiss, Dzieci – ofiary wojny (1939–1945): szkic do zbiorowego portretu, w: A. Kołakowski (red.), Doświadczenie dzieciństwa i młodości w Polsce (1918–1989), Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 25–40.
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Polska inicjatywa w sprawie
Konwencji o Prawach Dziecka
Rok 1979 został przez ONZ ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Dziecka.
Stało się to w 20. rocznicę uchwalenia Ogólnej Deklaracji Praw Dziecka. Ale już
rok wcześniej (1978) Polska przedstawiła w Komisji Praw Człowieka ONZ projekt Konwencji Praw Dziecka. Rozpoczął się wtedy kolejny krok na drodze do
opracowania ostatecznego, pełnego zbioru praw dziecka, zwanego już w projekcie
Konwencją.
Osiągnięcie porozumienia było trudne. Proces dojrzewania nowych ustaleń
odbywał się wśród poważnych sporów i dyskusji. Każde państwo mogło zgłaszać
nowe propozycje i zastrzeżenia. Jeżeli w stosunku do ogólnych ideałów i wartości,
proklamowanych przez ONZ (pokój między ludźmi, wolność, tolerancja, braterstwo) była zgoda, to prace komplikowały się w obliczu szczegółowych ustaleń.
Dochodziło do nieustannego tarcia pomiędzy kapitalistycznymi a socjalistycznymi
koncepcjami praw człowieka. Dziś trudno nie zauważyć, że interes dziecka przegrywał wówczas z interesami politycznymi. Ale można, a nawet należy spojrzeć
także inaczej. Grupa państw demokratycznych, na czele z USA, starała się nie
dopuszczać do tego, by prawa dziecka stały się pasem transmisyjnym systemu
wartości, co próbowała przeforsować komunistyczna Rosja. Zimna wojna pomiędzy dwoma systemami politycznymi ciągle trwała.
Konwencja o Prawach Dziecka znalazła jednak ważnego sprzymierzeńca.
Był nim narastający opór społeczny, upadek władzy totalitarnej, rodząca się nadzieja na zmiany społeczno-polityczne, lawina wydarzeń 1989 roku. W Warszawie od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku toczyły się obrady Okrągłego Stołu.
Do wspólnych rozmów zasiedli przedstawiciele władz i opozycji politycznej.
Częściowo wolne wybory doprowadziły 24 sierpnia 1989 roku do powstania
pierwszego niekomunistycznego rządu w historii powojennej Polski. Na jego
czele stanął Tadeusz Mazowiecki. Nieco później, 9 listopada 1989 roku w Berlinie
tłum mieszkańców ze wschodniej i zachodniej strony miasta ruszył na mur berliński; symbol podziału świata i podziału Niemiec zostaje zburzony. Zaledwie
kilka dni później (17 listopada) ponad 100 tysięcy mieszkańców czeskiej Pragi
zebrało się na placu Wacława, rozpoczynając tak zwaną aksamitną rewolucję,
prowadzącą do upadku komunistycznych rządów w Czechach. Tak oto zainicjowany w Polsce przez „Solidarność” społeczno-polityczny ruch bezkrwawej rewolucji zmienił Europę, niosąc nadzieję na budowę demokracji.
Tej samej jesieni (20 listopada 1989 roku) w Nowym Jorku Zgromadzenie
Ogólne ONZ przyjęło, wniesioną z inicjatywy Polski, Konwencję o Prawach
Dziecka, kończąc tym samym 11-letnie pełne napięć politycznych i konfliktów
140 prace. Konwencja jest nazywana „światową konstytucją praw dziecka” i ma
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charakter uniwersalny. Do tej pory została podpisana przez ponad 190 państw
członkowskich ONZ. Dokument ten łączy i rozwija wspomniane wcześniej
uchwały Narodów Zjednoczonych na temat praw dziecka. W centrum zainteresowania Konwencji znajdują się:
a) dziecko (zasada podmiotowości i równości dziecka);
b) specyficzne cechy rozwoju dziecka (niedojrzałość fizyczna i umysłowa);
c) wynikające stąd prawo do szczególnej opieki i troski, w tym ochrony
prawnej zarówno – jak się podkreśla – „przed, jak i po urodzeniu”.
Szczegółowe prawa, przypisane dziecku w Konwencji, obejmują:
a) prawa i wolności osobiste (np. prawo do życia i rozwoju, prawo do nierekrutowania do wojska poniżej 15. r.ż.);
b) prawa socjalne (np. prawo do odpowiedniego standardu życia i ochrony
zdrowia);
c) prawa kulturalne (np. prawo do nauki);
d) p
 rawa polityczne (np. prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach
pokojowych).
Konwencja dąży do poprawy losu dzieci na całym świecie. Określa niezbywalne standardy życia, opieki i wychowania. Odpowiedni poziom mają zapewnić solidarne wysiłki państw–stron Konwencji. Kierunek i zadania wytyczone
przez Konwencję podejmują specjalistyczne inicjatywy, jak na przykład: Światowy
Szczyt w Sprawie Dzieci (NY 1990), I i II Kongres na Rzecz Przeciwdziałania
Prostytucji i Pornografii Dziecięcej (1996, 2001).
Przewodniczący polskiej delegacji Adam Łopatka, profesor prawa, wysoki
funkcjonariusz partyjny, członek KC PZPR, przedstawiciel Komisji Praw Człowieka
Narodów Zjednoczonych, postać kontrowersyjna politycznie, ale zasłużona dla
spraw Konwencji o Prawach Dziecka, przedstawiając na forum ONZ projekt
Konwencji, posługiwał się argumentami pedagogicznymi. Przywoływał postać
Janusza Korczaka jako jednego z pierwszych, który upomniał się o prawa dziecka.
Takie stwierdzenie pojawia się w polskich publikacjach. Było ono także powtarzane przez autorów prezentowanego opracowania.
Tymczasem Waltraut Kerber-Ganse, która badała dokumentację komisji
ONZ przygotowującej Konwencję o Prawach Dziecka, wypowiadała się wstrzemięźliwie o roli Polski w tych pracach6. Podkreślała bezsporny fakt, że Konwencja
była polską inicjatywą − konstruktywną odpowiedzią polskiego rządu na problemy podniesione przez uczestników kongresu, który odbył się w Warszawie
w 1979 roku z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka.
W. Kerber-Ganse, Die Menchenrechte des Kindes. Die UN Kinderrechtkonvention und die Pädagogik von Janusz Korczak. Versuch einer Perspektivenverschränkung, Verlag Barbara Budrich,
Opladen & Farmington Hills, Mi 2009; zob. także Janusz Korczak – Pionier der Kinderrechte. Ein
internationales Symposium, M. Liebel (red.), LIT Verlag, Münster 2013.
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Komisja, która miała pracować nad nową Konwencją, zebrała się pod patronatem ONZ po raz pierwszy w 1981 roku. Początkowo nie była to zbyt intensywna
praca. Komisja spotykała się raz w roku na tygodniowym posiedzeniu. W późniejszym okresie były to dwa spotkania rocznie. Dodatkowe kontakty członkom
grupy umożliwiał także UNICEF. Spotkania Komisji pokazały różnorodność stanowisk, dążeń i rozwiązań. Ujawniły, jak trudno jest budować konsensus w międzynarodowej grupie, reprezentującej wielorakie kultury, religie i polityki. Wielkim
problemem − jak podaje Kerber-Ganse − było ustalenie prawnego wieku dziecka
i granicy dzieciństwa (np. państwa islamskie zgłaszały jako granice dzieciństwa
wiek 12−15 lat, Angola − 14). Trudne do negocjacji były także zgłaszane przez
państwa afrykańskie zobowiązania dzieci do świadczeń na rzecz rodziców. Kontrowersje budziły także propozycje zapisów dotyczących praw dzieci do religii,
do życia bez przemocy.
W pracach Komisji uczestniczyły osoby o różnym statusie prawnym. Byli to
przedstawiciele państw, rządów oraz liczne organizacje pozarządowe, działające
na forum międzynarodowym, na przykład Defense for Children International,
International Catholic Child Bureau, Rädda Barnen International. Donośnie
brzmiał głos organizacji kobiecych w obronie praw dzieci. Strona polska miała
z tym duży problem. Jak pisała Kerber-Ganse, Polacy nie za bardzo potrafili odnaleźć się w otoczeniu instytucji reprezentujących społeczeństwo obywatelskie.
Wielkim problemem było pytanie, kto ma być sygnatariuszem Konwencji, czy
państwa, czy rządy, czy społeczeństwa. Z wielkim trudem, powoli, w wyraźną
wolą unikania neokolonialnych dążeń państw europejskich wobec przedstawicieli Azji, Afryki, budował się konsensus, porozumienie, konstrukcja, w której
państwa-strony zobowiązują się do respektowania praw dzieci oraz budowania
dla nich lepszego życia i lepszej przyszłości.
Inne niż dotychczas, krytyczne, oparte na analizie przedmiotowej dokumentacji, jest zdanie Kerber-Ganse o miejscu Korczaka w przedstawianej dyskusji
nad Konwencją o Prawach Dziecka. Cytowana autorka stwierdza wprost i jednoznacznie, że w różnorodnych wystąpieniach, zarówno na forum przyjmującym
Konwencję, jak i we wcześniejszych posiedzeniach, Adam Łopatka nie przywołuje nazwiska Korczaka7. Imię Janusza Korczaka pojawia się postfaktum, w dokumentacji ONZ złożonej w 2007 roku pt. Legislative History of the Convention
on the Rights of the Child, w której stwierdza się, że rząd polski, inicjując prace
nad Konwencją o Prawach Dziecka, chciałby w całym świecie spopularyzować
koncepcje pedagogiczne Janusza Korczaka8. Na tej podstawie Kerber-Ganse stawia kontrowersyjną tezę, że to nie idee Korczaka legitymizowały Konwencję
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o Prawach Dziecka, ale Konwencja na nowo odkryła Korczakowską pedagogikę
i ukazała Korczaka jako pioniera praw dziecka w świecie.

Janusz Korczak, odkrywca, pionier, rzecznik
praw dziecka
Nie tylko polscy pedagodzy znają słynne zdanie Korczaka: „Wzywam o Magna
Charta Libertatis, wzywam o prawa dziecka”. Korczak dodaje: „albo porozumiemy
się teraz, albo nigdy”. To nie jest luźna propozycja, to jest nakaz i społeczne zadanie, któremu Korczak poświęcił całe swoje życie i które zostawił nam wszystkim. Korczak wymieniał początkowo trzy prawa: prawo dziecka do śmierci,
prawo dziecka do dnia dzisiejszego, prawo dziecka, by było tym, czym jest. Dziesięć lat później Korczak postawił na pierwszym miejscu prawo dziecka do szacunku, nie powtórzy już tak wyraźnie prawa do śmierci9.
Co te prawa oznaczają, jak je czytać? Trudno na nie spojrzeć jednoznacznie
z perspektywy normy prawnej, prawa pozytywnego. U Korczaka jest to norma
społeczno-filozoficzna czy pedagogiczna, odnosząca się do praktyki i umocowana
w praktyce. Prawa dziecka trzeba: 1) odkryć w dziecku; 2) poznać je i zrozumieć
z perspektywy dziecięcego świata, dziecięcego doświadczenia i działania; 3) praw
dziecka trzeba nauczyć się od dziecka, razem z dzieckiem i przez dziecko.
Źródłem praw dziecka u Korczaka jest raczej prawo naturalne, związane z wartością, godnością dziecka czy prawo natury wpisane w rozwój dziecka. Co oznacza odkrycie „praw dziecka w dziecku”? Odkrycie to można rozumieć w dwóch
wymiarach. W szerokim, ontologicznym znaczeniu jest to odkrycie w dziecku
najwyższej wartości, którą dał mu stwórca, natura, wszyscy przodkowie, cywilizacja. W tym znaczeniu dziecko niesie za sobą nie tylko genetyczny kod odziedziczony po ojcu i matce, lecz także całe dziedzictwo świata. Jedni powiedzą, że
to prawo biogenetyczne Ernsta Haeckla, dla drugich może to być sakralizacja
dziecka. Dziecko nie należy tylko do rodziców, należy do generacji, które odeszły
i przyjdą, należy do świata, do historii, do kultury. W takim znaczeniu jest pierwociną życia, mostem między tym, co przychodzi na świat i tym, co odchodzi.
Przez dziecko świat się toczy i odradza. Dziecko niesie z sobą wielki, mistyczny
kwantyfikator czasu i sensu życia. Dziecko jest ojcem człowieka.
Jest to narracja Korczaka − filozofa dziecka i dzieciństwa. Dziecko jest osobą,
ma niezbywalną godność, można ją niszczyć, brukać, ale nie można jej dziecka
pozbawić. Jest ona przynależna każdemu człowiekowi i potwierdzana prawnie.
9
J. Korczak, Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku, Wydawnictwo Akademickie Żak,
Warszawa 2002, s. 54.
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Korczak odkrywa i podnosi wartość dziecka. Nie jest ono zadatkiem na przyszłe
życie, nie terminuje do dorosłości. Jest ważne tu i teraz, a nie później, kiedyś, za
jakiś czas. Odkrycie dziecka koncentruje się wokół pytania, kim ono jest. Odpowiadając na to pytanie, Korczak sięga do aksjologii, filozofii, religii, a także do
kultury. Dziecko jest człowiekiem – „nie ma dzieci, są ludzie” – przekonuje Korczak. To jego hasło-aksjomat wyraźnie wybrzmiało w Roku Janusza Korczaka,
ustanowionym przez Parlament w 2012 roku10.
Po drugie, prawa dziecka można odkryć w naturze dziecka – mówi Korczak-lekarz, pediatra, ale i pisarz-artysta. Korczak fascynuje się siłą tej natury, wyrosłej z dwóch połączonych komórek. Opisuje połączony trud natury i trud samego
dziecka-osoby. Pokazuje wysiłek pracy serca dziecka, wysiłek krążenia krwi, rosnących kości, trud ssania, trud pierwszych kroków, zadziwienia własną rączką,
nóżką (tak buduje się tożsamość dziecka), trud poznawania świata, zmagania
się z coraz większą przestrzenią życia. W eseju Bobo, opisującym rozwój niemowlęcia, Korczak napisał, że żaden artysta nie mógłby oddać piękna rozwijającego się organizmu dziecka. W żadnym muzeum nie ma takiego obrazu, ale
można go odkryć we własnym dziecku11. U Korczaka odkrywanie dziecka jest
otwartym pytaniem. Jest to niekończący się proces. Dorosły odkrywa dziecko
w procesie rozwoju, ale także odkrywa siebie, stawia pytania o wartości, o sensy
i znaczenia swojego rodzicielstwa, swojego życia. To odkrywanie praw dziecka
dokonuje się w płaszczyźnie filozofii i aksjologii. Bez tego trudno byłoby zrozumieć to, co jest najważniejsze u Korczaka, to znaczy poznanie praw dziecka,
które rozumie także jako prawidłowości jego rozwoju i życia.
Poznanie dziecka nie jest już tak wyraźnie związane z podstawami aksjologicznymi. Poznanie wynika z praktyki i jest praktyką. Korczak z wielkim znawstwem badacza i obserwatora dziecka, lekarza diagnosty, waży, mierzy, opisuje
dziecko, bada dziecięce bójki i zabawy, śledzi zachowania dziewczynek i chłopców, pokazuje, jak funkcjonuje dziecięca grupa. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że jest
to badanie w działaniu czy etnografia dzieciństwa. Korczak marzył − wzorem
badaczy Nowego Wychowania − o napisaniu wielkiej księgi na temat dzieciństwa.
W zasadzie zrobił to w różnych odsłonach. Jako pozytywista bez przerwy notował, obserwował, uczył adeptów wychowania sztuki obserwacji dziecka. Uczył
wychowawców solidności, wnikliwości, przestrzegał przed uproszczeniami, fałszywą pychą badacza. Pokazywał różnorodność zachowań dzieci. Korczak zajmował się dziecięcą grupą, ale uwagę skupiał na indywidualnym dziecku.
Zob. Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci – są ludzie. The Year of Janusz Korczak 2012.
There are no children, there are people, B. Smolińska-Theiss (red.), Biuro Rzecznika Praw Dziecka,
Warszawa 2013.
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Opisywał, jak w kalejdoskopie, różnorodność dziecięcych typów. Było to poznanie w miarę obiektywne, zewnętrzne, próba dotarcia do sił rozwojowych dziecka.
Korczak starał się poznać dziecko także z innej perspektywy. Wejść w dziecięcy świat, by poznać go niejako od środka. Stąd jako jeden z pierwszych pedagogów zadaje pytania, które zostaną wyeksponowane wiele lat później, na
przykład: jak dzieci tworzą swój dziecięcy świat? Te pytania pojawiły się w pedagogice zachodniej na początku lat 70. XX wieku. Oznaczały zasadniczą zmianę
paradygmatów pedagogicznych, były potraktowane jako renesans badań nad
dzieckiem i dzieciństwem, dla których Korczak stał się postacią pierwszoplanową.
To w tym czasie tłumaczy się dzieła Korczaka na różne języki (m.in. niemiecki,
angielski, rosyjski). Korczak staje się coraz bardziej znany, czytany, popularny,
staje się ikoną międzynarodowej pedagogiki, odkrywcą i rzecznikiem praw
dziecka.
W korczakowskich analizach najważniejsze stają pytania, jak dzieci odkrywają, naznaczają swój dziecięcy świat, jakie sensy i znaczenia nadają codzienności, życiu rodzinnemu, społecznemu, polityce, religii, ekonomii. Rzecz w tym,
że są to pytania bardzo mocno osadzone w praktyce życia. Korczak pyta, jak żyją
dzieci, jakie są już nie tylko ich prawa, ale prawidła życia. Pod tym terminem
kryją się także prawidłowości dziecięcego świata, które Korczak bada i opisuje.
Jak dzieci poznają dom, mieszkanie, ulice, podwórko, szkołę, jak odkrywają problemy społeczne, jak postrzegają świat dorosłych, zmieniający się czas i przestrzeń? Jest to poznawanie dziecka jego dziecięcymi oczami. Co więcej, takie
poznanie rośnie wraz z dzieckiem. „Kiedy byłem mały, miałem małe myśli, teraz
jestem duży – mam duże myśli”12 – mówi korczakowskie dziecko. O tym dziecku
Korczak powie, że jest ono badaczem świata, jest filozofem, poetą. W tych pytaniach, zadziwieniach dziecko spotyka się z dorosłym w specjalnym dialogu.
Dziecko, jak mówił Ludwig Liegle, uchyla nieco drzwi do swojego świata, pozwala dorosłemu zajrzeć w dziecięce sensy i znaczenia, stawia dorosłemu trudne,
często nierozstrzygalne pytania13. Tworzy się tu specjalna wspólnota poznania,
dziecko uczy się od dorosłego, dorosły uczy się od dziecka. Jest to uczenie praktyczne, doświadczenia codzienności, socjalizacja pierwotna i wtórna.
W dialogu dorosłego z dzieckiem pojawia się wartość dodana, to, co wytwarza
się, przestrzeń pomiędzy nimi, coś, co prowadzi do poznania, do budowania
postawy otwarcia na drugiego człowieka, postawy gotowości do pomocy. W tym
poznawaniu dziecko także uczy dorosłego, między innymi empatii, łagodności,
cierpliwości, zadziwienia codziennością. Dziecko wkracza w świat dorosłych
12

J. Korczak, Prawidła życia, w: Dzieła, t. 11/1, Wydawnictwo Latona, Warszawa 2003, s. 9.

L. Liegle, Welten der Kindheit und Familie. Beiträge zu einr pädagogischen und kulturvergleichenden Sozialistationsforschung, Juventa Verlag, Weinham–München 1987.
13
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i pełni coraz ważniejszą rolę w rodzinie, w szkole, w środowisku lokalnym. Mediuje w sprawach rodzicielskich, często łagodzi trudne zachowania rodziców,
uczestniczy w planowaniu i konsumowaniu budżetów, bywa, że jest ekspertem
w korzystaniu z mediów elektronicznych, w posługiwaniu się obcymi językami.
Dla Korczaka dziecko jest kompetentne, jest ekspertem swojego życia. Jest
rozumne, mądre na swój dziecięcy sposób. Jest tym, kim jest w konkretnym
czasie i miejscu. Korczak pisał: „Dziecko już mieszkaniec, obywatel i człowiek,
nie dopiero będzie, a już jest. Dziecko ma dawność i przyszłość. Wspomnienia
i pamiątki. Lata dziecięce − to życie rzeczywiste, nie zapowiedź”14.
W tym cytacie zawiera się synteza korczakowskiej pedagogiki. Dziecko ma
prawo do swojego dziecięcego świata. To prawo nie jest ani odkrywane, ani
poznawane. Jest ono nadawane dziecku w perspektywie zmian społeczno-politycznych, w perspektywie współczesnej pedagogiki. Akcentuje ono dziecięce
obywatelstwo, zwraca uwagę na miejsce dzieci i głos dzieci w sprawach ich dotyczących. Dziecięce obywatelstwo, zgodnie ze stanowiskiem Thomasa H. Marshalla, oznacza uprawnienie nadawane dzieciom przez dorosłych, formułowane
w różnych aktach i dokumentach oraz potwierdzane w praktyce15. Taki przewodni charakter ma Konwencja o Prawach Dziecka. Na takie cele zorientowane
są działania Rzecznika Praw Dziecka, ruchu korczakowskiego i innych sprzymierzeńców zaangażowanych w sprawy dzieci. Chciałoby się, aby głos dziecka
w domu, w szkole, w środowisku lokalnym wyraźnie brzmiał. Mówi o tym Konwencja o Prawach Dziecka. Czym innym jest jednak dekretowanie praw dziecka,
czym innym zaś ich urzeczywistnianie.
Bycie rzecznikiem dzieci w powszechnym znaczeniu kojarzone jest przede
wszystkim z funkcjami interwencyjnymi. Korczakowskie rzecznictwo ma znacznie szerszy charakter. Korczak przemówił głosem dorosłego i dziecka, wystąpił
w imieniu dzieci. Tej sprawie poświęcił całe swoje życie. Korczak podniósł wartość dzieci (dzisiaj byśmy powiedzieli status dzieci) w życiu społecznym, kulturowym, religijnym. „Dziecka zrobiło się pełno”, nie tylko w rodzinie i w szkole,
lecz także w przestrzeni publicznej, w mediach, bankach, restauracjach, teatrach,
również w parlamencie.
Korczak sformułował prawa dziecka, wyartykułował je, nadał im specjalny
pedagogiczny charakter. Dzięki niemu prawa dziecka stały się problemem pedagogicznym, społecznym, prawnym, politycznym. Stały się wyzwaniem i zadaniem edukacyjnym dla obecnego świata.

J. Korczak, Wstęp [do książki Marii Rogowskiej-Falskiej Zakład Wychowawczy „Nasz Dom”],
w: Dzieła, t 14/1, Wydawnictwo Latona, Warszawa 2008, s. 204.
14

15

T.H. Marshall, Obywatelstwo i klasa społeczna (z komentarzem A. Manterysa), „Zoon Politi-
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***
Dzisiaj można prowadzić długie dysputy nad duchem i literą Konwencji
o Prawach Dziecka, przywoływać różne źródła, wytaczać społeczne i prawnicze
argumenty. Otwarte pozostaje pytanie, czy i w jakim stopniu korczakowski duch
zaciążył nad pracami, które w sumie doprowadziły do powstania i uchwalenia
Konwencji; czy też odwrotnie − to uchwalona w 1989 roku Konwencja o Prawach Dziecka na nowo odkryła, ożywiła korczakowskiego ducha?
Trudno jednak nie dostrzec, że po Stuleciu dziecka Ellen Key, to właśnie Konwencja i korczakowska spuścizna stają się dzisiaj międzynarodowym znakiem
współczesnego dzieciństwa opartego na prawach dziecka i dziecięcym obywatelstwie. Zapowiedzieli to wybitni uczestnicy Światowego Szczytu Dziecka, który
odbył się pod patronatem ONZ w 2000 roku w Nowym Jorku. Powtarzają to
wysocy przedstawiciele międzynarodowych agend (UNICEF, UNESCO, ONZ, Rada
Europy) w ramach kolejnych kongresów, zjazdów, akcji. Wiele działań dla podniesienie i upowszechniania idei Korczaka podejmuje Rzecznik Praw Dziecka RP.
Szczególną inicjatywą w tym zakresie był – jak już wspomniano − Rok Janusza Korczaka, ogłoszony z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka. „Celem Roku
Janusza Korczaka było przybliżenie idei i dorobku tego wielkiego propagatora praw
dziecka, a także odczytanie ich na nowo w perspektywie współczesnych wyzwań i zadań, jakie stają przed społecznością polską i międzynarodową […] Rok
Korczaka pomyślany był jako stworzenie pola aktywności jednostek, grup i instytucji zajmujących się prawami dziecka, budowania między nimi sieci, więzi, wymiany komunikacji skupionych wokół korczakowskich idei szacunku dla dzieci”16.
Rok Korczaka wzbudził ogromne zainteresowanie. Stronę www.2012Korczak.pl
odwiedziło prawie 321 tysięcy osób. W prawie 400 konferencjach korczakowskich,
organizowanych w tym czasie przez różne podmioty, wzięło udział kilkadziesiąt
tysięcy internautów. Aż 25 polskich ambasad na całym świeci zorganizowało
różne konferencje, spotkania, akcje poświęcone Staremu Doktorowi.
Spuścizna Korczaka, zawarta w drukowanych dziełach i tłumaczona na
wiele języków, staje się coraz bardziej znana i cytowana nie tylko w ramach
rocznicowych obchodów Konwencji o Prawach Dziecka. Korczak został wielką
postacią, międzynarodowym symbolem troski o przyszłość dzieci i budowania
dla nich lepszych warunków rozwoju. Za sprawą Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka i różnorodnych ruchów zajmujących się prawami
dziecka, korczakowska pedagogika dociera do wielu rejonów świata. Jest znana
w Japonii, w Chinach, na Tajwanie. Coraz większe zainteresowanie Korczakiem
pojawia się w krajach afrykańskich, w Tanzanii, w Burundi, na Wybrzeżu Kości
B. Smolińska-Theiss, Ewaluacja Roku Janusza Korczaka, w: Rok Janusza Korczaka..., dz. cyt.,
s. 445.
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Słoniowej. Korczak łączy i umacnia międzynarodową wspólnotę pedagogów,
nauczycieli, prawników, literatów, lekarzy, księży i misjonarzy, pracowników socjalnych, rodziców działających na rzecz dzieci.
Najnowszymi inicjatywami, skierowanymi na poznawanie, analizowanie i propagowanie korczakowskich idei praw dziecka, były dwa wydarzenia, zorganizowane z dużym rozmachem przez Rzecznika Praw Dziecka RP i Międzynarodowy
Komitet Korczakowski przy współpracy Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie: III Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka oraz VIII Międzynarodowa
Konferencja Korczakowska, które odbyły się w dniach 13−16 września 2017 roku
w Warszawie. Integralną częścią wymienionych konferencji było nadanie doktoratu honorowego Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Wysokiemu Reprezentantowi Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy Wobec Dzieci, Marcie
Santos Pais – znanej w całym świecie propagatorce idei praw dziecka17.

BIBLIOGRAFIA
Ariès P., Historia dzieciństwa, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 1995.
Balcerek M., Prawa dziecka, PWN, Warszawa 1986.
Deklaracja Genewska, w: I. Lepalczyk (red.), Źródła do pedagogiki opiekuńczej, t. I, PWN, Warszawa 1988.
Doktorat Honoris Causa Marta Santos Pais, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
Rzecznik Praw Dziecka i APS, Warszawa 2017.
Janusz Korczak – Pionier der Kinderrechte. Ein internationales Symposium, M. Liebel (red.),
LIT Verlag, Münster 2013.
Kerber-Ganse W., Die Menchenrechte des Kindes. Die UN Kinderrechtkonvention und die Pädagogik
von Janusz Korczak. Versuch einer Perspektivenverschränkung, Verlag Barbara Budrich,
Opladen & Farmington Hills, Mi 2009.
Key E., Stulecie dziecka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005.
Korczak J., Bobo, w: Dzieła, t. VI, Wydawnictwo Latona, Warszawa 1996.
Korczak J., Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku, Wydawnictwo Akademickie Żak,
Warszawa 2002.
Korczak J., Prawidła życia, w: Dzieła, t. 11/1, Wydawnictwo Latona, Warszawa 2003.
Korczak J., Wstęp [do książki Marii Rogowskiej-Falskiej Zakład Wychowawczy „Nasz Dom”],
w: Dzieła, t. 14/1, Wydawnictwo Latona, Warszawa 2008.
Liegle L., Welten der Kindheit und Familie. Beiträge zu einr pädagogischen und kulturvergleichenden
Sozialistationsforschung, Juventa Verlag, Weinham–München 1987.
Marshall T.H., Obywatelstwo i klasa społeczna (z komentarzem A. Manterysa), „Zoon Politicon”,
2010, nr 1, s. 135–156.

Program III Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka i VIII Międzynarodowej Konferencji
Korczakowskiej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa
13–16 IX 2017 r.; Doktorat Honoris Causa Marta Santos Pais, Akademia Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie, Rzecznik Praw Dziecka i APS, Warszawa 2017.

17

148

K O N W E N C J A O P R A WA C H D Z I E C K A . . .

Program III Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka i VIII Międzynarodowej Konferencji
Korczakowskiej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie,
Warszawa 13–16 IX 2017 r.
Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci – są ludzie. The Year of Janusz Korczak 2012. There
are no children, there are people, B. Smolińska-Theiss (red.), Biuro Rzecznika Praw Dziecka,
Warszawa 2013.
Smolińska-Theiss B., Ewaluacja Roku Janusza Korczaka, w: Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma
dzieci – są ludzie. The Year of Janusz Korczak 2012. There are no children, there are people,
B. Smolińska-Theiss (red.), Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2013.
Stadniczeńko S.L., Zarys pedagogiki prawa, UO, Opole 1995.
Stadniczeńko S.L., Zamelski P., Pedagogika prawa. Vademecum. Pójdź za mną!, Wyższa Szkoła
Finansów i Zarządzania, Warszawa 2016.
Theiss W., Dzieci – ofiary wojny (1939–1945): szkic do zbiorowego portretu, w: A. Kołakowski
(red.), Doświadczenie dzieciństwa i młodości w Polsce (1918–1989), Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2015.

MAREK MICHALAK1

KTO UDERZA DZIECKO,
JEST JEGO OPRAWCĄ2
KORCZAKOWSKIE IDEE PEDAGOGICZNE
Z PERSPEKTYWY RZECZNIKA PRAW DZIECKA
„Obyś żył w ciekawych czasach” – mówi stare chińskie, choć niektóre źródła
podają, że żydowskie, przysłowie3. Nie wszyscy jednak kojarzą, że to nie życzenia, ale przekleństwo. Poddając jego treść głębszej analizie, nietrudno zauważyć
znaczenie pejoratywne, wszak obok ludzi, którzy lubią wyzwania, zmiany, prędkość życia, są i tacy, którzy pragną spokoju, przewidywalności, można powiedzieć – nudy. Nieraz słyszałem, kiedy ludzie protestowali, zarzekając się, że nie
chcą tych ciekawych czasów. Jednakże nam faktycznie przyszło żyć w niewątpliwie ciekawych i jednocześnie trudnych czasach. To stulecie nie tylko ogromnych
przemian politycznych, ale również hiper rozpędu naukowego, wielkich działań
ekonomicznych i ogromnych rozwarstwień społecznych. Przeżyliśmy fascynację
wielkimi odkryciami. Rzeczy niemożliwe na naszych oczach stały się możliwymi.
Można uznać, że Internet zmienił oblicze świata. Człowiek tak wiele osiągnął.
Sięgnął gwiazd, i nie brzmi to już tak abstrakcyjnie.
1
Rzecznik Praw Dziecka IV i V kadencji, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, w latach 2011–2012 Przewodniczący Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC
z/s w Strasburgu.

J. Korczak, Pedagogika żartobliwa, w: J. Korczak, Dzieła, Oficyna Wydawnicza Latona, Warszawa 1994, t. 10, s. 197.

2

Niestety, nie udało się znaleźć tych słów wśród chińskich, ani żydowskich przysłów. Według
angielskojęzycznej Wikipedii, jest to przekleństwo, które pochodzi z lat 30. XX wieku i ma
najprawdopodobniej rodowód angielski lub amerykański.
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A jednocześnie bardzo wyraźnie, wydaje się, że coraz mocniej widzimy, że
sama nauka, technika, informatyka, wynalazki, czy spinające to wszystko sukcesy
ekonomiczne, nie wystarczą. Świat jednak potrzebuje wartości, potrzebuje drogowskazów, autorytetów, moralnych odniesień. Nie tylko uczonych fizyków,
mikrobiologów, informatyków, ekonomistów. Potrzebuje solidnego fundamentu
teoretycznego, filozoficznego, kulturowego, pod tak pożądane „konkrety” i „prozę
życia”. Świat – my, wydaje się, jak powietrza, potrzebujemy także filozofów,
poetów, nauczycieli, wolontariuszy, działaczy na rzecz praw człowieka. Ludzi
zwykłych i niezwykłych, zwyczajnych i niezwyczajnych. Takim był, jest, i wierzę,
że zawsze będzie dla nas Janusz Korczak (wł. Henryk Goldszmit), zaliczany dzisiaj obok Jana Pawła II, Mahatmy Gandiego, Matki Teresy z Kalkuty czy Alberta
Schweizera, do największych autorytetów moralnych XX wieku.
Henryk Goldszmit urodził się 22 lipca w 1878 lub w 1879 roku4 w Warszawie, należącej wtedy do zaboru rosyjskiego. Naukę pobierał w zrusyfikowanym
męskim gimnazjum filologicznym na warszawskiej Pradze, gdzie panowała żelazna dyscyplina. Korczak po latach, jakby w ramach terapii i przestrogi, opisze,
co tam przeżył i zaobserwował w opowiadaniu Feralny tydzień5, gdzie pokaże
niesprawiedliwość szkolną, autorytarność i wyraźny podział na nadludzi – panów (nauczycieli) i istoty gorsze – niewolników (uczniów). Mniej skupił się na
sytuacji geopolitycznej, bardziej na relacjach międzyludzkich. Zwrócił szczególną
uwagę na ciemiężenie słabszych, nie tylko z powodu ich pochodzenia, ale po
prostu wieku i, co za tym idzie w tamtym czasie, niższego statusu. Studiował
medycynę na Wydziale Lekarskim Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego,
postanowił zostać pediatrą. Postanowił tak mimo słabej społecznie pozycji lekarza
„od dzieci”. Chociaż wychowywał się w domu zamożnym, w komfortowych warunkach, gdzie nie brakowało obsługi, służby, guwernantek, „jednak we wspomnieniach jego dzieciństwo jawi się jako pełne lęków i napięć, poczucia wstydu
– wszystkiego przed czym później będzie chciał chronić dzieci”6. Ukończył studia
medyczne, chociaż marzył o karierze literata. W ostateczności został wychowawcą
żydowskich sierot, najlepszym pedagogiem bez magisterium z pedagogiki,
wielkim obrońcą praw dziecka i bez wątpienia pierwszym nieformalnym,
niekonstytucyjnym rzecznikiem praw dziecka7. To dzieciom poświęcił całe życie,
Data urodzin nie jest jednoznaczna, gdyż jego ojciec przez pierwsze lata zwlekał z wyrobieniem mu metryki.

4

5

Zob. J. Korczak, Feralny tydzień, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Warszawa 1927.

6

K. Stachowicz, Wielkie biografie. Korczak, Buchmann, Warszawa 2012, s. 17.

Szerzej M. Michalak, Nie ma dzieci – są ludzie. Janusz Korczak pierwszym niekonstytucyjnym
rzecznikiem dziecka, w: R. Gawrych, A. Solak, T.E. Wardzała (red.), Interdyscyplinarność w wychowaniu. Inspiracje korczakowskie, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Gdańsk
2014, s. 15–19.
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w trudnych czasach kryzysu ekonomicznego, politycznego połączonego z antysemityzmem, jaki ogarnął Polskę w okresie przedwojennym.
Życie i twórczość Korczaka rozgrywały się w dwóch kręgach kulturowych
i społecznych – w kręgu kultury polskiej i żydowskiej. Korczak formalnie nie był
religijny, wielokrotnie jednak odnosił się do Boga. Napisał cykl modlitw dla
„tych, którzy się nie modlą”8. Jest to dzieło niezwykłe, na bardzo wysokim poziomie zarówno literackim, jak i filozoficzno-teologicznym. Pisze o tym ks. Jan
Twardowski: „Modlitwy są arcydziełem literatury. Pełne prostoty, mądrości,
wzruszenia. Korczak, który oddał swe życie z miłości dla dzieci, jest pełen wyrozumiałości dla każdego – dla dziecka, które prosi Pana Boga o zegarek, dla ulicznicy, która rozmawia z Bogiem i wydaje się, że nie zmienia swojego życia, dla
buntownika, który bluźni a jednocześnie odczuwa tajemniczą obecność Niewidzialnego”9. To sam na sam z Bogiem w Modlitwie człeczyny Korczak pisze:
„O, Boże nasz i Panie, robię, co mogę. Niewiele mogę, więc i niewiele robię. A Ty
wiesz, o Boże, że wszystko sumiennie”10. Swoją głębię, przemyślenia, sarkazm
i skromności zapisuje w słowach: „Nieduże są moje grzechy, nieduże ci cnoty.
Pomyśli się czasem nie tak, jak trzeba. Ale głownie: żeby nie było krzywdy ani
szkody. […] Nie wiem, czy dobrze się modlę, ale chyba wszystko jedno, co człowiek mówi, byle mówił, jak myśli, szczerze, prawdziwie. Co prawda, nie mam ja
znów tak wiele do powiedzenia. Bo co? Opowiadać te swoje różne kłopoty, nie
przystoi. Pomyślisz, że się skarżę. Prosić znów, to wygląda, że się dopominam.
A cóż Ci może człowiek powiedzieć, czego byś sam nie wiedział. Boże nasz i Panie.
[…] Mówi się, że góra z górą się nie zejdzie, a człowiek spotka się z człowiekiem. Ale z jakim człowiekiem? Bo nie z każdym warto mówić, nie z każdym
można mówić. Tak się trzeba pilnować, żeby nie powiedzieć czego niepotrzebnego,
a i to się zdarzy, że ci wykręcą kota ogonem. Bo ludzie to tak potrafią. A z Tobą,
o Boże i Panie, można tak po prostemu…”11.
Korczak czuł się Żydem-Polakiem i Polakiem-Żydem. Po latach w liście z Palestyny, jaki skierował do Mieczysława Zylbertala, kiedy pisze o świadomym wyborze niezakładania rodziny, nieposiadania potomstwa, przedstawia się jako
„polski Żyd pod zaborem rosyjskim”12. Był bezgranicznie związany z Warszawą.
W Pamiętniku pisał „Warszawa jest moja i ja jestem jej. Powiem więcej: jestem

152

8

J. Korczak, Sam na sam z Bogiem, Agencja Edytorska Ezop, Warszawa 1993.

9

J. Twardowski, Posłowie, w: J. Korczak, Sam na sam z Bogiem, dz. cyt., s. 78–79.

10

Tamże, s. 59.

11

Tamże, s. 60–61.

12

J. Korczak, Listy i rozmyślania palestyńskie, Agencja Edytorska Ezop, Warszawa 1999, s. 61.
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nią”13. Fascynowała go literatura młodopolska. Czuł się Żydem, wychował się
wśród elit żydowskich przedwojennej Warszawy. Utrzymywał bliskie kontakty
z przedstawicielami postępowych kół oświatowych, wśród których byli zarówno
Żydzi, jak i Polacy. Oburzał go antysemityzm, jak również jaskrawe podziały społeczne przedwojennej Polski. Zawsze i stanowczo stawał po stronie ludzi biednych
i słabszych. Sam poznał biedę, degradację ekonomiczną i społeczną swojej rodziny.
Postać Korczaka fascynowała i nadal fascynuje wielu badaczy, artystów,
twórców. Zaprezentował ją jeden z najwybitniejszych współczesnych reżyserów
polskich, Andrzej Wajda, w filmie Korczak odsłaniającym najbardziej tragiczny
i heroiczny obraz Korczaka w czasach i warunkach skrajnej pogardy i upodlenia
człowieka w warszawskim getcie. Jego historię możemy poznawać w filmie Janusz Korczak – król dzieci w reżyserii Agnieszki Ziarek, gdzie poznajemy Starego
Doktora w wypowiedziach jego wychowanków, Marka Rudnickiego oraz prof.
Aleksandra Lewina. Korczaka pokazały Katarzyna Stachowicz w książce Korczak14
w ramach serii „Wielkie Biografie”, Joanna Olczak-Ronikier w książce Korczak
– próba biografii15, Anna Czerwińska-Rydel w Po drugiej stronie okna. Opowieść
o Januszu Korczaku16 w ramach serii „Biografie Słynnych Polaków” i Beaty Ostrowickiej Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku17. Wiele relacji, wspomnień o Korczaku zebrała Betty Jean Lifton w niestety nieprzetłumaczonej na język
polski pracy The King of Children. A Biography of Janusz Korczak18. Każda z tych
publikacji cieszy. Przybliża i odkrywa różne strony biografii i spuścizny Korczaka.
A jednocześnie wiemy, że żadna z tych książek nie oddaje do końca i raczej nie
może oddać pełnego obrazu Starego Doktora. Rozumiemy dzisiaj, jak bogatą,
wielobarwną, wielopłaszczyznową postacią był Janusz Korczak. Jak wiele wniósł
do historii i kultury Europy, i świata. Wiemy także, ile sporów, przekłamań i uproszczeń pojawiło się wokół jego osoby. Mamy już za sobą na szczęście próby zawłaszczania Korczaka i polityzacji jego spuścizny, próby wpisania go w ideologie
socjalizmu PRL, próby sakralizacji Korczaka i robienia z niego świętego Korczaka
z Treblinki, próby pokazywania Korczaka jedynie z perspektywy Holokaustu,
J. Korczak, Pamiętnik i inne pisma z getta, W.A.B., Warszawa 2012; M. Sadowski, Janusz
Korczak. Fotobiografia, Iskry, Warszawa 2012, s. 135.

13

14

K. Stachowicz, Wielkie biografie. Korczak, dz. cyt.

15

J. Olczak-Ronikier, Korczak. Próba biografii, W.A.B., Warszawa 2011.

A. Czerwińska-Rydel, Po drugiej stronie okna. Opowieść o Januszu Korczaku, Muchomor,
Warszawa 2012.

16

17

B. Ostrowicka, Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku, Literatura, Łódź 2012.

18

B.J. Lifton, The King of Children. A Biography of Janusz Korczak, Schocken 1989.
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próby czynienia z niego „prawdziwego” Polaka lub Żyda odrywanego od kultury
polskiej19.
Korczak przekraczał te ciasne ramy, wyrastał poza podziały, wyrastał poza
historię i czas, w których przyszło mu żyć. Przekraczanie ram, transgresja – to
cecha ludzi wielkich, niezwykłych, reformatorów i wizjonerów. To zdarza się
tylko wybitnym. Takim był Korczak! Nieustannie go odkrywamy, poznajemy,
rozszyfrowujemy, próbujemy do niego dojść, zrozumieć, jego teorie wdrożyć
w życie – żeby dzieciom żyło się lepiej.
O czym Korczak marzył? Marzył o lepszym świecie, o lepszych ludziach.
Marzył o zgłębieniu tajemnicy człowieka i ludzkiego rozwoju, o poznaniu dziecka,
o napisaniu wielkiego dzieła o dziecku. Nie on pierwszy. Na początku XX wieku
wielu uczonych psychologów w laboratoriach Brukseli i Genewy (m.in. Hildegarde Hetzer, Charlotte Bühler, Jean Piaget) próbowało „wyrwać Panu Bogu tajemnicę rozwoju człowieka”.
Korczak poszedł zupełnie w innym kierunku. Nie wybrał zamkniętego laboratorium, swoje pasje badawcze skierował bezpośrednio do człowieka, do dziecka,
z którym był, rozmawiał, obserwował, które pytał i któremu odpowiadał. Jako
lekarz leczył dzieci i czynił obserwacje stricte medyczne i tylko lekarzowi możliwe.
Jako wychowawca i wybitny pedagog prowadził swoje badania w najlepszym
laboratorium świata, będąc z dziećmi niemal non stop. Warto także zaznaczyć,
że znając wnętrze dziecka, jego potrzeby i pragnienia, jako literat, przelewał
swoje wnioski i spostrzeżenia na papier. Pisał dla dzieci i o dzieciach. Jakie to
szczęście, że był tak płodny literacko, dzięki czemu mamy dzisiaj możliwie najwięcej dostępu do niego i jego myśli. Myśli odważnej i nowatorskiej także na
nasze czasy, czasy ciekawe i niełatwe. Stary Doktor był i jest dzisiaj wielkim
nauczycielem, który uczył i uczy jak kochać dziecko, jak być z dzieckiem, jak
poznawać dziecko, jak dziecko rozumieć, jak z nim dialogować. Formalnie nie
napisał tego jednego fundamentalnego dzieła, ale stworzył, napisał coś więcej.
Korczak od początku wyrastał poza, ponad standardy. Zdradził medycynę – jak
to mówiono wtedy – „dla jakiejś tam edukacji”. Przekroczył ramy tamtej edukacji.
On nie tylko badał, mierzył, opisywał, ale także starał się zrozumieć, poznać
sens dziecięcego myślenia, trudu działania. Poznać je w bezpośrednim kontakcie, w codzienności.
Zob. szerzej W. Theiss, Janusz Korczak: portret polityczny, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1994,
nr 3, s. 44–55; W. Theiss, Studia nad spuścizną Korczaka, „Rocznik Naukowy Izraelskiego Towarzystwa Korczakowskiego”, Tel Awiw 1996, t. 6, s. 124 (w języku hebrajskim); W. Theiss,
Stary Doktor na indeksie. Nieznane recenzje dzieł Janusza Korczaka z 1954 r., w: M. Juszczyk
(red.), Reminiscencje myśli Janusza Korczaka wykorzystane w nowoczesnych modelach kształcenia, WSP, Częstochowa 1996, s. 53–66; J. Bińczycka, Polski Komitet Korczakowski, w: T. Pilch
(red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa
2005, t. IV, s. 566–567.
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Korczak w 1912 roku, ponad sto lat temu, objął kierownictwo Domu Sierot
dla dzieci żydowskich w Warszawie przy ulicy Krochmalnej 9220, główną wychowawczynią placówki została Stefania Wilczyńska. Byli, jakby to dzisiaj powiedzieć,
wolontariuszami, swoje funkcje pełnili bezpłatnie. Korczak zamieszkał z dziećmi,
dzięki czemu mógł je obserwować, dużo rozmawiał z nimi, bawił się z dziećmi, leczył je, obcinał im paznokcie i włosy, razem ze wszystkimi czyścił buty, zbierał
naczynia ze stołu, obierał ziemniaki. Uczył je samorządności, kierowania sobą
– samodoskonalenia, odpowiedzialności, dyscypliny, cierpliwości, konsekwencji.
Warto zauważyć, że uczył całym sobą, nie teoretyzował i nie terroryzował, pokazywał, jak być powinno. Starał się dostrzec jak najwięcej dobrych stron każdego dziecka, a jednocześnie postawić przed nim kolejne zadanie doskonalenia.
Kiedy w 2013 roku miałem przyjemność spotkania w Izraelu i rozmowy z ostatnimi żyjącymi wychowankami Korczaka: Icchakiem Belfrem, Szlomo Nadlem
i Izaakiem Skałką, podczas ceremonii dekoracji całej trójki Orderem Uśmiechu21,
zgodnie wspominali, że ich Tato (tak do końca życia mówią o Korczaku) chyba
nigdy nie spał, nie odpoczywał. Zawsze pracował, zawsze miał dla nich czas i jak
się do niego mówiło, to dziecko miało wrażenie, że jest najważniejszym człowiekiem na świecie. Korczak całym sobą słuchał tylko swojego rozmówcy. Inna wychowanka Domu Sierot, Alina Edestin wspomina, że „Janusz Korczak zapewne
był czarodziejem, który bez trudu zjednywał sobie serce dziecka. Z każdego jego
gestu i spojrzenia promieniowała tak głęboka, spokojna i prawdziwa miłość, że
dziecko u jego boku natychmiast czuło się bezpieczne i ufne”22. Był konsekwentny
i wymagający, a w tym pełen zrozumienia i szacunku dla dzieci oraz ich potrzeb.
Z tej zwyczajności wyrasta jednak wielka myśl, wielka idea, wielka lekcja,
którą Janusz Korczak nam zostawił w swoich licznych publikacjach na temat
dziecka i dzieciństwa. Odkrywamy ją dzisiaj ponownie. Można powiedzieć, że
dorastamy do niej. Widzimy godność dziecka, prawa dziecka, dziecięce obywatelstwo już w kategorii praw człowieka. Jest ona widoczna w najszerszych
uniwersalnych wymiarach. W pytaniach, które postawił Korczak, w próbach odpowiedzi, które znajdował Stary Doktor. To są pytania podstawowe, kim jest
dziecko, jak dziecko myśli, czuje, jak buduje swój dziecięcy świat. Kim ja jestem
jako rodzic, nauczyciel, wychowawca, jak budować dialog z dzieckiem. Te pytania nie mają nic wspólnego z praktyczną psychologią, tak popularną w nauce
amerykańskiej. Korczak nie upraszcza, nie daje rad. Korczak zmusza do myślenia,
Dzisiaj jest to ulica Jaktorowska 6, w tym samym domu mieści się Państwowy Dom Dziecka
im. Janusza Korczaka oraz Ośrodek Badań Korczakianum, filia Muzeum Warszawy.

20

Zob. szerzej M. Michalak, Ma moc serdeczności, w: T. Belerski, Kawalerowie Orderu Uśmiechu,
Meissner & Partners, Warszawa 2013, s. 11–13.
21

A. Edestin, Uśnij, moja córeczko, w: Wspomnienia o Januszu Korczaku, Nasza Księgarnia,
Warszawa 1981, s. 43.
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do ciągłej refleksji, do ustawicznego szukania odpowiedzi w dialogu z dzieckiem, w praktyce wychowawczej.
Korczak postawił nas w roli refleksyjnych partnerów, obserwatorów, rzeczników dziecka. Wielokrotnie wskazywał na podmiotowość dziecka. Zwracając
się do matki, Korczak mówi: „Powiadasz: «Moje dziecko». […] Nie, nawet w ciągu
miesięcy ciąży ani w godzinach porodu dziecko nie jest twoje. […] Nie, to dziecko
wspólne, matki i ojca, dziadów i pradziadów”23. Kiedy dzisiaj, w różnych sytuacjach w przestrzeni publicznej pojawiają się pytania, czyją własnością jest
dziecko – państwa czy rodziców – warto sięgnąć do słów Korczaka, kiedy dowodził, że dziecko nie jest własnością, nie jest niewolnikiem, nie jest przedmiotem,
jest cudem Boga i Natury, „dziecko to najistotniejsze pytanie ludzkości, dlatego
jest nam tak drogie”24.
W Proroku Khalila Gibrana czytamy znamienne słowa:
Dzieci wasze nie waszymi są dziećmi.
Są synami i córkami tęsknoty Żywota za własnym spełnieniem.
Przechodzą przez was, nie do was należą.
Możecie im dać swoją miłość, lecz nie myśli wasze,
Jako, że swe myśli posiadają.
Możecie gościć ich ciała, lecz nie dusze ich,
Gdyż ich dusze zamieszkują w domu należącym do jutra,
Którego nawet w snach waszych odwiedzić nie zdołacie.
Możecie usiłować być podobnymi do nich,
Lecz nie próbujcie nawet czynić ich podobnymi do was.
Jako że życie się nie cofa ani na dzień wczorajszy nie czeka.
Jesteście łukami, z których dzieci wasze niby żywe strzały wysyłane są w przyszłość25.
Jadwiga Bińczycka pyta wprost, czy poetycka forma tej filozofii obniża jej
wartość? Czy jest ona mniej słuszna, czy kwestie relacji dziecko–rodzic, sprawy wychowania są zarezerwowane wyłącznie dla poważnych rozpraw naukowych?26.
Korczak mówił, że „mieć dziecko, to wielka odpowiedzialność wobec niego,
wiele trzeba, by mieć prawo być ojcem lub matką”27 i dobitnie wskazywał, że
23
J. Korczak, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa 2012,
s. 14–16.

J. Korczak, w: M. Chymuk, Janusz Korczak dziecko i wychowawca, Wydawnictwo WAM,
Kraków 1995, s. 36.

24

25

K. Gibran, Prorok, Pluton, Świdnica 1991, s. 23–24.

26
Por. J. Bińczycka, Między swobodą a przymusem w wychowaniu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1999, s. 17.
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„dzieci nie będą dopiero, ale są już ludźmi”28. On napominał świat dorosłych
wprost: „Dorośli popełniają podstawowy błąd, nie widząc człowieka w dziecku”29.
Korczak całym sobą dowodził, że dziecko tu i teraz jest człowiekiem. A warto
zauważyć, że prawa człowieka są oparte na godności ludzkiej. Prawa człowieka
mają swój początek w prawach dziecka. Jak zauważa Barbara Smolińska-Theiss:
„Teza «dziecko jest człowiekiem» ma wymiar aksjologiczny, filozoficzny, religijny,
a także teologiczny. Korczak odkrył, przywrócił, a nawet w sensie społecznym
wykrzyczał hasło godności dziecka-człowieka”30. „Dać dziecku godność – to
uznać je za człowieka. […] Tej godności nie można zabrać. Można ją zniszczyć,
naruszyć, ale nie zabrać. Godność jest przypisana każdemu człowiekowi”31. O tę
godność upominał się Korczak, na tę godność dziecka zwracał uwagę Jan Paweł
II32 i o nią musimy upominać się także dzisiaj.
Janusz Korczak przekonuje, że dziecko jest poetą. Takim poetą, o którym pisze
Irena Conti di Mauro: „poeta jest to człowiek, który się bardzo weseli i bardzo
martwi, łatwo się gniewa i bardzo kocha, który silnie czuje, wzrusza się, współczuje – i takie są dzieci”33. Korczak wskazuje, że dziecko jest filozofem, kiedy
stawia pytania o sens istnienia, kiedy pyta o Boga, o śmierć, o zasady funkcjonowania społeczeństwa. Nierzadko dziecko wchodzi w obszary niedostępne dorosłemu, porusza się w świecie wirtualnym, potrafi sprawniej od dorosłego
korzystać z nowych mediów i multimediów. Korczak pokazuje, że dziecko często
występuje w nowej roli, uczy dorosłego. Jakby powiedziała amerykańska antropolog Margaret Mead – w społeczeństwach nowoczesnych to dzieci tworzą nową
kulturę, kulturę prefiguratywną, która wyrasta z kryzysu i buntu34. To one są
nosicielami zmian, to do nich często musi dorastać dorosły. Mead, podobnie jak
Korczak, przekonuje, że młodzi „dostrzegają, że starsze pokolenie idzie po
omacku, że niezdarnie pokonuje przeszkody i bezskutecznie próbuje rozwiązać
28

Tamże, s. 32.

29

Tamże, s. 37.

30
B. Smolińska-Theiss, Korczakowskie narracje pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza Impuls,
Kraków 2013, s. 119.
31

M. Michalak, Nie ma dzieci – są ludzie..., dz. cyt., s. 17.

Por. Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów,
kapłanów i wiernych całego Kościoła Katolickiego o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I. 1979–1995,
Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, s. 125.

32

I. Conti Di Mauro, I co teraz z tą miłością?, Fundacja SERCE–Europejskie Centrum Przyjaźni
Dziecięcej, Warszawa 2008, s. 49.
33

Por. M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, WN PWN, Warszawa 1978.
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zadania narzucone przez nowe warunki”35 oraz, że „nie ma dziś na świecie takiego pokolenia starszych, które wie to, co wiedzą ich dzieci. Bez względu na to,
jak odizolowane i proste może być to społeczeństwo, w którym żyją”36. Amerykańska badaczka, niemal jakby cytowała Korczaka, zwraca uwagę na rozłam,
jaki narasta między pokoleniami, na samotność młodych i starych we współczesnym świecie, na wygórowane ambicje i negację starego świata, wręcz wolę
wybudowania go od nowa. W swoich rozważaniach, popartych solidnymi badaniami, dowodzi: „że głębokie bezprecedensowe, nieznane dotąd oddzielenie
dwóch generacji dokonało się na całym świecie, w umysłach młodych i starych
pojawi się przekonanie, że porozumienie można zbudować od nowa. […] Większość dorosłych tak samo postępuje”37.
Korczak nie wywyższa dziecka, ale podnosi jego wartość, odkrywa jego
ludzką godność, prawa i obywatelstwo dziecka. Korczak pokazał dzieciom i dorosłym, czym jest demokracja i szacunek do drugiego człowieka: „Kary, paragrafy
naszego kodeksu nie biją, nie zamykają nikogo w ciemnych komórkach, nie pozbawiają nikogo ani jedzenia, ani nawet zabawy. Paragrafy naszego kodeksu są
tylko ostrzeżeniem i przypomnieniem. One mówią: Postąpiłeś niesłusznie, źle,
bardzo źle. Staraj się, pilnuj się!”38 W swoim najsłynniejszym eseju Jak kochać
dziecko, tłumaczonym na wiele języków świata, napisze „Wzywam o Magna Charta
libertatis, o prawa dziecka”39, wymieni: prawo dziecka do śmierci, prawo dziecka
do dnia dzisiejszego i prawo dziecka do tego by było tym kim jest40. W 1929 roku
do tego zestawu praw Korczak doda: „pierwszym, niespornym jest prawo dziecka
do wypowiadania swoich myśli, czynnego udziału w naszych o nim rozważaniach
i wyrokach”41. Dziesięć lat później będzie mówił o prawie dziecka do szacunku42.
Te prawa Janusz Korczak postawił jako zadanie i wyzwanie dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, lekarzy, policjantów, kuratorów, sędziów (zwłaszcza rodzinnych), duchownych, dziennikarzy,
urzędników i polityków.
35

Tamże, s. 119.

36

Tamże, s. 121.

37

Tamże, s. 125.

O. Medvedeva-Nathoo, Oby im życie łatwiejsze było... O Januszu Korczaku i jego wychowanku,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, s. 29.
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J. Korczak, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, dz. cyt., s. 55.
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Por. tamże.

41

Tamże, s. 56.

42

Szerzej J. Korczak, Prawo dziecka do szacunku, dz. cyt.
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Dla mnie jako pedagoga, wychowawcy, ale również Rzecznika Praw Dziecka,
są one imperatywem43. Są nakazem i drogowskazem społecznym, edukacyjnym,
etycznym i prawnym – zapisanym w Konwencji o Prawach Dziecka. Traktuję
Korczaka jako pierwszego nieformalnego Rzecznika Praw Dziecka, jako Mistrza
i Nauczyciela, od którego mogę i powinienem się wiele nauczyć. Korczak wypowiadał się już w swoich czasach o rzecznictwie wobec dzieci: „obok obrońcy,
który zna paragrafy praw pisanych, domagam się miejsca dla wychowawcy, który
zna tajemnice praw niepisanych”44, jakby upominając się o stworzenie instytucji
Rzecznika Praw Dziecka.
Rzecznik Praw Dziecka w Polsce jest jednoosobowym organem kontroli
państwa wybieranym na pięcioletnią kadencję przez Sejm, co następnie zatwierdza
Senat. Działa na podstawie Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 6 stycznia
2000 roku wraz z kolejnymi nowelizacjami. Rzecznik stoi na straży praw dziecka,
z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Jego aktywność ma wpływać na zapewnienie dziecku harmonijnego rozwoju, respektowanie godności i podmiotowości dziecka. Polski Rzecznik Praw Dziecka ma bardzo
szerokie kompetencje procesowe, kontrolne i interwencyjne. Może być uczestnikiem postępowań sądowych (na prawach prokuratora), dokonywać bez zapowiedzi i o każdej porze kontroli miejsc, w których przebywają dzieci, zgłaszać
swoje uwagi i postulaty do Parlamentu, rządu i samorządów, celem lepszej
ochrony praw dziecka. Do Rzecznika dzieci i dorośli, w sprawach dzieci, zwracają
się bezpośrednio lub za pomocą listów, e-maili, telefonu zaufania. Rzecznik współpracuje z organizacjami, pozarządowymi, z samorządem, Kościołem etc. Biuro
Rzecznika podejmuje rocznie blisko 50 tysięcy interwencji, kieruje ponad 200 pytań i postulatów do organów centralnych i różnych podmiotów45. Rzecznik składa
coroczne informację o swojej działalności przed Parlamentem, nieustannie monitoruje problemy, z którymi zwracają się do niego dzieci i dorośli.
Ponad piętnaście lat działalności Rzecznika Praw Dziecka w Polsce pokazuje,
jak zmieniają się problemy polskich dzieci. Coraz rzadsze są interwencje związane z zabezpieczeniem prawa dziecka do godziwych warunków socjalnych. Na
plan pierwszy wysuwają się różne trudne uwikłania dzieci w sytuacje rozwodowe
oraz przemoc fizyczna, psychiczna, wykorzystanie seksualne, zaniedbanie lub
niedbałe traktowanie. Rok 2017 to także wzmożona liczba próśb o interwencje
43
Por. M. Michalak, O odpowiedzialność wobec dzieci, w: Doktorat Honoris Causa. Akademia
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Marta Santos Pais, Warszawa 2017, Rzecznik
Praw Dziecka i APS, s. 34–35.
44

J. Korczak, Wychowawca – obrońcą, „Szkoła Specjalna”, 1926/27, nr 2.

45

Stan na koniec roku 2015, 2016, 2017.
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Rzecznika w związku z wdrażaną reformą edukacji, do której jako Rzecznik
Praw Dziecka wielokrotnie wyrażałem krytyczny stosunek.
Podpierając się zaleceniami Konwencji o Prawach Dziecka, jak i innych dokumentów międzynarodowych, licznych badań i raportów – jako Rzecznik Praw
Dziecka, zaraz po powołaniu na urząd w 2008 roku, podjąłem starania legislacyjne związane z eliminacją przemocy nad dzieckiem. Ich efektem, dzięki wsparciu
i współpracy wielu podmiotów, którym los dzieci nie był obojętny, stała się
uchwalona 10 czerwca 2010 roku przez Sejm RP Ustawa o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, gdzie w ostateczności zapisano: „Osobom wykonującym
władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych”46. Warto w tym miejscu zauważyć, że przepis
ten był konieczny, pomimo aktualnego art. 40 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który brzmi: „Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar
cielesnych”47. Przepis kodeksowy ma przede wszystkim funkcję edukacyjną, co
ma chronić dzieci przed złym traktowaniem, miejscu utrwalonym przez wieki
stosowaniem kar cielesnych wobec najmłodszych, bo zauważa Ewa Jarosz „niejednokrotnie to, co dzisiaj nazywamy przemocą wobec dzieci, stanowiło rdzeń
relacji wychowawczych i główną cechę stosunku dorosłych do dzieci”48. Tradycyjny model rodziny, wymuszone niemal bezwzględne posłuszeństwo dzieci wobec
opiekunów na przestrzeni lat były „codziennością przytłaczającą większości rodzin w naszym i nie tylko naszym społeczeństwie”49. Z ogromnym zadowoleniem
i satysfakcją możemy dzisiaj powiedzieć, że Polska dołączyła do grona państw
cywilizowanych, w których w imię ochrony godności, wolności, nietykalności
cielesnej każdego człowieka – od dawna obowiązuje taki zakaz. Ustawa jednocześnie wprowadziła cały system rozwiązań prawno-organizacyjnych związanych
z eliminacją przemocy i rozwijaniem profilaktyki społecznej.
Bicie dzieci jest dziecięcą krzywdą, jest deptaniem elementarnej godności
dziecka. Jest łamaniem jego praw. Janusz Korczak zdecydowanie i jednoznacznie
wypowiadał się przeciwko biciu dzieci. Ponad 100 lat temu pisał, że „nierozumną
miłością można katować dzieci”50, natomiast „kto uderza dziecko, jest jego oprawcą”51
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Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, art. 96.
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Konstytucja RP, art. 40.
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E. Jarosz, Dom, który krzywdzi, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2001, s. 23.
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Tamże, s. 9.
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J. Korczak, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie..., dz. cyt., s. 92.

51

J. Korczak, Pedagogika żartobliwa..., dz. cyt., s. 197.
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i że „prawo winno wziąć je w opiekę”52. Tekst na ten temat, opublikowany w 1932
roku, znajdujemy na łamach tygodnika „Ewa”: „Nie zdajemy sobie wcale sprawy
z tego, że tuż obok nas, za ścianą, co dnia, popełnia się przestępstwo bicia dzieci.
Jedyny w Polsce, Janusz Korczak, poruszył kiedyś tę sprawę, pisząc o tem, że nie
wiemy wcale, jak często i ile stosuje się okrutnej kary bicia w stosunku do dzieci
za najdrobniejsze przewinienie, za figiel nieszkodliwy, za żart niewczesny…”53.
Na szkodliwość stosowania kar cielesnych wskazywali na przestrzeni lat, jednak
bez większego posłuchu, również badacze i specjaliści (m.in. Forward, 1992;
Miller, 1991; Lipowska-Teusch, 1992; Marzec-Holka, 1999; Brągiel, 1994)54. Badając i analizując temat przemocy wobec dzieci, nie spotkałem żadnego potwierdzonego wniosku, który mówiłby o dobrodziejstwie stosowania kar cielesnych
wobec dzieci, o jakichkolwiek pozytywach w budowania relacji opartych na stosowaniu kar cielesnych i przemocy, przeciwnych – wiele55. Wprowadzany dzisiaj
zakaz bicia można traktować jako miarę szacunku do dziecka, respektowania
jego godności, równości i rzeczywistych praw. Ale nie tylko o sam zakaz prawny
chodzi, lecz także o brak przyzwolenia na przemoc i stopniowe eliminowanie jej
z praktyki wychowawczej i życia społecznego.
Jako Rzecznik Praw Dziecka konsekwentnie od 2011 roku prowadzę monitoring postaw społecznych wobec przemocy w wychowaniu56, gdzie wyraźnie odnotowujemy, że spada systematycznie aprobata dla uderzania dziecka, tzw. klapsa
(w 2011 roku – 69%, w 2017 roku – 52%) oraz maleje systematycznie akceptacja

52

J. Korczak, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie..., dz. cyt., s. 92.

53

P. A., Biją dzieci!, Pismo Tygodniowe „Ewa”, Warszawa, 23 października 1932, nr 32 (232).

54
Za: K. Marzec-Holka, Dzieciństwo zagrożone przemocą, w: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza
dzieciństwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001, s. 510.

Szerzej E.T. Gershoff, Corporal punishment by parents and associated child behaviors and
experiences: A meta-analytic and theoretical review, „Psychological Bulletin”, 2002, nr 128,
s. 539–579; E.O. Paulucci, C. Violato, A meta-analysis of the published research on the affective,
cognitive, and behavioral effects of corporal punishment, „The Journal of Psychology”, 2004, nr 138,
s. 197–221; R.E. Larzelere, B.R. Kuhn, Comparing child outcomes of physical punishment and
alternative disciplinary tactics: A metaanalysis, „Clinical Child and Family Psychology Review”,
2005, nr 8, s. 1–37; C.J. Ferguson, Spanking, corporal punishment and negative longterm out
comes: A meta-analytic review of longitudinal studies, „Clinical Psychology Review”, 2013, nr 33,
s. 196–208; E.T. Gershoff, A. Grogan-Keylor, Spanking and child outcomes: Old controversies
and new meta-analyses, „Journal of Family Psychology”, 2016, vol. 30, nr 4, s. 453–469.
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Badanie Rzecznika Praw Dziecka jest realizowane corocznie od 2011 do 2016 roku, dane
zebrane przez TNS OBOP na reprezentatywnej próbie Polaków. Jego celem jest identyfikacja
zmian w aspektach społecznej świadomości i postaw. Przedmiotem badań są: społeczna akceptacja bicia dzieci, stosunek społeczeństwa do prohibicji kar cielesnych oraz postawy wobec
ingerencji w rodzinę z problemem przemocy nad dzieckiem. Interpretacji wyników badań
dokonywała dr hab. prof. UŚ Ewa Jarosz.
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bicia dzieci, tzw. lania (w 2011 roku 36%, w 2017 roku – 27%)57. Ten spadek
napawa umiarkowanym optymizmem, jednak warto również zauważyć, że niestety na dość wysokim poziomie utrzymuje się w społeczeństwie polskim uznawanie bicia dzieci za właściwą metodę wychowawczą (w 2011 roku – 21%, w 2017
roku – 21%)58, co pokazuje, że wiele jest jeszcze do zrobienia.
Na skalę przemocy wobec dzieci w wymiarze makro wskazała podczas wykładu doktora honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Marta Santos Pais59, gdy powiedziała między innymi, że na świecie
w wyniku przemocy co pięć minut umiera kolejne dziecko, każdego roku około
miliard dzieci na świecie doświadcza jakiekolwiek formy przemocy – to jest połowa całej ich populacji. Przytoczyła również dane Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące regionu europejskiego, gdzie co roku z powodu maltretowania
umiera ponad 850 dzieci poniżej 15. roku życia, co najmniej 18 milionów dzieci
doświadcza przemocy seksualnej, 44 miliony – przemocy fizycznej, 55 milionów
– przemocy psychicznej i emocjonalnej60. Mając jednak świadomość, że ciemna
liczba tych przestępstw jest większa, bez szczegółowej analizy widzimy, że chociaż teoretycznie los dzieci uległ poprawie, w praktyce dnia codziennego należy
podejmować dalsze zdecydowane wyzwania w kierunku lepszej ochrony dzieci.
Jednym z nich jest wniosek Rzecznika Praw Dziecka kierowany do polskiego
rządu o stworzenie i wdrożenie Narodowej Strategii Walki z Przemocą Wobec
Dzieci oraz ratyfikację III Protokołu Opcjonalnego do Konwencji o Prawach
Dziecka.
Zob. szerzej Społeczny wydźwięk nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
w: Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011 oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka, Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa 2012, s. 368–388; Postawy społeczne
wobec bicia dzieci – raport z badań, w: Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok
2012 oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka, Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa 2013,
s. 385–416; Postawy społeczne wobec bicia dzieci – raport z badań, w: Informacja o działalności
Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka, Rzecznik
Praw Dziecka, Warszawa 2015, s. 322–349; Wyciąg z Raportu z badań dot. postaw społecznych
wobec stosowania przemocy w wychowaniu dzieci, w: Informacja o działalności Rzecznika Praw
Dziecka za rok 2014 oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka, Rzecznik Praw Dziecka,
Warszawa 2015, s. 354–387; E. Jarosz, A. Nowak, Dzieci ofiary przemocy w rodzinie. Raport
Rzecznika Praw Dziecka. Funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa 2012, s. 176–193; E. Jarosz, Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją. Monitoring Rzecznika Praw Dziecka,
Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa 2015, s. 60–89.
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Z pewnością obecny się Rok Ireny Sendlerowej 201861, podobnie jak Rok
Janusza Korczaka 201262, stanie się dla nas wszystkich kolejną lekcją, refleksją
nad godnością dziecka – człowieka, nad prawami dziecka, potępieniem wszelkich
zbrodni, przemocy i wykorzystywania dzieci. Mam nadzieję, że lepiej będziemy
mogli zrozumieć słowa Korczaka o szacunku do dzieci zapisane we wstępie do
Pedagogiki żartobliwej: „[…] dziecko jest równo nam wartościowym człowiekiem.
[…] Pozwólmy swobodnie rozwijać się życiu. […] Bez pedanterii, życzliwie
i ufnie widzieć w dziecku człowieka. Nie ważyć lekce”63. Warto pamiętać przesłanie Ireny Sendlerowej, że „[…] ludzi dzieli się na dobrych i złych. Narodowość,
rasa, religia nie mają żadnego znaczenia. Tylko to, jakim kto jest człowiekiem…”64.
To słowa bardzo aktualne, dzisiaj, kiedy wokoło tyle nieszczęścia, możliwości
lepsze, a chęci pomocy często brak. Sendlerowa wielokrotnie wspominała, że od
dziecka była uczona obowiązku podania ręki tonącemu człowiekowi, każdemu,
kto jest w potrzebie65. Nikt z nas nie chce być lekceważonym, poniewieranym,
bitym, więc czemu miałoby to się nadal zdarzać naszym dzieciom. Niech ich
czasy, w których przyszło im żyć, będą ciekawe i bezpieczne.
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PRZYGOTOWAĆ SIEBIE
DO RELACJI PEDAGOGICZNEJ
Kto widzi rozbieżność między teorią i praktyką,
ten nie dorósł uczuciowo do poziomu współczesnej teorii,
ten nie uczyć się musi z książek, a z życia,
temu nie recept brak,
a moralnej w ciężkim mozole zdobytej siły odczuwania prawdy,
zbratania się z prawdą teorii
Janusz Korczak
Tekst ten jest adresowany do zawodowych pedagogów, przede wszystkim pełniących funkcje wychowawców czy nauczycieli, lecz może też być użyteczny dla
osób, które pracują jako edukatorzy, bądź też mają na przykład rodzinne czy
sąsiedzkie kontakty z dziećmi i młodzieżą. Chciałabym, żeby stał się inspiracją
dla osób, które są ciekawe osobistych uwarunkowań biograficzno-osobowościowych, jakie mogą rzutować na ich sposób przeżywania i rozumienia drugiego
człowieka i w konsekwencji modelowania przebiegu tej pierwotnej i najważniejszej dla każdego z nas relacji międzyludzkiej, jaką jest proces wychowania. I tym
samym, by zachęcał do interesowania tym, jakim ja sam jestem narzędziem
własnej pracy pedagogicznej.

Zarysowanie zagadnienia
Podstawowym pojęciem pedagogicznym jest sytuacja wychowawcza lub dydaktyczna. Sytuacja ta, podobnie jak każda inna, formalnie jest definiowana
166 najprościej poprzez jej uczestników oraz kontekst: miejsce, czas, inne osoby
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(środowisko) oraz cele. Splot tych okoliczności oraz specyfika uczestniczących
w nich osób wyznaczają charakter oraz dynamikę przebiegu sytuacji. Józef
Tischner metaforycznie określał to tak, że człowiek jest na jakiejś scenie życia,
na której przebiega jego osobisty dramat. Generuje go relacja bohatera do innych osób w związku z zaistniałymi okolicznościami. Dramat zawiera zazwyczaj
jakiś ból, bo jest wynikiem konfliktu pomiędzy potrzebami, tęsknotami czy marzeniami jego uczestników a możliwościami ich zaspokojenia bądź zrealizowania.
Wymaga decyzji, które ujawniają, w jakiej relacji pozostają oni względem siebie.
Dramat stawia więc człowieka w sytuacji zależności oraz umiejętności poradzenia sobie z nią w ten sposób, by ochronić w pierwszej kolejności swoje życie,
w drugiej − swoją autonomię. Znamiona takiego dramatu posiada też sytuacja
wychowawcza (sytuację dydaktyczną – instytucjonalną pozostawiam na boku,
jako sytuację edukacyjnie wtórną).
W procesie już pozarodzinnego wychowania na straży osobowościowej autonomii dziecka i młodego człowieka stoi pedagog, który w swoich kompetencjach jest zobligowany do posiadania wiedzy na temat etapów rozwojowych
człowieka, przechodzonych przez niego kryzysów tożsamościowych, możliwych
zaburzeń i dewiacji. Tę wiedzę, a też i umiejętności metodyczne wnosi do relacji
pedagogicznej, postrzegając jednak siebie chyba bardziej jako sprawcę aniżeli
jej współuczestnika. Częściej bowiem zadaje sobie chyba pytanie: co ma zrobić,
aniżeli jaką funkcję w relacji z konkretnym dzieckiem (młodym człowiekiem)
odgrywa jego własny sposób przeżywania rzeczywistości, jakie są jego faktyczne
uczucia, a nie tylko deklarowane poczuciem powinności. Jaką posiada samoświadomość jako czynnika współwarunkującego przebieg tej relacji, a nie tylko
kogoś, kto ją aranżuje. Tego, co do niej faktycznie wnosi, a co myśli, że wnosi,
chce lub powinien wnieść.

Mała fenomenologia sytuacji wychowawczej
Sytuacja wychowawcza1 zakłada obecność i uczestniczenie w niej co najmniej
dwóch podmiotów. Nawet w sytuacji, kiedy pracuje się z grupą, w jej całościowym oglądzie i relacji można pozostać tylko przez chwilę. Waham się nawet
powiedzieć, czy to już jest relacja, czy raczej jakaś sytuacja prerelacyjna, zakładając, że relacja to wymiana ze wzajemnym zainteresowaniem „co u Drugiego?”.
1
Nawiązuję do tekstów mojego autorstwa: Wstępna charakterystyka sytuacji wychowawczej,
w: Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003, s. 137–141 oraz Antropologiczna podstawa wychowania, czyli sytuacja wychowawcza jako szczególne spotkanie dwóch osób, w: Pedagogika wiary,
Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 27–44.
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Na razie nazwałabym to jednostronną sytuacją komunikacyjną. Im dłużej jednak
„oglądam”2 grupę, tym bardziej wzrok mój i uwaga zatrzymują się na poszczególnych twarzach. Wyodrębniam zazwyczaj najpierw twarz, a wraz z nią postać
spośród członków grupy i patrząc na nią, mówię (choćby tylko wzrokiem): spostrzegam Ciebie w otoczeniu innych. Mówiąc językiem Gestaltu: z pola (tła)
grupy, sali, okoliczności wyodrębnia się „figura” osoby. Dzieje się to dzięki mojej
świadomie i intencjonalnie skierowanej uwadze. Jak z kolei postrzega mnie
„grupa”? Nie mogę tego stwierdzić, ani nawet zadać takiego pytania3, ponieważ
każdy członek grupy postrzega mnie odrębnie, na swój sposób: z perspektywy
swojego miejsca, doświadczeń biograficznych, przeżyć, intelektualnych zasobów
i zdolności, oczekiwań, wyobrażeń, aktualnych emocji itd. Jestem dla niego wyraźną figurą, ponieważ jestem „jedna” już w chwili, kiedy ja nie wyodrębniam
go jeszcze z grupy jako „osobowość”. Fenomen grupy polega jednak na tym, że
jakkolwiek jest jakąś całością, to nie posiada jako taka sprawczej podmiotowości.
Jedynie każdy „pojedynczy” człowiek posiada odrębność fizyczną i jest ona empirycznie sprawdzalna. W przypadku odrębności psychicznej sprawa jest jednak
bardziej skomplikowana, bo będąc w grupie, można jej nie dostrzegać i zlewać
swoją sprawczość z innymi członkami. Można jednak założyć, że u każdego pojawiają się oczekiwanie i potrzeba „bycia zauważonym” jako „Ja” i że każdy – bez
względu na to, czy bardziej świadomie, czy nie – manifestuje siebie jako siebie.
Taki sposób wzajemnego spostrzegania i doświadczania wynika z samej sytuacji
i można powiedzieć, że to jej „ukryty program” relacyjny. Zarazem też samo
uzmysłowienie sobie tego, że staję się dla drugiej osoby kimś znaczącym, stanowi
preambułę relacji pedagogicznej w wąskim rozumieniu procesu wychowania.
Od tego momentu mogę bowiem wzmóc intencję coraz bardziej świadomego
w niej uczestniczenia4. Jakie jest to znaczenie – nie wiem. Mogę tylko w toku
tworzonej z nim relacji dołożyć starań, by to znaczenie wspomagało integrację
jego osobowości oraz wzmacniało prawdziwe self.
Piszę w osobie pierwszej, ponieważ bazuję na osobistym doświadczeniu, które może jest też
bliskie innym pedagogom. Towarzyszy mi jednak przy tym przekonanie, że ma ono również
charakter ogólnoludzki.

2

3
Orzeka się to za pośrednictwem badań ilościowych, lecz ich rezultat jest wynikiem uśrednionym, więc nie można go identyfikować z pojedynczą osobą. Osoby, która uważałaby zgodnie
z wynikiem empirycznym, po prostu empirycznie nie ma. To jest dość znaczący paradoks badań empirycznych i tworzonej na ich podstawie uogólnień teorii, uniemożliwiający zastosowanie teorii w praktyce bez ponownego skonfrontowania jej ustaleń z konkretnym przypadkiem.

Posługuję się tu „szerokim” i „wąskim” rozumieniem procesu wychowania podanym przez
W. Cichonia, w którym kryterium odróżniającym oba te zjawiska jest udział w pedagogicznym
działaniu intencji, świadomości czy zamierzenia. W. Cichoń, Człowiek – wartości – wychowanie,
Wydawnictwo UJ, Kraków 1996, s. 113.

4
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Przygotowanie siebie do relacji
– uzasadnienie rozwojowe
Praca pedagoga (nauczyciela) wymaga więc oprócz wiedzy i umiejętności metodycznych przygotowania do umiejętności pozostawania w relacji pedagogicznej.
Obejmuje ono oczywiście kompetencje interpersonalne oraz intrapersonalne.
W prezentowanym tekście chcę skupić się na uzasadnieniu potrzeby rozwijania
kompetencji intrapersonalnych, jako tych, które w pierwszej kolejności warunkują jakość międzyludzkiej relacji, a w tym umiejętność radzenia sobie z własnymi
emocjami i uczuciami. Również dlatego, że codzienna świadomość mechanizmów i skryptów własnego funkcjonowania jest w gruncie rzeczy powierzchowna,
a wiedza o nich słabo dostępna, bo uwikłana w nieświadomą oczywistość przedrozumienia Vorurteil, oznaczający przed-sąd, nie ma jednak w ujęciu hermeneutyki znaczenia pejoratywnego. Jak pisze Hans-Georg Gadamer, „«Uprzedzenie»
to […] nie «błędny sąd», bo jego pojęcie może mieć pozytywne i negatywne
znaczenie”5. Oznacza ono to, że człowiek dysponuje pewnym wstępnym rozstrzygnięciem, które pozostaje w ukryciu przed pełnym rozumieniem świadomym,
lecz oddziałuje na nie, zwłaszcza na poziomie emocjonalnym. Są to oczywiste,
niesprawdzone przekonania, które zawierają ważne drogowskazy i dyrektywy
dla naszego życia. Żeby uzyskać metaogląd osobistych Vorurteili i uzyskać wyższy
stopień rozumienia6, potrzebne jest wielogodzinne i wielomiesięczne ich ćwiczenie oraz konfrontowanie na warsztatach rozwojowych, często psychoterapeutycznych, i superwizjach zawodowych7. Umiejętność dokonywania wglądów
we własne procesy psychiczne jest tu pedagogowi bardzo pomocna, lecz tak
naprawdę rozwojowa jest dopiero relacja konfrontująca go z drugim człowiekiem (uczestnikiem grupy rozwojowej, terapeutą czy superwizorem). W niej
bowiem można zobaczyć własne pułapki myślenia i emocjonalnego reagowania,
które tworząc i działając jak wewnętrzne struktury, będą tylko pozornie dziś
pełnić funkcję wspomagającą nasze codzienne „bycie w świecie”. Ich mechanizm i funkcja „ochrony życia i autonomii” mogą być tak silne i tak ukryte w głębszych, bardziej pierwotnych strukturach osobowości człowieka, że i w życiu
5

H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, Wydawnictwo inter esse, Kraków 1993, s. 260.

W ujęciu hermeneutycznym struktura procesu rozumienia jest spiralna i zarazem nawarstwiająca się.
6

Gadamer przytacza myśl Heideggera, pisząc, że „rozumienie uzyskiwane z metodyczną samoświadomością musi swych antycypacji nie tyle po prostu dokonywać, ile raczej je sobie
uprzytamniać, aby je kontrolować i uzyskiwać przez to od strony rzeczy samych rzeczywiste
zrozumienie”. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, dz. cyt., s. 259.
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dorosłym zadziałają intensywnie i zaburzająco, choć nieraz w sposób bardzo
zawoalowany.
Podsumowując ten etap analiz: w rozwoju kompetencji relacyjnych potrzebna jest samoświadomość osobistych rozwojowych ograniczeń i możliwości,
zaburzeń oraz deficytów, które paradoksalnie mogą stać się zasobami, jeśli zostaną uświadomione, „przepracowane emocjonalnie i intelektualnie” i staną się
integralną, twórczą cząstką mojej nieidealnej osobowości. Chodzi tu przede
wszystkim o ćwiczenie umiejętności rozpoznawania własnych, powstających na
przestrzeni kolejnych lat mechanizmów obronnych. W psychoterapii Gestalt noszą one nazwę mechanizmów unikania kontaktu i pozostają w ścisłym związku
z cyklem zdrowego doświadczania8. W moim przekonaniu ta perspektywa interpretacyjna jest szczególnie przydatna pedagogom, sednem ich pracy jest bowiem
umiejętność pozostawania w kontakcie z człowiekiem. W tym ujęciu jakość relacji
z drugim jest tym lepsza, im lepsza jest jakość kontaktu z samym sobą. Również
jednak i w przypadku rozwoju osobistego realizowanego w ramach modalności
Gestalt podstawą jest wiedza z zakresu rozwoju człowieka wypracowana przez
lekarzy i psychoterapeutów oraz badaczy z nurtu psychodynamicznego.
Reakcje emocjonalne, silnie utrwalone pod wpływem powtarzających się
bodźców, mogą w określonej sytuacji „dzisiaj” powodować regres i powrót do
wyuczonego w dzieciństwie sposobu radzenia sobie z konfliktami i napięciami
(np. wściekłości, bezsilności, rozpaczy, poczucia winy, czy też poczucia bycia
porzuconym, lęku czy znieczuleniu). Tym samym reakcja dorosłego człowieka
nabiera znamion reakcji z wcześniejszych etapów jego rozwoju. Zregresowane
tak silnym i nieświadomym uczuciem (emocją) zachowanie staje się stereotypowe,
zgodne z utrwalonymi w dzieciństwie mechanizmami i są automatycznie (nawykowo) przenoszone do sytuacji pedagogicznych. Zazwyczaj w dobrej intencji
i z głębokim przekonaniem o słuszności własnego postępowania. To, czego nauczyliśmy się jako dzieci w relacjach z dorosłymi, zwłaszcza matką, a potem
ojcem i innymi znaczącymi osobami (autorytetami), staje się gwarantem naszego
bezpieczeństwa w życiu dorosłym i chęcią przeszczepienia tego innym. Jest naszym Vorurteilem, który w różnych sytuacjach może nas wspierać, lecz zarazem
też i nam szkodzić, chociażby poprzez ograniczenie inicjatywy, nadmierną ostrożność czy lękowe imaginacje. Ważne jest to, by to nie „przedsądy” i emocjonalne
nawyki nami wodziły, lecz byśmy mając do nich dostęp, mogli świadomie korygować własne postawy i postępowanie. To jednak nad czym tak naprawdę pracujemy, to nasz charakter, który Martin Siems w książce na temat focusingu
przedstawił w następujący sposób: „Charakter jest uporządkowaną strukturą
danej osoby, organizującą się wokół określonych, podstawowych doświadczeń
8

Zob. W. Żłobicki, Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt. O wspieraniu rozwoju osoby, Ofi-
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i wynikających z nich podstawowych założeń na temat siebie i świata. Porządek
ten wyraża się poprzez naszą psychikę, budowę ciała, oddech, zachowanie,
poprzez rodzaj naszych związków z ludźmi, wybór zawodu i środowiska. Jego
istotą jest podstawowy system przekonań, który najczęściej nie całkowicie sobie
uświadamiamy. Ale właśnie dlatego, że nieuświadamiany, system ten może z wielką
mocą wpływać na całe nasze życie”9. Jest bowiem „[…] wielka różnica między
sytuacją, w której mamy charakter, a sytuacją, w której charakter ma nas”10.
Psychoterapeuci różnych modalności (psychodynamicznej, behawioralno-poznawczej, humanistycznej czy systemowej) zgodnie stwierdzają, że podstawowa w rozwoju człowieka jest jakość relacji, których doświadcza od momentu
poczęcia. Nieadekwatne wychowawczo reakcje i działania uniemożliwiają dziecku,
a w każdym razie utrudniają mu i zniekształcają najbardziej optymalny dla jego
osobowości sposób twórczego zaadaptowania się do wymagań rozwojowych
konkretnego etapu, a następnie satysfakcjonującego przejścia przynależnego
mu w tym okresie życia kryzysu. Satysfakcjonującego, to znaczy takiego, że
emocje, umysł i zachowanie harmonijnie działają na rzecz integracji osobowości,
stając się dla niego wewnętrzną podporą w kolejnych trudnych sytuacjach życiowych. Żeby jednak przeżyć, organizm znajduje własne sposoby radzenia sobie
z deficytami wychowawczymi, czyli z tym, czego nie dostał od rodziców lub
dostawał w formie zaburzonej (np. nadmiernej miłości macierzyńskiej, albo wymagań stawiających go przed zadaniami przeciążającymi ponad miarę).
Stephen M. Johnson uważa, że problemy, z jakimi dziecko konfrontuje się
na każdym etapie rozwoju, są tak ważne, że nie może ono sobie z nimi poradzić
„raz na zawsze” i potem przejść do następnego etapu. Raczej jest tak, że radzi
sobie z nimi „na miarę swoich możliwości”, posiadając przy tym dość ubogie
instrumentarium. „Gdy konfrontacja ta ma charakter urazowy, wczesne rozstrzygnięcia mają skłonność do usztywniania się i stają się oporne na zmianę.
W proponowanym modelu owe wczesne rozwiązania mają często realnie adaptacyjny charakter, biorąc pod uwagę ograniczenia środowiskowe i ograniczenia
w zakresie indywidualnych możliwości, a ich rezultatem niejednokrotnie jest
niedoskonała ucieczka przed traumatycznymi doznaniami”11. W życiu dorosłym
te niedoskonałe, usztywnione reakcje emocjonalne mogą z powrotem uruchamiać się, ilekroć powtórzy się podobna sytuacja problemowa.
Dla zobrazowania problemu w zakresie możliwym w tym opracowaniu,
przedstawię cztery pierwsze (z siedmiu) etapy rozwoju wraz z przynależnymi
M. Siems, Ciało zna odpowiedź, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2006,
s. 65.

9

10

Tamże, s. 87.

11

S.M. Johnson, Style charakteru, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998, s. 23.
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im konfliktami, potrzebami rozwojowi i powstającymi (w wyniku niewystarczających relacji opiekuńczych i wychowawczych) zaburzeniami12. Poszczególne
etapy rozwoju charakteru człowieka w latach od 0 do 2 lat omówię, korzystając
w głównej mierze z opisu Stephena M. Johnsona oraz Luise J. Kaplan13. Okresy,
które przybliżę, Johnson nazwał następująco: dziecko znienawidzone, dziecko
porzucone, dziecko zawłaszczone, dziecko wykorzystane. Ich charakterystyka
będzie bardzo ramowa i z konieczności w tym miejscu uproszczona, niemniej
wskazująca możliwe konsekwencje deficytów rozwojowych dla późniejszego
funkcjonowania człowieka dorosłego.

Jak to mogło być, kiedy byliśmy bardzo, bardzo
małymi dziećmi…
Dziecko znienawidzone – odebranie sobie prawa
do egzystencji
Przychodzące na świat dziecko jest całkowicie zależne od opiekunów i zdarza
się, że dorośli nie cieszą się z jego narodzin, a wręcz mogą być nastawieni wrogo.
A to, czego człowiek potrzebuje w tym okresie najbardziej, to poczucie bezpieczeństwa, które równa się przyjęciu, fizycznej bliskości, ciepłu, łagodnemu głosowi, ukołysaniu, obejmowaniu, otulaniu, dobrym dłoniom. Potrzebuje czuć, że
to miejsce, w którym jest, jest bezpieczne, a te bezkształtne istoty, których energie
i emocje czuje wokół siebie i na sobie, chronią jego życie. To pierwsze odczucie
„tu gdzie jestem, jest bezpiecznie” zapisuje się oczywiście w mózgu, lecz dostępne
jest poprzez ciało. To ono daje sygnał również w dorosłym życiu o tym, czy drugi
człowiek (grupa) są środowiskiem, w którym jest miejsce na bezwarunkową
ufność oraz poczucie ważności własnego istnienia. Deficyty w obszarze tego
pierwotnego bezpieczeństwa dają o sobie znać w dorosłym życiu dokładnie w ten
sam sposób: u innych spostrzegam wrogość, a u siebie przestrach, lecz to prze„Zaburzenie” nie jest pojęciem ocennym ani pejoratywnym, lecz wyłącznie opisowym,
wskazującym na funkcjonalne zniekształcenie optymalnego rozwojowo procesu. Trudno jednak w rzeczywistości o taki proces, bo oznaczałoby to, że dziecko miałoby idealnych (bardzo
dojrzałych emocjonalnie) rodziców. A to raczej się nie zdarza. Donald Winnicott pisał, że dobrze jest, jeśli matka jest „wystarczająco dobrą matką”, która odpowiada na potrzeby dziecka.
Matka „idealna” przecież nie istnieje, a matka uważająca się za idealną, już wykazuje znamiona
zaburzenia osobowości.

12

13

L.J. Kaplan, Stałość i oddzielenie. Od niemowlęcia do odrębnej jednostki, Centrum pracy
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strach na bardzo głębokim poziomie na tle lęku o swoje życie, więc to raczej
przerażenie i złość.
„Chroniczny strach staje się trudnym do zniesienia stanem, w którym prowadzi się życiową grę, podobnie jak z chroniczną złością. Co więcej, złość ta
prowokuje odwet odbierany przez dziecko jako zagrażający jego życiu. W tej
sytuacji dziecko zwraca się przeciwko sobie, tłumi naturalne emocje i posługuje
się dostępnymi w tym początkowym okresie życia bardzo prymitywnymi mechanizmami obronnymi, aby radzić sobie z wrogim światem”14.
Nienawiść czy niechęć, jakie nabywa dziecko, nie są jednak jego niechęcią
czy nienawiścią. Są niechęcią i nienawiścią jego opiekunów. Ponieważ nie może
ich jednak wyrazić, bo to byłoby podwójnie zagrażające życiu, kieruje je przeciw
sobie. „Nienawiść opiekującego się nim rodzica staje się przedmiotem introjekcji
i zacznie tłumić życiowe siły organizmu – ruchy i oddech staną się skrępowane
i wykształci się mimowolne napięcie w muskulaturze, służące do powstrzymywania sił życiowych”. Te reakcje ciała będą dawać o sobie znać i w dorosłym życiu,
w sytuacjach, które dana osoba odczyta jako zagrażające jej istnieniu. Jej podstawowymi skryptami reakcji emocjonalnych staną się (jak wykazują relacje osób
z tego typu doświadczeniem) zwroty: „coś musi być ze mną nie tak” i „nie mam
prawa do życia”. Przy takiej postawie emocjonalnej i zarazem relacji wobec
samego siebie, w której człowiek sam sobie odbiera prawo do egzystencji, bardzo
trudno będzie pedagogowi wskrzesać poczucie ontologicznej wartości własnej
egzystencji. Zwłaszcza takiemu pedagogowi, który sam jeszcze nosi w sobie to
przerażenie i nie wie, skąd ono pochodzi, ani jak sobie z nim radzić. Na dodatek,
kiedy działa ono przeciwko niemu, a nie stało się jego, jakkolwiek tragicznym,
to zintegrowanym, biograficznym zasobem.

Dziecko porzucone
– odebranie sobie prawa do potrzebowania
Kolejny etap to nauka „ufnego oczekiwania” na zaspokojenie potrzeby przede
wszystkim „bycia nakarmionym”, zarówno pokarmem, jak i opieką. Matka w tym
czasie zostawia dziecko na jakiś czas i odchodzi od niego. Jednakże „[…] wielokrotnie pozostawiane samemu sobie niemowlę ostatecznie zrobi wszystko, co
w jego mocy, aby zaadaptować się do sytuacji rozczarowania i porzucenia”15.
Odchodzenie matki i spowodowany tym brak jej dostępności może mieć przyczynę w różnych sytuacjach życiowych i niekoniecznie być związany z jej
14

Tamże, s. 105.

15

Tamże, s. 139.
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oziębłością czy zaniedbaniem, jednakże dziecko nie jest świadome powodu
opuszczenia. Chronicznie powtarzający się żal i ból powodują, że gdy frustracja
z nimi związana jest nie do zniesienia, człowiek skieruje agresję przeciwko sobie
i zaprzeczy swoim potrzebom, wytwarzając w przeświadczenie: „Jeśli nie będę
niczego potrzebował, nie będę też przeżywał frustracji”. W tym okresie (około
7. m.ż.) lęk przed unicestwieniem zmienia się w lęk przed utratą opiekuna.
W obawie przed nią dziecko wycofuje swoją potrzebę potrzebowania. Zaowocuje
to w późniejszym życiu lękiem przed samotnością i porzuceniem, a przede wszystkim nieznajomością własnych potrzeb. Osoba taka posiada z jednej strony słabo
wykształconą zdolność do proszenia o pomoc, a z drugiej cechuje ją nadopiekuńczość oraz wyobrażenie znajomości potrzeb innych osób, a tym samym ich
„przekarmianie”, zarówno jedzeniem, jak i czułością. Takim osobom też trudno
siebie „nakarmić”, więc często wobec innych będą reprezentować postawę roszczeniową. W tym okresie też bliskość z matką/opiekunką staje się źródłem
przyjemności i prototypem relacji emocjonalnych. „Jeśli tylko jest ona przy nim
rzeczywiście, doświadczenie kontaktu przemienia się w świat cudów, wydarzenie chyba najbliższe rajowi na ziemi!”16.

Dziecko zawłaszczone
– odebranie sobie prawa do bycia odrębnym i słowa „nie”
Dziecko około 10. m.ż. przechodzi chyba najpoważniejszy dla rozwoju swojej
tożsamości konflikt17 zachodzący pomiędzy poczuciem jedności z matką a po16

W relacji dziecko−dorosły dziecko w tym okresie życia jest całkowicie zależne. Takiego
rodzaju zależności doświadcza od chwili poczęcia i już od tej chwili potrzebuje troskliwej
opiekuńczości. Dziecko karmi się tym, co dostaje i adaptuje zgodnie ze swoimi genetycznymi
możliwościami i ograniczeniami. Zachodzi to na poziomie biologicznej organizacji komórki
i już wtedy konstytuują się najbardziej nieświadome mechanizmy późniejszego funkcjonowania. Okres płodowy to najbardziej zależny okres życia człowieka. W chwili przychodzenia na
świat, który to moment jest autentycznym doświadczeniem granicznym − traumatycznym,
człowiek poprzez odcięcie pępowiny uzyskuje swoją odrębność fizyczną. Lecz nadal pozostaje
w zależności emocjonalnej, którą odbiera poprzez ciało. Potrzebuje przytulenia, ciepła, dotyku.
Reaguje emocjami zależnie od nasilenia głosu, intencji wypowiadanych słów, wchłania w siebie
całym ciałem emocjonalną atmosferę otoczenia. Zależnie od niej niepokoi się lub uspokaja,
trwoży lub czerpie z niej przyjemność i wyraża jako radość. Sferą pośredniczącą w tej relacji
jest przede wszystkim ciało: dziecka i matki/dorosłego. Kaplan pisze, że korzenie dorosłej
dialogicznej miłości sięgają bezwarunkowej miłości matki, w której dziecko doświadcza błogiego z nią zespolenia i jednocześnie uczy się oddzielania od niej i doświadczania własnej
odrębności i tego, że jest sobą i nikim innym. „Wszystkie późniejsze miłości i dialogi będą
próbą pogodzenia tęsknoty za przywróceniem błogiej jedności z równie silną potrzebą odrębności i własnego Ja. Pogodzenie tych dążeń Kaplan nazywa stałością”. Zob. L.J. Kaplan,
Stałość i oddzielenie. Od niemowlęcia do odrębnej jednostki, dz. cyt., s. 15.

17

174

Tamże, s. 143.
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trzebą indywiduacji, czyli odseparowania się od niej. Silne przywiązanie dziecka
do matki (symbioza) i absolutne uzależnienie od niej daje dziecku poczucie, że
jest ono tak jak ona wszechmocne. Że tak jak ona wobec niego, tak i ono wobec
świata może „wszystko”. Pojawiająca się naturalna potrzeba indywiduacji wyraża
się potrzebą eksplorowania otoczenia i samoistnego oddalania się od matki. Jednocześnie utrzymuje się silna potrzeba jej bezpiecznej bliskości. Ciekawość
świata prowokuje do separacji, lecz jednocześnie wywołuje lęk. Bliskość jest
bezpieczna, lecz zakaz separowania się i bycia coraz bardziej autonomicznym
nie pozwala na zaspokojenie ciekawości, potrzeby ruchu, poznawania tego, że
„nie jestem mamą”. Zbyt duża bliskość (zwłaszcza gdy matka jest lękliwa) staje się
więc również zagrażająca, bo pochłania i zawłaszcza budzącą się samodzielność.
„Lękliwa, nadmiernie opiekuńcza matka będzie konsekwentnie sygnalizować, że takie próby inicjacji są niebezpieczne, a dziecko niezamierzenie dokona
introjekcji tej ogólnej, przesyconej lękiem, perspektywy spojrzenia”18. Każda
więc próba samoekspresji będzie przesycona tym lękiem i niepewnością. Trudno
wtedy rozpocząć bardziej samodzielne życie w grupie, wśród obcych. Będzie
kłopot najpierw z pozostawaniem w przedszkolu, a potem z dorosłym opuszczaniem domu i rodziców, na kolejnych etapach życia. Trudna też będzie chwila,
kiedy matka umrze.
W tym okresie rozwija się u dzieci poczucie niezależności oraz następuje
odkrywanie wspaniałego świata „nie”. „Podobnie jak młodzież przez zainteresowanie głośną muzyką i ekstrawaganckimi fryzurami, dzieci w fazie ponownego
zbliżenia zaczynają dowodzić swojej autonomicznej tożsamości poprzez demonstrowanie opozycyjnego zdania”19. Od tego, jak otoczenie zareaguje na różne,
swobodne formy ich autoekspresji i jednoczesne poszukiwanie nowych form intymności i bliskości, będzie zależeć podstawowe samopoczucie dziecka, przekonanie
o własnej wartości i zdolność do afirmacji i akceptacji własnej indywidualności.
Prawidłowe przeżywanie kolejnych faz rozwojowych, takich jak faza symbiotyczna, a potem faza indywiduacji–separacji, tworzy grunt do harmonizowania
wewnętrznych konfliktów w późniejszym wieku, a przede wszystkim umożliwia
empiryczne konfrontowanie swoich wyobrażeń z otaczającą rzeczywistością.
Kaplan zaznacza, że: „Dziecko, które przeżyło fazę symbiotyczną, zwykle zdołało
wykształcić w sobie poczucie «wewnętrznej matki». Może więc zrobić konieczne
kroki ku osobistej niezależności i odrębnej tożsamości”20.

18

S.M. Johnson, Style charakteru, dz. cyt., s. 174.

19

Tamże, s. 175.

20

L.J. Kaplan, Stałość i oddzielenie. Od niemowlęcia do odrębnej jednostki, dz. cyt., s. 20.
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Dziecko wykorzystane – odebranie sobie prawa do bycia
„tym, kim jestem” (wiek około 2 lat)
Zrozumienie mechanizmu „bycia wykorzystywanym” przez dorosłych oraz procesu rozwijania się osobowości narcystycznej umożliwia pojęcie „rany narcystycznej” oraz płynący ze strony opiekunów bardziej lub mniej jawny przekaz:
„Nie bądź tym kim jesteś, bądź tym, kim ja chcę, abyś był. To kim jesteś, rozczarowuje mnie, zagraża mi, złości mnie i nadmiernie mnie pobudza. Bądź tym,
kim chcę, abyś był, a będę Cię kochał”21. Dziecko potrzebuje w tym coraz więcej
przestrzeni dla swojej spontaniczności, lecz jednocześnie potrzebuje stawiania
mu nie niszczących jej granic. Czuje się jeszcze „wielkie i wszechmocne” wielkością matki i przekonaniem, że „ono, tak jak ona, może wszystko” i jednocześnie
doświadcza swoich granic. Mogąc coraz bardziej samodzielnie eksplorować
świat, odczuwa jednocześnie płynące z jego strony momenty mu zagrażające.
Pojawiają się one wraz ze świadomością własnej bezsilności oraz podatności
na zranienie. Potrzebuje wtedy szczególnej dozy „dostrojonego zrozumienia,
sympatii, oddźwięku, odzwierciedlenia i szacunku”. Jest to też etap szczególny, tak zwanej kateksji narcystycznej, w której dziecko wykorzystuje rodziców,
a zwłaszcza matkę do formowania swego self. Nie posiadając jeszcze swego
„ja”, uczy się od niej reakcji emocjonalnych i identyfikuje się z nimi. Jakaś
osoba, w tym przypadku matka, jest narcystycznie katektowana, „gdy staje się
celem zaangażowania lub przywiązania kogoś, kto nie dostrzega, że ma on
samodzielne centrum życia i aktywności. Jego znaczenie wiązane jest jedynie
z faktem bycia częścią czyjegoś życia, ma wartość odnajdywaną tylko w odniesieniu do drugiej osoby i w pewnym sensie ma on bezwarunkowo zaspokajać
czyjeś potrzeby”22.
Okres jest ten szczególnie trudny wychowawczo, bo dojrzały opiekun musi
pomieścić w sobie kilka procesów: 1) zezwolić na zaistnienie kateksji i pozwolić,
by dziecko wykorzystało go do określenia swego „wyłaniającego się odrębnego
self”23; 2) postawić granice; 3) i musi wreszcie w sposobie postępowania dać
podstawowy „przekaz, że dziecko jest w porządku, że jest akceptowane i kochane
takie, jakie jest”24. Dziecko potrzebuje zobaczyć wartość swojego przeżywania
w dorosłym i dlatego tak ważne jest tu odzwierciedlenie, co wyraża się w spokojnym nazywaniu tego, co dziecko przeżywa: czy się złości, czy smuci, czy lęka,
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S.M. Johnson, Style charakteru, dz. cyt., s. 204.
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Tamże, s. 208.
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Tamże.
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Tamże, s. 209.
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czy raduje, czy się czegoś brzydzi. Samo z siebie się tego nie dowie. Jego przeżycia są autentyczne, a ponieważ powstają w związku z nowymi sytuacjami,
wymagają najpierw objaśnienia, a przeżywający je i niepotrafiący sobie z nimi
poradzić mały człowiek potrzebuje egzystencjalnego wsparcia i informacji: „to,
co przeżywasz, jest ludzkie, nazywa się tak i tak, jestem przy Tobie i kocham Cię”.
Zbudowanie dla dziecka poczucia bezpieczeństwa jest tu sprawą podstawową.
Dziecko identyfikuje się bowiem najpierw z komunikatem i wytworzonym przez
niego polem emocjonalnym, po to, by dopuścić w sobie w ogóle takie uczucia,
a dopiero później uczyć się tego, co można robić z różnymi przeżyciami i tym,
jak reagują na nie inni. To jest ten moment, kiedy można by powiedzieć językiem Martina Bubera, że człowiek pozostając w akceptującym byt jako taki Pradystansie, umożliwia sobie zobaczenie samodzielnego (rosnącego i uczącego się
doświadczania siebie) Naprzeciw i dopiero wtedy wchodzi z nim w relację25.
Johnson pisze, że to taki rodzaj akceptacji, jaki w życiu dorosłym przejawiają
wobec siebie szczerze kochający się partnerzy, doceniając „wspaniałość drugiej
osoby” i jednocześnie wspierając się „w akceptowanych słabościach”26.
W relacjach wychowawczych kateksje narcystyczne są dość częste. W środowisku pedagogów chyba najbardziej znaną pozycją jest Dramat udanego dziecka
Alice Miller27. Dramat „udanego dziecka” polega na tym, że żyje, realizując potrzeby innych, przyjmując je za własne, nawet o tym nie wiedząc. Doświadcza
tylko permanentnego stanu niezadowolenia i frustracji, ciągle mu czegoś brakuje,
a zwłaszcza tęskni za uczuciami, za spontanicznością i całą energię przeznacza
na utrzymanie wizerunku. Czasami staje się tyranem, kiedy nieustająco szuka
w otoczeniu swojego potwierdzenia i dodatkowo zaprzęga innych do pracy w tym
celu. Przekazy charakterystyczne to: „jestem tym, kto żyje zgodnie z moim obrazem i moją koncepcją siebie”, a też „ważniejsze jest, by dobrze wyglądać i dobrze
o sobie myśleć, niż aby dobrze się czuć”28. W głębi duszy jest pustka, brak wewnętrznej szczerości i przeogromny lęk przed zdemaskowaniem słabości, z którą
jest identyfikowana wrażliwość oraz uczucia. Ich przeżywanie jest bowiem zagrażające. Im silniej też została zbudowana kompensacja zaprzeczonego „prawdziwego self” poprzez fałszywe self − zgodne z oczekiwaniami i projektami otoczenia
− tym trudniej spotkać się ponownie z dzieckiem, które nie wie, bo dopiero się
uczy siebie i w swej spontanicznej aktywności rozpoznaje, jakie jest, co i kiedy
przeżywa, gdzie są granice, a gdzie możliwości, kiedy jest przyjemnie, na co
trzeba uważać, a czego jeszcze nie wolno.
25

M. Buber, Pradystans i relacja, w: Ja i Ty, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1992, s. 127.

26

S.M. Jonson, Style charakteru, dz. cyt., s. 209.

27

A. Miller, Dramat udanego dziecka. W poszukiwaniu siebie, Media Rodzina, Poznań 2007.

28

S.M. Jonson, Style charakteru, dz. cyt., s. 222.
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Zakończenie
Każdy etap przypada na określony wiek, a nierozwiązany optymalnie konflikt
danego okresu zazwyczaj jest wzmacniany w kolejnych, powodując nawarstwianie się mechanizmów obronnych/unikania kontaktu. Przyczynia się do tego
w sposób znaczący postawa rodziców, którzy z dużym prawdopodobieństwem
powielają swoją relację z dzieckiem zgodnie z osobistym wzorcem tego, jak rozumieją wychowywanie dziecka i jak je sami przeżywali. Wzorzec ten im samym
umożliwił lepszą lub gorszą adaptację do środowiska, a obecnie też zapewnia
przynależność do grupy (czyli poczucie bezpieczeństwa). Jest więc wzorzec ten
chroniony, a sztywność jego obrony zależy od stopnia nie tyle intelektualnego,
ile emocjonalnego oddzielania się od pierwotnej rodziny i usamodzielniania,
a także od umiejętności elastycznego łączenia tego, co dorosły człowiek chce
zabrać ze swego dzieciństwa z tym, jak chce aktualnie kształtować swoje obecne
życie.
Branie odpowiedzialności za swoje działania i ich konsekwencje jest odniesieniem społecznym, lecz u jego podłoża leży sposób emocjonalnego i intelektualnego opracowywania tej rzeczywistości oraz reagowania. Należy do niego
wyuczony sposób emocjonalnego reagowania na określone sytuacje zewnętrzne.
Tych reakcji każdy uczy się, a przetwarza je tak, by przede wszystkim chronić
swoje życie. Ta ochrona w sytuacji bezwzględnej zależności, w jakiej jest dziecko,
ma charakter adaptacyjny. Sposób i jakość tej adaptacji są bardzo indywidualne.
To, co powstaje „na styku” genetycznych i wrodzonych dyspozycji dziecka a bodźcami zewnętrznymi, pozostaje tajemnicą indywidualnego rozwoju każdego z nas.
Znany jest tylko biologiczny, instynktowny kierunek: przeżyć. Oznacza to nieraz
mobilizację każdej cząstki energii życiowej na wytworzenie w sobie poczucia
bezpieczeństwa. Najbardziej pierwotnym mechanizmem jest ponowne „zlanie
się” z tą, która dała życie. Czyli ponowna symbioza i brak pozytywnej separacji.
Lecz separacja i tak następuje, z tym, że naznaczona permanentną już potrzebą
i poszukiwaniem jej zaspokajania konfluencyjną bliskością drugiego człowieka.
W życiu dorosłym może to się przejawiać „ukrywaniem” w grupie, poczuciem,
że jest się w grupę „wtopionym”, bez posiadania własnego stanowiska, a nawet
poczucia, że można takie posiadać. Odłączenie i dzisiaj może być w przeżyciu
danej osoby śmiertelnie zagrażające, bo taki był pierwszy zapis biograficzny na
mózgowej matrycy jej osobowości. A zgodnie z psychoanalitycznymi teoriami
rozwoju potrzeba zachowania poczucia bezpieczeństwa może istnieć nawet za
cenę własnej osobowości.
Z tego to względu praca psychopedagogiczna i psychoterapeutyczna z dorosłymi osobami, otwartymi na poszerzanie świadomości własnego charakteru
i zaciekawionymi tym, jak się on tworzył od momentu narodzin (a nawet i w okre178 sie prenatalnym) w połączeniu z rodzinnymi skryptami, jest tak potrzebna i war-
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tościowa. W dodatku, w ramach tworzenia bardziej adekwatnego i serdecznego
środowiska wychowawczego, pedagog ma proponować „sobą” doświadczenia
korekcyjne. Wiąże się to z umiejętnością przyjmowania odpowiedzialności za
osobisty sposób przeżywania tej rzeczywistości, związany na przykład z: poczuciem prawa do zabierania głosu, podejmowaniem własnej inicjatywy oraz decyzji,
zdolności do rozstawania się z bliskimi, słuchania, respektowania i przyjmowania odmiennych od swojego stanowisk innych osób czy radzenia sobie ze złością. Jeśli zaś przykładowa separacja w doświadczeniu pedagoga nie zaistniała
prawidłowo, to raczej będzie on od wychowanka oczekiwać przytakiwania, a nie
potwierdzania odrębności poprzez różnicowanie i dopiero później świadome
poszukiwanie tego, co może być wspólne, albo co może wybrać jako autorytet.
Dobrze by się więc stało, gdyby uważność wobec siebie i przynajmniej ciągłe
superwizowanie swojego postępowania wynikały z osobistej potrzeby pedagoga
i w ten sposób weszły do jego standardów zawodowego przygotowania i rozwoju.
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PROF. ZW. DR HAB. ANDRZEJ RADZIEWICZ-WINNICKI
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

PLANOWANIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH
I EDUKACYJNYCH W DOBIE ZMIANY
SPOŁECZNEJ
Przedstawiając w prezentowanym intencjonalnie przygotowanym do druku
artykule, niektóre szczegółowe problemy o istotnym − przynajmniej dla mnie
− znaczeniu staram się po części powiązać ze ścisłą filozofią nauki jako próby
generowania przez pedagogów teoretycznej metodologii nauk społecznych na
praktykę humanistyczną, która to perspektywa znajduje uznanie w indywidualnej wizji Profesora Stefana Kwiatkowskiego1.
Ta wiedza wydaje się użyteczna, pozwala bowiem na zagwarantowanie
społecznościom lokalnym podejmowania ostatecznych rozstrzygnięć we wszelkich kwestiach wiążących się z organizacją życia publicznego na ich terenie
przy równoczesnym wykorzystywaniu środków z puli centralnej (państwowej)
w sposób racjonalny. Ponadto pozwala udzielać wszechstronnej odpowiedzi na
pytanie: „Co możemy zrobić, by prolongować władzom centralnym strukturalną
szansę na oczekiwane i rzetelnie wiarygodne podejmowanie określonych decyzji,
które nie są możliwe bez świadomego i odpowiedzialnego upoważnienia do ingerencji władz i struktur lokalnych modyfikujących dotychczasowe tradycyjne
przedsięwzięcia?
Transformacja, do której nawiązuję, to w zasadzie kwestia, tak przynajmniej twierdzę, planowania procesu pedagogicznego, co nie doczekało się szerszych analiz, zwłaszcza w blisko trzydziestoletnim okresie tworzenia nowego
A. Radziewicz-Winnicki, Żywiołowość nadchodzącej współczesności a szanse na homeostazę
społeczną. Studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra
2014, s. 54–74.

1

180

P L A N O WA N I E D Z I A Ł A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I E D U K A C Y J N Y C H . . .

ładu postmonocentrycznego. A przecież proces pedagogiczny, jak przed laty
oceniał Jan Poplucz, jest jednym z warunków wszelkiej sprawnej, a więc pedagogicznej działalności wychowawczej ściśle wiążącej się z socjalizacją jednostki.
Proces ów, jako działalność intencjonalną, wyznaczają odpowiednie cele, których realizacja przebiega w swoisty sposób. Podstawą zaś zorganizowanej działalności jest planowanie. Efektywne wychowanie wymaga oprócz autorytetu
wiedzy i umiejętności pedagogicznych, a więc rozumienia celów wychowania,
przede wszystkim ich konkretyzacji, racjonalnego nadzoru nad warunkami
współuczestniczącymi w procesie wychowania, organizowania (stymulowania)
czynności sprawczych, przewidywania różnych sytuacji (scenariusze następstw)
oraz ogromnej wiedzy wiążącej się ze skutkami naszych intencjonalnych zabiegów2.
Na szczęście, pomimo wieloletniego lansowania socjalistycznej doktryny
edukacji państwowej, w której obowiązywała „zasada transmisji”, nie odniesiono
w tej dziedzinie znaczących sukcesów. Przypominamy, że podjęto się próby
wdrożenia określonej doktryny, w której explicite z samego założenia istniała
nieprzezwyciężalna sprzeczność tkwiąca w przekonaniu, że niezbywalny interes
państwa jest oparty na konstytucji dobrej, właściwej, pozytywnej i słusznej. To
zaś wymaga bezwzględnie kształtowania określonych postaw proobywatelskich,
w wyniku których urabiany miał być Ja – człowiek jako obywatel, utożsamiający
się z interesami państwa. W tych warunkach niezbywalny interes państwowej
wspólnoty społecznej wymaga ukształtowania określonych państw (przedmiotów) prospołecznych, proobywatelskich. A przecież niezbywalne prawo naturalne
Ja – człowieka domaga się wyzwalania tych elementów osobowości, które umożliwiają stawanie się osobą ludzką. Ja − człowiek jest tożsamy z samym sobą i jako
taki nie będzie odwoływać się do kulturowo kształtowanych przedmiotów społecznych czy doktrynalnie urabianych cech proobywatelskich3. W dalszej części
wywodu autor stwierdza między innymi, że „[…] nauczyciel i wychowawca
stanowili zaledwie pas transmisyjny, będąc zobligowanymi do realizowania
postulatów i dezyderatów ośrodków centralnych władzy państwowej (ujętych
w programach, instrukcjach, zaleceniach, a także nakazach, zakazach), które były
przekazywane uczniom (wychowankom) w ramach procesu edukacyjnego. Był
to proces nastawiony na odtworzenie (matrycowanie) centralnie określonej wizji
świadomości obywatela-patrioty, człowieka wspólnoty ludowego państwa. Reprezentanci kontroli ośrodków państwowych – urzędnicy ministerialni i kuratoryjni
– zajmowali się wyłącznie egzekwowaniem poprawności wdrażania zaplanowa2

J. Poplucz, Planowanie działań pedagogicznych w zakładzie pracy, IWZZ, Warszawa 1981, s. 5–9.
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nego uprzednio programu wdrożenia przedmiotów obywatelskich wśród reprezentantów socjalistycznej wspólnoty”4.
We współczesnej Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku wspomniano wyłącznie o planowaniu wyników jako sposobu planowania dydaktycznej pracy
nauczyciela oraz planach życiowych młodzieży5.
Jacek Wódz6 podaje, że planowanie to celowa działalność władcza polegająca między innymi na kształtowaniu przyszłości zgodnie z celami i ideałami społecznymi wyrażonymi przez reprezentantów władzy. Jest to dość uproszczona
(operacyjna wręcz) definicja – tak twierdzi sam autor – ale oddaje istotę społecznych procesów planowania. Nie wolno natomiast utożsamiać planowania
z prognozowaniem społecznym, na przykład samych procesów ekonomicznych.
Najczęściej dzieli się planowanie ze względu na przedmiot, który ma podlegać
przeobrażeniom celowym i wydziela się zwykle: planowanie przestrzenne (urbanistyka), planowanie gospodarcze (ekonomia) oraz planowanie społeczne (poszczególne dyscypliny nauk społecznych). Społeczne funkcjonowanie przestrzeni może
być odzwierciedlone w planach regionalnych, zarówno społecznych, jak i gospodarczych. Wynika to z założenia, że uruchamianie inicjatyw oddolnych do realizacji pewnych zadań planowych wymaga zapoznania się z opiniami i ocenami
mieszkańców danej społeczności lokalnej na temat trybu i sposobu zagospodarowania ich przestrzeni. Dlatego właśnie w planach regionalnych oraz zlecanych (chociaż niezbyt powszechnie i na ogół bez współudziału pedagogów)
ekspertyzach i opracowaniach naukowych dotyczących lokalnego i regionalnego
planowania uwzględnia się oceny członków danej zbiorowości społecznej.
Planowanie społeczne bywa w naukach społecznych często przeciwstawiane
planowaniu indywidualnemu. Jest to termin stanowiący przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Poszczególne dyscypliny bardzo różnie definiują samą istotę i zakres tego szerokiego pojęcia. W literaturze można spotkać
takie określenia, jak planowanie zmian (przemian) społecznych itp.7. Już w połowie ubiegłego stulecia istniało wśród humanistów przekonanie, że planowanie
rozwoju w krajach rozwijających się nie przyniosło na ogół sukcesu, a przyczyny
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tego faktu upatrywano w niezwracaniu uwagi na pewne zasadnicze aspekty
tego ważkiego problemu, a głównie na zbyt szeroką interpretację różnych kwestii
związanych z planowaniem społecznym8. Dla podejmowanych przez pedagogikę
społeczną rozważań szczególnie istotny wydaje się pozostawać psychokulturowy
kontekst wszelkich przemian społecznych przebiegających w naszym kraju od
końca ubiegłej dekady. Zmiany społeczne dokonują się oczywiście za sprawą
przeobrażeń układów formalnych ludzi i pewnych instytucji, które wyznaczają
wzajemne relacje, nowe reguły czy też procedury działania.
Istotny wpływ na role i status planowania mają pewne akty oraz regulacje
międzynarodowe, między innymi Europejska Karta Społeczna (1961), która została ogłoszona w parę lat później, w 1969 roku, oraz Deklaracja ONZ o postępie
społecznym i rozwoju − Declaration on Social Progress and Development, a także
szereg dokumentów przyjętych na zorganizowanym przez ONZ (w Kopenhadze
w marcu 1995 roku) Światowym Szczycie Rozwoju Społecznego9.
Można byłoby nawiązać również do koncepcji planowania strategicznego
w interpretacji przedstawionej przez Władysława Kwaśniewicza. Geneza planowania strategicznego: „[…] wskazuje na intuicyjne początkowo rozumienie
efektu synergetycznego i potrzebę koordynacji działań społecznych wobec możliwych przyszłych zagrożeń. Najczęściej pojawiało się na gruncie troski o bezpieczeństwo grup wobec możliwości panowania nad procesami żywiołowymi
o charakterze proceduralnym, reaktywnym i podmiotowym”10.
Przez pojęcie planowanie strategiczne będziemy rozumieć procesy przygotowania określonych decyzji i intencjonalnych działań, które mają służyć realizacji
istotnych perspektywicznych interesów (celów) podmiotu planującego. Konieczność posiadania zweryfikowanej i rzetelnej wiedzy dotyczącej problemów
i zależności stanowiących obiekt naszych zainteresowań wyróżnia planowanie
strategiczne od innych rodzajów planowania czy też programowania11.
We wstępnej fazie planowania strategicznego konstruuje się zazwyczaj
model, typ idealny, wzorzec lub też wizję stanu oczekiwanego, pożądanego w przyjętym założeniu, osiągalnego za pośrednictwem szeregu zabiegów (w tym intensywnych poszukiwań, przedsięwzięć nowatorskich, pozarutynowych, zabiegów
natury socjotechnicznej itp.). Współczesnemu planowaniu strategicznemu
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towarzyszy zawsze boczna obserwacja uzyskiwanych zmian i osiągniętych nowych wyników i rezultatów12.
Do planowania zmian można z powodzeniem stosować wiedzę z zakresu
socjotechniki, zwanej również inżynierią społeczną czy socjologią stosowaną. Ta
nauka teoretyczna, zajmująca się badaniem i analizowaniem racjonalnych celowo
zorientowanych działań społecznych, skupia się głównie na paradygmatycznej
skuteczności wszelkich wdrożeń, to świadome, jednostkowe lub grupowe zastosowania wiedzy naukowej (głównie z obszaru nauk społecznych) w celu uzyskania
zamierzonego przekształcenia rzeczywistości społecznej, wystąpienia oczekiwanych i pożądanych przez inicjatora (kreatora) zachowań przejawianych przez
jednostkę, względnie grupę społeczną13.
W obiegowo przyjętej nazwie o emocjonalnym zabarwieniu – inżynieria
społeczna już poprzez sam fakt manipulowania ludzkimi działaniami ma ona
w sobie coś istotnie zagrażającego ludzkiej godności i wolności. Niektóre dyrektywy i sposób ich formułowania mogą budzić społecznie moralną dezaprobatę.
Mówi się nawet o makiawelizmie społecznym, o amoralnych skłonnościach wielu
osób do manipulowania. Miałyby one polegać na wykorzystywaniu wiedzy socjotechnicznej oraz znajomości praw i zależności występujących w określonych
warunkach, a zarazem rządzących funkcjonowaniem jednostek i grup społecznych w danych sytuacjach, zakładających możliwość stosowania kłamstwa, podstaw do zdrady, oszustwa, odrzucenia jakichkolwiek skrupułów moralnych na
drodze do osiągania jakiegoś ważnego dla eksperymentatora celu14. Zdaniem
Adama Podgóreckiego, wieloletniego propagatora wprowadzenia socjotechniki
na grunt polski, wzorem entuzjastycznego przyjęcia tej wiedzy na terenie Stanów Zjednoczonych: „[…] Można wyróżnić trzy podstawowe zasoby patrzenia
na to, co określa się jako socjotechnikę czy też inżynierię społeczną. Można więc
ujmować socjotechnikę z punktu widzenia zaradności zbiorowej, która faktycznie w życiu społecznym funkcjonuje, oraz zaradności zbiorowej, która powinna
w życiu społecznym być stosowana, można też na zagadnienie socjotechniki
spojrzeć z punktu widzenia organizacji życia naukowego, tzn. uwzględniając
zagadnienia dotyczące organizacji badań naukowych, ich stosunku do teorii,
społecznego zapotrzebowania na wyniki analiz czy też problem chłonności oraz
przeszkód we wdrażaniu wyników badań do społecznej praktyki itd. W końcu,
można zagadnienie socjotechniki traktować z punktu widzenia klasyfikacji
nauk, która usiłowałaby wprowadzać arbitralny ład w nagromadzeniu doświadJ. Kubin, Z. Żakoński (red.), W poszukiwaniu strategii zmian, Wydawnictwa UW, Warszawa
1992.
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czenia porządkowania refleksji i badań naukowych. Wyróżnione trzy sposoby
patrzenia na inżynierię społeczną pociągają za sobą rozmaite, choć nie zawsze
całkowicie różne konsekwencje metodologiczne i teoretyczne. […] Socjotechniką
w ścisłym sensie nie są wiec rozmaite, faktycznie stosowane np. sposoby zaradności zbiorowej. Nie są nią nie tylko dlatego, że stanowią wyraz ograniczenia
wiedzy potocznej, zgromadzonej na zasadzie prób i błędów, ale przede wszystkim
są one dostosowane i przywiązane do konkretnych sytuacji przestrzenno-czasowych. Na obecnym etapie rozwoju nauk społecznych zawarte w socjotechnice
potencjalne dyrektywy dotyczące racjonalnych przekształceń społecznych nie
są znaczne.
[…] Socjotechnika jest zatem nauką praktyczną. Formułuje przede wszystkim realia proceduralne, udzielając ogólnych informacji dotyczących tego, jak
poszukiwać należy określonych środków, by realizować zamierzone stany rzeczy. Skuteczność działań jest w socjotechnice ustalana z punktu widzenia przyjętych wartości, choć same wartości przez socjotechnikę nie są oceniane”15.
Socjotechnika może oddać nieocenione usługi jako instrument w zwalczaniu patologii społecznej. Jej celem jest uzyskanie określonych stanów instytucjonalnych. Są one warunkami i formami budowania oraz wdrażania programów
socjotechnicznych. Podmiotem inwencji i aktywności socjotechnicznej staje się
zarazem instytucja, jak i konkretna jednostka16.
W dalszej części podaję w formie wyjaśniających przykładów pewne uproszczone zasady socjotechnicznych dyrektyw, występujące w polskiej literaturze
popularnonaukowej z zakresu pedagogiki pracy czy socjologii przemysłu17. Przygotowano je na użytek bezpośredniej praktyki, formułując w artykułowanej
wersji tautologicznej interpretacji.
Zasada przewagi nagród nad karami. Kary i nagrody to najpopularniejsze
narzędzia społecznego oddziaływania. Są powszechne w działaniu pracowniczym,
dlatego też zbyt często zapomina się o ich znaczeniu. Nagroda zawsze działa
znacznie skuteczniej niż kara. Stosowanie kar i nagród wymaga zrozumienia ich
funkcjonowania w określonej sytuacji społecznej. Badania dowodzą, że zbyt często
w zakładach pracy występuje nadmiar kar, a niedostatek nagród, które byłyby
zachętą do dalszych stymulowanych nagrodą zachowań pracowniczych. Uciekając
15
A. Podgórecki (red.), Socjotechnika – jak oddziaływać skutecznie?, Książka i Wiedza, Warszawa
1972, s. 35−36; 47−49.

J. Goćkowski, Kultura, socjotechnika i style oddziaływania na grupy i jednostki, w: A. Podgórecki (red.), Socjotechnika – jak oddziaływać skutecznie?, Książka i Wiedza, Warszawa 1972,
s. 72–73.
16

Z. Wołk, Global and Local Changes on the Modern Labour Market. Essays in Labour and Social
Pedagogy, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2011; Z. Wołk, Kultura pracy profesjonalisty,
Difin, Warszawa 2017 i inni.
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się do kar, można pomniejszyć w sposób wyraźny zasób energii społecznej grupy
pracowników, bądź też wyzwolić energię działającą przeciwko osobie manipulującej ludzkimi zachowaniami.
Zasada przewagi tendencji integracyjnych nad tendencjami dezintegracyjnymi.
Integracja może dotyczyć jednego bądź wielu aspektów łączących ludzi w społeczności zakładowej. Ogół zatrudnionych w zakładzie pracy może być więc
zintegrowany w wysokim stopniu pod jednym względem, a zgoła luźno zintegrowany, niespójny w innej dziedzinie. Chodzi o to, by następowało zespolenie
i scalenie różnych grup ludzkich w zgodnym współdziałaniu i przy poszanowaniu autonomii każdej z nich. Można tę integrację określić także jako proces oddziaływania wzajemnego członków grupy na siebie czy też poszczególnych grup
społeczno-zawodowych. Cały system społeczny zakładu pracy powinien być
spójny, ale nie na tyle, aby stał się konsekwentny, mało mobilny i przestarzały.
Zasada przewagi tendencji rozwojowych nad tendencjami zachowawczymi.
W każdym systemie społecznym dokonują się zwykle dwa podstawowe rodzaje
zabiegów socjotechnicznych. Pierwsze mają na celu stymulowanie i pobudzanie
systemu w kierunku jego wszechstronnego rozwoju. Drugie z kolei zmierzają
do zachowania określonego tradycyjnego układu rzeczy, na którym cały system
opiera swój byt. Oba rodzaje zabiegów uważa się za niezbędne, ale gdy drugie
– zachowawcze − zaczynają przeważać nad pierwszymi, następuje eliminacja całości. System staje się celem samym w sobie i wyobcowuje od swych pierwotnie
przyjętych zadań. Słuszny skądinąd legalizm może przybrać postać schematyzmu.
Dlatego też tendencje rozwojowe muszą mieć przewagę nad zachowawczymi.
Jest to jedyny skuteczny sposób zapobiegający skostnieniu i zwyrodnieniu całego
systemu. Jest to całkowite podporządkowanie systemu tym potrzebom, którym
ma służyć w każdej chwili.
Zasada ograniczoności. Głosi ona, że wszystkie części systemu powinny
współdziałać ze sobą. Sprawne funkcjonowanie każdego mechanizmu, a więc
i zakładu pracy, jest możliwe jedynie przy dobrej koordynacji wszystkich ogniw,
którą osiąga się przez staranny dobór każdego ze współdziałających elementów,
precyzyjne i konsekwentne przestrzeganie reguł współpracy i współżycia. Jeżeli
brak będzie tej wewnętrznej zgodności między poszczególnymi elementami
systemu, to jego funkcjonowanie jako całość będzie bardzo utrudnione.
Zasada wieloszczeblowego charakteru zaradności pracowniczej. Bardziej efektywne i sprawne działanie całego systemu można osiągnąć, pobudzając inicjatywę
ludzi we wszystkich ogniwach hierarchii służbowej. W praktyce sprowadzać się
to może do tego, aby przyznać poszczególnym grupom wiekowym uprawnienia
w zakresie organizacji pracy, tak aby członkowie grup mogli zależnie od upodobania wymieniać między sobą wykonywane zajęcia, jeżeli tylko efekt końcowy
ich wspólnej pracy jest zadowalający. Ta doza samodzielności gwarantuje przy186 chylność członków zespołu do osoby przełożonej oraz zakładu pracy. Sprzyja to
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między innymi zadowoleniu z wykonywanej pracy. Należy także dopuszczać do
współpracy w planowaniu produkcji i kontroli jej przebiegu cały zespół roboczy.
Powierzenie dobrowolnie dobranych grupom roboczym szeregu funkcji zastrzeżonych dotąd wyłącznie dla personelu nadzorującego, może przynieść przedsiębiorstwu także sporo korzyści ekonomicznych. Pracownicy zrzeszeni w grupach,
obdarzeni pewną dozą samodzielności, dopuszczeni do kontroli, lepiej dbają
o sprawy danej jednostki gospodarczej.
Zasada równowagi, wzajemnej ingerencji między systemem a jego zewnętrznym
środowiskiem. System musi przystosować się do tego środowiska, zachowując
jednocześnie swoją autonomiczność. Nadmierne podporządkowanie systemu
środowisku z zewnątrz grozi utratą zdolności do samodzielnego działania i doświadczeń, a zarazem czyni go mało użytecznym. Ale i odwrotnie – brak dostatecznie silnych i żywych więzów systemu z otaczającym go światem zewnętrznym
zamyka go, zaskorupia, a w rezultacie alienuje.
Zasada sprzężenia zwrotnego. Uczestnicząc w korzyściach osiąganych dzięki
własnej pracy, czerpiąc zadowolenie z warunków pracy i samego jej przebiegu,
pracownicy zyskują skuteczny bodziec do wysiłku, który jest tym większy, im
korzystniej oceniają stosunek poniesionego przez nich wysiłku do uzyskanych
rezultatów. Psychiczny koszt pracy jest dla pracownika tym mniejszy, im lepiej
jest on traktowany, im lepsze i bardziej przyjazne są jego relacje z grupami nieformalnymi w mieście zatrudnienia.
Zasada zapewnienia szans samorozwojowych. Należy pamiętać, że nadmierna
kontrola i nieudolna ingerencja z zewnątrz mogą łatwo zniszczyć twórcze możliwości jednostki i grup pracujących w zespole pracowniczym. Poszczególne zespoły robocze nie powinny więc być nadmiernie krępowane w swym działaniu.
Trzeba zachowywać także ostrożność przy wszelkich zmianach składu osobowego
zespołów już zintegrowanych i skrystalizowanych. Każdy przełożony powinien
dobrze poznać wszystkich pracowników swego odcinka produkcyjnego. Musi
być on dobrze poinformowany zwłaszcza o skłonnościach i zainteresowaniach
pracowników, o wynikach ich pracy, warunkach domowych itp. Jest to nieodzowne,
by sprawnie i racjonalnie stosować zadania polityki personalnej. Jest to zarazem
obowiązek zapewnienia pełnych szans rozwojowych każdemu pracownikowi.
Ważną sprawą pozostaje podejmowanie decyzji wyboru miejsca i charakteru
(specyfiki) zaplanowanych przemian, jak i konstruktywnych narzędzi sterujących przemianami, a także ich odniesienie do określonego wzoru (społecznego
ideału).
***
Reasumując, wyrażam przekonanie, że przydatność przywołanych (z pewnością
nie nowych) informacji jest niewątpliwa, bowiem pomyślna i oczekiwana modyfikacja rzeczywistości (uprawiana przez jakąkolwiek subdyscyplinę nauk spo- 187
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łecznych) musi się opierać na założeniu, że ludzkie zachowania są powtarzalne
– z wysokim prawdopodobieństwem ich wystąpienia – w określonych cywilizacyjnych, technicznych bądź też ekonomicznych okolicznościach. Przebiegają
one według pewnych wzorów i kanonów oraz są wyprowadzone z obserwacji
przeszłości, by być projektowane w dobie teraźniejszości i na przyszłość.
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Podstawy metodologiczne badań cyberprzestrzeni
Ponieważ sieć globalna w coraz większym stopniu przejmuje naszą aktywność
życiową, a szczególnie aktywność w czasie wolnym, Internet staje się dziś przestrzenią badań o coraz szerszej problematyce, większym zasięgu i liczbie badanych użytkowników. Rozwijają się społeczności i kultury internetowe łączą się
z interaktywnymi grami sieciowymi, z witrynami wiki, platformami komunikacji
mobilnej i dostawcami zintegrowanych usług medialnych, jak Feedster. Również
netnograficzne projekty badawcze będą mogły skupiać większą liczbę badaczy,
w dużej mierze rozproszonych w różnych ośrodkach naukowych, reprezentujących
różne dyscypliny i rozdzielonych w czasie, ale wnioski z badań mogą być spójne.
Badania Internetu są związane z umiejscowieniem przedmiotu badań oraz
zakresem/obszarem dyskusji jakościowej i wnioskowania. W związku z tym
możemy prowadzić badania, w których: (a) Internet jest jedynym obszarem badawczym (badania medium i jego zawartości); (b) Internet staje się jedynie
narzędziem badawczym do badań zjawisk społecznych i kulturowych lub (c) badania za pomocą sieci, które odnoszą się do zjawisk zachodzących w różnych
proporcjach zarówno off-line, jak i on-line (gdzie człowiek on – to użytkownik 189
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obecny; człowiek off, to użytkownik nieobecny1. W pierwszym przypadku przedmiot badania i wnioskowanie odnoszą się bezpośrednio do sieci, czyli analizując
działania on-line użytkowników, odnosimy swoje sądy do tej przestrzeni wirtualnej. W obszarze badawczym umiejscawiamy wtedy język używany w komunikacji na forach czy w komunikatorach, anonimowych społecznościach czy
grupach dyskusyjnych, analizujemy wykorzystywanie znaków i ikon, typu emotikony i grafiki2 czy sieciowe nicki (po zalogowaniu/zarejestrowaniu się na forum użytkownik przyjmuje nicka, zamiast imienia, oraz wybiera swego awatara
jako symbol/reprezentację swego ciała). Młodzież traktuje język jako narzędzie
nie tylko do porozumiewania się, lecz także jako wyznacznik oryginalności,
przynależności do określonej grupy społecznej, prestiżu i upowszechniania wartości grupowych. Charakterystyczną cechą komunikacji internetowej stał się
znak, symbol czy ikona, pozwalające uczestnikom interakcji komunikować się
bez słów lub przynajmniej bez ich nadmiernej liczby. Biorąc pod uwagę przeobrażenia, jakie zachodzą w języku użytkowników sieci (m.in. polegają one na
odchodzeniu od linearności, uporządkowania przyczynowo-skutkowego i klasycznych norm poprawnościowych, braku założonego przesłania odautorskiego, eliptyczności komunikatu, łączeniu kodów werbalnych i ikonicznych, mowy i pisma,
wprowadzeniu wielu innowacji stylistycznych i leksykalnych), można wnosić, że
sposoby komunikowania językowego nabywają cech charakterystycznych dla
intertekstualnych3 gier komputerowych.
Badania codziennego języka studentów polonistyki w Hankuk University
of Foreign Studies (HUFS) w Seulu (N=54) oraz studentów pierwszych lat kierunków społecznych w Uniwersytecie Śląskim (N=65), dobieranych do badań
w sposób losowy ze względu na kierunek studiów (pedagogika, psychologia
i socjologia), płeć i miejsce zamieszkania, potwierdziły te ogólne tendencje.
Jeżeli chodzi o studentów z HUFS, to komunikują się oni ze sobą oraz ze studentami z Polski pośrednio poprzez media społeczne a bezpośrednio w trakcie
wyjazdów semestralnych lub rocznych do polskich uniwersytetów na studia
z filologii polskiej w ramach programu ERASMUS plus, w celu kształtowania prawidłowej wymowy polskich wyrazów, zdań i idiomów. W trakcie pobytu w Polsce
M. Szpunar, Badania Internetu vs. badania w Internecie, czyli jak badać nowe medium – podstawowe problemy metodologiczne, „Studia Medioznawcze”, 2007, 2, s. 80–89.

1

A. Brosch, Text-messaging and its effect in youth’s relationships, „The New Educational Review”, 2008, 1(14), s. 91–101.

2

Intertekstualność opisuje to, w jaki sposób znaczenia dowolnego obrazu czy tekstu w obrębie dyskursu (odnoszącego się do pewnej grupy stwierdzeń, które nadają strukturę sposobowi
myślenia o danej rzeczy oraz temu, jak działamy, opierając się na tym myśleniu) zależą nie
tylko od konkretnego tekstu czy obrazu, lecz także od znaczeń niesionych przez inne obrazy
i teksty; G. Ross, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, WN PWN, Warszawa 2010, s. 175.

3
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studenci koreańscy przejmują wiele wyrażeń z potocznego, gwarowego języka
polskiej młodzieży, a także stosują skróty, ucięcia, akronimy i zapożyczenia w postaci popularnych słów i zwrotów z języka angielskiego4.
W trakcie prowadzenia badań w cyberprzestrzeni interesuje nas przebieg
zjawisk i procesów, a nie ich etiologia. Nie wnikamy w motywację użytkowników, nie wypowiadamy się na temat rzeczywistości off-line, czyli między innymi
tego, kim są użytkownicy i jak wygląda ich świat fizyczny oraz społeczny. Jak
piszą Piotr Cichocki, Tomasz Jędrkiewicz i Robert Zydel5, tego rodzaju badania
znajdują zastosowanie w analizie anonimowych platform komunikacji i sprzyjają rozwojowi e-biznesu. Najczęściej są prowadzone netnografie blogów, portali
społecznościowych czy światów wirtualnych, w których następuje „ucieleśnienie” ich członków pod postacią awatarów. Proponuje się tutaj użycie metody
autonetnograficznej, preferującej bardziej uczestniczący i autobiograficzny styl
prowadzenia badań, skupiający się na osobistych rozważaniach badacza, uchwyconych w notatkach terenowych6. Można tutaj wykorzystać podejście fenomenologiczne, badając: specyfikę Internetu i jego wpływ na myśli, emocje i zachowanie
użytkowników (np. na forach dyskusyjnych) czy różnice między światem wirtualnym a realnym.
Sytuacje badawcze, w których Internet jest traktowany jako narzędzie badań, często były wykorzystywane w prowadzeniu badań rynkowych. W ich trakcie
odczytywano informacje publikowane w sieci (np. na blogach czy forach, czyli
były to posty) i na ich podstawie wnioskowano o zachowaniach, działaniach,
opiniach, a stąd o postawach użytkowników demonstrowanych poza siecią, czyli
w rzeczywistości obiektywnej. Jednak często badacze traktowali te informacje
dosłownie, bezkrytycznie, nie stosowali zgodnie z zasadą triangulacji technik
weryfikacyjnych ani nie uwzględniali specyfiki tego globalnego medium. Jednak
można znaleźć przykłady badań empirycznych, w których Internet jako narzędzie służył badaniom o dużej wartości poznawczej, gdy nie traktuje się badanych tekstów jako dosłownego relacjonowania rzeczywistości obiektywnej. Można
tutaj podać przykład analiz blogów matek, które posłużyły do badania wartości,
motywacji i aspiracji7. Blogi oferują możliwość włączania się w strumień kultury,
S. Juszczyk, Y.D. Kim, Social media and changes in the language of Polish and Korean youth,
„Kultura i Edukacja”, 2015, nr 4 (210), s. 89–104.

4

P. Cichocki, T. Jędrkiewicz, R. Zydel, Etnografia wirtualna, w: D. Jemielniak (red.), Badania
jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, WN PWN, Warszawa 2012, s. 207.

5

R. Kozinets, R. Kedzior, I, Avatar. Auto-netnographicresearch in virtual worlds, w: M. Solomon,
N. Wood, (red.), Virtual Social Identity and Social Behavior, M.E. Sharpe, Armonk, NY 2009,
s. 3–19.

6

7
M. Olcoń-Kubicka, Uspołecznienie macierzyństwa przez dyskurs w przestrzeni internetowej,
w: D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Academica, Warszawa 2006, s. 267–282.

191

S tanisław J uszczyk

oferując podobny rodzaj przemyśleń i inspiracji, przypisywanych wcześniej forom dyskusyjnym. Obserwacja uczestnicząca na blogu polega głównie na systematycznym czytaniu zamieszczanych treści, natomiast uwagi badacz często
umieszcza na blogu własnym. Coraz częściej blogują uczniowie szkół podstawowych, którzy najczęściej zakładają swoje błogi po to, aby gromadzić na nich
hiperłącza do ciekawych gier i stron internetowych. Blog staje się także miejscem,
gdzie uczniowie mogą przeglądać swoje galerie, tapety komputerowe czy animowane gify. Założenie bloga ułatwia opisywanie swoich przeżyć, emocji i ciekawych wydarzeń dnia codziennego. W tym sensie blogi zaczęły przejmować
rolę tak popularnych (zwłaszcza w szkołach podstawowych) pamiętników8.
W ujęciu Internetu jako narzędzia wykorzystuje się także podejście „translacyjne”, związane z przeniesieniem do Internetu badania tożsamości użytkowników
czy podejmowania badań eksperymentalnych różnych aktywności użytkowników.
Badania przez Internet stały się dobrym narzędziem analiz w ramach antropologii wizualnej9. Użytkownicy forów często publikują w sieci ogromne liczby
zdjęć i filmów, które w mniejszym stopniu podlegają autocenzurze niż publikowane teksty (posty), a proces ich tworzenia jest bardziej spontaniczny niż
redagowanie tekstu. Dlatego uważny badacz może zdobyć wiele wartościowych
informacji o autorze wytworów, gdzie i w jakim celu zostały opublikowane oraz
co zawierają. Coraz częściej spotykamy się w sieci globalnej zjawiskiem sharentingu. Pojęcie to odnosi się do aktywności rodziców, przede wszystkim w mediach społecznych, polegającej na nagminnym zamieszczaniu zdjęć i treści
dotyczących ich dzieci, naruszając tym samym prawo dzieci do prywatności10.
Anna Brosch dowodzi, że rodzice często w sposób spontaniczny udostępniają
zdjęcia swoich dzieci w sytuacjach intymnych, uwspólniając w ten sposób w mediach społecznościowych to, co w przeszłości było przeznaczone jedynie do wiadomości i użytku rodziny, a stanowiło egzemplifikację zachowań ich dzieci
(np. dziecko w łonie matki, obraz USG, tuż po porodzie, ubrudzone w trakcie
jedzenia, siedzące na nocniku, nagie w kąpieli itp.), ich wyglądu oraz różnorodne
sytuacje społeczne w trakcie spotkań i uroczystości rodzinnych. Działania związane z wycofaniem przez rodziców zdjęć i treści z Facebooka mogą być zrealizowane połowicznie, ponieważ od chwili pojawienia się w sieci zdjęć, często
zostają one wykorzystane przez internautów, a zachowane, a następnie przetworzone mogą w bliżej nieokreślonym czasie pojawić się ponownie na forach
8

T. Huk, Edukacyjna wartość blogów internetowych, „Chowanna”, 2007, 2 (29), s. 145–157.

M. Banks, Using Visual Data in Qualitative Research, SAGE Publications, London, Los Angeles, New Delhi, Singapore, Washington DC 2007.
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w formie zmienionej, często ośmieszającej dzieci i ich rodziców. Nie można wykluczyć także sytuacji dręczenia, ośmieszania, a nawet szantażowania dzieci po
latach. Sharenting stał się już poważnym problemem społecznym11. Stosując
krytyczne podejście metodologiczne, badacz zdjęć dzieci umieszczonych w sieci
musi zwracać uwagę nie tylko na zawartość treściową zdjęć, motywację rodziców
do ich upublicznienia, lecz także na określenia znaczeń, jakie niosą interpretacje
przedstawień przez różnego rodzaju publiczność internautów pierwotnego materiału wizualnego i materiału zmodyfikowanego, czasami wielokrotnie12.
Trzeci typ badań sieciowych, odnoszących się do zjawisk zachodzących
w różnych proporcjach off-line i on-line, ma między innymi na celu tworzenie
i utrzymywanie sieciowych tożsamości13, komunikowania się indywidualnego
czy grupowego, zawierania i utrzymywania sieciowych znajomości, które niekiedy są przenoszone do rzeczywistości obiektywnej, prowadzenia e-handlu czy
e-usług, łączących aspekty realne i wirtualne14. Często sama etnografia wirtualna
nie jest metodą wystarczającą do skonstruowania wizerunku eksplorowanego
zjawiska z obszaru off-line, stąd badacz sięga do klasycznych obserwacji etnograficznych czy pogłębionych wywiadów, szuka informacji pozwalających na
poznanie historycznego i społecznego kontekstu zjawiska, a nawet po dane ilościowe i opisy zachowań użytkowników15. Do mieszania się tych dwóch rzeczywistości: obiektywnej i alter-rzeczywistości dochodzi coraz częściej, ponieważ
coraz więcej procesów społecznych, edukacyjnych czy ekonomicznych dzieje się
w sieci, a sieciowe społeczności skutecznie rekonfigurują społeczne relacje w rzeczywistości obiektywnej oraz sposób ich postrzegania przez użytkowników16.

Metody i techniki badań społecznych w Internecie
Kazimierz Słomczyński pisze, że Internet i telefony komórkowe nie tylko pozwalają na coraz łatwiejszą i pełniejszą komunikację, ale stwarzają nowe możliwości
11
A. Brosch, Sharenting – nowy wymiar rodzicielstwa?, w: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski
(red.), Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017.
12
G. Ross, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością,
dz. cyt., s. 308.

S. Wilson, L. Peterson, The Anthropology of Online Communities, „Annual Review of Anthropology”, 2002, No. 31, s. 449–467, http://jrichard-stevens.com/articles/wilson_peterson.pdf.

13

14

P. Cichocki, T. Jędrkiewicz, R. Zydel, Etnografia wirtualna, dz. cyt.

M. Agrosino, Doing Ethnographic and Observational Research, SAGE Publications, London,
Los Angeles, New Delhi, Singapore, Washington DC 2007.

15

16

D. Miller, Tales from Facebook, Polity Press, Cambridge 2011.
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zbierania informacji o respondentach, na przykład w wywiadzie czy ankiecie
internetowej17. Jednakże badacze muszą rozstrzygać nowe problemy metodologiczne, a wśród nich przystosowanie klasycznych metod i technik zbierania danych w naukach społecznych do badań w tej interaktywnej przestrzeni,
a także opracowywać nowe metody, techniki i narzędzia badawcze.
W badaniach ilościowych najczęściej stosuje się ankietę internetową (samowypełnianą), umieszczoną na stronie WWW lub rozsyłaną do respondentów na
konta ich poczty elektronicznej. Można także stosować tak zwane PopUp-y, czyli
elementy graficzne wyskakujące w osobnym oknie przeglądarki internetowej po
wejściu użytkownika na określony serwis czy stronę WWW. W bardzo krótkim
czasie można uzyskać wypełnione ankiety przez dosyć dużą liczbę respondentów o zróżnicowanych danych społeczno-demograficznych. Częste są badania
eksperymentalne, pozwalające skupić liczne grono użytkowników, pochodzących z różnych obszarów geograficznych, kręgów kulturowych i językowych,
a także prowadzi się badania specyficznych grup społecznych czy zawodowych18.
W badaniach jakościowych stosuje się: badania forów i list dyskusyjnych,
czatów, blogów, wywiady indywidualne czy grupowe, a w nich wywiady fokusowe.
Badacze zbierają dane, treści, informacje, prowadząc na przykład analizę treści
dyskursu w przestrzeni wirtualnej, analizę dokumentów osobistych (np. zdjęć
i filmów) w ramach antropologii wizualnej. Analizuje się zachowania użytkowników w sieci, stosując badania trackingowe oraz programy typu spyware. Badania
trackingowe polegają na analizie zróżnicowanego dostępu do sieci, celów korzystania z niej, znajomości serwisów WWW i ich oceny, charakterystyce danych
społeczno-demograficznych i wielu innych danych19.

Przedmioty i podmioty badań w Internecie
Analiza literatury przedmiotu wskazuje, że metody badań ilościowych i jakościowych są wykorzystywane do badań wielkiej gamy zjawisk i procesów społecznych, kulturowych i edukacyjnych w Internecie. W ostatnich kilku latach
obserwuje się wzrost wykorzystania badań jakościowych, a wśród nich między
17
K. Słomczyński, Polska metodologia socjologicznych badań empirycznych na tle międzynarodowym, w: P. Sztabiński, F. Sztabiński (red.), Nowe metody, nowe podejścia w naukach społecznych,
IFiS PAN, Warszawa 2004.
18
P. Sztabiński, F. Sztabiński (red.), Nowe metody, nowe podejścia w naukach społecznych, IFiS
PAN, Warszawa 2004.

P. Siuda (red.), Metody badań online, WN Katedra, Gdańsk 2016; M. Szpunar, Badania Internetu vs. badania w Internecie, czyli jak badać nowe medium – podstawowe problemy metodologiczne, „Studia Medioznawcze”, 2007, 2, s. 80–89.
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innymi etnografii wirtualnej20. Badania często dotyczą między innymi: tożsamości21
użytkowników mediów cyfrowych (kultury popularnej22), budowanych przez
nich społeczności oraz relacji interpersonalnych, które tworzą się w trakcie procesu
komunikacji, edukacji na odległość z wykorzystaniem mediów społecznościowych23,
uczestnictwa w portalach randkowych, wspólnego uczestnictwa w grach komputerowych24, a nawet tworzenia społeczności hakerów. Badane są grupy etniczne,
klasowe czy religijne, które demonstrują w sieci swoją specyficzną tożsamość25.
Eksplorowane jest zjawisko uczestnictwa użytkowników, na przykład młodzieży
w kulturze26, e-biznes, a w jego ramach planowanie strategiczne, oferty rynkowe,
komunikacja marketingowa i działania marketingowe, czy monitorowanie głównych kanałów komunikowania się konsumentów27, a także jest analizowana kultura Internetu, będąca odwzorowaniem kultury jego twórców28. Ale w Internecie
uważny badacz znajdzie także egzemplifikacje cyberprzemocy, prezentacje różnych subkultur, grup wyznaniowych, militarystów, mafii, pedofilii i wiele innych
szkodliwych informacji zamieszczonych przez różne grupy i organizacje.
W badaniach zjawisk społecznych w Internecie trudno jest zastosować jakikolwiek operat losowania próby, stąd trudno jest dobrać próbę reprezentatywną
D. Jamielniak, Netnografia, czyli etnografia wirtualna – nowa forma badań etnograficznych,
„Prakseologia, 2013, nr 154; S. Juszczyk, Ethnography of the virtual phenomena and processes
in Internet, „The New Educational Review”, 2014, Vol. 36, No. 2, s. 206–216.

20

M. Szpunar, Internet jako pole poszukiwania i konstruowania własnej tożsamości, E. Hałas,
K. Konecki (red.), Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu
symbolicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 378–403.
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dla populacji generalnej. Jest ona zwykle silnie zróżnicowana pod względem
społecznym, demograficznym czy ekonomicznym. Jednakże replikowanie badań
w innych warunkach i na innych próbach pozwala badaczowi zbliżyć się do próby
reprezentatywnej. Uczestnicy mogą łatwo wycofywać się z badań, na przykład poprzez przerwanie połączenia. Badacz nie wie także, czy użytkownik jest sam przy
komputerze, czy też z inną osobą, która może modyfikować wskazywanie podpowiedzi w ankiecie lub formułowaniu odpowiedzi w wywiadzie. Często uczestników badań należy motywować do udziału w badaniach poprzez liczne zachęty,
prośby, minimalizacje czasu badania, a nawet gratyfikacje rzeczowe lub pieniężne.
Badacz może mieć podstawowe zastrzeżenia do kompletności analizowanych informacji znalezionych w Internecie oraz ich prawdziwości. Stara się
szczegółowo scharakteryzować badaną grupę. Szczególnie trudna do scharakteryzowania jest młodzież, która często nie zostawia wyraźnych śladów swego
nawigowania w Internecie29. Rzadko pisze posty na forach, czy zamieszcza zdjęcia.
Młodzi ludzie stają się gośćmi, którzy obserwują aktywności innych. Ponieważ
pełniejszą charakterystykę możemy skonstruować jedynie dla użytkownika aktywnego, stąd wyniki naszych badań często dotyczą głównie aktywnych użytkowników. Ważna jest również dostępność informacji, kompletność jej treści, zawartość
merytoryczna, prawdziwość. Badacz internetowy musi posiadać wysokie kompetencje w nawigowaniu w sieci, docieraniu do miejsc zamkniętych hasłami,
powinien posiadać kompetencje w nawiązywaniu znajomości, a nawet przyjaźni
z internautami. Śledzić ich wpisy na różnych forach, czatach, serwisach społecznych, określać ich intencje, znaczenie i sens, relacje z innymi użytkownikami,
czas i częstotliwość kontaktów, szukać wewnętrznych niespójności, oznak manipulacji, zwracać się o opinie do innych użytkowników i mieć dystans do prezentowanych treści czy zdjęć, których autorzy chcą pokazać się społeczności jako
osoby posiadające same zalety, osiągający sukcesy, mający intrygujące hobby,
szczęśliwą rodzinę, podróżujący po świecie, bogaci itp.30. Można powiedzieć, że
badacz cyberprzestrzeni napotyka więcej trudności i pułapek niż badacz eksplorujący rzeczywistość obiektywną w sposób bezpośredni, często face-to-face.

Etnografia przestrzeni wirtualnej
Jedną z najważniejszych metod badań jakościowych cyberprzestrzeni jest etnografia przestrzeni wirtualnej (w języku angielskim jest używana węższa nazwa:
S. McMillan, M. Morrison, Coming of age with the internet. A qualitative exploration of how
the internet has become an integral part of young people’s, „New Media and Society”, 2000,
Vol. 8, No. 1, s. 3–95.
29
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etnografia wirtualna – ang. virtual ethnography or digital ethnography31) lub netnografia32. Badania netnograficzne wykorzystują informacje publiczne dostępne
na forach internetowych, przeprowadza się je właściwie w sposób nieinwazyjny,
ale przy mniejszym zaangażowaniu badacza. Obserwowane są bezpośrednio
(często z ukrycia) naturalne zachowania użytkowników Internetu (np. dyskusje
w ramach społeczności i użyty w nich język) oraz ich wyników, wybrane zjawiska
kulturowe i społeczne, a analizowane konwersacje można prześledzić wstecz,
co nie jest możliwe w tradycyjnych badaniach etnograficznych w trakcie bezpośredniej konwersacji badacza i badanych. Analiza sieci społecznych nie dostarcza
bogatej wiedzy kulturowej, ale oferuje wiedzę o charakterze strukturalnym:
pozwala na analizę różnych typów uczestnictwa w społeczności internetowej,
postaw i charakterystyk demograficznych33.
Praca „terenowa” badacza jest realizowana w zastanym środowisku internetowym w czasie rzeczywistym (czyli on-line), a sam badacz funkcjonuje na
tych samych prawach co pozostali użytkownicy sieci, czyli jest na przykład pełnoprawnym użytkownikiem forów dyskusyjnych, a nie gościem. Zatem etnografią wirtualną nie będą badania wykorzystujące Internet jedynie jako platformę
komunikacji zapośredniczonej, z udziałem komputera, prowadząc on-line na
przykład wywiady grupowe czy indywidualne. Internet jest traktowany szerzej
jako środowisko komunikacji, sieć społeczna czy przestrzeń edukacyjna i naukowa lub przestrzeń spędzania wolnego czasu w trakcie na przykład korzystania z zespołowych gier komputerowych. Środowisko to jest konstruowane przez
ogół użytkowników dołączających się za pomocą różnych narzędzi technologii
ICT, o czym traktuje teoria konektywistyczna34. Członkowie społeczności sieciowej mogą komunikować się w bardziej osobistej, rozbudowanej formie e-maila
lub wykorzystując asynchroniczny i quasi-transmisyjny format bloga czy w postaci synchronicznej wymiany tekstowej na czacie lub komunikacji werbalnej
i wizualnej na Messengerze. Silnie zróżnicowany staje się także kontekst komunikacyjny: użytkownicy mogą przesyłać wiadomość na Facebooka lub na e-mail
lub zamiast zaktualizować swój status na MySpace, zamieszczają krótką informację na Twiterze, analizują komentarze na blogach mniej popularnych niż na
blogach bardziej popularnych, preferują dyskusję w świecie wirtualnym aniżeli
31
T. Boellstorff, Coming of Age in Second Life. An Anthropologist Explores the Virtually Human,
Princeton University Press, Princeton 2008.
32
R. Kozinets, On netnography. Initial reflections on consumer research investigations of cyberculture, w: J. Alba, W. Hutchinson (red.), Advances in Consumer Research, t. 25, Association for
Consumer Research, Provo, UT 1998, s. 366–371.
33
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na audiowizualnej konferencji na iChacie lub NetMeeting. Zamiast wpisu na
blogu mogą wybrać link do filmu wideo z własnym komentarzem. Wybory typu
i sposobu interakcji jednostek w sieci oraz niesionych przez nie znaczeń i konsekwencji jest bardzo dużo35.
Badacze często zastanawiają się nad jakością badań w zakresie etnografii
wirtualnej. Podobnie jak w innych badaniach jakościowych, a w tym w klasyczniej etnografii, korzystającej z obserwacji uczestniczącej, wywiadów pogłębionych czy grup fokusowych, nie można mówić o uogólnianiu wyników badań na
populację generalną. To nadal są badania prowadzone tu i teraz. Podstawowe
zastrzeżenia można mieć do kompletności analizowanych informacji oraz ich
prawdziwości.

Konkluzje
Internet jest przestrzenią trudną w badaniach społecznych ze względu na pojawiające się problemy metodologiczne związane między innymi z ustaleniem
danych społeczno-demograficznych uczestników badań. Jednakże diagnoza aktywności komunikacyjnej dzieci i młodzieży, używany przez nich język, analiza
treści postów i blogów oraz zdjęcia prezentowane na portalach społecznościowych pozwalają stwierdzić, że systematycznie obniża się wiek użytkowników
sieci globalnej, którzy są już aktywni tam, gdzie ich starsi koledzy czy koleżanki
przed dekadą jeszcze nie byli. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym pobierają i wysyłają pliki, surfują i rozmawiają na czatach, blogują, postują, ale nie potrafią
czytać ze zrozumieniem, zapamiętywać faktów, pisać bez błędów ortograficznych,
rozwiązywać matematycznych zadań problemowych. Jednakże nie da się zatrzymać zainteresowań dzieci i młodzieży cyberprzestrzenią. Dlatego potrzebują
oni mądrego wsparcia ze strony dorosłych, aby czas spędzony w Internecie był
wykorzystany jak najbezpieczniej i najbardziej pożytecznie. Obowiązkiem rodziców
i nauczycieli jest wprowadzanie dzieci i młodzieży w nowe przestrzenie społeczne, polegające na kontroli, wyjaśnianiu oraz strukturyzowaniu nowych treści
i znaczeń, aby były one bezpieczne i wartościowe pod względem edukacyjnym.
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PROFESJONALIZM
W WARUNKACH PONOWOCZESNYCH
A PEDAGOGIKA PRACY
Wstęp
Człowiek w dążeniu do zaspokojenia swoich potrzeb od dawna nie jest samowystarczalny. Staje wobec konieczności odwoływania się do pomocy innych, jak też
ma powinność świadczenia pracy na rzecz innych ludzi. Prowadzi to do podziału
zadań pomiędzy ludźmi i wraz z tym do coraz większej specjalizacji zawodowej.
Podejmowane prace, jak i zawody nie są równoważne – mają różny prestiż społeczny, różnie są wynagradzane. Niektóre mają miano profesji, będąc uznanymi
za zawody szczególne. Jest to uwarunkowane historycznie i wiąże się ze społeczną odpowiedzialnością niektórych z nich. Współczesne przemiany w świecie
pracy prowadzą do zweryfikowania podejścia do zawodów, co jest związane
zarówno ze zmianami w obszarze samych tradycyjnie pojmowanych zawodów,
jak też z potrzebą objęcia wymogami profesji wszelkiej aktywności pracowniczej. Pedagogika pracy w zbyt małym stopniu uwzględnia cechy profesji w przygotowaniu zawodowym przyszłych pracowników. Pożądane jest upowszechnienie
w edukacji zawodowej kształtowania cech zawodu niegdyś uznawanych za cechy
wyróżniające profesje.

Zawód a profesja
Wykonywanie pracy zawodowej wiąże się z rozważną aktywnością człowieka
niezależnie od stanowiska pracy i zakresu oraz charakteru podejmowanych 201
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obowiązków. Sposobem na właściwe sytuowanie pracowników w strukturze
pracy jest wyodrębnienie zawodów. „Zawody są wynikiem społecznego podziału
pracy i pojawiły się wraz z rozwojem gospodarki i powstaniem rynku, na którym
praca i umiejętności stały się jednym z towarów. Już w średniowieczu istniały
nie tylko zawody, lecz także organizacje zawodowe w postaci cechów, które
ustalały i formalizowały procedury szkoleniowe i egzaminacyjne uprawniające
do wykonywania zawodów. W miarę rozwoju gospodarczego mnożyły się specjalizacje zawodowe i zmieniały sposoby uzyskiwania kwalifikacji zawodowych.
We współczesnych społeczeństwach przemysłowych listy zawodów zawierają
tysiące pozycji”1.
Pojęcie „zawód” jest różnie interpretowane. Najczęściej stosuje się je w trzech
znaczeniach:
1) jest to wewnętrznie spójny system czynności, stanowiących dla jednostki
źródło utrzymania i określających jego pozycję społeczną;
2) stałe wykonywanie pewnych czynności bez względu na kwalifikacje;
3) populacje tych, którzy wykonują te same czynności zawodowe2.
Każdy zawód w tym pierwszym rozumieniu ma swoje charakterystyczne
cechy:
– jest układem wyodrębnionych i powtarzanych czynności;
– określa pozycję społeczno-zawodową człowieka;
– stanowi źródło utrzymania;
– wymaga specjalnego przygotowania zawodowego3.
Zawody różnią się między sobą, każdy jest inny i każdy ma swoją specyfikę,
pomimo że mają wspólne cechy i realizują zbliżone funkcje.
Dylemat tereminologiczny: „zawód” czy „profesja” jest pozornie prosty do
rozstrzygnięcia. Odwołując się do wyjaśnień stosowanych w słownikach i leksykonach, zazwyczaj można spotkać utożsamianie obu określeń4. „Zawód”, „fach”,
„profesja” są traktowane jako wyrazy bliskoznaczne5. W każdym ze wspomnianych źródeł tak rozumiany zawód (profesja) jest ujmowany jako zespół czynności wykonywanych przez pracownika lub jako kohorta osób wykonujących
te same czynności pracownicze6. Częściej ujawniają się pewne odróżnienia
1
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zawodu od profesji przy stosowaniu terminu „profesjonalista”, którym określany
jest: „specjalista, fachowiec w jakiejś dziedzinie, człowiek dobrze znający jakiś
zawód”7. Zazwyczaj uważa się, że pojęcie „profesja” jest stosowane bez głębszej
refleksji, a jego potoczne rozumienie jest takie samo jak pojęcie „zawód”. Ma
charakter potoczny. W naukach społecznych następuje wyodrębnienie pewnej
grupy zawodów, które są uznawane za profesje. Wyróżnia je wypracowana,
usystematyzowana teoria stanowiąca podstawę wykonywania zawodu uznanego
za profesję, szacunek społeczny i związany z tym mandat społeczny, kodeks
etyczny oraz wysoki poziom identyfikacji osób wykonujących daną profesję ze
swoją pracą zawodową8. Taka interpretacja, niezależnie od wskazywanych cech,
czy też czynników prowadzących do zakwalifikowania danej aktywności do profesji, prowadzi do zawężenia liczby profesji w stosunku do zawodów. W takim
rozumieniu profesje to zawody elitarne, a ich przedstawiciele, wykonując je,
kierują się wypracowanymi podstawami teoretycznymi, co wiąże się z koniecznością poddania się niekiedy długim procesom edukacji, którą wieńczy uzyskanie uprawnień zawodowych.
W najogólniejszym rozumieniu profesjonalizm jest wyznaczony przez dwa
czynniki. Pierwszy to fachowa wiedza, czyli posiadanie bardzo wysokiego poziomu kompetencji zawodowych, których osiągnięcie wymaga wieloletniego
specjalistycznego treningu, drugi zaś to kodeks etyczny, którego podstawowa
wartość wiąże się z ideą służenia dobru społeczeństwa9. Wiedza specjalistyczna
leży u podłoża każdego sensownego działania, przy czym jej zakres jest różny
w zależności od tego, z jakim działaniem mamy do czynienia. Warto jednak
zwrócić uwagę, że poziomu kompetencji zawodowych, a także profesjonalnych
nie można utożsamiać z poziomem wiedzy. Niegdyś poziom kompetencji był
uwarunkowany czasem trwania edukacji do zawodu. Współcześnie, przy nowych
technikach edukacyjnych i szerokim dostępie do wiedzy, czas osiągania poziomu
wiedzy staje się bardzo różny, co sprawia, że zaczyna się odchodzić od czasu
trwania kształcenia na rzecz walidacji kompetencji. Zwraca się natomiast coraz
większą uwagę na długość trwania praktycznego przygotowania do wykonywania pracy, co często stanowi główne kryterium uznawania kompetencji zawodowych. W coraz większej liczbie zawodów możliwe stało się uzyskiwanie
uprawnień zawodowych bez konieczności uczestnictwa w zorganizowanych formach edukacji, po zdaniu stosownych egzaminów. Często też droga do zawodu
prowadzi od praktyki do wiedzy, czyli odwrotnie niż tradycyjnie. Przykładem
7
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tego może być choćby zawód informatyka. W tym przypadku pasja, działalność
amatorska może stanowić znakomite podstawy do kształcenia formalnego nawet na poziomie akademickim. Liczni studenci informatyki, rozpoczynający studia,
są zatrudnieni i wykonują pracę w zawodzie, którego opanowywanie dopiero
rozpoczynają, co nie znaczy, że czynią to niekompetentnie.
Kodeksy etyczne są ważną cechą profesjonalizmu, jednakże trudno byłoby
oczekiwać ich stosowania wyłącznie w niektórych zawodach – w tradycyjnie
rozumianych profesjach. Reguły etyczne obowiązują bowiem wszystkich wykonujących prace zawodowe, niezależnie od zakresu odpowiedzialności i stopnia
konsekwencji związanych ze sposobem ich wykonywania. Dotyczą więc zarówno
piekarza, sprzedawcy na stacji paliw, jak i lekarza, naukowca, prawnika, polityka.
Oczywiście wszystkich różni zakres odpowiedzialności, niemniej każdy pracownik jest odpowiedzialny za wykonywaną przez siebie pracę. Zauważalne jest
podejmowanie przez grupy zawodowe inicjatyw dotyczących wprowadzania
kodeksów etycznych. W wielu zawodach jest to związane z uwrażliwianiem pracowników na szeroką odpowiedzialność za wykonywaną pracę (niekoniecznie
realizowany zawód). Jednocześnie zwraca się uwagę na często jeszcze małą
skuteczność kodeksów etycznych, także w przypadku zawodów o wysokim prestiżu w społeczeństwie, czego przykładem może być środowisko akademickie10.
Sam więc fakt posiadania przez daną grupę zawodową kodeksu etycznego nie
przesądza o jego przestrzeganiu i nie świadczy o szczególnej odpowiedzialności
społecznej i moralno-etycznej postawie wykonujących ją pracowników.
„W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat lista profesji, na skutek często burzliwych dyskusji, znacznie się poszerzyła, pewnym modyfikacjom poddaje się
również samo rozumienie tego terminu, który we współczesnych złożonych
systemach organizacji pracy wydaje się coraz mniej użyteczny”11. Trudno byłoby
zaprzeczyć temu stwierdzeniu. Wskazuje ono, że kryteria kwalifikowania zawodu
do statusu profesji w okresie poprzemysłowym stały się jeszcze bardziej niejednoznaczne. Wiąże się to zarówno z przemianami dotyczącymi definiowania zawodu, jak i jego treści oraz istoty. Ten sam brak ostrości dotyczy profesji.
Zawód, tak jak niegdyś, również w czasach ponowoczesnych stanowi rezultat
społecznego podziału pracy, czyli określa zakres udziału poszczególnych ludzi
w zbiorowym dziele wytwarzania szeroko rozumianych nowych dóbr materialnych i niematerialnych, umożliwiających zaspokajanie ludzkich potrzeb. W tym
sensie odróżnia wykonywanie pracy zawodowej od niezawodowej. Prace niezawodowe i zawodowe niegdyś przenikały się ze sobą, nie były rozróżniane. Z czasem,
10
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wraz z komplikowaniem się pracy, została wyodrębniona praca zawodowa i wraz
z tym pojawiły się zawody. Zawód obok wyrażania treści i specyfiki określonych
działań pracowniczych świadczy o wyodrębnieniu i podniesieniu ich rangi oraz
o ich sformalizowaniu. Ta ważna funkcja zawodu wiąże się z gwarantowaniem
fachowości wykonywania określonych jako zawód działań. Tak było między innymi z zawodem pracownika socjalnego, który wyrósł na gruncie działań charytatywnych i społecznikowskich. Nadanie im statusu zawodu przyczyniło się do
określenia wymagań stawianych osobom aspirującym do wykonywania tego
zawodu, a wraz z tym nadziei, że ich praca będzie oparta na przesłankach teoretycznych, nie tylko na intuicji i altruizmie, i tym samym zwiększy się prawdopodobieństwo jej skuteczności oraz zminimalizuje zagrożenie niezamierzonego
błędu lub bezradności.
Przemysł wraz z wynalezieniem maszyny parowej przez długi czas intensywnie się rozwijał i rzutował na organizowanie się społeczności. Był to też czas
licznych poszukiwań i analiz teoretycznych znacząco uwzględniających jego
rolę w funkcjonowaniu społeczeństw. Pozostając pod jego wpływem, formułowano liczne teorie, poprzez które były wyjaśniane i uogólniane zjawiska i procesy
społeczne, gospodarcze, polityczne. Przykładem tego są teorie rozwoju zawodowego, jak i teorie profesjonalizmu. Ponowoczesność nie formułuje ram, dopuszcza
wieloznaczność, mozaikowość życia, zachowań, procesów. Zmiana, kryzys, niestabilność coraz powszechniej pojawiają się przy określaniu współczesności ponowoczesnej. Dotyczy to w całej rozciągłości pracy zawodowej. Jej wykonywanie
w coraz mniejszym stopniu wiąże się z zawodem. Przemieszczanie się w strukturze zawodowej, realizowanie kariery zawodowej według indywidualnych projektów, niezwiązanych z konkretnym jednym zawodem, stały się typowym, jak
i pożądanym sposobem aktywności zawodowej. Odchodzenie od stałego zatrudnienia, niewiązanie się z jednym pracodawcą na całe życie zawodowe – to niektóre typowe dla ponowoczesności cechy pracy. Nie ulega wątpliwości, że jedną
z cech współcześnie wykonywanej pracy jest samoodpowiedzialność12. Stanowi
ona jeden z elementów upodmiotowienia człowieka pracującego i przenosi procesy kontroli na stronę pracownika13. Wiąże się to nierozerwalnie z podniesieniem stopnia trudności wykonywanej pracy. Pracownik staje bowiem wobec
konieczności etycznej samooceny swojego postępowania zawodowego14. Niegdyś, przy kontroli zewnętrznej dokonywanej zazwyczaj przez bezpośredniego
12
R. Sennett, Etyka dobrej roboty, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa
2010, s. 32.

C. Sikorski, Profesjonalizm. Filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, WN PWN,
Warszawa 1995, s. 60.
13

14
R.K. Sprenger, Zasada autoodpowiedzialności. Drogi do motywacji, Wydawnictwo MT Business, Warszawa 2010, s. 202.
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przełożonego, pracownicy często czuli się zwolnieni z odpowiedzialności za
własną pracę, a obecnie jest odwrotnie, przy tym ciąży na nich świadomość odpowiedzialności za wykonywaną pracę, jej rezultaty i konsekwencje. W każdym
obszarze ta odpowiedzialność jest inna, ale wszędzie występuje i w żadnym przypadku nie można umniejszać jej znaczenia, nawet jeśli dotyczy prostych prac.
Problematyka odpowiedzialności ostro zarysowuje się w przypadku nowych
form pracy, zwłaszcza w odniesieniu do telepracy. Jacques Attali przewiduje, że
w przyszłości: „specjaliści w coraz większym zakresie będą pracować w domu,
korzystając z sieci telekomunikacyjnej. Zajmą się wieloma rodzajami działalności
– to nowe określenie pracy – prowadzonej tak, jak zarządza się pakietem akcji”15.
Niemożliwe więc staje się coraz częściej wyłonienie zawodu, a tym bardziej profesji z wielorakiej, nieokreślonej jednoznacznie działalności.

Zmierzch elitarnego profesjonalizmu
Wyodrębnianie profesji z zawodów wydaje się współcześnie coraz mniej przydatne. Jeżeli niegdyś przy elitarności wykształcenia, ograniczonym dostępie
do wiedzy było uzasadnione wyodrębnienie zawodów szczególnie znaczących,
określanych jako profesje, to w czasie ponowoczesnym przestaje to być tak ważne.
Oczywiście teorie, które były formułowane w przeszłości, mogą stanowić i stanowią sposób interpretacji i wyjaśniania problemów świata pracy, w szczególności
funkcjonowania w nim ludzi. Odwoływanie się do nich może ułatwić rozumienie zachodzących w gospodarce i w świecie pracy procesów, ukazując je w różnym
świetle i z różnych perspektyw. Obecnie, chociaż można spotkać się z opiniami,
że nowoczesność jeszcze trwa, w coraz większym stopniu uwidaczniają się znamiona ponowoczesności16. Jest ona już zupełnie inna niż rzeczywistość w czasach przemysłowych, nie tylko z uwagi na zmianę charakteru pracy. Wymusza to
konieczność nowej interpretacji i nowego spojrzenia na pracę zawodową, na
wykonujących ją ludzi, jak i na wykonywane przez nich zajęcia.
Dążenie do wyodrębnienia „zawodów szczególnych” może stanowić w niektórych przypadkach sposób na ochronę swoich przywilejów, strefy wpływów
i dostępu do grup zawodowych w większym stopniu niż dbałość o wysoki poziom
zawodowy i etyczno-moralny członków. Nie przyczynia się zatem do zwiększania szlachetnej etyczności w postępowaniu, wręcz w niektórych przypadkach
może prowadzić do szkodliwości i licznych nieprawidłowości. „Profesjonalistą
jest ten, kto przestrzega norm zawodu, i to w równej mierze sprawnościowych
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J. Attali, Słownik XXI wieku, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2002, s. 177.
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P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 89.

P R O F E S J O N A L I Z M W WA R U N K A C H P O N O W O C Z E S N Y C H . . .

(prakseologicznych), oraz standardów etycznych, które czynią z ludzi biznesu
ludzi zawodu, grono koleżeńskie w rzetelnym tego słowa znaczeniu”17. Ranking
zawodów cieszących się szczególnym uznaniem społecznym przedstawiony
w raporcie CBOS wskazuje, że w społeczeństwie współczesnym największym
szacunkiem cieszą się zawody profesora uniwersytetu, strażaka, górnika, pielęgniarki i lekarza18. Trzy z nich nie mieszczą się w grupie zawodów tradycyjnie
uznawanych za profesje. W tym rankingu zawody prawnicze znalazły się odpowiednio na jedenastym i piętnastym miejscu. Zdecydowanie wyżej, na ósmej
pozycji znalazł się zawód robotnika wykwalifikowanego. To wskazuje, że fachowość jest ceniona inaczej niż niegdyś. Warte rozważenia jest odejście od wyodrębniania profesji jako zawodów uprzywilejowanych, szczególnych, natomiast
bardzo pożądane jest dążenie do profesjonalizmu pojmowanego jako najwyższej
jakości wykonywanie pracy. Zawody w tradycyjnym rozumieniu są coraz rzadsze,
na rynku pracy współwystępują z różnymi formami pracy i z zatrudnianiem na
różnych stanowiskach pracy niezależnie od reprezentowanego przez pracownika zawodu.
Zawód jest kategorią dynamiczną, zmienia się wraz z postępem naukowym
i technicznym. Niekiedy zmienia się również jego ranga. Są zawody, które wraz
z rozwojem technicznym zanikają, na przykład profesje kowala, bednarza, kołodzieja19. Pojawiają się też i zawody nowe, które powstają wraz z pojawianiem się
nowych form aktywności ludzi. Do takich zawodów można zaliczyć choćby informatyków, doradców ubezpieczeniowych. W wielu innych zawodach mamy
do czynienia ze zmianą zakresu podejmowanych czynności, zakresu odpowiedzialności. Jednym z wyróżnikiem postępu technicznego jest robotyzacja. „Roboty stosowane w przemyśle, tzw. roboty przemysłowe są programowanymi
manipulatorami zdolnymi do realizacji różnych funkcji w procesie produkcji.
Zastępują one człowieka przy wykonywaniu ciężkich prac montażowych, przy
spawaniu, zgrzewaniu, a także lakierowaniu i innych pracach szkodliwych dla
zdrowia. Ze względu na konieczność programowania działalności robotów,
struktura czynności operatorów tych urządzeń jest porównywalna z pracą operatorów nowoczesnych obrabiarek”20. Niekiedy treść pracy wykonywanej w ramach zawodu jest zasadniczo inna niż niegdyś. Dotyczy to reprezentantów
prawie wszystkich współcześnie wykonywanych zawodów. W świetle tego
17
W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000, s. 190.
18

Z. Wołk, Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy, Difin, Warszawa 2013, s. 14.

19

Z.A. Skuza, Ginące zawody w Polsce, Sport i Turystyka, Warszawa 2006, s. 120.

S.M. Kwiatkowski, Kształcenie zawodowe. Dylematy teorii i praktyki, IBE, Warszawa 2001,
s. 21.
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wzrasta rola kształcenia ustawicznego i samokształcenia, które stanowią skuteczną formę aktualizowania przez osoby aktywne zawodowo posiadanych
kompetencji zawodowych.
Zawody są ujmowane w urzędowe spisy, będące usystematyzowanymi
dokumentami, zawierającymi podziały zawodów i specjalności występujących
w gospodarce narodowej danego kraju. W polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności z 2014 roku występuje 2455 zawodów i specjalności. W 2010 roku
było ich 2366 zawodów i specjalności, które były, podobnie jak i obecnie usystematyzowane hierarchicznie21. Zawód jest pojęciem szerszym od specjalności,
która akcentuje układ czynnościowy. Możemy wyróżnić zawody wyuczone i wykonywane. Zawody wyuczone stanowią całokształt wiedzy i umiejętności nabytych
w szkole lub innej instytucji kształcącej i potwierdzonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem umożliwiającym wykonywanie zespołu czynności.
Zawody wykonywane natomiast to stałe wykonywanie określonego zespołu
czynności.
Najlepszym, najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zgodność zawodu
wykonywanego z wyuczonym. We współczesnej rzeczywistości znaczna liczba
pracowników pracuje poza zawodem wyuczonym. Jest to związane z małą koordynacją potrzeb gospodarki z kształceniem zawodowym, brakiem możliwości
znalezienia pracy w zawodzie wyuczonym i innymi przyczynami. Zazwyczaj wywiera to ujemny wpływ zarówno na jakość pracy, jak i na samopoczucie pracownika, który wykonuje pracę niezwiązaną z uzyskanym zawodem. Jest to jednak
nieuniknione i coraz bardziej się upowszechnia, co również przekonuje do równego postrzegania pracowników, niezależnie od kolejnych zajmowanych pozycji
w strukturze zatrudnienia, a nawet od uzyskanego wykształcenia. Wymuszona
przez przemiany na rynku pracy deregulacja wielu zawodów ułatwia dostęp do
ról zawodowych możliwy do uzyskania wieloma ścieżkami, również poprzez
edukację nieformalną i nabywane doświadczenie zawodowe.
Z zawodem wiążą się kwalifikacje pracownicze. Jest to układ celowo ukształtowanych cech psychicznych i fizycznych człowieka, który warunkuje jego
skuteczne przygotowanie zawodowe. Termin ten odnosi się więc do faktycznie
ukształtowanych cech: wiedzy, umiejętności, zdolności, motywacji, przyjmowanych postaw, wymiarów osobowości człowieka, takich jak na przykład odpowiedzialność, opanowanie, dyskrecja, krytycyzm, a także do zdrowia i zdolności
funkcjonalnych22. Stanowią one: „zestaw efektów uczenia się, zgodnych z ustalonymi standardami, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez
21
M. Reduta, Zawód, profesja i kultura profesjonalna, „Optimum Studia Ekonomiczne”, 2015,
nr 2(74), s. 102.

208

22
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upoważnioną do tego instytucję”23. Można wyróżnić kwalifikacje fizyczne i zdrowotne oraz kwalifikacje zawodowe, moralne i wiele innych24. Kwalifikacje, z uwagi
na to, że są potwierdzane, mają charakter formalny. Są one potwierdzone dyplomem lub innym certyfikatem nadanym przez upoważnioną instytucję. Można
spotkać też określenie „kwalifikacje rzeczywiste”, odnoszone do tych, które przejawiają się w działaniu.
Najbardziej optymalną jest sytuacja, gdy kwalifikacje formalne pokrywają
się z kwalifikacjami rzeczywistymi. Kwalifikacje rzeczywiste są utożsamiane
z kompetencjami. Można spotkać opinię, że: „najbardziej istotną zmianą w świecie pracy i zawodów jest zastępowanie tradycyjnego kryterium kapitału ludzkiego,
jakim były kwalifikacje, nowym kryterium określanym mianem kompetencje”25.
Współcześnie w niektórych przypadkach odchodzi się od egzekwowania kwalifikacji formalnych i oczekiwane są głównie kompetencje, jednakże nie we
wszystkich zawodach jest to możliwe. Ukazuje to różnorodność rynku pracy
i duże zmiany, jakie na nim zaszły i zachodzą dalej, szczególnie nasilające się
w okresie ponowoczesnym. Kompetencje zawodowe są pogłębiane głównie poprzez praktykę i doświadczenie podczas realizowania kariery zawodowej na
etapie kształcenia, jak i później w trakcie wykonywania pracy26. W zależności
od poziomu wykształcenia i uzyskanych kwalifikacji formalnych w strukturze
zawodowej można wyróżnić następujące grupy pracowników:
1) pracownicy bez kwalifikacji. Są to osoby bez żadnego wykształcenia zawodowego. Mogą one wykonywać jedynie proste prace;
2) pracownicy przyuczeni do zawodu. Ci pracownicy legitymują się minimalnym przygotowaniem zawodowym, wiążącym się z konkretnym stanowiskiem pracy, lecz niemający formalnych kwalifikacji zawodowych.
Mogą oni zdobywać kwalifikacje zawodowe na drodze dodatkowego
kształcenia (kursy, szkolenia itp.);
3) pracownicy wykwalifikowani. Są to osoby wykonujące pracę zawodową
na stanowiskach i w zakresie odpowiadających aktualnie reprezentowanym przez nich kwalifikacjom zawodowym;
Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji, S. Sławiński (red.),
IBE, Warszawa 2011, s. 40.
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T.W. Nowacki, Leksykon pedagogiki pracy, dz. cyt., s. 115–117.

A. Bańka, Psychologiczne doradztwo karier, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań, s. 39.
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A. Cybal-Michalska, Rozwój kariery jako proces inwestowania w kapitał kariery, „Studia Edukacyjne”, 2012, nr 22, s. 208.
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4) p
 racownicy wysoko kwalifikowani. Do tej grupy zalicza się pracowników
posiadających wykształcenie formalne wyższe od obowiązującego na
zajmowanych przez nich stanowiskach27.
Osoby podejmujące zatrudnienie, niezależnie od grupy, do której należałoby
ich przypisać, powinni legitymować się profesjonalnym podejściem do swoich
obowiązków zawodowych, wysoką kulturą pracy28. Ich stopień odpowiedzialności,
w zależności od zajmowanej pozycji w strukturze firmy jest inny, ale zawsze ma
miejsce. Nie ma bowiem współcześnie stanowiska pracy, na którym całkowicie
zdjęta byłaby odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

Zakończenie
Wraz z upowszechnianiem się edukacji ustawicznej, która coraz powszechniej
interweniuje w przebiegi biografii ludzi w trakcie całego życia, w środowisku
pracy częściej można spotkać przedstawicieli ostatniej z wymienionych grup.
Od ich kultury pracy, ale także od podejścia przełożonych w szczególności zależy,
w jakim stopniu ich kompetencje będą się rozwijały niezależnie od zajmowanych pozycji zawodowej. Przy niewłaściwym podejściu pracodawców, a także
przy nieprawidłowym gospodarowaniu własnymi zasobami mogą one podlegać
bądź to rozwojowi, bądź też degradacji i marnowaniu. Na nich ciąży odpowiedzialność kreowania rzetelnej, odpowiedzialnej pracy niezależnie od zajmowanego
stanowiska i pozycji społecznej. Pozycja zajmowana w hierarchii zawodowej wiąże
się z powinnością etycznego podejścia do wykonywanej pracy zawodowej. Stanowią oni bowiem wzory osobowe pracowników. Nie zwalnia to oczywiście od
dążenia do uzyskiwania wysokiego poziomu kultury pracy i wraz z tym do solidności innych osób, lokujących się na niższych poziomach struktury organizacyjnej
firmy. Wszyscy bowiem wyznaczają poziom kultury organizacyjnej, z którym
wiążą się zarówno sposoby pracy, jak i jej rezultaty.
Na gruncie pedagogiki pracy zagadnienie zawodu, kompetencji zawodowych, kwalifikacji jest od lat podejmowane w badaniach i w licznych analizach.
Zostało też szczegółowo opisane. Wciąż jest jednak dynamiczne i wymaga permanentnej aktualizacji. Odwoływanie się do teorii profesjonalizmu może być
w tym zakresie przydatne i pomocne. Natomiast w odniesieniu do praktyki, zasadnym wydaje się odnoszenie cech profesji do wszelkiej pracy wykonywanej
J. E. Karney, Psychopedagogika pracy. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy,
WAiP, Warszawa 2007, s. 81.
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zawodowo i takie podejście także do kształcenia, a w szczególności do wychowywania przyszłych pracowników.
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SPOŁECZEŃSTWO W DYNAMICZNYM
PROCESIE ZMIANY
W MYŚLI ANTHONY’EGO GIDDENSA
– O WZAJEMNYM WPŁYWIE
PODMIOTOWYCH DZIAŁAŃ
I PONADINDYWIDUALNYCH STRUKTUR
Rzeczywistość społeczno-kulturowa, poddawana nieustannym procesom zmiany,
prowadzi do wielokontekstowych przemian społecznych wyrażających się w permanentnej kreacji współczesnego społeczeństwa, któremu kształt nadały dwa procesy: modernizacji i globalizacji1. Wielowymiarowość i złożoność współczesnej
konfiguracji społecznej przyczynia się do trudności w uchwyceniu i jednoznacznym dookreśleniu czynników determinujących zmiany w systemie społecznym
oraz teoretycznym opisie społecznego wymiaru bytu ludzkiego.
Na szczególną uwagę zasługuje wymiar czasu (nieprzewidywalna zmienność tempa zmian rzeczywistości społeczno-kulturowej) oraz wymiar przestrzeni
(zróżnicowanie zakresu zmian, jakim podlegają różne społeczeństwa)2. Stricte
socjologiczny dyskurs odwołuje się do najbardziej ogólnego poziomu poznania
1
Na jakościową zmianę społeczeństwa globalnego wywołaną przez wyróżnione procesy wskazuje Piotr Sztompka. Dla autora stanowią one ważką płaszczyznę analitycznego dyskursu nad
jakością nowoczesności i wielością nowoczesności i późną nowoczesnością. Patrz: P. Sztompka,
Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, s. 557–578.
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B. Misztal, Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, TAiWPN Universitas, Kraków 2000, s. 157.
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wiążącego się z przyjęciem określonej teorii czy też filozofii3 społecznej wyznaczającej jakość poznania, opisu, diagnozy, eksplanacji i możliwości rozumienia
otaczającej rzeczywistości. W kontekście rozważań nad aktywnością teoretyczną
poszukuje się odpowiedzi na pytanie o możliwe teoriopoznawcze podejście służące
wyjaśnieniu szerokiego spektrum procesów odpowiadających za „organizowanie różnorodności” w obrębie zglobalizowanego społeczeństwa współczesnego.
W dziedzinie socjologii teoretycy tradycyjnie koncentrowali się albo na
kwestiach związanych ze strukturą społeczną, albo na problemach akcentujących rozumienie ludzkiej działalności, co niewątpliwie przyczynia się do różnic
prowadzących do sporu o wyjaśnienie mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa4. W podjętej narracji uwaga skupia się na plastyczności (tworzeniu
i reformowaniu) struktur społecznych, a więc ich podatności na wpływy działań
indywidualnych i zbiorowych, czy też − podkreślając relacyjny charakter − ukazaniu zdolności jednostek i podmiotów zbiorowych do wywierania wpływu na
kształt struktur społecznych5.
Teoretycy współczesności, nawiązując do „sformułowania J.H. Turnera”,
stają na ramionach swych wielkich poprzedników, dokonując krytycznej recepcji
ich dokonań, szukają najlepszych rozwiązań analitycznych”6. Nie sposób prowadzić socjologicznego dyskursu nad aktywnym wpływem działań ludzkich na
kształt struktury społecznej oraz jej plastyczności bez odwołania się do teorii
strukturacji7 (structuration theory) Anthony’ego Giddensa – teoretyka społecznego i niewątpliwie wybitnego socjologa brytyjskiego8. Giddens dochodzi do
Zdaniem Gordona Marshalla termin „filozofia społeczna” bywa odnoszony do doniosłych
„pomysłów” teoretycznych − do najbardziej ogólnego poziomu teorii społecznych, takich jak:
funkcjonalizm strukturalny, fenomenologia czy marksizm. Patrz: G. Marshall, Słownik socjologii i nauk społecznych, WN PWN, Warszawa 2005, s. 384.

3

J. Wheeler-Brooks, Structuration theory and critical consciousness: Potential application for
social work practice, „Journal of Sociology & Social Welfare”, 2009, Vol. XXXVI, 1, s. 123.

4

5
Inspiracją do wyróżnionego ukierunkowania narracji były zaproponowane przez P. Sztompkę
rozstrzygnięcia dotyczące relacyjnego charakteru pomiędzy działaniem a struktura. Patrz:
P. Sztompka, Socjologiczna teoria podmiotowości, w: P. Buczkowski, R. Cichocki (red.), Podmiotowość, możliwość, rzeczywistość, konieczność, Redakcja Wydawnictw Ośrodka Analiz Społecznych ZMW, Poznań 1989.

A. Manterys, J. Mucha, Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Punkt widzenia 2009 r., w: A. Manterys, J. Mucha, Nowe perspektywy teorii socjologicznej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków
2009, s. VIII.

6

Autorka artykułu odwoływała się do teorii strukturacji we wcześniejszych opracowaniach.
Teoria strukturacji w kontekście analizy domeny kariery była przez autorkę podejmowana
w monografii zatytułowanej: Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2013.

7

8
Wyróżniony nurt badań podejmują także koncepcja „samokierującego się społeczeństwa”
A. Etzioniego czy też koncepcja morfogenezy w systemach funkcjonalnych W. Buckleya i jej roz- 213
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przekonania, że teoretycy struktury społecznej mają tendencję do prezentowania
niewystarczających wyjaśnień podmiotowego działania, a teoretycy podmiotu
nie przywiązują wystarczającej uwagi problematyce rozwoju i trwałości strukturalnych układów. Po rozważeniu ograniczonych możliwości wyjaśniających
biegunowo odmiennych orientacji, omawiany teoretyk i myśliciel rozwinął teorię
strukturacji. Celami były wgląd i wyjaśnienie dynamicznej relacji pomiędzy istotami ludzkimi a strukturami społecznymi9. Nadmienić warto, że orientacja nazwana przez Giddensa neologizmem teoria „strukturacji” wyraźnie wskazuje na
traktowanie „struktury” jako procesu a nie stanu niezmiennego10.
Teoria strukturacji jest ontologią społeczną, co oznacza, że definiuje „jakiego
rodzaju rzeczy istnieją w świecie, ale nie przedstawia praw rozwoju ani nie proponuje konkretnych hipotez dotyczących tego, co się rzeczywiście wydarza”11.
Akcentując w koncepcji strukturacji doniosłość czasu i przestrzeni dla praktyki
społecznej, ontologia czasoprzestrzeni jest jej podstawą – jak ujmuje to Giddens
„punktem wyjścia jest «czasowość», a tym samym w jakimś sensie «historia»”12.
Nie poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak funkcjonuje społeczeństwo, lecz pyta
o to, co obserwujemy, badając je13. Zadaniem, a nawet obowiązkiem teorii społecznej, jak konstatuje Giddens, jest przedstawienie koncepcji człowieka działającego oraz ukazanie charakteru ludzkiej działalności społecznej i to w taki sposób,
by mogła być użyteczna dla badań empirycznych. Teoria strukturacji zwraca się ku
zrozumieniu zarówno ludzkiego działania, jak i instytucji społecznych14. Giddens
w ogóle uważał, że twórcy teorii społecznej powinni „zajmować się głównie
i przede wszystkim wypracowaniem koncepcji ludzkiego bytowania i działania,
reprodukcji i transformacji społecznej”15.
budowanie autorstwa M. Archer, a także teoria „samoorganizacji mas społecznych” A. Touraine’a,
teorie wytwarzania się organizacji M. Croziera i E. Friedberga. Patrz P. Sztompka, Pojęcie
struktury społecznej: próba uogólnienia, w: P. Sztompka, M. Kucia, Socjologia. Lektury, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 178.
9
J. Wheeler-Brooks, Structuration theory and critical consciousness: potential application for
social work practice, „Journal of Sociology & Social Welfare”, 2009, Vol. XXXVI, 1, s. 129.

W.H. Sewell Jr, Teoria struktury: dwoistość, podmiotowość sprawcza a transformacja, w: E. Staśkiewicz, B. Baran, M. Michalska, E. Otto (red.), Współczesne teorie socjologiczne, WN PWN,
Warszawa 2006, t. 2, s. 703.
10

J. Scott, G. Marshall, Oxford Dictionary of Sociology, Oxford University Press, Oxford 2009,
s. 740.

11

A. Giddens, Elementy teorii strukturacji, w: E. Staśkiewicz, B. Baran, M. Michalska, E. Otto
(red.), Współczesne teorie socjologiczne, WN PWN, Warszawa 2006, t. 2, s. 664.

12
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G. Marshall, Słownik socjologii i nauk społecznych, WN PWN, Warszawa 2005, s. 367.

14

A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2003, s. 15–16.

15

Tamże, s. 18.
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Giddensowska teoria strukturacji, będąca w podjętej narracji ciekawym instrumentem poznawczym, jest próbą poszukiwania teoretycznego środka, który
pozwoli na przezwyciężenie, przełamanie przeciwieństwa: struktura – sprawstwo podmiotowe (agency − structure)16. Giddens krytycznie odnosi się, a wręcz
odrzuca kierunki opowiadające się za naturalizmen i obiektywizmem, takie jak
funkcjonalizm i strukturalizm, uznając je za systemy zamknięte. Wyróżnione
kierunki myśli teoretycznej, broniące „imperializmu przedmiotu” (Giddens), opierały się na prymacie „całości społecznych wobec ich części składowych, tj. wobec
aktorów, podmiotów ludzkich, […] na prymacie struktury […] wobec działania”17, koncentrując się na jej trwałości i podtrzymywaniu. Najważniejszym
argumentem było to, że aktorzy zawsze reagują: odpowiadają albo odrzucają
systemy społeczne i instytucje, a celem ich studiów jest dociekanie, jak życie
społeczne i uświadomienie (dobre poinformowanie) stanowią wynik wpływu
instytucji18.
Zainteresowanie dążeniem do syntezy wiedzy (wielu ustaleń myśli socjologicznej), jak również przezwyciężanie wszelkich dychotomii stanowią o oryginalności Giddensowskiej teorii19. Konstytutywnym dla teorii strukturacji elementem
jest założenie o osobliwości zjawisk i zdarzeń społecznych, które, jak podkreśla
Giddens, są „zawsze nie w pełni zdeterminowane i nie rozstrzygnięte”20.
Kładąc nacisk na wykroczenie poza podstawową w socjologii opozycję:
strukturalizm – indywidualizm21, poza tradycyjny podział na działanie i strukturę,
czy jak dopowiada Jerzy Szacki (używając wcześniejszych określeń), zniesienie
antynomii: jednostka i społeczeństwo, wolność i przymus, działanie i system
społeczny)22, autor Central Problems in Social Theory: Action, Structure and
Contradiction in Social Analysis (1979)23, skoncentrował się na terminie „praktyka
społeczna”, nadając mu funkcję pojęcia pierwotnego, co niewątpliwie, biorąc
M. Ziółkowski, Teoria strukturalistycznego konstruktywizmu i teoria strukturacji, w: Współczesne teorie socjologiczne, E. Staśkiewicz, B. Baran, M. Michalska, E. Otto (red.), Współczesne
teorie socjologiczne, WN PWN, Warszawa 2006, t. 2, s. 632. Przetłumaczenie i określenie słowa
agency jako „podmiotowe sprawstwo” zawdzięczamy J. Szmatce.
16

17

A. Giddens, Elementy teorii strukturacji, dz. cyt., s. 663–664.

18

J. Wheeler-Brooks, Structuration theory and critical consciousness..., dz. cyt., s. 123–124.

19

J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, WN PWN, Warszawa 2003, s. 882.

20

G. Marshall, Słownik socjologii i nauk społecznych, dz. cyt., s. 367.

Patrz: R. Cichocki, Podmiotowość w społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
2003, s. 98–99.

21

22

J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, dz. cyt., s. 886.

A. Giddens, Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social
Analysis, Berkeley, Los Angeles 1979.
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pod uwagę porządek genezy, jest związane z nazwiskiem Karola Marksa24. Można
zatem uznać, że strukturacja jest procesem konfigurowania relacji społecznych,
nazywanych zazwyczaj „praktykami społecznymi”25. Praktyki społeczne „wytwarzają struktury i są przez nie wytwarzane”26. Autor ujmuje to tak: „głównym
przedmiotem badań w naukach społecznych nie jest ani doświadczenie indywidualnego aktora, ani jakakolwiek «całość społeczna», lecz uporządkowane w czasie
i przestrzeni praktyki społeczne”27. Generalizacje Giddensa dotyczyły głównie
struktur, które w jego przekonaniu „nie są czymś zewnętrznym wobec aktorów
społecznych, ale są regułami i zasobami wytwarzanymi i odtwarzanymi przez
aktorów w praktyce”28. Autorowi teorii zależy przede wszystkim na podkreśleniu takiej właściwości, jak „powtarzalność ludzkich czynności społecznych”, co
oznacza, że aktorzy społeczni, podmioty ludzkie nie tworzą ich, lecz je permanentnie odtwarzają za pośrednictwem swoistych, właściwych sobie jako aktorom,
podmiotom środków. Należy przyjąć, że poprzez czynności i w ich wyniku aktorzy
społeczni odtwarzają warunki możliwości aktualizowania owych czynności29.
Sięgając do pracy zatytułowanej The Constitution of Society. Outline of the Theory
of Strukturation (1984)30, Giddens dość stanowczo stwierdza, że praktyka społeczna nie jest „powoływana do istnienia przez aktorów społecznych, lecz ciągle
odtwarzana przez nich poprzez różne środki dzięki którym wyrażają oni siebie
jako aktorów”31. Przywoływany myśliciel stawiając problem, przekonująco uzasadnił obrany kierunek rozważań teoretycznych, akceptując hermeneutyczny
punk widzenia, zgodnie z którym „opis ludzkich czynności wymaga znajomości
form życia, które znajdują w nich wyraz”32.
Autor nie poprzestaje na tej diagnozie, lecz podejmuje próbę skonceptualizowania ludzkiej refleksyjności (jednostka jako podmiot refleksyjny) i jej uwikłania w powtarzalność ludzkich czynności społecznych. „Ciągłość praktyk zakłada
refleksyjność, ta jednak jest możliwa […] tylko dzięki ich ciągłości, która
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R. Cichocki, Podmiotowość w społeczeństwie, dz. cyt., s. 99.

25

J. Wheeler-Brooks, Structuration Theory and Critical Consciousness..., dz. cyt., s. 129.

26

G. Marshall, Słownik socjologii i nauk społecznych, dz. cyt., s. 367.

27

A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa, dz. cyt., s. 40.

28

G. Marshall, Słownik socjologii i nauk społecznych, dz. cyt., s. 367.

29

A. Giddens, Elementy teorii strukturacji, dz. cyt., s. 664.

30

A. Giddens, The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration, dz. cyt.

31

A. Giddens, za: R. Cichocki, Podmiotowość w społeczeństwie, dz. cyt., s. 99.

32

A. Giddens, Elementy teorii strukturacji, dz. cyt., s. 664.

S P O Ł E C Z E Ń S T W O W D Y N A M I C Z N Y M P R O C E S I E Z M I A N Y. . .

zapewnia, że zachowują one tożsamość w czasie i przestrzeni”33. Giddens pojmuje refleksyjność nie tylko jako samowiedzę, lecz także jako środek „kontroli nieprzerwanego strumienia życia społecznego”34 oraz wiąże z usytuowaniem
i współobecnością.
Doniosłe znaczenie omawianego teoretyka społecznego polega niewątpliwie na zaakcentowaniu istoty ludzkiego działania rozumianego jako proces,
jako ciągły strumień zachowań. Działanie intencjonalne nie składa się z odrębnych intencji, motywów czy też racji. Celowe jest zatem uwzględnienie refleksyjnego monitorowania działania własnego i oczekiwanego ze strony innych35.
Za wyróżnieniem wątku ograniczeń działania przemawia oryginalność Giddensonowskiego założenia w tym względzie. Analiza zachowań celowych jest niezbędna,
nawet jeśli istniejące ograniczenia (czy to będące skutkiem różnych sankcji, czy
też strukturalne) są dojmujące. Ograniczenia nie popychają do działania, jeśli
podmiot sam nie wykaże skłonności do czynienia czegokolwiek. Dlatego też w przypadku badań nad wpływem ograniczeń strukturalnych na działania w określonych
okolicznościach wymagane jest uwzględnienie zakresu refleksyjności podmiotów36. W tym procesie istotny udział odgrywa, jak już wcześniej zaakcentowano,
refleksyjne monitorowanie działań własnych i tych oczekiwanych od innych.
Oznacza to, że podmioty nie tylko chronicznie monitorują własne czynności i mają
oczekiwania tego typu wobec innych aktorów, lecz także kontrolują fizyczne, społeczne i kulturowe konteksty sytuacji, w której działanie jest inicjowane i przebiega,
jak również warunki interakcji z innymi aktorami. Refleksyjne monitorowanie
przez podmiot działania sytuacji, w której się znajduje i w której się porusza, to
również kontrola kształtu, warunków towarzyszących realizacji oraz relacji między oczekiwaniami a rezultatami37. Racjonalizacja jako niezbywalna kompetencja (knowledgeability) podmiotu działającego ma w tym procesie ważny
udział. Ujmowanie racjonalizacji z perspektywy podmiotu uwzględnia nie tylko
świadome, lecz także rutynowe rozumienie przesłanek własnej działalności38.
Niemniej jednak tylko część strumienia aktywności podejmowanej przez podmiot (ta, która jest poddawana kontroli przez świadomość dyskursywną) może
być przez niego poddana oglądowi39. Uznanie racjonalizacji za zjawisko o za33

Tamże.

34

Tamże.

35

Tamże.

36

A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa, dz. cyt., s. 359.

37

R. Cichocki, Podmiotowość w społeczeństwie, dz. cyt., s. 100.

38

A. Giddens, Elementy teorii strukturacji, dz. cyt., t. 2, s. 664–666.

39

R. Cichocki, Podmiotowość w społeczeństwie, dz. cyt., s. 101.
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sadniczym znaczeniu dla, jak nazywa to Giddens, współobecności (interpolacji
działania w czasoprzestrzeni), stanowi bezpośrednią kontynuację przyjętych założeń. Wskazane jest, w kontekście omawianego Giddensonowskiego stratyfikacyjnego modelu podmiotu działającego, zaakcentowanie wyraźnego odróżniania
refleksyjnego monitorowania i racjonalizacji działania (związanych z ciągłością
działania) od jego motywów, które wyrażają bardziej skłonności do działania
i dotyczą powodujących je chęci, a nie sposobu, w jaki jest przeprowadzany
w czasie. Warto podkreślić, że przy większości codziennego praktykowania bezpośrednie motywowanie nie występuje, co wszakże nie oznacza, że taki wpływ
nie jest możliwy. Motywy bezpośrednio wpływają na działanie podmiotu w szczególnych okolicznościach, w niezwykłych sytuacjach, w których doszło do zerwania z rutyną. W rozważaniach Giddensa istnieje również (mimo wielu zastrzeżeń)
odwołanie do Freudowskich rozstrzygnięć na temat natury nieświadomości.
Autor nie pozostając bezkrytycznym wobec naturalistycznych koncepcji działania (do których zalicza model psychoanalizy Zygmunta Freuda), uznaje nieuświadomione motywacje (unconscious motives) za ważki czynnik ludzkiego
postępowania40.
Giddensowska koncepcja eksponująca podmiotowe działanie (przy założeniu, że nie jest ono bardziej realne aniżeli struktura) skłania do uznania faktu,
iż nieświadome motywy działania (warunki wewnętrzne), jak również konteksty
fizyczne, kulturowe i społeczne (warunki zewnętrzne) oraz aspekty świadomościowe, to ważkie czynniki wyznaczające zarówno moment inicjowania, jak
i przebiegu strumienia aktywności podejmowanej przez podmiot. Wpływ warunków wewnętrznych, jak i zewnętrznych ma charakter zapośredniczony przez
aktywności podmiotów indywidualnych związanych z monitorowaniem. Ostateczny kształt nieświadomych motywów działania jednostkowego jest efektem
interferowania wyróżnionych warunków i aspektów. Giddens, koncentrując uwagę
na „nieświadomych motywach działań” (i wzmacniając ją poprzez wprowadzenie kategorii „bezpieczeństwa ontologicznego”), dookreśla szereg czynników,
które leżały u podstaw myślenia socjologa na temat ich istoty. Zalicza do nich
między innymi składniki związane: a) z tym, co trwałe w strukturze psychicznej
jednostki (np.: elementy tożsamości, uogólnione poczucie wpływu na otaczającą rzeczywistość); b) z sytuacyjnymi warunkami funkcjonowania podmiotu
(np.: stopień zaangażowania, stopień trudności zadania); c) z potrzebami jednostki (np.: deprywacja i napięcia z nią związane); d) ze społecznym usytuowaniem
jednostki (np.: usytuowanie w strukturze społecznej, miejsce w mikrostrukturach).
Obrany kierunek zainteresowań stwarza potrzebę wyraźnego rozróżnienia znaczeniowego pojęć: „zewnętrzne warunki działania” oraz „konteksty działania”.
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A. Giddens, Elementy teorii strukturacji, dz. cyt., t. 2, s. 664–666.
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Obiektywne czynniki, istniejące stany rzeczy i sytuacyjne warunki, które wyznaczają
zasadnicze ramy działania, to warunki zewnętrzne tegoż działania. Za konteksty
działania przyjmuje się te „spośród zewnętrznych warunków działania, które
zostały poddane selekcji i interpretacji”41 w trakcie monitorowania strumienia
działania przez podmiot. Jednostka wyposażona w kompetencje porusza się jednak
w określonych kontekstach zewnętrznych, stanowiących zewnętrzne ramy działania. Brak ignorancji w tym względzie nakazuje uznać je za istotne – wpływają one
również znacząco na kształt działania i wyjaśnienie jego zainicjowania i przebiegu42.
Generalizacje Giddensa w tym nurcie rozważań uwzględniały troskę, by nie
popaść w skrajnie woluntarystyczny nurt myślenia. Dowodząc ważności monitorowania strumienia działania, stwierdza, że odwołam się do interpretacji myśli
Giddensa przez Ryszarda Cichockiego, że jest to proces „w którym podmiot działający, wykorzystując swoją kompetencję dokonuje cyklu operacji polegających
na uzgadnianiu zewnętrznych warunków działania, podmiotowych motywów
działania, i strukturalnych wyznaczników praktyki społecznej. W odniesieniu do
warunków zewnętrznych operacje te polegają na selekcji zewnętrznych warunków sytuacji działania i ich hierarchizacji istotnościowej oraz interpretacji poprzez pryzmat własnej kompetencji i prowadzą w rezultacie do ukształtowania
zespołu kontekstów działania”43.
W stratyfikacyjnym modelu działania ważne miejsce przypisuje się podmiotowi sprawczemu działania. Dowodząc logiczności prowadzonego wywodu, Giddens ważną rolę przypisał zatem świadomości jednostkowej. Pytania, na które
Giddens poszukiwał odpowiedzi, to: „po pierwsze, na ile świadomy jest przeciętny
człowiek, że struktury i układy społeczne mają wpływ na jego świadomość i zachowanie? Po drugie, na ile świadomy jest przeciętny człowiek, że jego codzienne
aktywności tworzą i stwarzają na nowo struktury społeczne?”44. Giddensonowskiej klasyfikacji rodzajów świadomości i najważniejszych jej cech nie sposób
pominąć. Zasadnicze znaczenie w teorii strukturacji przypisuje się: bezpieczeństwu ontologicznemu, świadomości praktycznej i dyskursywnej45, przy założeniu,
że granica między tymi wymiarami świadomości nie ma charakteru nieprzekraczalnego – zależy bowiem od jakości socjalizacji podmiotu i nabytego przez niego
41

R. Cichocki, Podmiotowość w społeczeństwie, dz. cyt., s. 107.

42

Tamże, s. 106–107.

43

Tamże, s. 107.

44

J. Wheeler-Brooks, Structuration theory and critical consciousness..., dz. cyt., s. 129.

W miejsce Freudowskiego modelu osobowości z podziałem na Id, Ego, Superego A. Giddens
wprowadził własne pojęcia, nadając im sens wolny od naturalistycznych wycieniowań.
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doświadczenia46. Bezpieczeństwo ontologiczne to „zaufanie, wiara, że świat materialny i społeczny, łącznie z podstawowymi parametrami jaźni i tożsamości
społecznej, są takie, jakie się jawią”47. Pisząc o bezpieczeństwie ontologicznym,
centralne miejsce przypisał Giddens warunkom wewnętrznym. Świadomość
praktyczna jest cichym, nierozerwalnym komponentem praktyk społecznych danej społeczności. Związana jest ze zrutynizowaniem48 życia. To wiedza aktorów,
ich sądy o warunkach społecznych i zwłaszcza warunkach własnego działania,
której jednak nie potrafią oni wyrazić dyskursywnie. Podmiot działający akceptuje lub zakłada istnienie wiedzy praktycznej bez większego zastanowienia się
nad nią. Dopiero sytuacja, w której jest ona, w jakiś sposób, kwestionowana,
zmusza aktora do wzniesienia się ze swoimi założeniami na wyższy poziom
świadomości w celu ich zbadania, i jest to poziom dyskursywny49. Świadomość
dyskursywna to umiejętność (należy rozumieć jako: podmiot indywidualny potrafi) powiedzenia i wyrażania się na temat warunków społecznych i przede
wszystkim warunków swojego własnego działania50. Wiedza dyskursywna
oznacza bycie świadomym własnych działań i bycie w stanie (potrafić) wytłumaczyć, dlaczego się takie działania podjęło. Jest to wiedza, której można użyć
w dyskusji51.
Świadomość indywidualna aktora ma istotne znaczenie jako czynnik towarzyszący przebiegowi działania, ale również jako czynnik wyznaczający jego
podjęcie. Najwyższy poziom w stratyfikacyjnym schemacie działania Giddensa
zajmuje świadomość (wiedza) wzajemna. Jej istotę stanowi rozumienie oparte
na stylu „zdrowego rozsądku”. To wiedza, którą posiadają wszyscy członkowie
danej społeczności na temat codziennych ważnych informacji umożliwiających
komunikowanie. Wiedza wzajemna i znajomość konwencji integralnie z nią
związana, są tym, co razem podtrzymuje praktyki społeczne52. Jest to niewątpli-

Giddens wyraźnie podkreśla, że analizy świadomości odnajdujemy jedynie w orientacjach:
fenomenologicznej i etnometodologicznej, a w ogóle nie podejmowana jest jako atrybut podmiotu – w strukturalizmie. A. Giddens Elementy teorii strukturacji, dz. cyt., t. 2, s. 666.
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47

A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa, dz. cyt., s. 424.

Rutynizacja, jak problem definiuje A. Giddens, to „zwyczajowy, traktowany nieproblematycznie charakter znakomitej większości codziennych czynności składających się na życie
społeczne; przewaga zwyczajowych zachowań podtrzymywanych przez i podtrzymujących
ontologiczne bezpieczeństwo. A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa, dz. cyt., s. 426.
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J. Wheeler-Brooks, Structuration theory and critical consciousness..., dz. cyt., s. 129–130.
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A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa, dz. cyt., s. 426–427.
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J. Wheeler-Brooks, Structuration theory and critical consciousness..., dz. cyt., s. 130.
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Tamże.
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wie „wiedza o konwencji, którą musimy posiadać, żeby zrozumieć działania
własne i działania innych uczestników życia społecznego”53.
Giddensowska wizja podmiotu działającego ma tę oryginalną cechę, że definiuje sprawcę czynności, „jako tego, kto okazuje siłę lub wywołuje skutek”54.
Pod tym względem propozycja Giddensa dotycząca natury samego działania
różni się od podejść akcentujących wymóg intencjonalności. W tym sensie – jak
zakłada teoretyk – działanie, którego atrybutem jest moc, „nie oznacza intencji,
jakimi kierują się ludzie coś czyniąc, lecz przede wszystkim ich zdolność do czynienia tego. […] Działanie to wywoływanie zdarzeń, których sprawcą jest podmiot, w tym wszakże sensie, że w każdym momencie swej czynności mógłby
postąpić inaczej. Cokolwiek się zdarzyło, mogłoby się nie zdarzyć, gdyby nie
jego interwencja”55. To właśnie podmiotowa interwencja aktora w rzeczywistość
stanowi o istocie działania i odróżnia je od zachowania. Być zdolnym do działania oznacza „bycie zdolnym do interwencji w świat, albo do powstrzymania się
od takiej interwencji, wywołując wpływ na określony proces lub stan rzeczy”56.
W dążeniu do konkretnych ustaleń Giddens dużo uwagi poświęcił istocie działania zamierzonego. W koncepcji podmiotowości Giddensa pojęcie siły jest niezwykle istotne. „Być podmiotem” to posiadać umiejętność korzystania w życiu
codziennym z mocy sprawczej, co oznacza umiejętność „robienia różnicy”57.
Pomyłką byłoby jednak nieodróżnianie „pytania o sprawstwo od pytania o intencję, czyli zamierzone aspekty tego, co zostało uczynione”58. Autor definiuje to
pojęcie „jako cechę czynu, którego sprawca wie lub sądzi, że uzyska określony
rezultat i z wiedzy tej korzysta, by ten właśnie rezultat uzyskać”59. „Intencje”
zakładają świadomość i antycypację konsekwencji, a działanie „zależy od zdolności jednostki do «powodowania różnicy» w dotychczasowym stanie rzeczy.
Jednostka przestaje być podmiotem działającym, jeśli traci tę zdolność [do czynienia różnicy – A. C.-M.], czyli nie może sprawować pewnego rodzaju władzy”60.
53

A. Giddens, Social Theory and Modern Sociology, Stanford University Press, Stanford 1987, s. 65.
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A. Giddens, Elementy teorii strukturacji, dz. cyt., t. 2, s. 668.
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Tamże.
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R. Cichocki, Podmiotowość w społeczeństwie, dz. cyt., s. 100.

57
R. Whittington, Putting Giddens into action: social system and managerial agency, „Journal
of Management Studies”, 1992, s. 696.
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A. Giddens, Elementy teorii strukturacji, dz. cyt., t. 2, s. 669.
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Tamże.

Tamże, t. 2, s. 671. Autor koncepcji strukturacji wyraźnie podkreśla (w odróżnieniu od
obiektywizmu i strukturalizmu), że w sytuacji okoliczności ograniczających jednostkę, kiedy
to „nie ma wyboru”, nie można „utożsamiać z zaniechaniem działania jako takiego”, nie oznacza to zastępowania działania reakcją.
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Socjolog z Cambridge zajmuje jednoznaczne stanowisko w aspekcie podmiotowości. Utrzymuje, że wszystkie stosunki władzy wiążą się z pewnego rodzaju
„dialektyką kontroli”. Jak długo jednostki zachowują umiejętność odmówienia
(nawet poprzez czyny samobójcze), pozostają podmiotami61.
Punktem wyjścia dla sensownej analizy działalności podmiotu jest jej holistyczne ujęcie jako strumienia aktywności, bowiem „uwaga podmiotu skoncentrowana jest na całych kontekstach działania z których wyodrębnia pewne
elementy i dokonuje ich istotnościowej hierarchizacji [...] Ponadto [A. C.-M.]
z punktu widzenia podmiotu zarówno motywowanie działalności, jak i monitorowanie jej przebiegu i skutków odnosi się do całości62.
Podmiot jest sprawcą wielu zamierzonych i niezamierzonych skutków, niemniej jednak przez niego wywołanych. Ale bywa też odwrotnie: w niektórych
okolicznościach podmiot chce coś osiągnąć i może to się powieść, choć niekoniecznie bezpośrednio w wyniku jego działania63. W podjętych przez Giddensa
wyjaśnieniach można wyraźnie zauważyć, w kontekście omawianego charakteru
działania (zamierzonego czy niezamierzonego), szczególne zainteresowanie konsekwencjami czynu (consequences of action). W jego teorii są one definiowane
jako „zdarzenia, do których by nie doszło, gdyby aktor zachował się inaczej, ale
których uniknięcie nie leżało w jego mocy”64 bez względu na jakość intencji podmiotu. Zazwyczaj, jak podkreśla autor, można odróżnić „czyn” podmiotu od
konsekwencji tegoż czynu, biorąc pod uwagę zakres zjawisk, możliwych do poddania przez niego jakiejkolwiek kontroli, której zakres bywa najczęściej ograniczony do bezpośrednich okoliczności czynu i interakcji. Podkreśla się również
fakt, że im bardziej konsekwencje są oddalone w czasie lub w przestrzeni od
działania, tym bardziej prawdopodobne jest, że były one niezamierzone. Obranemu kierunkowi rozważań sprzyja duże zainteresowanie problemem niezamierzonych konsekwencjami zamierzonych działań. Ten wątek teoretyzowania
ujawnia akceptację dla Mertonowskiego podziału konsekwencji działalności,
które mogą mieć znaczenie: nieistotne, istotne i albo liczne, albo pojedyncze.
Podejmując dalsze rozważania, Giddens (nie podzielając już poglądu Roberta
Mertona) opowiada się za brakiem sensowności analiz niezamierzonych konsekwencji w przypadku irracjonalnych form zachowań społecznych. Zgodnie ze
swoim światopoglądem, stanowisko Giddensa na temat możliwych kontekstów
badania wpływu niezamierzonych konsekwencji jest następujące: a) badacza
może frapować kumulacja zdarzeń wywołana przez okoliczności, bez których by
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ona nie zaistniała65; b) badacza może zainteresować rezultat („wynik końcowy”,
który jest niezamierzoną konsekwencją) wielu indywidualnych (ale umotywowanych) działań; c) badacza mogą interesować regularne zachowania refleksyjnie aktualizowane i podtrzymywane przez uczestników życia społecznego.
Innymi słowy, zainteresowanie dotyczy mechanizmu społecznej reprodukcji praktyk instytucjonalnych66. W tym kontekście Giddens wyjaśnia, że „powtarzalne
działania zachodzące w danych okolicznościach czasu i miejsca mają regularne
konsekwencje niezamierzone przez tych, którzy podejmują te same działania
w innych, odległych okolicznościach czasu i przestrzeni. To co wówczas się
zdarza, wpływa pośrednio lub bezpośrednio na kolejne działania w pierwotnych
okolicznościach”67.
Skupienie uwagi na zagadnieniu władzy ukierunkowało myślenie Giddensa
na problem „dialektyki kontroli”− jak to autor teorii nazywa. W jego przekonaniu
władza „w systemach społecznych zakłada regularne stosunki autonomii i zależności między aktorami lub społecznościami w sytuacjach interakcji”68. Kontynuując rozważania, Giddens podkreśla, że żadna „forma zależności nie likwiduje
bez reszty zasobów, za których pośrednictwem podporządkowani mogą wpływać
na działalność swych zwierzchników”69.
Autor teorii strukturacji poświęcił wiele miejsca rozważaniom na temat struktur pojęciowych zapożyczonych z orientacji strukturalistycznych, takich jak:
„struktura społeczna”, „system” (dokonując reinterpretacji semantycznych sensów tych kategorii pojęciowych) i wprowadził nowe pojęcie: „dualność struktury”.
Istotę omawianej orientacji teoretycznej stanowi dociekanie warunków rządzących ciągłością „przekształceń struktur, a tym samym i reprodukcji systemów
społecznych”70. Pojęcie „strukturacja” odzwierciedla „dynamiczną właściwość
struktury istniejącej tylko poprzez praktyki podmiotowe uczestników życia społecznego”71. Analizując stosunki społeczne, Giddens zwracał uwagę na rozróżnienie ich wymiaru syntagmatycznego (ich odwzorowania w czasie i w przestrzeni,
przyczyniając się do reprodukcji praktyk społecznych) i paradygmatycznego
65
Badacza interesuje „«co by było ze zdarzeniami B, C, D, E, ...gdyby nie zaszło A»”, dociekając
roli, jaką A odegrało w ciągu i kumulacji zdarzeń. Patrz: A. Giddens, Elementy teorii strukturacji,
dz. cyt., t. 2, s. 670.
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(narzucane przez reprodukcję „sposoby strukturacji” i ich wirtualne uporządkowanie). Można wyraźnie odczytać, że omawiana koncepcja nie ujmuje struktury
społecznej (social structure) jako źródła ograniczeń ludzkiego działania i nie
odrzuca odwołania się do najtrwalszych aspektów systemów72. Struktura to nie
układy sztywnych ram, lecz całości permanentnie i systematycznie reprodukowane przez działania podmiotowe. Przyjrzenie się strukturze w kolejnych cyklach reprodukcji umożliwia uchwycenie zmian zachodzących intencjonalnie,
jak i będących wynikiem niezamierzonych konsekwencji działań73. Głównym
rysem myśli Giddensa jest stwierdzenie, że struktura „oznacza właściwości strukturalizujące, pozwalające na «powiązanie» czasu z przestrzenią w systemach,
właściwości, które sprawiają, że podobne praktyki istnieją w rozmaitych interwałach czasu i przestrzeni i nadają im postać «systemową». […] Struktura jako
wymiar czasoprzestrzenny istnieje […] w realizacjach praktyk [społecznych
A. C.-M.] i jako ślad pamięci sterującej refleksyjnym zachowaniem aktorów”74,
co oznacza, że jest ona wobec jednostek czymś bardziej „wewnętrznym” (są to
idee i schematy tkwiące w ludzkich umysłach75) aniżeli „zewnętrznym”76. Struktura istnieje w działaniach ludzi (uprzedmiotawia ją działanie), którzy z jednej
strony muszą podporządkować się wybranym (od nich niezależnym) regułom,
ale z drugiej strony od uczestników struktury zależy, czy będą one stosowane
czy też przekształcane77. Struktura społeczna to spójne i trwałe (mniej lub bardziej) regularności78. Struktura to „reguły i zasoby uczestniczące w reprodukcji
systemów społecznych”79 i choć „mogą one trwać niezależnie od konkretnych
pojedynczych aktualizacji w działaniach, to w żadnym razie nie mogą trwać
niezależnie od jakichkolwiek aktualizacji”80. Struktura, która w rozważaniach
Giddensa jest interpretowana jako coś, co nadaje kształt i formę życiu społecznemu (sama nie posiadając ani formy ani kształtu), to zasady i źródła. Szczególną
wagę przypisuje Giddens zasadom, wskazując, że źródła są często nie do odróżnienia od zasad. Pozwala to na zinterpretowanie istnienia wyraźnych powiązań
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między tymi dwoma terminami („źródła są tylko źródłami, kiedy są powiązane
z zasadami”)81 różnej wagi i ujmowania źródeł jako zbioru pewnego rodzaju
zasad82.
Wyparcie dualizmu struktury i podmiotu naprowadziło Giddensa na wprowadzenie pojęcia „systemu” i odwołanie się do tego, co autor nazywa współzależną „dwoistością”. Systemy społeczne są tworzone przez działania podmiotowe
jednostek, które są jednocześnie aktywne i ograniczane przez społeczne właściwości strukturalne systemów. Struktury definiują zarówno zasady (techniki,
normy i procedury) działanie naprowadzające, jak i źródła (autorytatywne i alokacyjne) działanie upoważniające. Struktury same w sobie nie posiadają rzeczywistości, chyba że są zaangażowane w działanie lub zachowane w pamięci, jako
kody zachowania. To strukturalne właściwości umożliwiają działanie83.
Przyjęte założenie pozwala dookreślić pojęcie „systemów społecznych”
(social system) zorganizowanych hierarchicznie i horyzontalnie w całościach społecznych, rozumianych jako odtworzone praktyki społeczne o „właściwościach
strukturalnych” (structural properties), z których można wyodrębnić zasady strukturalne (structural principles), a więc właściwości najgłębiej osadzone i o doniosłym znaczeniu w procesie reprodukcji całości społecznych. W ramach tych
całości praktyki posiadające największy czasoprzestrzenny zasięg Giddens określa
instytucjami84. Podstawowe dla analiz jest zatem założenie, że system społeczny
to zinstytucjonalizowane praktyki społeczne, w obrębie których zachodzi jego
reprodukcja. System społeczny zawdzięcza ciągłość „interferowaniu” obu bytów
praktyki społecznej: działaniom podmiotów indywidualnych oraz ponadindywidualnym strukturom systemu85. Giddens ilustruje nie tylko reprodukcję struktury,
lecz także systemu. Działające jednostki reprodukują (obok struktury, zasad,
które objaśniają działanie) także system utrwalania instytucji społecznych. To
właśnie zasady i reguły zapewniają odpowiednie procedury dla reprodukcji systemu. Opierając się na zasadach właściwych dla tych instytucji, w których jednostki odnajdują siebie, dochodzi jednocześnie do odnawiania tych instytucji.
W rezultacie istnieje dwoistość nie tylko struktury (zasady i reguły), lecz także
systemu społecznego (instytucje), gdzie właściwości systemu stają się pośrednikiem i rezultatem działań jednostki. Przyjmując za Giddensem, że początkowo
81
K. Healy, Conceptualising constraint: Mouzelis, archer and the concept of social structure,
„Sociology”, 1998, nr 3, s. 520.
82

Tamże, s. 509 i 520.

A. Giddens, podaję za: R. Whittington, Putting Giddens into action: social system and managerial agency, dz. cyt., s. 695–696.
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A. Giddens, Elementy teorii strukturacji, dz. cyt., t. 2, s. 677.
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R. Cichocki, Podmiotowość w społeczeństwie, dz. cyt., s. 105.
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tylko zasady podlegają reprodukcji w praktyce społecznej, trudno zakwestionować, że te zasady są połączone z większym systemem i w rezultacie system
(w mniejszym lub większym stopniu) jest reprodukowany przez podmiotowe
działania jednostek86.
Świadom najważniejszych aspektów struktury społecznej, a więc reguł i zasobów ją konstytuujących, zapewniających trwałość systemów społecznych w czasie
i przestrzeni, Giddens stawia pytanie: „Jak mają się formuły reguł do praktyk,
w które angażują się społeczni aktorzy?”87. Wiedza podmiotu o tym, że zachodzą
(i nierzadko jak zachodzą) reguły społeczne (social rules), to przejaw świadomości praktycznej, której sednem jest refleksyjność. Wiedza ta jest atrybutem
każdego aktora społecznego i choć nie obejmuje wszystkich możliwych kontekstów, w których podmiot może się znaleźć, to jednak warunkuje ogólną umiejętność reagowania na codzienne społeczne interakcje, okoliczności, wpływając na
nie i reprodukując je. Jednakże termin reprodukcja społeczna nie jest tożsamy
z procesem utrwalania społecznej spoistości; to wzmacnianie wpływu zachowań
na integrację nadrzędnych układów88. Reguły nie istnieją samoistnie, lecz dzięki
permanentnemu ich stosowaniu w praxis89. Rdzeniem całej teorii strukturacji
jest twierdzenie o dwoistości struktury (the duality of structure). W rezultacie
przywołane wcześniej dualizmy społeczne zostały przez Giddensa zinterpretowane jako dwoistości procesu społecznego. Pisząc o konstytuowaniu podmiotów
i struktur, nie ujmuje ich jako dwa niezależne od siebie ciągi zjawisk, lecz jako
istnienie dwoistości90, która stanowi podstawę ciągłości reprodukcji właściwości
strukturalnych w czasie i przestrzeni. W systemie społecznym (w więc w zinstytucjonalizowanych praktykach społecznych) mamy do czynienia z relacyjnym
charakterem powiązań między strukturą a podmiotem. Pełnienie przez właściwości strukturalne systemów zarazem funkcji nośników, rezultatów praktyk,
które powtarzalnie je organizują, to świadectwo dwoistości właśnie91. W tym sensie podmiot i struktura „nie będące w opozycji do siebie, w istocie wzajemnie się
86
A. King, Legitimating Post-Fordism: A Critique of Anthony Giddens’ Later Works, „Telos”,
1999, s. 63.
87

A. Giddens, Elementy teorii strukturacji, dz. cyt., t. 2, s. 676.
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Tamże, s. 678–679.
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J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, dz. cyt., s. 887.

Ową dwoistość Giddens ilustruje poprzez odwołanie się do przykładu korzystania z języka:
kiedy w rozmowie wypowiadamy poprawne pod względem gramatycznym zdanie w danym
języku, to korzystamy z jego zasobów, a tym samym jest to nasz wkład w ten język jako całość
– przyczyniamy się do jego reprodukowania. Patrz: A. Giddens, The Constitution of Society,
dz. cyt., s. 35.
90
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[…] implikują”92. To swoiste przezwyciężenie dualizmu podmiotu i przedmiotu
oznacza, że struktura jest ujmowana jednocześnie jako ograniczenie i możliwości,
jako rezultat działań aktorów i środek dzięki któremu są urzeczywistniane93.
Najważniejsze wydaje się głębokie przekonanie Giddensa o dualizmie struktury,
w myśl którego struktura jest rozumiana „jako środek i wynik zachowania, który
zwrotnie organizuje”94. Struktura, jak ujmuje to autor teorii strukturacji, „symultanicznie wkracza w proces tworzenia podmiotu i praktyk społecznych i «egzystuje» w momentach generowania owego procesu”95. W tym kontekście dodaje,
że „właściwości strukturalne systemu społecznego nie istnieją niezależnie od
działania, lecz są chronicznie uwikłane w jego produkcję i reprodukcję”96. Nie
pomijając złożoności Giddensowskich ustaleń na temat dualności struktury,
można odczytać ich podstawowy sens, który sprowadza się do stwierdzenia:
„działania są umożliwiane oraz ograniczane przez reguły (operacyjne i transformacyjne)97 i zasoby konstytuujące struktury, a struktury są produkowane
i reprodukowane przez działania podmiotów”98. Struktura, składająca się z „potencjalnych” (a zatem wirtualnych) zasad, które nadają kierunek działaniom
jednostek, jest zarówno nośnikiem, jak i rezultatem ich działań. Kiedy jednostki
podejmują działanie i działają, nawiązują do tych wirtualnych zasad, aby wykonać pewne społeczne praktyki i w ten sposób powielają zasady, które początkowo
były nośnikiem ich praktyk99. Podmioty sprawcze, posiadając wiedzę (praktyczną,
dyskursywną, wspólna) oraz zdolność do działania, wykorzystują swoje strukturalnie ukształtowane możliwości i są w stanie czynić to w sposób twórczy i innowacyjny. Jeśli ten charakter działania będzie przez dostateczną liczbę ludzi
urzeczywistniany, to ich działalność w konsekwencji może przekształcić struktury, które umożliwiły (w sensie „dały możliwość”) im podjęcie działania.
Przyjęcie tej tezy wskazuje na potencjalną zmienność dwoistości struktury100.
Wprawdzie Giddens przyznaje, że konkretny podmiot jednostkowy nie stawia
92
W.H. Sewell Jr, Teoria struktury: dwoistość, podmiotowość sprawcza a transformacja, dz. cyt.,
t. 2, s. 702.
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J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, dz. cyt., s. 887.
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A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa, dz. cyt., s. 425.
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A. Giddens, za: K. Healy, Conceptualising constraint..., dz. cyt., s. 510.
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A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa, dz. cyt., s. 425.

Zamieszczone w cytacie uszczegółowienie charakteru reguł zamieszczone w nawiasie również pochodzi z pracy R. Cichockiego, Podmiotowość w społeczeństwie, dz. cyt., s. 107.
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Tamże, s. 99.

99

A. Giddens, za: K. Healy, Conceptualising constraint..., dz. cyt., s. 61–62.

W.H. Sewell Jr, Teoria struktury: dwoistość, podmiotowość sprawcza a transformacja, dz. cyt.,
t. 2, s. 703.
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czoła różnorodności struktur, które wydają się wzajemnie zależne, a potrzeba
„bezpieczeństwa ontologicznego” przyczynia się do aktualizowania przez jednostki rutynowych wzorców zachowań, które mimowolnie odtwarzają struktury
ich światów, to jednak podkreśla, że struktury nie wykazują dominacji nad podmiotami sprawczymi. Giddens wyraźnie wskazuje na możliwości podmiotowości
tkwiącej w jednostkowym działaniu, na potencjał celowego wybierania strumienia działań, ich efektywnego wprowadzania w życie i przeprowadzania, nawet
w obronie ustalonych reguł czy dominujących zasad101. Podstawowa teoria
Giddensa podejmuje również problem „historii”. Wychodząc od stwierdzenia
o czasoprzestrzennym rozprzestrzenianiu się działalności społecznej, tak charakterystycznego dla współczesności, podkreśla znaczenie czasu minionych pokoleń, stwierdzając, że był zapewne zgoła odmienny „od czasu tych, na których
w jakiś sposób wpływają pozostałości ich działań”102.
Reasumując, należy zaakcentować, że w Giddensowskiej teorii strukturacji
jest wyraźny brak ignorancji znaczenia ludzkiego działania przy jednoczesnym
akcentowaniu ważności pojęć systemu społecznego i struktury społecznej. Ważnym więc rysem omawianej teorii jest wielokrotnie przez Giddensa podkreślany
fakt, że rzeczywistością społeczną (i to jedyną) jest społeczna praxis103, którą
można dookreślać z wielu różnych perspektyw, ale „pod tym wszakże warunkiem, że będzie się unikać zarówno woluntarystycznej fikcji absolutnie wolnych
podmiotów, jak i deterministycznej fikcji społeczeństwa jako samoistnej bytowo
siły sprawczej”104. Teoria strukturacji pozwala zbadać rekursywne praktyki, które
tworzą i stwarzają na nowo świat społeczny, podkreślając, że społeczeństwo i jego
struktury stanowią zarówno uwarunkowania ludzkich działań, jak i wyniki tych
działań. Jako że podmiotowe działanie i struktura społeczna ciągle wpływają na
siebie i się wzajemnie tworzą, można powiedzieć, że rodzą się między nimi
punkty mediacji105. Skupienie przez Giddensa uwagi na obydwu „bytach” oznacza
wszakże, że „działania indywidualne podtrzymujące trwanie zasobów i aktualiR. Whittington, Putting Giddens into action: social system and managerial agency, dz. cyt.,
s. 696.
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działalności podmiotu (J. Scott, G. Marshall, Oxford Dictionary of Sociology, dz. cyt., s. 594).
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podejmowanych przez członków społeczeństwa i warunków strukturalnych, w jakich te działania są podejmowane” (P. Sztompka, Socjologia, dz. cyt., s. 531).
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zujące reguły strukturalne dokonują ich zmian w kolejnych cyklach zinstytucjonalizowanych praktyk społecznych. Natomiast proces kształtowania działań przez
struktury jest realizowany przez proces monitorowania strumienia działania –
zarówno w sferze zrutynizowania, jak i w sferze kontroli refleksyjnej”106. Jednostka nie jest bardziej realna niż społeczeństwo107. Stąd społeczeństwo nie jest
statycznym bytem, ale społeczną konstrukcją, stworzoną i utrzymywaną przez
praktyki społeczne. Konsekwencją tej perspektywy teoretycznej jest stwierdzenie, że społeczeństwo nie tylko jest „ostatecznie tworem ludzkich działań, lecz
także ciągłemu poznawaniu tych działań zawdzięcza w każdej chwili swe dalsze
trwanie, w związku z czym jego poznanie nie jest możliwe tak długo, jak długo
nie bierze się pod uwagę podmiotowości jego twórców, tego, że są obdarzeni
inicjatywą i zdolnością do refleksji”108. Za wyróżnieniem i przywołaniem rozważań Piotra Sztompki w tym miejscu przemawia swoista wizja rzeczywistości
społecznej ze szczególnym zaakcentowaniem czynnika podmiotowego. Społeczeństwo nie istnieje w oderwaniu od jednostek, a wręcz przeciwnie: jednostki
w ich wzajemnych powiązaniach stanowią społeczeństwo. W rezultacie każdy
fakt socjologiczny, zjawisko społeczne uchwytne w badaniach empirycznych stanowi wycinek jednostkowo-strukturalny – jest nierozdzielnym stopem czynników: jednostkowego i strukturalnego109. Wyróżnioną perspektywę teoretyczną,
na co w swoich rozważaniach wskazuje Sztompka, „usytuowaną pomiędzy woluntaryzmem koncepcji humanistycznych a fatalizmem koncepcji strukturalistycznych […] można najtrafniej określić jako possibilistyczną”110, uwzględnia
bowiem zarówno pola możliwości, jak i nieprzekraczalne granice zmian systemów społecznych111.
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FENOMEN „UCZENIA SIĘ” W UJĘCIU
MICHELA DE MONTAIGNE’A
I WE WSPÓŁCZESNYM DYSKURSIE
PEDAGOGICZNYM
„Rzeźba, malarstwo i muzyka, których możliwości wydają się nam tak bogate,
w rzeczywistości obracają się wokół kilku odwiecznych tematów” – konstatuje
José Ortega y Gasset1. Podobnie rzecz ma się z nauką: „Humanistyka jest rodzajem wierności. Jedynie «narracja» ocala pełne doświadczenie czasów minionych,
jest usilną rekonstrukcją, jak mawiał Norwid, «wiecznego człowieka», wydobywa
przeszłość i czyni z niej użytek”2.

Próby Michała z Montaigne
Myśl o edukacji dorosłych oscylowała w minionych wiekach zwłaszcza wokół
instytucji, jednak stale towarzyszyło jej artykułowane z różnym naciskiem przekonanie o tym, że wartości edukacyjne tkwią w samym życiu, w codziennej
działalności człowieka, w byciu z innymi, we wspólnym czerpaniu z kultury
i wspólnym jej kształtowaniu. Zwrócił na to uwagę już Arystoteles, rozróżniając pomiędzy uczeniem się w życiu codziennym, uczeniem się w stworzonych
1

J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja sztuki i inne eseje, Czytelnik, Warszawa 1980, s. 73.

B. Kuczera-Chachulska, W sprawie narracji, w: Instytut Badań Literackich PAN (wyd.), Edukacja humanistyczna w nowym stuleciu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 2006, s. 28. 231
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w tym celu instytucjach, formalną instrukcją i uczeniem się poprzez doświadczenie3.
W czasach nowożytnych jedną z pierwszych wykładni uczenia się nieformalnego dostarczył francuski pisarz i filozof-humanista epoki renesansu Michel
de Montaigne (1533−1592) w swoich Próbach, dziele „nieśmiertelnym”, pełnym
„żywotności”, „niespożycie trwającym”4. Próby to zbiór esejów, w których ich autor,
wycofawszy się z aktywnego życia, snuje rozważania o charakterze filozoficznym, moralnym, społecznym i obyczajowym, patrząc na ludzkość z perspektywy
człowieka mądrego, doświadczonego i tolerancyjnego. Nie dzieli ludzi na lepszych i gorszych, lecz szuka tego, co im wspólne, co czyni ich ludźmi. Dużo
uwagi poświęca francuski myśliciel fenomenowi uczenia się i to nie tylko w tym
fragmencie swego dzieła, który bezpośrednio odnosi się do kwestii wychowania.
Wątek uczenia się przewija się przez większość esejów, dotyczących najróżniejszych obszarów życia społecznego i aspektów związanych z naturą człowieka
i jego działaniem. Nie zaskakuje zatem, że Montaigne postrzega uczenie się nie
tyle jako czynność zamierzoną, intencjonalną, ile jako aktywność naturalnie
przypisaną człowiekowi i trwale towarzyszącą mu w jego życiowej wędrówce.
Montaigne nie jest pedagogiem, ale jest bystrym i rozsądnym obserwatorem
otaczającego go świata. Sposób, w jaki rozprawia o uczeniu się, koreluje pod
wieloma względami ze współczesną koncepcją uczenia się nieformalnego, choć
− rzecz jasna − filozof renesansu stosuje inną terminologię. Ideę uczenia się
nieformalnego wychwala w najróżniejszych kontekstach, które także, kilkaset
lat po ukazaniu się jego dzieła, przyciągają uwagę przedstawicieli różnych nauk.
Wiele spostrzeżeń o uczeniu się zawartych w dziele Montaigne’a jawi się − z perspektywy współczesnego dyskursu – jako myśli aktualne i nowoczesne.
W nawiązaniu do poniektórych wątków z Prób przedstawię pewne aspekty
uczenia się, zwłaszcza uczenia się nieformalnego, widziane oczyma francuskiego
filozofa, konfrontując je z wybranymi zagadnieniami obecnymi we współczesnych rozważaniach na temat uczenia się.

Uczenie się jako szansa rozwoju osobowościowego
Francuski humanista doby renesansu eksponuje przede wszystkim znaczenie
uczenia się w kontekście osobistego rozwoju jednostki. Wiele jest w jego esejach
Andresen, Boud, Cohen, 1995, s. 228, za: M. Rohs (red.), Handbuch Informelles Lernen,
Springer VS, Wiesbaden 2016, s. 5.
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T. Boy-Żeleński, Od Tłumacza, w: M. de Montaigne, Próby, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kra-
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wątków autobiograficznych. Powołując się na własne doświadczenie życiowe,
kontempluje:
„Owa wytężona uwaga, z jaką staram się rozważać samego siebie, ćwiczy
mnie w tym, bym mógł nieźle sądzić o drugich; mało jest rzeczy, o których bym
mówił szczęśliwiej i znośniej. Zdarza mi się nieraz widzieć i rozeznawać się
w usposobieniu moich przyjaciół wierniej niż oni sami; niejednego zdumiałam
trafnością mego opisu i przestrzegłem go przed nim samym. Przez to iż od dzieciństwa wzwyczaiłem się oglądać swoje życie w życiu drugich, nabyłem zamiłowania do tego studium; i kiedy zwracam na to uwagę, niewiele uchodzi mej
baczności rzeczy z tego zakresu; z zachowania, usposobień, rozmów. Badam
wszystko: to od czego trzeba mi stronić i co mi trzeba naśladować”5.
Kilka stuleci później konkurujących ze sobą teorii uczenia się powstało już
tak wiele, że trudno się w tej rozmaitości rozeznać. O uczeniu się wypowiadają
się koncepcje behawiorystyczne, kognitywistyczne, konstruktywistyczne, fenomenologiczne, pragmatyczne, zorientowane na sytuacyjność, działanie, podmiotowość. Niemniej wszystkie one podkreślają, że synonimem uczenia się jest
zmiana; zmiana w zachowaniu, działaniu, w osobowości. Uczenie się (jako proces prowadzący ku subiektywnej zmianie ku lepszemu) stanowi niewątpliwie
element strategii życiowej pisarza renesansu, albo − ściślej mówiąc – jego życiowej mądrości. Montaigne z zamiłowaniem „ogląda swoje życie w życiu drugich”.
Na początku XX wieku Charles H. Cooley wyeksponował inny jeszcze wątek,
głosząc, że jednostka kształtuje osąd o sobie pod wpływem własnych wyobrażeń
odnośnie do tego, jak ją postrzegają i co o niej myślą inni6. Doniosłe znaczenie
przypada zwłaszcza kategorii „uznania”, która ujawnia się w codziennych inter
akcjach międzyludzkich. Jeśli człowiek zasługuje na uznanie drugiej osoby, jest
w stanie szanować samego siebie.

Biograficzne uczenie się i uczenie się
z doświadczenia
Jest w dziele Montaigne’a obszerna refleksja na temat uczenia się biograficznego
i uczenia się z doświadczenia:
„Wolę raczej rozeznawać się dobrze w sobie niż w Cyceronie. W doświadczeniu, jakie czerpię z siebie samego, dość znajdę owocu, aby stać się mądrym,
5

M. de Montaigne, Próby, dz. cyt., s. 910–911.

6
K.T. Konecki, Socjologia emocji według Thomasa Scheffa, w: K.T. Konecki, B. Pawłowska
(red.), Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014, s. 16.
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bylem tylko był dobrym uczniem. Kto przywiedzie sobie na pamięć wyskok minionego gniewu i dokąd go ta gorączka poniosła, poznaje szpetotę tej namiętności
lepiej niż przez Arystotelesa i przejmuje się do niej słuszniejszym wstrętem. Kto
sobie przypomina niedole, jakie przebył, i te, które mu groziły, i błahe przyczyny,
które stanowiły o jego kolejach, ten przygotowuje się przez to do przyszłych
odmian i do oceny swojego położenia. Życie Cezara nie więcej mieści przykładów dla nas niż własne: cesarskie czy gminne, zawszeć to jedno życie, podległe
wszelkiej ludzkiej przygodzie. […] Kto sobie przypomina, jak niezliczoną ilość
razy omylił się, polegając na własnym sądzie, czyż nie jest skończonym głupcem,
jeśli na zawsze nie nabierze doń nieufności? Kiedy cudza racja przekona mnie
o fałszywości mego mniemania, nie tyle uczę się tego, com nowego usłyszał, i nie
tylko leczę mą poszczególną niewiedzę, to byłby zysk zbyt mały; jeno w ogólności
nabieram przeświadczenia o zawodności rozumu i ciągnę stąd korzyści ku mej
ogólnej poprawie”7.
Konstatacja francuskiego humanisty: „Upomnienie by każdy «znał siebie»
musi być niemałej wagi, skoro bóg wiedzy i światła kazał je umieścić na czele
swej świątyni, jako zawierające wszystko, co nam może doradzić”8, wpisuje się
w koncepcję biograficzności, która czyni jednostkę podmiotem procesów edukacji
i legitymizuje jej uczestnictwo w różnych obszarach uczenia się nieformalnego.
Współczesny „imperatyw biograficzny” akcentuje aktywną rolę człowieka w kształtowaniu rzeczywistości społecznej, w tym także procesów uczenia się9. Refleksja
nad własną biografią, świadomość własnych przekonań, potrzeb i motywów,
pozwala człowiekowi zrozumieć „kim jest” i podzielać znaczenia z innymi ludźmi10.
Terminy „całożyciowe uczenie się” czy „uczenie się przez całe życie” odzwierciedlają relacje pomiędzy biografią, doświadczeniem i uczeniem się oraz bliskość
tych pojęć11. Każda biografia człowieka sytuuje się w społecznym kontekście.
Pochylenie się nad własną biografią sprzyja samorefleksji i zrozumieniu uwikłania
własnego losu w historii rodziny, innych ludzi, dziejach współczesnego pokolenia i ludzkości w ogóle.
7

M. de Montaigne, Próby, dz. cyt., s. 808–809.

8

Tamże, s. 808.

M. Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010, s. 127.
9

10
A.I. Brzezińska, Kultura – wychowanie – tożsamość, w: Instytut Badań Literackich PAN
(wyd.), Edukacja humanistyczna w nowym stuleciu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 2006, s. 21.
11

E. Przybylska, Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń

234 2014, s. 324.

F E N O M E N „ U C Z E N I A S I Ę ” W U J Ę C I U M I C H E L A D E M O N TA I G N E ’ A . . .

Uczeniu się przypisuje się w XXI wieku konstytutywne znaczenie w kontekście kształtowania indywidualnych tożsamości oraz funkcjonowania jednostki
w teraźniejszości i przyszłości12. Uczenie się to ciągły rozwój, permanentny dialog międzyludzki, gromadzenie doświadczeń i wiedzy, to droga ku doskonałości,
która w każdej biografii przyjmuje inną, unikatową postać.
Rozważaniom o osobistym rozwoju jednostki nieustannie towarzyszy przekonanie o tym, że uczenie się człowieka ma charakter społeczny. W procesie
uczenia się splatają się wyobrażenia i stanowiska uczących się osób, refleksje
zbiorowe uczących się grup, wreszcie całego społeczeństwa. Byłoby zatem błędem rozpatrywać uczenie się indywidualne, uczenie się poprzez relacje interpersonalne, uczenie się zbiorowe czy społeczne jako odrębne komponenty pewnej
całości. Uczenie się indywidualne jest zawsze uczeniem się społecznym. Jednostka, doskonaląc siebie, bogaci i ulepsza kulturę – dobro powszechne. Z kolei
uczenie się jednostki może też – w sytuacji wykluczenia społecznego lub antycypowanego przez nią bolesnego deficytu, na przykład w sferze akceptacji społecznej
czy przynależności do społeczności – sprowadzać się do procesów zmierzających w kierunku społecznie nieaprobowanym lub wręcz szkodliwym, pogłębiając jej izolację społeczną bądź całkowicie ją wykluczając z partycypacji w życiu
zbiorowości13.

Samokształcenie
Montaigne dostrzega w człowieku potencjał do samokształcenia się, do autoedukacji, do uczenia się – powiedzielibyśmy dziś − samosterowanego, przy
czym – podobnie jak w aktualnym dyskursie – nie neguje pisarz francuskiego
renesansu potrzeby wsparcia uczącej się osoby przez nauczyciela, mentora, doradcę:
„Skoro zaszczepi uczniowi to, co służy, aby uczynić człeka rozumniejszym
i lepszym, zacznie go pouczać, co jest logika, fizyka, geometria, retoryka. Wówczas jakąkolwiek chłopiec obierze sobie wiedzę, mając już ukształcony sąd i rozum, wnet sobie da z nią rady”14.
Francuski filozof przyznaje jednostce zarówno prawo do własnych poszukiwań i indywidualnych wyborów, jak i kształtowania samodzielnego osądu przez
naukę. Animację do samodzielności i niezależności myślenia postrzega jako
12

A.I. Brzezińska, Kultura – wychowanie – tożsamość, dz. cyt., s. 18.
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E. Przybylska, Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych, dz. cyt., s. 172–179.
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wyzwania wobec edukacji. Ze sporym krytycyzmem ocenia współczesnych sobie
ludzi:
„Dusza nasza działa wyłącznie kierowana cudzym autorytetem, spętana i zagarnięta cudzymi mniemaniami, zniewolona i ujarzmiona powagą ich nauk. Tak
nas włożono do linki, że nie umiemy już chodzić swobodnie; siła nasza i wolność
przepadła. […] Kto idzie za drugim, nie idzie za niczym, nie znajdzie nic, niczego
bowiem nie szuka”15.
W cytowanym fragmencie autor Prób w prekursorski sposób postuluje zerwanie z „pedagogiką pouczania”, wypowiadając się za pedagogiką wspierającą
uczącą się osobę w samodzielnym kształtowaniu własnego obrazu świata, za
pedagogiką akceptującą swobodę jednostki w organizacji jej procesu uczenia się
oraz wolność wyboru przyswajanych treści. Montaigne upomina się o to, by
człowiek był traktowany jako podmiot własnego działania, posiadający świadomość autonomii.
Pojęcie emancypacji dopiero w XX wieku na trwałe zagościło w pedagogice,
wskazując na potrzebę wyzwolenia się jednostek od wszelkich form przemocy
społecznej, konieczność tworzenia antyrepresyjnych i antydyskryminacyjnych
form wychowania, edukacji, kształcenia i współżycia obywateli. Wolfgang Welsch
mówi o „rozumie transwersalnym”, zanurzonym w racjonalności i „radykalnej
autorefleksji”, dzięki któremu posiada człowiek zdolność do zmiany perspektyw,
dostrzegania wielości kontekstów i znaczeń, nadawania światu różnych sensów16.
Nie do przecenienia jest w procesie uczenia się refleksja, która powoduje, że
doświadczenia nie pozostają jedynie swoistymi wydarzeniami czy przeżyciami,
lecz stają się inspiracją do konstruowania, modyfikowania lub przewartościowania istniejących schematów.
Postulat autonomii i podmiotowości, zakładającej wewnętrzną niezależność od autorytetów, stanowi motyw przewodni pedagogiki emancypacyjnej.
Montaigne, kreśląc kilka wieków temu swoją wizję edukacji, napisał:
„Pszczoły wysysają to tu, to tam różne kwiaty, ale potem robią z nich miód,
który jest ich; to już nie tymianek ani macierzanka. Tak samo niech uczeń przerobi i stopi w jedność cząstki pożyczone u drugich, aby z nich uczynić dzieło całe
własne, to jest swój sąd; wychowanie, praca i nauka to jeno środki do ukształcenia onego. Niech ukrywa, czym sobie przypomógł, niech objawia jeno, co sam
z tego uczynił”17.
Współcześni badacze fenomenu uczenia się wyrażają przekonanie, że jego
kwintesencją jest refleksja, prowadząca do przejęcia odpowiedzialności za własne
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działanie i rozwój dojrzałości wyrażającej się troską o innych ludzi i przyrodę.
Tymczasem cechą charakterystyczną edukacji przełomu XX i XXI wieku stała się
dominacja dyskursu kompetencyjnego, zorientowanego na rynek, kwalifikacje,
ekonomię. Humaniści żywo krytykują redukcjonistyczny charakter celów edukacyjnych, wyrażając troskę o siły duchowe, wrażliwość, wyobraźnię człowieka.
Irena Wojnar18 postuluje: „Humanizacja człowieka staje się programem obrony
tego, co w nim wewnętrzne, osobiste, uczuciowe, moralne, a co wyraża się w sposobie jego istnienia w świecie…”.
Filozof renesansu wiedział, że uczenie się nie polega na instrumentalnym
dopasowaniu się do otaczającego świata. Swoją drogę edukacyjną podsumował
w taki oto sposób: „Za młodu studiowałem dla parady i pokazu: później trochę,
aby stać się mędrszym; obecnie dla rozrywki; nigdy dla zysku”19.

Uczenie się w społecznościach
W przytoczonych wcześniej fragmentach wypowiedzi renesansowego myśliciela,
konsekwentnie, obok refleksji nad rozwojem indywidualnym, pojawia się komponent społeczny. Uczenie się poprzez interakcje z innymi ludźmi, poprzez bycie
częścią ludzkiej zbiorowości, zajmuje w filozofii de Montaigne’a szczególne
miejsce: „Zresztą sztuka życia z ludźmi jest to wielce pożyteczna umiejętność.
Podobnie jak wdzięk i piękność, ułatwia nam ona pierwsze zbliżenie i zażyłość;
a tym samym otwiera bramę ku uczeniu się z przykładów drugich i spożytkowaniu, i objawieniu przykładu własnego żywota, jeśli jest w nim coś pouczającego
i godnego udzielenia”20.
Filozof w pełni świadomie poszukiwał swojej niszy społecznej pośród innych. Mówiąc o uczeniu się, daleki był od traktowania wiedzy jako sakralnego
bytu, na którego monopol posiadają szkoły i uniwersytety. Mądrość czerpie
człowiek – podkreślał wielokrotnie – nie tyle z książek, ile z obserwacji i bycia
z ludźmi, dzielącymi wspólny świat społeczny. Nader bliskie są jego rozważania
nad teoriami uczenia się sytuacyjnego czy egzystencjalnego eksponującymi społeczny charakter procesów uczenia się. Filozof renesansu rozpoznał wartości
edukacyjne tkwiące w międzyludzkich spotkaniach i dialogu, w byciu razem
z innymi ludźmi i doświadczaniu, jak organizują swoje życie i w jaki sposób
zmagają się z jego przeciwnościami. Ludzie uczą się od ludzi, powtarzał w swoich
esejach, przywołując fenomeny, które dziś moglibyśmy nazwać „uczeniem się
18

I. Wojnar, Teoria wychowania estetycznego, PWN, Warszawa 1984, s. 10.
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w społecznościach lokalnych” lub „uczeniem się poprzez uczestnictwo we wspólnocie”, tworzącej przestrzeń ludzkiego życia: „Bądź co bądź, ojciec zaradził
sobie w ten sposób, iż gdy byłem jeszcze na kolanach piastunki i zaczynałem
gaworzyć pierwsze słowa, powierzył mnie pewnemu Niemcowi […], zgoła nie
znającemu naszego języka, a za to bardzo biegłemu w łacinie. Ten, umyślnie
sprowadzony w dom w tym celu i opłacany sowicie, nie odstępował mnie niemal
na krok. Miał przy sobie jeszcze dwóch innych, mniej znamienitych w wiedzy,
ale wszędzie ze mną dążyli i ułatwiali mi zadanie: i wszyscy oni nie odzywali się
do mnie w innym języku jak po łacinie. Co się tyczy reszty domu, było niezłomnym prawidłem, iż ani ojciec sam, ani matka, ani żaden sługa, ani pokojowa nie
mówili w mojej obecności inaczej, jeno każdy dobywał z siebie owych kilka słów
łacińskich, jakie się musiał nauczyć, aby móc ze mną gaworzyć. I każdy uczynił
w tym nad podziw postępy: ojciec i matka nauczyli się dosyć łaciny, aby wszystko
rozumieć, a nawet posłużyć się nią w ostateczności; tak samo służba, która bliżej
styka się ze mną. Słowem, latanizowaliśmy tak zawzięcie, że spłynęło to po trosze
aż na okoliczne wioski, gdzie jeszcze dotychczas trwają (ile że zakorzeniły się
przez używanie) niejakie nazwy łacińskie narzędzi i rękodzielników”21.
Naturalny i rutynowy charakter sytuacji, których doświadcza człowiek na
co dzień, sprawia, że nie utożsamia ich z uczeniem się, choć właśnie z nich – jak
okazało się w drugiej połowie XX wieku – czerpie najwięcej wiedzy. Wyniki
pierwszego empirycznego badania nad przestrzeniami uczenia się dorosłych Kanadyjczyka Allena Tougha22, opublikowane w jego książce The Adult’s Learning
Project wykazały, że 80% zasobów swojej wiedzy zawdzięcza jednostka uczeniu
się w toku codziennego życia. Amerykanka Mary Parker Follett (1868−1933),
specjalistka z zakresu zarządzania i teorii organizacji, podkreślała na początku
XX wieku edukacyjną rolę lokalnych grup i sieci (w kontekście uczenia się zachowań demokratycznych). Postulowała tworzenie silniejszych i bliższych więzi
między życiem a uczeniem się: „Musimy mieć więcej życia na naszych uniwersytetach, więcej edukacji w naszym życiu”23. Dodam, im więcej otwartości na dialog
z drugim człowiekiem i autentyczności w dialogu, tym większe szanse na uczenie
się od innych ludzi i dzielenie się z nimi własną „mądrością” życiową. Na marginesie, konstruktywiści twierdzą, że bardziej ludziom zależy na przekazywaniu
innym swoich doświadczeń niż czerpaniu wiedzy z narracji interlokutorów24.
21
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Język jako nośnik komunikacji
Montaigne, przyglądając się interakcjom międzyludzkim, eksponuje rolę języka
jako medium komunikacji: „Toć jesteśmy ludźmi i stykamy się jedni z drugimi
jeno za pomocą słowa”25.
Pisarz częstokroć odnosi się w swoich esejach do rozmowy „twarzą w twarz”,
podczas której obecny jest kontakt osobisty co najmniej dwojakiego rodzaju:
poprzez mowę (dykcja, intonacja głosu) oraz ciało (gesty rąk, mimika twarzy,
zmysłowość, inaczej mowa ciała). Jednakże autor Prób poświęca sporo uwagi
również innego rodzaju komunikacji międzyludzkiej, komunikacji możliwej
dzięki wynalazkowi pisma. O obcowaniu z książką pisze: „…towarzyszy mi
w całym życiu i wspomaga wszędzie; pociesza w starości i samotności; zwalnia
z ciężaru nudnej bezczynności i wyzwala w każdej porze z towarzystwa, które
mnie mierzi; tępi ostrze cierpień, o ile nie są zbyt ostateczne i wszechwładne.
Aby się oderwać od dokuczliwej myśli, starczy mi jeno uciec się do książek. Odciągają mnie łatwo ku sobie i uwalniają od własnej wyobraźni […]. Nie da się
opisać, jak wiele daje mi spokoju i błogości świadomość, iż są one przy mym
boku, aby użyczyć mi przyjemności, gdy zapragnę, i trudno powiedzieć, jak
bardzo mi są użyteczne w życiu”26.
Badacze tradycyjnie, od najdawniejszych czasów, uwzględniają perspektywę
komunikacyjną języka; współcześnie zestawiają pismo z innymi nośnikami słowa:
oralnością, drukiem, przekazem elektronicznym. Aktualnym trendem w nauce
jest analiza praktyk piśmiennych różnych społeczności, umożliwiająca dostrzeżenie nie tyle semantycznego lub semiotycznego aspektu piśmienności, ile jej
wymiaru pragmatycznego i performatywnego, czyli działania za pośrednictwem
słowa27.
Język, obok wielu swoich funkcji, kształtuje w procesach komunikacji społecznej tożsamość człowieka, która jest ujmowana jako treść i wytwór tych procesów. Uczenie się języka jest tożsame z uczeniem się poprzez język. Jest zatem
język być może najcenniejszym kapitałem kulturowym, przesądzającym o ludzkich karierach edukacyjnych i życiowych28. Tym bardziej niepokoją dane odnośnie do czytelnictwa Polaków; aż 63% badanych w 2016 roku nie przeczytało ani
jednej książki (BN 2017). Zważywszy na to, że międzynarodowe badania wykazują istotny statystycznie związek czytania dla przyjemności z wyższym wyni25

M. de Montaigne, Próby, dz. cyt., s. 50.

26

Tamże, s. 624–625.

27
Ph. Artières, P. Rodak (red.), Antropologia pisma. Od teorii do praktyki, Wydawnictwa UW,
Warszawa 2010, s. 10.
28

E. Przybylska, Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych, dz. cyt., s. 272.
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kiem w testach i osiągnięciach szkolnych, bierność czytelniczą należy traktować
jako złowieszczy sygnał (tamże). Niestety − w świetle międzynarodowych raportów − Polacy w ogóle nie należą do europejskiej czołówki społeczeństw uczących się przez całe życie29.

Emocje w uczeniu się
Michel de Montaigne nie miał wątpliwości co do tego, że: „najważniejszą rzeczą
jest obudzić chęć i zamiłowanie: inaczej fabrykuje się jeno osłów objuczonych
książkami; wkłada się na nich pod ciosami batoga sakwy pełne wszelakiej wiedzy,
którą aby była z pożytkiem, nie dość jest gościć u siebie, ale trzeba ja pojąć jakoby
w małżeństwo30.
W swoim dziele wielokrotnie też dowodził, że uczenie się nie musi wiązać
się z presją, naciskiem, przymusem czy trudem. Może przychodzić z łatwością,
może bawić i budzić dobre emocje, przede wszystkim zaś inspirować do pogłębiania wiedzy i refleksji nad tym wszystkim, co człowieka dotyczy: „Zaiste, w dobrej
nauce wszystko, co podpada oczom, obstanie za uczoną książką: psota pazia,
niezdarstwo pachołka, pogwarka przy stole, wszystko to są materie do nowych
rozważań”31.
Współcześni badacze procesów uczenia się ludzi dorosłych coraz częściej
przyglądają się emocjom związanym z uczeniem się; eksponują uznanie i akceptację społeczną dla uczącego się podmiotu, satysfakcję uczącej się osoby oraz
jej zaangażowanie w treści przedmiotu uczenia się jako czynniki sprzyjające
motywacji do podejmowania rozmaitych wysiłków edukacyjnych i włączania
się w różnego rodzaju działania społeczne, jak choćby wolontariat czy członkostwo
w stowarzyszeniach. Zresztą uwagę badaczy przykuwają nie tylko emocje pozytywne. Z uczeniem się wiążą się przecież także troska, obawy, gniew, rozczarowanie. Jakiekolwiek jednak emocje nie towarzyszyłyby procesowi uczenia się,
oddziałują one na jednostkę bezpośrednio – poprzez cielesność i duchowość32.
Pożądanie wiedzy wydaje się optymalną motywacją do uczenia się, ale
może nią być też zwykła ciekawość, pokusa przekroczenia własnych granic czy
29
Według badań Eurostatu z 2015 roku poziom uczestnictwa dorosłych w ofertach edukacji
dorosłych jest w Polsce bardzo niski, podobnie jak w Chorwacji, na Węgrzech, w Rumunii,
na Słowacji i w Turcji i wynosi od 2% do 4,3%. Najniższy poziom uczestnictwa odnotowano
w Bułgarii i jest to 1,7%, http://czytelnia.frse.org.pl/media/Edukacja_i_szkolenia_doros%C5%82ych_w_Europie.pdf.
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poczucie dyskomfortu z powodu rozdźwięku między oczekiwaniem a spełnieniem. W uczeniu się może tkwić też opór. Opór przeciwko rezygnacji z własnego
ja, opór przeciwko poddaniu się obowiązującym standardom czy oczekiwaniom
środowiska społecznego.

Uczyć się, aby być z innymi
Autor Prób miał swój pomysł na to, jak wzbogacić światy ludzkiego życia, by
sprzyjały poszerzeniu horyzontów intelektualnych i otwarciu się na inność:
„Do tego celu szczególnie sposobne jest obcowanie z ludźmi i zwiedzanie
cudzoziemskich krajów; nie aby wzorem naszej szlachty przywozić z nich jeno
wiadomość, ile kroków ma Sancta Rotonda albo też jak bogate gatki nosi jejmościanka Liwia, albo, jak inni, o ile na jakiejś starej tamecznej ruinie twarz Nerona
dłuższa jest albo szersza od innej na tym lub owym medalionie, ale po to, aby
w nich sobie przyswoić głównie mniemania narodów i ich obyczaje i aby pocierać jakoby i szlifować własną mózgownicę o cudzą. Chciałbym, by naszego wychowanka zaczęto tak wozić od wczesnego dzieciństwa, a przede wszystkim,
aby ubić dwa ptaszki na jeden strzał, po krajach, których mowa najbardziej jest
oddalona od naszej, tak iż jeśli nie zaprawicie mu języka zawczasu, później niełacno się do niej nagnie33.
W trzysta lat po powstaniu Prób wątek na nowo podjął angielski filozof,
politolog i ekonomista John Stuart Mill (1806−1873), który rozróżnił pomiędzy
formal instruction a self-education, wskazując na większą skuteczność uczenia się
języków obcych w naturalnym środowisku językowym niż za pośrednictwem
książek34.
Do głosu dochodzi też w cytowanej wcześniej refleksji francuskiego filozofa
− jak najbardziej aktualna w czasach globalizacji i wielkich migracji − myśl
o międzykulturowości. Dziś wiemy, że kształtowanie kompetencji międzykulturowych jest nieskończenie złożonym procesem, zakładającym przede wszystkim
uczestnictwo i doświadczenie. Zresztą szesnastowieczny myśliciel swoją tolerancyjnością i otwartością na świat daleko wyprzedzał współczesnych mu ludzi.
Michel de Montaigne pisał: „Spotkałem wszelako dosyć odległych miejsc, gdzie
bym chętnie osiedział się na trwałe. Czemu nie? Chryzyp, Kleantes, Diogenes,
Zenon, Antypater, tylu mądrych ludzi, i to należących do najsurowszej szkoły
filozoficznej, opuściło kraj rodzinny, nie mając żadnej przyczyny uskarżać się
nań; ot, dlatego by zażyć obcego powietrza. Zaprawdę, największa przykrość
33

M. de Montaigne, Próby, dz. cyt., s. 133.

Andresen, Boud, Cohen, 1995, s. 228, za: M. Rohs, Genese informellen lernens, w: M. Rohs
(red.), Handbuch Informelles Lernen, Springer VS, Wiesbaden 2016, s. 5.
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mych podróży to to, iż nie mogę się zdobyć na postanowienie, by tam się osiedlić,
gdzie by mi się podobało; i że trzeba mi zawsze zakładać sobie powrót, aby się
dostosować do uświęconych zwyczajów35.

Uczenie się poza tradycyjnymi instytucjami
edukacyjnymi
Montaigne wiedział, że uczenie się nie jest przypisane ani konkretnym miejscom, ani czasowi:
„Ale tak samo jak kroki uczynione podczas przechadzki w galerii mniej nas nużą,
choćby ich było trzy razy tyle niż te, które obrócimy na jakąś określoną drogę,
tak samo nasza lekcja, zdybana jakoby przypadkiem, bez niewoli czasu i miejsca,
i domieszana do wszystkich uczynków, spłynie jakoby w duszę, nie dając się uczyć36.
John Dewey w 1916 roku, w swoim dziele Demokracja i wychowanie37 – nie
bagatelizując doniosłości szkoły – wskazał na obszary społeczne o pryncypialnym znaczeniu dla procesów wychowania; na życie poza szkołą, na członkostwo
w społeczeństwie mówiącym danym językiem i przekazującym z pokolenia na
pokolenie wiedzę, wartości, normy, praktyki. Współczesna pedagogika odkrywa
coraz to nowe areny uczenia się (stanowisko pracy, czas wolny od pracy, wolontariat, media). „Dzieje się tak za sprawą całożyciowego uczenia się usytuowanego
w wielu wzajemnie przenikających się przestrzeniach, w których ustanawiane
są indywidualne biografie i konstytuują się ludzkie społeczności”38. Zbigniew
Pietrasiński w swojej książce Sztuka uczenia się zauważył, że „rodzaj motywów
i klimatu emocjonalnego” ludzkiego działania jest „wyznacznikiem stylu i klimatu
życia”39. To zaś czyni pytanie o to, jak się człowiek uczy zbieżnym z pytaniem
o to, jak człowiek żyje.
De Montaigne dostrzegał różnorodność światów, w których ludzie żyją i konsekwencje środowiska życia dla ich procesów uczenia się. W jego epoce czynnik
konstytutywny stratyfikacji społecznej sprowadzał się całkowicie do kwestii
pochodzenia i przynależności do określonej warstwy społecznej40. Społeczna
35

M. de Montaigne, Próby, dz. cyt., s. 738.

36

Tamże, s. 143.

37

J. Dewey, Demokracja i wychowanie, Książka i Wiedza, Warszawa 1963.
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Z. Pietrasiński, Sztuka uczenia się, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975, s. 47.
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praktyka człowieka, jego zakotwiczenie w określonym środowisku przesądzały
o tym, czego się uczył, czego musiał się nauczyć, by przetrwać na przekór wszelkim przeciwnościom losu.
„Spójrzmy na ziemię; biedni ludziska, których na niej widzimy, z głową
zwieszoną po dziennym trudzie, nie znają Arystotelesa ni Katona, przykładów
ani przepisów; i oto z tych dobywa natura co dzień objawy stałości i cierpliwości,
bardziej czyste i mocne niż owe tak pilnie przez nas studiowane w szkole. […]
Imiona nawet, jakimi nazywają choroby, łagodzą i miękczą ich dokuczliwość:
suchoty są u nich kaszlem; dyzenteria biegunką; zapalenie płuc zaziębieniem,
i wedle tego, jak je łagodnie nazywają, tak samo je i znoszą”41.
Współczesna nauka rozpoznała potencjał adaptacyjny człowieka. Neuronauki potwierdzają tezę o elastyczności ludzkiego mózgu i jego zdolności do
przystosowania się w każdym wieku i w najrozmaitszych sytuacjach do wymogów
otoczenia. Ludzie odwiecznie żyją w swoich unikatowych światach, determinujących ich doświadczenie, działanie oraz procesy uczenia się. Konstruktywiści
nie mają wątpliwości co do tego, że człowiek dokonuje selekcji treści, których
chce się nauczyć, lekceważy zaś, pomija, ignoruje te, które jawią mu się jako
nieciekawe, zbyteczne, czasem niewygodne albo w ogóle nieprzydatne w kontekście dotychczasowej biografii i strategii przetrwania42.
Współczesna myśl andragogiczna wyciągnęła konsekwencje, zwracając się
ku uczeniu się nieformalnemu, wolnemu od intencji, uczeniu się, w którym nikt
nikomu niczego nie narzuca, w którym uczący się podmiot we własnym zakresie
rozstrzyga, czy w ogóle, czego, jak i kiedy chce się uczyć. Zresztą także w edukacji instytucjonalnej przyjęto „zasadę orientacji według potrzeb i zainteresowań”
uczestników ofert edukacyjnych za niekwestionowany imperatyw, nawet jeśli
nie jest on dotychczas konsekwentnie przestrzegany.

Zakończenie
Montaigne uchwycił w swoim dziele istotę człowieka. Tworząc w czasach, które
przerażały swoim okrucieństwem i pogardą wobec ludzi, dotknął wszystkich
niemal spraw ludzkich, komentując je z pozycji humanisty, filozofa, bacznego
wiązywalnych. Ulrich Beck pisze o „przedefiniowaniu różnic klasowych” w ponowoczesności
(U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa 2002, s. 149); liczni badacze wskazują na pogłębianie się nierówności
społecznych: ubożeniu jednych i powstawaniu nowych elit finansowych (M. Castells, Siła tożsamości, WN PWN, Warszawa 2008, s. 99).
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obserwatora rzeczywistości. Nie zaskakuje zatem, że w jego Próbach wciąż na
nowo pojawia się wątek uczenia się, w dodatku inspirowany dziełami starożytnych filozofów. Fenomen uczenia się już od najdawniejszych czasów fascynował
myślicieli.
Ponad wszelką wątpliwość autor Prób wiedział, że uczenie się zachodzi także
w obszarach niekojarzonych z nim wprost. Wiedział również, że te „nietypowe”
przestrzenie uczenia się implikują zarówno odmienny niż w instytucjach edukacyjnych sposób uczenia się, jak i przyswajanie innych treści. Wychodził z założenia, że uczenie się nie ogranicza się do zorganizowanych procesów edukacji,
lecz jest nierozerwalnym elementem ludzkiej egzystencji; niespożytym źródłem,
z którego człowiek musi czerpać, by żyć.
Przemyślenia francuskiego humanisty doby renesansu świadczą o wizjonerstwie ich autora, długowieczności pewnych tematów, ale także o niekończących
się poszukiwaniach odpowiedzi na ważne społecznie kwestie. Uczenie się było,
jest i zapewne nie zaprzestanie być fenomenem ekscytującym badaczy różnych
dyscyplin naukowych. Wszak uczenie się jest wpisane w biografię człowieka;
jest integralną częścią jego natury i bytu w świecie. Neurobiolodzy dowodzą, że
mózg człowieka nie tylko uczy się bezustannie, lecz także czyni to z wielką przyjemnością i pasją. Gwoli ścisłości, niczego nie czyni z większą satysfakcją43.
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DIALOG TOŻSAMOŚCIOWY
JAKO IMPERATYW ROZWOJU
CZŁOWIEKA I KREOWANIA POKOJU
W WIELOKULTUROWYM ŚWIECIE
W prezentowanym tekście zamierzam zwrócić uwagę na problem dialogu tożsamościowego, potrzebę ustawicznego prowadzenia dialogu wewnętrznego (hermeneutycznego), który warunkuje i kształtuje dialog zewnętrzny, co w efekcie
uważam za szczególnie istotne w kontekście edukacji włączającej, kształtowania kompetencji międzykulturowych, świadomości inkluzyjnej, jak też innych
współczesnych wyzwań, między innymi przywództwa edukacyjnego, kwalifikacji
i kompetencji zawodowych czy edukacji ustawicznej1. W dzisiejszym świecie,
w warunkach kształtującej się liberalnej demokracji i społeczeństw wielokulturowych oraz jednocześnie wielu zagrożeń tych procesów, problem ten wydaje się
wiodący: twórcza aktywność, motywacja do dialogu, edukacja ustawiczna, odpowiedzialność za rozwój człowieka i zachowanie pokoju światowego. Jak pisze
we wprowadzeniu do pracy na temat edukacji ustawicznej Stefan M. Kwiatkowski: „Wychowanie i obywatelskość kierują naszą uwagę na społeczeństwo
wychowujące, czyli społeczeństwo, w którym mamy do czynienia ze zjawiskiem
przenikania się edukacji, pracy, działalności społecznej, polityki i ekonomii”2.
S.M. Kwiatkowski, J. Madalińska-Michalak (red.), Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014; S.M. Kwiatkowski, Standardy kwalifikacji i kompetencji zawodowych, „Studia Pedagogiczne”, 2012, LXV, s. 163–173; S.M. Kwiatkowski (red.),
Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny, IBE, Warszawa–Radom 2008.

1

2

S.M. Kwiatkowski, Wprowadzenie, w: S.M. Kwiatkowski (red.), Edukacja ustawiczna, dz. cyt.,
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W tym kontekście Irena Wojnar zwraca uwagę na kształtowanie kultury pokoju,
określając to wyzwanie mianem jednego z najważniejszych zobowiązań edukacyjnych na XXI wiek. „Ta problematyka urasta do wymiarów symbolicznych
i zasługuje na naszą baczną uwagę, od dawna bowiem przezwyciężyliśmy powierzchowne hasła upolitycznionej „walki o pokój”, szukamy natomiast edukacyjnych sposobów, aby zgodnie ze słowami Cypriana Kamila Norwida „czynić
pokój”. Kultura pokoju zatem może być akceptowana jako podstawowy wyznacznik etosu edukacji w nadchodzącym stuleciu…”3.
Uważam, że warunki wielokulturowości i dylematy z tym związane spowodowały pojawienie się nowego imperatywu „[…] lepszego rozumienia innych,
lepszego rozumienia świata; konieczność wzajemnego zrozumienia, pokojowej
wymiany idei, czy wręcz jedności. Tego najbardziej brakuje naszemu światu”4.
W tym kontekście niepokojące są diagnozy. Na przykład Wojciech Burszta
zwraca uwagę, że: „Zatraciliśmy instynkt obserwowania tego, co naprawdę dzieje
się z ludźmi. Skąd nienawiść, dlaczego ludzie raczej manifestują poglądy, a nie
komunikują się z innymi”5. Julia Hartwig zauważa: „Mam wrażenie, że dziś nikt
nie jest niczego ciekaw. Świat wygląda tak, jak gdyby zamiast się rozwijać, to się
zwijał. Zwija dekoracje”6. Z kolei Jacek Hołówka zwraca uwagę: „Im dłużej żyję,
tym bardziej czuję się przerażony tym, że ludzie nie potrafią kolektywnie rozwiązywać kolektywnych problemów. […] Jak to się więc dzieje, że człowiek mało
kompetentny, mający wielką władzę podejmuje bez żadnego poczucia odpowiedzialności decyzje, które zmieniają ludzki los wbrew ich woli?”7. Ksiądz Adam
Boniecki zauważa, że nauczyliśmy się w ciągu naszej historii solidarności przeciw komuś. „Byliśmy ciągle w stanie walki, podejrzliwości jeden wobec drugiego.
Wytworzył się w nas instynkt nienawiści do ludzi, którym się dobrze wiedzie.
Ich się niszczy nawet nie po to, żeby zawłaszczyć ich stan posiadania, ale by ich
zniszczyć”8. Podkreśla, że często spotyka się z ludźmi, którzy żyją Radiem Maryja
i stwierdza, że to są ludzie przestraszeni, mający poczucie zagrożenia ze wszystI. Wojnar, Kształtowanie kultury pokoju zobowiązaniem edukacyjnym na XXI wiek, w: I. Wojnar, Humanistyczne intencje edukacji, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2000, s. 110.

3

Edukacja – jest w niej ukryty skarb, pod przew. J. Delorsa, Raport dla UNESCO, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich: Wydawnictwa UNESCO, Warszawa 1998, s. 17.

4

W. Burszta, Wybudziliśmy nacjonalistyczne demony, wywiad, „Przegląd”, nr 43 (877) z dnia
24–30.10. 2016, s. 10.

5

6
J. Hartwig, Świat zwija dekoracje, w: J. Dąbrowska, Nie ma się czego bać. Rozmowy z mistrzami,
Wydawnictwo Agora, Warszawa 2016, s. 244.

J. Hołówka, Krótkość życia mnie nie peszy, w: J. Dąbrowska, Nie ma się czego bać. Rozmowy
z mistrzami, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2016, s. 165.

7

8
ks. A. Boniecki, Nie załamię się, w: J. Dąbrowska, Nie ma się czego bać. Rozmowy z mistrzami,
dz. cyt., s. 17.
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kich stron. „Uważają, że nikomu poza «swoimi» nie można wierzyć, że świat jest
wrogi. A to przecież nie jest chrześcijaństwo. Pan Jezus powiedział: «idźcie na
cały świat», nie zamknijcie się «ze strachu przed Żydami». To się robi chrześcijaństwo oblężonej twierdzy”9.
Kwestią wiodącą jest więc dialog zmierzający do przełamania barier, lęków,
uprzedzeń, stereotypów w duchu twórczego spotkania, a nie obojętności czy
wrogości. Współczesny człowiek korzysta z wielu ofert różnych kultur, pośrednio i bezpośrednio uczestniczy w bogatej i ciągle rozszerzającej się przestrzeni
wielokulturowości, zapożycza mniej lub bardziej świadomie wartości i zasady
funkcjonowania, gromadzi i wybiera różne elementy z kilku kultur, wartościuje,
adoptuje, przyswaja jedne, odrzuca inne, tworzy kompilacje itp. Jak podkreślił
Edward T. Hall, obecnie człowiek „[…] bezustannie pozostaje w kontaktach
z obcymi (Innymi). Ponieważ zasięg jego kontaktów znacznie się zwiększył, koniecznością stało się rozszerzenie własnej kultury, a można to uczynić jedynie
przez ujawnienie reguł, według których ona funkcjonuje”10. To otwarcie jest
możliwe moim zdaniem w sytuacji, gdy człowiek podejmie świadomie taki trud.
Ten trud wiążę z kategorią ustawicznie kształtującej się tożsamości, tożsamości
traktowanej jako twórczy wysiłek podmiotu łagodzący napięcia i sprzeczności
pomiędzy elementami stałymi, odziedziczonymi, wynikającymi z zakotwiczenia
społecznego w rodzinie i społeczności lokalnej, identyfikacji z osobami i grupami znaczącymi, symbolami i wartościami rdzennymi, a elementami zmiennymi,
nabywanymi, wynikającymi z reakcji i interakcji, z doświadczeń uczestnictwa
w kulturze i strukturach społecznych, z ustawicznie przyswajanych i kształtowanych norm i wartości. Twórczy wysiłek rozumiem jako siłę woli poznania swojej
kultury, podstawy niezbędnej do zauważania, poznawania i uznawania innych
kultur, jako ustawiczne stawanie się i otwierania na Innych. Jak wskazał Edward
W. Said, tożsamość „jest owocem woli a nie czymś danym przez naturę czy historię. Co nam przeszkadza w tej swobodnej identyfikacji? Przybiera się różne
tożsamości. Ja tak na przykład robię. Być Arabem, Libańczykiem, Palestyńczykiem, Żydem, to możliwe. To był mój świat, kiedy byłem młody. Podróżowało się
swobodnie bez granic między Egiptem, Palestyną, Libanem. W mojej szkole byli
Włosi, hiszpańscy i egipscy Żydzi, Ormianie, to było naturalne. Sprzeciwiam się
z całych moich sił idei podziałów, narodowej jednolitości. Dlaczego nie otworzyć
naszych umysłów na innych? To jest prawdziwe wyzwanie”11.

9
10

Tamże, s. 18.
E.T. Hall, Poza kulturą, PWN, Warszawa 1984, s. 7.

11
Cyt. za: B. Jałowiecki, Globalizacja, lokalność, tożsamość, w: Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, Świat, Wł. Wesołowski, J. Włodarek (red.), Wydawnictwo Naukowe
248 Scholar, Warszawa 2005, s. 111.
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Barbara Skarga, analizując złożone zjawisko tożsamości, zwróciła uwagę,
że „tożsamość jest problemem, nie mamy pewności, czy nie stanowimy w ogóle
iluzji. Nie wiemy także dobrze, co to właściwie znaczy to bycie sobą, dlaczego
owej sobości szukamy, czy jest ona dla nas jakąś wartością, a jeżeli tak, to dlaczego”12. Skarga, szukając natury siebie – sobości, wskazuje na trzy rozwiązania:
− ejdetyczne, wyróżniające podmiot, jego wnętrze, duchowość, doświadczanie siebie, cechy trwałe i konieczne do istnienia;
− teleologiczne, związane ze świadomością konstruowania tożsamości
w kontekście zewnętrznych potrzeb i oczekiwań, zderzenia ze światem
zróżnicowanym kulturowo w określonych uwarunkowaniach społeczno-politycznych;
− egzystencjalne, dotyczące wyborów, podejmowania decyzji, przyjęcia
odpowiedzialności, ustawicznej debaty nad tym, kim się staję i dlaczego
tym i w jakim stopniu mogę o tym decydować.
***
W przeszłości najczęściej występowały dominujące typy tożsamości, matryce
tożsamościowe, czy inaczej tożsamości uniwersalne. W czasie wojny był to typ
patrioty, który ryzykował swoje życie dla obrony Ojczyzny, w czasach pokoju lub
rozbudowy był to typ pracownika-robotnika, społecznika. W innych okresach
można zauważyć typ biurokraty, romantyka, pozytywisty itp. Obecnie coraz trudniej wskazać na określony typ tożsamości, gdyż kształtowanie tożsamości człowieka
współczesnego stało się procesem niekończącym się, dynamicznym, zmiennym
kontekstualnie, nastawionym w dużej mierze na przyszłość, wielokierunkowym,
ponadnarodowym, niekiedy działającym w odrębnych, sprzecznych kierunkach.
Zbyszko Melosik i Mirosław J. Szymański we wstępie do pracy Tożsamość
w warunkach zmiany społecznej zwracają uwagę, że „[…] kiedy maleje znaczenie tradycji i związanych z nią standardów grupowych, a ciężar odpowiedzialności za podejmowane wybory spada na jednostkę, to od niej w coraz większym
stopniu zależy też znajdowanie odpowiedzi na pytanie: Jak żyć? W szybko zmieniającym się świecie może nie tyle degradowane są najważniejsze wartości, ile
rozchwiany zostaje utrwalony przez stulecia ich system”13. Zygmunt Bauman
zwrócił uwagę na powstające tarapaty tożsamości w tym rozchwianym świecie.
Ludzie wyczerpani ustawicznymi testami życiowymi, chwiejnością, dynamiką
i zmiennością stanowisk, szukają winowajców swoich problemów, swojej małości

12

B. Skarga, Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997, s. 168.

Z. Melosik, M.J. Szymański (red.), Tożsamość w warunkach zmiany społecznej, Wydawnictwo
APS, Warszawa 2016, s. 7–8.
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i licznych kompleksów14. Nastąpiła bowiem utrata ścisłego związku między czasem
a przestrzenią, a także między przestrzenią a miejscem, co jest charakterystyczne
dla przemijającej kultury, w której czas, przestrzeń i miejsce stanowiły wiodące
wartości związane z poczuciem bezpieczeństwa, zakorzenienia, ufności, wiary
w ciągłość tożsamości15. Nastąpiła koncentracja państw na ratowaniu systemu
ekonomicznego, bankowego, militarnego, a nie zauważa się zaniku postaw obywatelskich i upadku wiary w demokrację, w poczucie europejskiej i planetarnej
solidarności, we wspólne dobro kreujące dialog i pokój. Ideologie militarystyczne
wydają się nie słabnąć, a wręcz odwrotnie − rosnąć. Wydaje się dominować
obecnie kultura strachu i lęku przed innymi, a to rodzi poczucie utraty bezpieczeństwa, dóbr materialnych i duchowych, prowadzi do zmniejszania znaczenia
kultury postępu i innowacji i kreuje kulturę upokorzenia, utraty nadziei i zaufania. To z kolei wydaje się „żywić” i umacniać terroryzm oraz ekstremizm. Jak
je przezwyciężać, jak zmieniać i kształtować świadomość otwarcia i wsparcia,
dialogu i negocjacji, interaktywnej komunikacji i zrozumienia, jak motywować
do wzajemnych zapożyczeń, doświadczania siebie, wzbogacania się, uczestniczenia i bycia w innych kulturach?
Jeżeli przyjmiemy, że współcześnie proces życiowy jest ustawicznym ciągiem poszukiwania i odkrywania siebie, w toku którego tożsamość staje się, o ile
jej bycie taką, jaką jest obecnie, jest kwestią starań, pracy i realizowanych zadań,
to w tym kontekście procesu kreowania tożsamości nie można nie podjąć, odstawić na bok, odłożyć na później czy zastąpić czymś innym. To problem egzystencjalny łączący się z problemem rozwoju indywidualnego, z problemem więzi
grupowych, norm i wartości dziedziczonych z potrzebami podmiotowymi, potrzebami warunkowanymi rozwojem społeczeństwa konsumpcyjnego i ofertami
makroświata. Tego typu problemy rzadko występowały w społeczeństwach tradycyjnych. Pytania – kim jestem, kim się staję, kim chcę być, nie pojawiały się
często lub w ogóle ich nie było. Jednak, jak podkreśliła Barbara Skarga, już
starożytni Grecy łączyli myślenie z troską o własną doskonałość i w tym niezbędny był dialog jako nieskończona rozmowa z sobą samym i równolegle z innymi,
gdy pragnie się coś zrozumieć i odnaleźć sens. Sądzę, że obecnie coraz częściej
stawiani jesteśmy w takich sytuacjach, chociażby w kontekście dokonującej się
eklektyzacji kulturowej, przynależenia do wielu kultur naraz, co moim zdaniem
może chronić kultury narodowe przed ortodoksją i radykalnym myśleniem. „Kosmopolityzm uznaje, że Europejczycy mają dziś wiele różnych nakładających
się tożsamości. Tożsamość narodowa, tak jak rozumiano ją w XIX wieku, staje
Z. Bauman, O tarapatach tożsamości w ciasnym świecie, w: W. Kalaga (red.), Dylematy
wielokulturowości, TAiWPN Universitas, Kraków 2004, s. 13–40.

14

15

A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość „Ja” i społeczeństwo w epoce później nowoczesności,
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się iluzją, nawet jeśli nacjonaliści nie chcą tego przyjąć do wiadomości, że Turcy
w Niemczech nie są Turkami z Turcji, Polacy w Anglii nie będą tacy jak w Polsce”16.
Irena Wojnar podkreśla: „Będąc Polakami i Europejczykami, jesteśmy także,
a może przede wszystkim, ludźmi zamieszkującymi na wspólnej ziemi, którą
znany pisarz Antoine de Saint-Exupéry określił mianem Ziemi – planety ludzi.
Ta wspólnota wyznaczona jest zagęszczającą się siecią interesów i zagrożeń,
skomplikowanych interakcji i pogłębiających się kontrastów społecznych. […]
tożsamość współczesnego człowieka jest więc tożsamością humanistycznego gatunku istot żyjących na ziemi, to znaczy tych wszystkich, którzy niezależnie od
tego, z jakich wywodzą się korzeni i jakie dziedzictwo jest ich udziałem, dzielą
wspólnie ludzki los”17. Piotr Lachmann zwrócił uwagę, że „pojedynczy punkt
widzenia” nie jest moim punktem widzenia. Wyspecjalizowałem się w jednoczesnym oglądzie paru racji, bo przecież świat nie kończy się – na szczęście – na
Polsce i na Niemczech18. Konflikt kulturowy może istnieć w świadomości jednostki w całym procesie życiowym, jednak nie musi wytworzyć antagonistycznej
ideologii i wrogich nastawień. Lachmann nie identyfikuje się do końca z żadną
ze swoich ojczyzn. Przejawia krytyczny stosunek wobec obu, nie należy całkowicie do żadnej. Zawsze pomiędzy, na pograniczu, wzbogacany podwójnym
doświadczeniem, podlegający ustawicznym przemianom. W tych przemianach
szkoła łagodziła pozbywanie się niemieckości śląskich Niemców. Język polski
uczynił z niego poetę, pisarza, tłumacza. Książka Wywołane z pamięci stanowi
zapis nieustannego wewnętrznego dyskursu, zapis, który dotyczy dystansu do
obu narodów.
Profesor Harold Walter Kroto, noblista w dziedzinie chemii, którego dziadkowie pochodzą z Polski, w wywiadzie „Wszyscy jesteśmy dziećmi gwiazd” („Przegląd” nr 24 z 17.06.2007) podkreślił: „Osobiście czuję się obywatelem świata.
Nie lubię nacjonalizmów, patriotyzmów, właściwie nienawidzę ich. Jestem przeciwko różnicom narodowościowym, rasowym. Cieszę się, że działalność, którą
się zajmuję, czyli nauka, taka właśnie jest, beznarodowościowa, bo przecież nie
ma znaczenia, czy jest to nauka polska, czy amerykańska, czy japońska itd.
[…] Jeśli chcemy zbudować lepszy świat, musimy zrozumieć, że jesteśmy globalną wspólnotą, a nie tylko muzułmanami, katolikami, buddystami, żydami...
Dopóki nie zrozumiemy, że to jest największy problem ludzkości, trudno mówić
o postępie”.

16

U. Beck, Unia nie jest tylko dla elit, „Gazeta Wyborcza”, z dnia 22.06.2007.

I. Wojnar, Edukacja humanistyczna i trzy kręgi tożsamości człowieka, w: I. Wojnar, Humanistyczne przesłanki niepokoju, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016, s. 121–122.

17

18

P. Lachmann, Wywołane z pamięci, „Borussia”, 1999, s. 35.
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Różnimy się i chcemy się różnić, i coraz częściej upominamy się o prawo do
redefinicji swoich tożsamości osobowych i kulturowych. Sądzę, że ta wewnętrzna
różnorodność, jak wskazuje Wolfgang Welsch, stanowi trwały potencjał, do którego prędzej czy później, przy takiej okazji czy innej, można powracać, aby od
nowa tworzyć wielość opcji, objawiających prawdziwie transkulturowy charakter
pozornie narodowych kultur19. Ksiądz Leon Dyczewski zwrócił uwagę, że: „Tożsamość kultury narodowej czy etnicznej nie może być tożsamością w klatce,
odizolowaną, lecz otwartą, pozostającą w trwałym dialogu z innymi kulturami.
Dialog jest ułatwiony i bardziej twórczy, jeżeli mamy do czynienia z narodami
i grupami etnicznymi, które mają tożsamość rozwiniętą, które są świadome swego
dziedzictwa kulturowo-społecznego i swoich możliwości rozwojowych […]. Dialog z innymi kulturami ma podwójny skutek dla kultury narodowej. Po pierwsze,
w dialogu z innymi kulturami jednostki i cała grupa bardziej sobie uświadamiają
swoją odmienność i wartość. Po drugie, dialog z innymi kulturami jest czynnikiem rozwoju kultury własnej”20.
***
W tym kontekście zauważam istotną wartość dialogu tożsamościowego (paradygmatu dialogicznego) powiązanego z paradygmatem współistnienia, co kreuje
rozwój współczesnego człowieka i zachowanie pokoju, inaczej, „nowe myślenie”, podporządkowane logice drugiej osoby – „Ty”21. Jestem przekonany, że jest
to szczególnie istotny problem w warunkach współczesnej wielokulturowości.
W kategoriach filozoficznych jest traktowany jako sposób poszukiwania i odnajdywania człowieka w świecie zróżnicowanym, zmiennym, dynamicznym, w którym
się zagubił, okopał się, przeraził, skulił, zmarniał itd. Edukacja, przygotowując
do dialogu tożsamościowego, ma więc za zadanie „znalezienie człowieka”, zauważyć Go, wspierać, okazać zrozumienie, uaktywnić, motywować i wdrażać do
twórczych działań, do przekraczania granic społecznych, kulturowych, materialnych, łamania tabu, rozszerzania sfery własnej działalności, wychodzenia poza
nią (transgresja). Jednak należy pamiętać, że każdy drugi człowiek jest inny,
heterogeniczny i jak wskazuje Emmanuel Levinas, wymyka się poznaniu, ale
można się do niego zbliżyć, nawiązać kontakt22. To jest naszym obowiązkiem,
istotą człowieczeństwa, jest podjęcie się tego zadania. Wskazuję na dialog tożW. Welsch, Narodziny filozofii postmodernistycznej z ducha sztuki modernistycznej, w: R. Nycz
(red.), Odkrywanie modernizmu, TAiWPN Universitas, Kraków 2004, s. 34.
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L. Dyczewski, Naród podmiotem kultury, w: L. Dyczewski (red.), Tożsamość polska i otwartość na inne społeczeństwa, RW KUL, Lublin 1996, s. 33.
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E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, WN PWN, Warszawa 2002, s. 26.
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samościowy jako rezultat kontaktu z samym sobą, rezultat samopoznania, gdzie
warunkiem do kształtowania się tożsamości jest wiedza o sobie jako wynik
porównania z innymi. Stąd teza o dialogicznej naturze człowieka w procesie
kształtowania tożsamości, stąd także efekt dialogu z kulturowo innymi jako
skutek wiedzy o sobie i rozumienia siebie. Za istotę tak rozumianego dialogu
uważam potrzebę wyjścia naprzeciw drugiemu, przełamanie anonimowości,
otwarcie na drugiego, a szczególnie poprzez to poznanie i zrozumienie samego
siebie (im bardziej poznam drugiego, tym bardziej zrozumiem siebie samego)23.
Dlatego dialog tożsamościowy w ujęciu psychologicznym – transgresyjnym
(szerzej w ujęciu edukacyjnym – samoedukacji i samorozwoju) rozumiem jako
przekraczanie granic własnej tożsamości osobowej i społecznej, dokonywanie
ustawicznego wysiłku w celu zrozumienia siebie i innego, podejmowanie nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań w warunkach wielokulturowości.
Urszula Ostrowska zwróciła uwagę, że spotkanie z samym sobą, czyli wgląd
w samego siebie, jest nie mniej znaczący od spotkania interpersonalnego, spotkania
z innym człowiekiem. Podkreśla, odwołując się do bogatej literatury przedmiotu,
wartość wewnętrznego dialogu, dialogu jako myślenia, namysłu w kontekście
wartości, które w procesie moralnego i estetycznego osądzania gdzieś znikają.
Wskazuje, że „[…] wewnętrzny dialog nie zawsze zdaje się być należycie uświadamiany i doceniany zwłaszcza w sensie przewartościowania idei myślenia jako
monologu, na rzecz/kierunku myślenia dialogicznego”24.
Kiedyś uczyliśmy się, jak żyć po klęsce, utracie niepodległości, a obecnie, po
odzyskaniu niepodległości, jakby zrzuciliśmy płaszcz Konrada i cieszymy się
wolnością, kreując z jednej strony tyranię sukcesu i optymizmu, z drugiej strony
zagrożenia, lęków przed Innymi–Obcymi. Niespełnione nadzieje rodzą frustrację
i agresję, jednak nie podejmujemy analiz i pracy z przyczynami, a ukierunkowujemy
nasze działania na wskazywanie winnych, na karanie, klasyfikowanie i marginalizowanie. Czy musimy dzielić na tych, którym się udaje i ma się udać i na tych,
którym się nie może udać i nie uda osiągnąć sukcesu?
Coraz większej liczbie dzieci, młodzieży, dorosłych nie udaje się sprostać
współczesnym wyzwaniom, wielu okazuje zobojętnienie, rezygnując z aktywności
i twórczych działań. Zauważamy, że w procesie edukacji uczymy posługiwania
się technikami nowoczesnego życia, ale w coraz mniejszym zakresie i stopniu
jesteśmy w stanie uwrażliwiać i kształtować umiejętności ustawicznego prowadzenia dialogu wewnętrznego i zewnętrznego. Coraz częściej dajemy narzędzia
pozwalające na intensywne, przyjemne, konsumpcyjne życie, nie uwrażliwiając
23

M. Buber, Ja i Ty, w: Wybór pism filozoficznych, IW PAX, Warszawa 1992, s. 128.

U. Ostrowska, Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, Oficyna Wydawnicza Impuls,
Kraków 2000, s. 29–30.
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na obowiązki historyczne i nie kształtując odpowiedzialności pokoleniowej, nie
rozwijając autonomii i wolności w działaniu. Zaszczepiano pychę, moc nowoczesnych środków działania, ale nie ducha, pokorę i szacunek do trudu i pracy
człowieka. Człowiek może się przecież spełniać w niespełnieniu, tylko nie można
mu odbierać nadziei i szansy. Uczniowie nafaszerowani mitologią sukcesu niezbyt chcą rozmawiać i rozmyślać o prawdziwym życiu, z kolei rodzice nie chcą
kierować do takich szkół i płacić za takie szkoły, które nie zapewniają sukcesu,
a więc szkoły stają się coraz wyraźniej kuźnią testów i mają przygotować do
osiągnięcia sukcesu egzaminacyjnego. Wartość szkoły mierzy się przede wszystkim liczbą absolwentów zdających na studia, a ci co nie weszli do tego grona,
traktowani są jako balast, do którego lepiej się nie przyznawać. Przypomnę znane
z pewnością słowa Leszka Kołakowskiego: „Prawdziwie wartościowa kultura to
taka, która potrafi ludziom pomagać w znoszeniu klęsk. Bo żyjąc, przechodzimy
od klęski do klęski”. Z kolei Czesław Miłosz w uroczystym wywiadzie z okazji
swojego 90-lecia na pytanie, czy miał udane życie, odpowiedział jednym słowem: NIE.
W tym kontekście rodzą się pytania: kto i jak ma przygotować młodego
człowieka do zdrady przez kogoś, do oszustwa, do przeżycia utraty zaufania, do
poniżenia, znoszenia upokorzenia i bezsilności, do wyśmiania i wyszydzania.
Kto ma przygotować i pozbawić lęków w sytuacji otwarcia tożsamościowego,
szczerej prezentacji i naturalnie okazywanej ufności, kto i jak pomagać i wspierać w sytuacji odrzucenia, marginalizacji, odepchnięcia, pozbawienia godności.
Jak i co mu przekazać, aby zdobył zaufanie i wiarę w człowieka, udaną rodzinę,
radość dnia codziennego, sens i użyteczność trudu i radość z pokonywania przeszkód rozwojowych?
W każdym społeczeństwie wypracowywane są różne koncepcje przedstawiające próby rozwiązania trudnych problemów współczesności (przemoc
i terroryzm, ubóstwo, bieda, bezradność, bezrobocie, zagrożenie naturalnego
środowiska, analfabetyzm, problem wartości, więzi międzyludzkich, dziedzictwa
kulturowego itp.). Od dawna pojawiają się głosy oskarżające pedagogów progresywistycznych o zaniedbanie standardów w procesie edukacji i w efekcie
wychowywanie młodzieży pozbawionej uczuć patriotycznych i młodocianych
przestępców. Progresywizm był sprzeciwem wobec tradycyjnej edukacji, przeciw
formalizmowi, werbalizmowi i autorytaryzmowi, umożliwiając aktywność, samorealizację, uczenie się przez działanie i doświadczanie. Postulując alternatywne
rozwiązania uwalniające od uczenia się na pamięć, od autorytetu nauczyciela
i podręcznika, skupienie się na dziecku, na wspólnym uczeniu się, a nie na treściach i współzawodnictwie, nie zawsze osiąga się oczekiwane efekty. Szczególnie trudna w realizacji była i jest funkcja relatywizmu kulturowego i etycznego,
prowadząca do przyjęcia krytycznej postawy wobec wartości, tradycji, kształto254 wania postaw wobec procedur demokratycznych.
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W tym kontekście, jako krytyka progresywizmu, odradza się idea esencjalizmu i perenializmu, wskazująca, że jedynym źródłem wiedzy jest dorobek kulturowy ludzkości, z którego wywodzą się zasady moralne i normy zachowań.
Esencjaliści są przeciwni chwilowym modom i uzależnieniom przyjemnościowym, wskazując, że najistotniejszą funkcją edukacyjną jest przechowywanie
i przekazywanie podstawowych elementów kultury w sposób akademicki. Perenialiści zaś wyrażają przeświadczenie, że najważniejsze zasady wychowania są
wieczne, niezmienne i nigdy nie tracą aktualności. Promują więc uniwersalne
prawdy i wartości, poddając krytyce relatywizm. Jak pisze Gerald L. Gutek, wychodzą z założenia, „że rolą edukacji jest pielęgnowanie wspólnych wszystkim
ludziom cech, stanowiących o istocie człowieczeństwa, twierdzą, że można ujmować prawa człowieka i jego wolność w kategoriach uniwersalnych – ponadkulturowych i ponadnarodowych. Uważają, że relatywistyczne filozofie, takie jak
pragmatyzm, i teorie edukacyjne, takie jak progresywizm, negując znaczenie
uniwersaliów, przyczyniają się do zahamowania rozwoju ogólnoświatowej czy
globalnej cywilizacji”25.
Zarazem wskazuje się, że wszystko powstaje na gruncie specyficznych
wzorów kulturowych rozwijających się dynamicznie, jednak uwarunkowanych
miejscem i czasem, potrzebami i możliwościami człowieka. Człowiek winien więc
ustawicznie analizować dorobek kulturowy, wyodrębniać z niego to, co najcenniejsze i wyznaczać kierunki zmian i modyfikacji. Edukacja w takim duchu rekonstruktywizmu winna obejmować krytyczną analizę dziedzictwa kulturowego,
wskazywać kierunki kulturowej przebudowy, testować projekty przemian kulturowych poprzez wprowadzanie ich do programów szkolnych.
Wśród projektów edukacyjnych coraz wyraźniej w ostatnim okresie dominują treści dotyczące stosunków między cywilizacjami i kulturami, religiami
i wyznaniami, państwami i narodami, projekty podejmujące próby rozwiązań
problemów ludzkości na globie ziemskim, edukacyjne propozycje w zakresie
ogólnoświatowych programów upowszechniania osiągnięć naukowych, przepływu
i wymiany wartości i tradycji oraz z tym związanych perspektyw porozumienia,
współpracy, pokoju itp. Wielokulturowość społeczeństw stała się bowiem „wielokulturowością ujawnioną”, dostrzegalnym faktem społecznym. Sądzę, że można
mówić o wielokulturowości jako zjawisku powszechnym, co jest wynikiem nasilających się procesów przemieszczania, migracji, uchodźctwa, łączenia rodzin,
peregrynacji motywowanych poznawczo, edukacyjnie, kulturowo, ciekawości
innych kultur, otwarcia granic itp. To zjawisko nałożyło się na problem klasycznego rozumienia wielokulturowości (wymiar etniczności, styku, zetknięcia,
kontaktu bezpośredniego i pośredniego, uznania praw człowieka i różnych
25

G.L. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, GWP, Gdańsk 2003, s. 292.
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mniejszości etnicznych, religijnych itp.). W efekcie rodzi to wiele problemów,
które zmuszają do refleksji i konieczności poszukiwania odpowiedzi.
***
W tym kontekście w dialogu tożsamościowym opiekuna-wychowacy-nauczyciela
winny znaleźć się treści prezentujące odmienne grupy etniczne, treści i ćwiczenia kształtujące postawy ciekawości poznawczej i tolerancji dla inności. Sądzę,
że winny nastąpić zmiany w proporcjach podstawowych funkcji edukacyjnych.
Niezbędne jest, i stanie się jeszcze bardziej konieczne, rozszerzenie funkcji opiekuńczej, nadanie jej innego charakteru ze względu na potrzebę zróżnicowanej
i wielostronnej działalności zabezpieczającej przed różnego typu zagrożeniami,
agresją, przemocą i nietolerancją. Należy także zwrócić uwagę na funkcję wychowawczą ze względu na zagrożenie centralnych wartości, narastające patologie społeczne, co nie motywuje do pokonywania trudności, a osłabia i prowadzi
do niepewności, zagubienia i utraty nadziei na sensowny start społeczny.
W związku z tym wskazana triada, czy inaczej trójjednia, wydaje się być
szczególnie istotna w obecnej dobie. Z pewnością postawa opiekuńcza wobec
dziecka jest postępowaniem wynikającym z zamiłowania do opiekowania się
nim, co jest warunkowane zasadą wynikającą ze znajomości i rozumienia dziecka,
ze znajomości celu, do jakiego zmierza opieka nad nim, jak też znajomości i umiejętności interpretacji teorii i koncepcji rozwoju człowieka. Chciałbym podkreślić,
że opieka szczególnie jest roztaczana tam, gdzie wystąpiły niekorzystne dla rozwoju jednostki zjawiska, takie jak choroby, zaburzenia, defekty, samotność, złe
przyzwyczajenia, braki w sprawnościach, zachowaniu, kulturze. Wychowanie
zaś, jak podkreślała Helena Radlińska: „polega na pielęgnowaniu rozwoju, na
uczeniu sztuki odszukiwania i wyboru wartości istniejących oraz czynienia z nich
narzędzi własnego trudu, na wzbogacaniu wiedzy, na wyrabianiu sprawności
w kierowaniu sobą i wykonywaniu pracy”26. W pierwszej kolejności istotne jest
odczuwanie, wrażliwość, rozumienie i umiejętność motywowania do aktywności.
Dlatego istotne cechy dobrego opiekuna i wychowawcy to: konsekwencja w postępowaniu z dziećmi, cierpliwość, prawda wewnętrzna, miłość ducha, obiektywizm
i zalety umysłu. Wypadkową tych wszystkich cech jest autorytet wychowawcy,
na bazie którego można realizować funkcję dydaktyczną. Jednakże osoby wychowywane w zależności od autorytetu formalnego są niezdolne do samodzielności, są przywiązane do władzy leżącej na zewnątrz nich, oczekują od niej
opieki, czyniąc ją odpowiedzialną za swoje zachowania i postępowanie27. Możemy
26
H. Radlińska, Pedagogika społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1961, s. 325.
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więc przyjąć, że tacy jesteśmy, z jakimi autorytetami mieliśmy do czynienia
w okresie rozwoju.
Współczesne koncepcje autorytaryzmu wskazują na specyficzny zespół
cech poznawczych jednostki, które są wynikiem doświadczeń z dzieciństwa, jak
i wpływu społecznego, wzorów osobowych i kulturowych, jak też trudno uchwytnych skłonności indywidualnych. Traktując autorytaryzm jako bezrefleksyjny
konformizm wobec autorytetu, łączy się go najczęściej z nietolerancją i przeciwstawia otwartości umysłu i spostrzegania rzeczywistości społecznej jako
względnej i ustawicznie zmieniającej się. Stąd przywiązuje się większą wagę do
generowania sądów jasnych, pewnych, jednoznacznych, precyzyjnych i wydaje
się dominować „potrzeba poznawczego zamknięcia”, czy inaczej „zamrożenia”,
a nie „orientacji na niepewność” w sytuacji niespójności i złożoności poznawczej, czy realizacji potrzeby niedomknięcia, co warunkuje i kreuje tolerancję.
W odróżnieniu od „zamkniętego umysłu” Miltona Rokeacha, tolerancja jest związana z otwieraniem się na nowe doświadczenia, a źródła w postawie tolerancji
wydają się tkwić w kulturowych zróżnicowaniach doświadczeń socjalizacyjnych.
Sądzę, że umysłowość dogmatyczna ogranicza interakcje, usypia zdolności
poznawcze i kreatywne, blokuje elastyczność i zachowanie się odmienne, chęć
wyjścia naprzeciw innemu, poznania go i zrozumienia. Skłonności dogmatyczne
charakteryzują postawy zamknięte. Na płaszczyźnie intelektualnej Rokeach
mówi nawet o „umyśle otwartym” i „umyśle zamkniętym”. Przywołując koncepcję
kształcenia w klimacie wolności Carla Rogersa28 jako antidotum na umysłowość
dogmatyczną, chciałbym zauważyć rolę i miejsce tolerancji opartej na negocjacji
i kompromisie. Zasadniczo wskazuje się, że istotą koncepcji Rogersa jest konstruktywne radzenie sobie podmiotu z trudnościami życiowymi i ta zdolność
radzenia jest zdolnością wrodzoną, jednak może się uaktywnić i rozwijać jedynie w atmosferze akceptacji, szacunku, empatii, zrozumienia. Stąd opiekun-wychowawca-nauczyciel, funkcjonując w trójjedni, jako akceptujący, wspierający
i stymulujący, czyli otwarty, powoduje produktywne funkcjonowanie dziecka-wychowanka-ucznia, który poszukuje, odkrywa, współpracuje z innymi, kształtuje
zdolność samodzielnego podejmowania decyzji, odpowiedzialność za wynik, zdolność krytycznego oceniania i wartościowania. Wychowawca-nauczyciel pouczający, dezaprobujący, zamknięty, schematyczny i dogmatyczny powoduje
reproduktywne funkcjonowanie wychowanka-ucznia, nie wyzwala, a zniewala
i w efekcie kreuje postawy autorytaryzmu.
W tym kontekście w pracy opiekuna-wychowawcy-nauczyciela z dzieckiem-wychowankiem-uczniem coraz wyraźniej winny być zauważane i uwzględniane
w pracy edukacyjnej nurty oświeceniowy i aksjologiczny.
Między innymi C. Rogers, Tworzenie klimatu wolności, w: K. Blusz (red.), Edukacja i wyzwolenie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1992.
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W nurcie oświeceniowym koncentrowano się na atrybutach człowieka,
zakładając, że otrzymujemy je wraz z narodzinami i w toku życia rozwijamy,
pozostając w zgodzie z indywidualnym „ja”. Nurt aksjologiczny czy teleologiczno-aksjologiczny, wnosi problem wzorów, znaczących innych, autorytetów, wskazując, że osoby znaczące − ważne dla jednostki − w wyniku interakcji przekazują
wartości, znaczenia, symbole kultury. Uwzględniając te dwa nurty, zauważymy,
że stajemy przed problemem kreowania tożsamości dziecka w ustawicznej więzi
indywidualnego „ja” i socjalizującego „my”, co pozwoli w okresie dorastania
korzystać z kultury jako ofert makroświata, dokonywać świadomych i odpowiedzialnych wyborów z wielu informacji dostępnych i atrakcyjnych w globalnym
supermarkecie kultury. Dbając o trwanie „ja” i jego konstruowanie poprzez interakcje społeczne, możemy wspierać i łagodzić skutki zmienności i dynamiczności w rozwoju, zagubienia tożsamościowego, dezorientacji kulturowej itp.
Jak kształtować te nurty, czy w kulturze popularnej jest miejsce na autorytety-osoby znaczące, jak łączyć wartości z pracą i odpowiedzialnością nurtu
oświeceniowego, z którymi w wyniku dialogu naturalnego, ustawicznych negocjacji kształtujemy więzi nośne, konstrukcyjne dla naszej tożsamości, przeciwstawiające się bezkrytycznej więzi emocjonalnej związanej z modą, zauroczeniem,
łatwością?
Co czynić, aby wzory osobowe i kulturowe nie były zniewalające, nie prowadziły wyłącznie do przejmowania, co czynić, aby pozwalały na kreowanie
własnej ścieżki, krytykę, zaspokajały i kreowały potrzeby, rozwijały aspiracje,
budowały autonomiczny, odpowiedzialny świat?
Należałoby częściej zatrzymywać się i prowadzić dialog wewnętrzny i zewnętrzny, zauważać, co jest istotą życia i rozwoju, sukcesu, radości satysfakcji.
Należałoby częściej podejmować próby odpowiedzi na takie pytania, jak: czy nie
oszukujemy siebie i młodzieży, czy nie wprowadzamy w świat złudzeń, że każdy
może osiągnąć sukces, że każdemu się on należy?
Ulegając sile kultury masowej, wyzbywamy się synergii, pozbawiamy się
refleksyjności, pokory, duchowych przeżyć. Stąd częściej przychodzi rozczarowanie, brak umiejętności przezwyciężania trudności. Tak jakby koncepcja
dezintegracji pozytywnej stała się nieaktualna. Chciałbym zauważyć, że synergia
i empatia są podstawą naszego istnienia i wchodzenia w związki z innymi ludźmi.
Człowiek wychowany w empatii czuje się dobrze sam ze sobą, potrafi dialogować wewnętrznie i w towarzystwie innych. W efekcie potrafi wziąć odpowiedzialność za siebie i swoje wybory, jak też rozumieć i wspierać innych w wyborach
i w pokonywaniu przeciwności. Kreujmy więc wspólnoty oparte na synergii i empatii, nie ulegajmy tradycji paternalistycznej i nie martwmy się o sukces i edukację dla sukcesu. Indywidualna odpowiedzialność za własne życie to wspaniała
cecha człowieka, czego ludziom wyrosłym w tradycji paternalistycznej brakuje.
258 Zamiast skupić się na realizacji wolności i kreowania autonomii, ciągle liczą na
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opiekę kogoś innego, między innymi kościoła, państwa, związków zawodowych,
społeczności, sąsiadów itd. Istotą zaś współczesnej edukacji jest stworzenie globalnej wspólnoty wolnych i otwartych na zmiany ludzi. Istotny jest szczególnie
problem wczesnego dzieciństwa, w którym to dziecko bazuje na osobach znaczących, autorytecie danym naturalnie. Jaki więc winien być mikroświat, aby
wobec wielu ofert makroświata utrzymać i zachować wiodące wartości?
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EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA
W POLSCE W CZASACH KRYZYSU
AUTORYTETÓW I RACJONALNOŚCI
Oblicza kryzysu
Mogłoby się wydawać, że żyjemy w czasach linearnego rozwoju zarówno w wymiarze cywilizacyjnym, jak i intelektualnym. Tymczasem z mniejszym lub większym
zdziwieniem rejestrujemy poważne tąpnięcia w racjonalnym oglądzie świata, co
dotyka coraz liczniejszych członków różnych zbiorowości społecznych. Dotyczy
to niestety także tych części świata, które chlubią się bardzo wysokimi współczynnikami skolaryzacji oraz ciągle rosnącym poziomem formalnego wykształcenia. Z przykrością trzeba skonstatować, że dotyka to w coraz większym stopniu
także naszego kraju. Świadectwem tego jest chociażby rosnąca w ostatnich latach
popularność ruchu antyszczepionkowego. Nie bez znaczenia jest także kwestia
interpretacji przyczyn katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której zginął
Prezydent Rzeczypospolitej i wielu innych czołowych polityków. Odsetek osób
przychylających się do akceptowania absolutnie irracjonalnych wyjaśnień przyczyn katastrofy budzi poważny niepokój co do możliwości wykorzystywania
w rozumowaniu przez dużą część społeczeństwa polskiego elementarnych zasad
logiki i podstawowej wiedzy.
Innym przejawem kryzysu w omawianym tu obszarze jest kryzys autorytetów.
Część liderów życia społecznego w ramach swojej aktywności wprost zmierza do
dezawuowania autorytetów w imię skutecznej walki politycznej. Jest to o tyle
przykre, że czasami dotyczy autorytetów, które swoim znaczeniem wykraczają
daleko poza granice Polski. U obcokrajowców budzi zwykle zdziwienie, że my 261
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− Polacy nie potrafimy szanować własnego dziedzictwa i symboli, przez które
jesteśmy pozytywnie postrzegani na całym świecie. W innym przypadku siła
autorytetu zadziwiająco szybko słabnie, a jego dziedzictwo nie znajduje odzwierciedlenia w życiu społecznym. Tak stało się z refleksją wielkiej postaci ze współczesnej polskiej historii, Karola Wojtyły. Można by zapytać, co się stało z pokoleniem
JP2? Gdzie dziś wybrzmiewa głos polskiego papieża humanisty? Pytanie takie
warto stawiać w związku z innym wymiarem kryzysu, jakim jest kryzys człowieczeństwa rozumianego jako znaczenie humanistycznej perspektywy w postrzeganiu i praktykowaniu rzeczywistości. Zaskakuje to zwłaszcza w kontekście
podstawowego założenia kulturowego, stanowiącego fundament przytłaczającej
większości polskiego społeczeństwa. Mam tu na myśli identyfikację z chrześcijaństwem, którego relewantnym atrybutem jest nakaz miłości Boga i bliźniego.
Z dużym stopniem prawdopodobieństwa można przyjąć, że ów podstawowy
atrybut chrześcijańskiej tożsamości nie jest przez większość Polaków zinternalizowany. Oznacza to, że owszem jest on obecny w świadomości – jest znany, ale
nie stanowi wewnętrznego regulatora zachowań społecznych. W tym kontekście
zadziwiająco ostry rozdźwięk istnieje między stanowiskiem hierarchii kościelnej, reprezentowanej przez Episkopat Polski, a ogromną większością polskich
katolików, w kwestii stosunku do uchodźców.

Założenia edukacji międzykulturowej w Polsce
na tle przemian społecznych po 1989 roku
Kiedy Polska, po roku 1989, przechodziła transformację ustrojową, zmieniało
się oblicze kraju i społeczeństwa. W romantycznym porywie, chyba po raz
pierwszy w historii bezkrwawym i zwycięskim, rozpoczęto stanowienie nowych
fundamentów pod życie społeczne we wszystkich jego wymiarach. Najbardziej
spektakularne przemiany dotyczyły sfery ekonomicznej. Radykalna, przeprowadzona w liberalnym duchu szokowa terapia, przyniosła pożądane efekty w skali
makro, ale stworzyła duży obszar wykluczenia, całe grupy społeczne, które w żaden sposób nie czuły się beneficjentami przemian. Jednocześnie u osób należących do tych grup rosły aspiracje związane ze standardami życia. Część osób
desperacko szukało poprawy swojej sytuacji poza granicami Polski, pozostali
szybko stali się celem oddziaływań inżynierii społecznej mocno nacechowanej
populizmem. W efekcie – nawiązując do starej Marksowskiej zasady o związkach bytu ze świadomością – szybko okazało się, że w Polsce troska o warunki
bytowe istotnie zdominowała kwestie tożsamości kulturowej. Dotyczy to zwłaszcza tej części tożsamości, która ma głębszy – refleksyjny charakter, a nie jest jedy262 nie powierzchowną, aczkolwiek silnie nacechowaną emocjonalnie deklaracją.
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W ten sposób mieć absolutnie zdominowało być. Pozbawiony refleksyjności
proces uspołecznienia, oparty na rytualizacji zachowań, doprowadził do ukształtowania społeczeństwa podatnego na manipulacje i populizm. W dodatku silnie
obecny kulturowy gen niezależności, doprowadza często do sytuacji, w których
bez zażenowania można deprecjonować autorytety w imię autonomii osobowej
i wolności.
Na tym tle rodziła się szczegółowa kwestia, którą chcę przywołać w prezentowanym tekście. Rzecz dotyczy otwierania się społeczeństwa polskiego na odmienność kulturową i stosowania w praktyce zasady tolerancji, którą jako naród tak
lubimy się szczycić. Już na początku przemian zapoczątkowanych w 1989 roku
w polskiej myśli pedagogicznej pojawił się nurt związany z przygotowaniem
społeczeństwa polskiego do funkcjonowania w warunkach zróżnicowania kulturowego. W kilku ośrodkach uniwersyteckich w naszym kraju zaczęto intensywnie rozwijać ideę edukacji międzykulturowej. Sprawa jest o tyle interesująca, że
Polska, posiadając przebogate tradycje funkcjonowania w warunkach wielokulturowości, u progu XXI wieku była państwem w zasadzie monokulturowym.
Mniejszości etniczne i religijne bądź wyznaniowe stanowiły − i wciąż stanowią
− niewielki ułamek społeczeństwa. Pod tym względem różnimy się od wielu
krajów europejskich, w tym naszych bezpośrednich sąsiadów. Dramatyczna historia XX wieku doprowadziła do przesunięcia terytorialnego Polski ze wschodu
na zachód, ale także do ujednolicenia etnicznego, na niespotykaną skalę. W rezultacie praktykowanie wielo- czy też jeszcze rzadziej międzykulturowości dotyczyło jedynie niewielkich obszarów położonych na obrzeżach państwa. Należały
do nich między innymi północne Podlasie i Śląsk Opolski, w wymiarze zróżnicowania regionalnego można jeszcze dodać Górny Śląsk, Śląsk Cieszyński czy Kaszuby. Próby implementacji założeń edukacji międzykulturowej nie przychodziły
łatwo, niemniej pozytywistyczna praca u podstaw powoli zaczynała przynosić
rezultaty. Nikt jednak nie spodziewał się nadchodzącej katastrofy związanej
z kryzysem uchodźczym. Kiedy na początku lat 90. minionego wieku socjolog
wychowania Danuta Markowska publikowała swoje przemyślenia dotyczące podstawowych założeń edukacji międzykulturowej, nikt nie przypuszczał, że po kilkunastu latach przejdą one prawdziwą weryfikację w rzeczywistości społecznej.
Zaproponowane niegdyś przez Danutę Markowską modele relacji swój−
1
obcy opisują funkcjonowanie społeczności w warunkach dyfuzji kulturowej.
Autorka wyodrębniła dynamiczne modele, w których dochodzi do stopniowej
eliminacji tożsamości Innego poprzez asymilację bądź akulturację. Asymilacja jest
najczęściej wynikiem konwersji, akulturacja zaś jest efektem swoistej (re)edukacji
kulturowej, poprzez przyswojenie kultury grupy dominującej przez jednostkę
Zob. D. Markowska; Kategoria „swój–obcy” – omówienie, w: T. Popławski (red.), Oblicza peryferyjności, Wydawnictwa UW, Białystok 1994, s. 325–334.
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wywodzącą się z grupy zdominowanej. Procesy związane z redukowaniem tożsamości Innego zwykle stanowią pochodną centryzmu kulturowego, stanu, w którym przedstawiciele kultury dominującej uważają swoją kulturę za wzorcową,
stanowiącą punkt odniesienia w wartościowaniu kultur odmiennych.
Markowska zaproponowała także model, w którym Inny nie jest traktowany
jako błądzący kandydat na konwersję, bądź jednostka niecywilizowana, wymagająca kulturowej (re)edukacji, ale jako ktoś stymulujący poznawczo − interesujący;
pożyteczny, czy nawet konieczny dla zrozumienia conditio humana i otaczającego
świata. Tak rozumiany Inny staje się po prostu potrzebny. Model ów nawiązuje
do tych koncepcji współżycia zróżnicowanych zbiorowości, w których odmienność kulturowa jest traktowana nie jako zagrożenie, lecz jako szansa.
Warto także zwrócić uwagę za Markowską, że opozycja swój−obcy jest układem stricte kontekstualnym. Zazwyczaj za swego uznawany jest ten, którego
cechuje minimalne zróżnicowanie. Jednocześnie różnice te w dużej mierze zależą
od tła historycznego. Bardzo dobry przykład stanowią relacje interetniczne między Polakami, Białorusinami i Żydami, na które dodatkowo nakłada się czynnik
konfesyjny. W XIX wieku stosunek do Żydów połączył Polaków i Białorusinów.
To przede wszystkim Żydzi byli obcymi dla przedstawicieli narodów słowiańskich, wyznawców chrześcijaństwa. Po tragedii Holokaustu wzmocnił się stary
podział – na swoich Polaków-katolików, obcych – Białorusinów-prawosławnych,
i vice versa.
W przygotowaniu do życia w warunkach zróżnicowania kulturowego szczególną rolę do odegrania ma szkoła i zatrudnieni w niej nauczyciele. Proces przygotowania nauczycieli do dynamicznie zachodzących przemian kulturowych nie
jest łatwy. Zresztą nigdy nie był on realizowany systemowo i na dużą skalę.
Częsty wśród wielu polskich nauczycieli ewolucjonistyczny obraz rozwoju kultury
sprawiał, że wielu z nich uważało i nadal uważa za swoistą cywilizacyjną normę
to, co jest związane z ich kulturą pochodzenia. Stąd każde odstępstwo − czy to
dotyczy na przykład sposobu odżywiania się, czy wyrażania emocji − od norm
obowiązujących tradycyjnie w ich grupie odniesienia jest uznawane jako przejaw
zacofania i stanowi powód do ogłaszania misji cywilizacyjnej. Ważne w tym
kontekście jest także to, że podstawy edukacji międzykulturowej znalazły się
w programach kształcenia pedagogicznego zaledwie w kilku polskich uczelniach. Panujący dziś w naszym kraju klimat społeczny nie sprzyja poprawie
sytuacji w tym zakresie. Tymczasem temat jest żywo dyskutowany w Europie,
czego świadectwem jest jedna z najnowszych prac poświęconych promowaniu kompetencji do komunikacji międzykulturowej wśród studentów wyższych
uczelni2.
2

G.M. Garcia-Péres, C. Rojas-Primus, Promoting Intercultural Communication Competencies in
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Bariery w realizacji idei edukacji
międzykulturowej
Podstawowymi barierami w komunikacji międzykulturowej są: nieugruntowana
tożsamość społeczno-kulturowa oraz brak refleksyjności w postrzeganiu świata
z perspektywy kultury, albo też nieuwzględnianie potrzeby refleksyjności w codziennych interakcjach społecznych. Powszechna nieomal w naszym kraju ignorancja w zakresie podstaw wiedzy o innych kulturach w różnych ich wymiarach
wiąże się z rytualną religijnością oraz etykietalną tożsamością narodową. Nazbyt
często subiektywna z istoty identyfikacja z określoną zbiorowością nie jest uzupełniana internalizacją dziedzictwa kulturowego. W rezultacie powstają silnie
emocjonalnie nacechowane deklaracje związku z określoną zbiorowością bez
uwewnętrznionej ważności aksjologicznej relewantnych tożsamościowo symboli
kulturowych. Niedostateczna znajomość podstawowych zasad wyznawanej religii,
brak refleksyjności w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego własnej grupy odniesienia (np. narodowej) to efekt powierzchowności wykształcenia ogólnego.
Rezultatem tego jest stereotypizacja. Uruchamiane autostereotypy w zestawieniu ze stereotypowym obrazem Innego kulturowo prowadzą wprost do braku
poczucia bezpieczeństwa kulturowego. Związany jest on z traktowaniem odmienności kulturowej jako zagrożenia dla własnej tożsamości, a czasami wręcz
dla fizycznej egzystencji. Wpływają na to zarówno poczucie zagrożenia związane
z funkcjonowaniem ekstremistów bądź fundamentalistów powiązanych z określoną odmienną kulturą, ale niekiedy także – choć znacznie rzadziej − obawa
przed zafascynowaniem, czy też uwiedzeniem przez odmienną kulturę.
Poczucie zagrożenia związane z fundamentalizmem znamy aż nazbyt dobrze. Szerzy się ono w niespotykanym tempie, karmione medialnie i politycznie
przez powtarzające się dramaty z udziałem fanatyków podkreślających swoje
powiązanie z islamem. Zamachy terrorystyczne, w których padają słowa Allahu
Akbar, powtarzają się z zastraszającą regularnością. Niestety ich krwawe żniwo
bywa równie cynicznie wykorzystywane zarówno przez zamachowców, jak i polityków. Przy czym nie jest to zjawisko nowe. Pokusa wciągania Boga w najstraszniejsze zachowania towarzyszy ludzkim zbiorowościom od najdawniejszych
czasów. Nie sięgając w najbardziej odległą historię, warto przypomnieć na przykład, że niemieccy żołnierze w czasie II wojny światowej dokonywali masowych
mordów z napisem na pasach od munduru Gott mit uns. Pokusa generalizacji
związanej z tożsamością społeczno-kulturową, w tym przypadku w wymiarze
religijnym, jest niezwykle silna i nader często mamy z nią do czynienia. Stąd
każda osoba zaliczana do określonej grupy, na przykład muzułmanin, częstokroć jest automatycznie świadomościowo łączona z najgorszymi cechami przypisywanymi tejże grupie, na przykład atakami terrorystycznymi, dokonywanymi 265
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przez fundamentalistów w imię islamu. Jak bardzo jest to krzywdzące, nieprawdziwe i niesprawiedliwe, wiemy jako Polacy, kiedy za granicą bywamy stereotypowo postrzegani jako złodzieje i pijacy, ponieważ z takimi naszymi rodakami
spotkali się wcześniej obcokrajowcy, bądź też taki stereotyp został im przekazany.
Stąd już blisko do poczucia zagrożenia i niechęci do interakcji, bądź w skrajnych
przypadkach niechęci do przyjmowania we własnym kraju reprezentantów grupy
objętej silnie negatywnymi stereotypami.
Ciekawym problemem związanym z otwarciem na odmienność kulturową
jest obawa przed zbytnim zafascynowaniem odmienną kulturą, a w konsekwencji
przez „uwiedzeniem” przez nią. Z taką sytuacją najczęściej mamy do czynienia
w przestrzeni funkcjonowania religijnego. Rzecz dotyczy głównie młodzieży,
chociaż oczywiście nie tylko młodzi ludzie stają się religijnymi konwertytami.
W przypadku młodzieży sytuacja konwersji w szczególny sposób dotyka rodziców, chcących – co jest jak najbardziej naturalne – aby ich dzieci wzrastały w tej
samej tradycji co oni. Trzeba jednak z naciskiem podkreślić, że tragedie rodzinne
związane z całkowitym oderwaniem się dziecka od tradycji rodziców, nierzadko
związane nawet z porzuceniem domu rodzinnego, stanowią efekt zaniku elementarnych więzi rodzinnych oraz braku zainteresowania rodziców przekazywaniem dziedzictwa kulturowego młodemu pokoleniu. Najbardziej bolesne dla
rodziców jest zawładnięcie świadomością dzieci przez różnego rodzaju sekty,
które następuje zwykle w wyniku zaniedbań w wychowaniu, stanowiąc efekt
przerzucania obowiązków wychowawczych na środowisko. Nie bez znaczenia
jest też często występujący dysonans między rzeczywistymi postawami rodziców wobec religii a ich deklaracjami.
Podobne sytuacje możemy zarejestrować w obrębie kultury narodowej.
Mimo rozwoju idei globalizmu, kosmopolityzm jako rodzaj tożsamościowej autodefinicji jest – przynajmniej w warunkach środkowoeuropejskich – zjawiskiem
wciąż rzadkim. Poczucie związku z określoną grupą narodową w naszej części
kontynentu wciąż stanowi jedną z najważniejszych przestrzeni kulturowego samookreślenia jednostki. Jednak także na tym polu zachodzą dynamiczne procesy.
Uśpione, bądź skrywane przez całe dziesięciolecia realnego socjalizmu, obecnie
dają znać o sobie ze zdwojoną siłą. Odżywają tendencje nacjonalistyczne i ksenofobiczne. Czasami pojawia się także pokusa rynkowego traktowania identyfikacji narodowej. Z taką sytuacją dosyć powszechnie mamy do czynienia we
współczesnym sporcie. Tak zwane naturalizacje w zawodowym sporcie są dziś na
porządku dziennym. Zdarza się także koniunkturalne wybieranie narodowości,
ze względu na korzystniejszą sytuację ekonomiczną. Można domniemywać, że
dotyczy to części młodych ludzi deklarujących się obecnie jako Niemcy, a mieszkających w Polsce. Z podobną sytuacją można spotkać się na Białorusi, gdzie
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związać z Polską oraz z Unią Europejską. Formalnie ułatwiają to przepisy dotyczące Karty Polaka.
Jednakże ewentualne konwersje narodowe mają zupełnie inne znaczenie
niż konwersje religijne, zwłaszcza w mikroskali, co ma kapitalne konsekwencje
dla wychowania. Poczucie zagrożenia konwersją jest podstawowym czynnikiem,
który blokuje aktywne zbliżenie się do tego, co odmienne kulturowo. Oczywiście
lęk jest tym silniejszy, im słabsze jest zakotwiczenie we własnej tradycji, zwłaszcza
w wymiarach narodowym i religijnym. W związku z tym niezwykle istotne wydaje się równoległe – obok kształtowania właściwych postaw wobec odmienności
kulturowej − zabieganie o efektywne i mądre, nienacechowane antagonistycznie,
zakorzenianie we własnej tradycji kulturowej. Chodzi przede wszystkim o uświadamianie jej znaczenia i w efekcie dążenie do pozytywnej waloryzacji, nadanie
ważności aksjologicznej – jak pisał niegdyś Florian Znaniecki. Zależność między
otwartymi na odmienność postawami a tożsamością ma kluczowe znaczenie
i w pracy pedagogicznej winna być traktowana priorytetowo.

Dwojaka perspektywa znaczenia relewantnych
tożsamościowo symboli w redukowaniu barier
Chciałbym na wstępie przywołać metaforę z początku II połowy minionego wieku
autorstwa Clifforda Geertza. Według niego człowiek jest zwierzęciem uwikłanym w sieci znaczeń, które sam utkał, a kultura to nic innego, jak owe sieci3.
Jednakże dynamika zmiany znaczeń nie była nigdy tak intensywna jak współcześnie. Dziś żyjemy w świecie, w którym migotliwość znaczeń urasta do rangi
podstawowego problemu. Rzeczywistość wokół nas zmienia się w zawrotnym
tempie, wywierając wpływ na stanowiące o naszej tożsamości społeczno-kulturowej znaczenia. One zaś leżą wciąż u samych podstaw kulturowego trwania
gatunku ludzkiego, tworząc najistotniejszą tkankę procesu komunikowania się.
To głównie dzięki nim w procesie komunikowania powstaje nasza tożsamość.
Edukacyjne uwikłanie znaczenia polega na jego komunikacyjnej roli z jednej
strony oraz integracyjnej z drugiej. Jego miejsce w życiu człowieka jest związane
z jego potrzebami komunikowania się oraz życia w grupie.
Znaczenie może mieć wymiar semiotyczny − treściowy. Jest wówczas właśnie podstawą elementarnie rozumianej komunikacji. Może ono jednak także
wiązać się ze sferą wartości, wówczas staje się podstawowym warunkiem integracji społecznej. Oczywiście, aby przedmiot obdarzony znaczeniem, czyli obiekt
symboliczny mógł być opatrzony tym, co Florian Znaniecki nazwał ważnością
C. Geertz, The Interpretation of Cultures, New York 1973, s. 5; wydanie polskie – Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Wydawnictwo UJ, seria Cultura, Kraków 2005.
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aksjologiczną, musi on najpierw w ogóle zaistnieć w świadomości jednostki.
Podstawowe założenia kulturalizmu Znanieckiego zawierają podkreślenie związku
znaczenia i wartości. Obiekty kulturowe jego zdaniem obdarzone są czymś więcej
niż znaczeniem w wymiarze treściowym. Posiadają one ważność aksjologiczną,
dzięki której są przez jednostkę doświadczane jako wartości. Obiekt kultury
nazywany przez prekursora socjologii humanistycznej wartością różni się więc
od rzeczy tym, że posiada zarówno daną treść, która odróżnia go jako obiekt
empiryczny od innych obiektów, jak i znaczenie, poprzez które sugeruje inne
obiekty – z którymi był on – lub jest − aktywnie połączony. Warto zwrócić uwagę,
że Znaniecki, definiując wartość kulturową, podkreśla potrzebę jej rozpatrywania
w odniesieniu do konkretnego systemu. Kiedy – jego zdaniem − wartość kulturową bierze się pod uwagę w odniesieniu do pojedynczego systemu, może ona
ukazać się jako „pożądana” lub „niepożądana”, „użyteczna” lub „krzywdząca” itd.,
w związku z innymi wartościami włączonymi weń i z punktu widzenia jego realizacji. Taką właśnie własność wartości kulturowej nazywa Znaniecki ważnością
aksjologiczną4.
Tutaj dochodzimy do rdzenia pedagogicznej perspektywy refleksji Znanieckiego. Podkreśla on, że chociaż istnieją aksjonormatywne, ideologiczne modele,
czyli kulturowo wyznaczone sposoby doświadczania znaczeń, to ich ostateczny
kształt jest wypracowywany poprzez działanie konkretnych jednostek. O ile komunikujący − semiotyczny kontekst znaczenia jest z natury grupowy, o tyle
wartościujący − aksjologiczny ostatecznie jest ewidentnie indywidualny. Podstawą wartościowania przez jednostkę obiektu symbolicznego jest udział tegoż
obiektu w aktywnym doświadczeniu jednostki, a zwłaszcza w konsekwencjach,
jakie ono przynosi.
Ważność aksjologiczna może niekiedy wpływać na kształt semiotycznego
kontekstu znaczenia określonego obiektu. Jako przykład można podać znany
fragment Księgi Rodzaju o stworzeniu świata: „Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym”5. W tradycji judeochrześcijańskiej siódmym
dniem tygodnia jest sobota, żydowski szabat. Jednak duża część katolików poprzez wagę, jaką nadaje Staremu Testamentowi w swej religijnej formacji, ale
także przez zwykłe doświadczanie niedzieli jako dnia świątecznego, uznaje za
siódmy dzień tygodnia niedzielę, mimo że w każdym niedzielnym nabożeństwie
tuż przed jego kulminacją w części eucharystycznej kapłan wypowiada słowa
o uroczystym obchodzeniu pierwszego dnia tygodnia na pamiątkę najważniejszego dla wszystkich chrześcijan wydarzenia, czyli zmartwychwstania Chrystusa.
Bardzo często rytualizm związany z uczestnictwem w niedzielnym nabożeń-
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stwie bierze górę nad refleksją dotyczącą semiotycznego znaczenia wysłuchiwanych w jego trakcie słów.
Wartości związane z obiektami stanowią zdaniem Znanieckiego ontologiczną podstawę zjawisk społecznych. To wartościujący kontekst znaczenia często
decyduje w dalszej perspektywie o być albo nie być danego obiektu w świadomości jednostki. To co jest uznawane za ważne, pożądane, czy nawet niezbędne,
będzie trwało w świadomości jednostki mimo różnorakich przeciwności. Z punktu
widzenia badacza istotne jest zarówno ustalenie tych obiektów, które są uznawane przez jednostkę za ważne, jak też dotarcie do warunków i kryteriów
przydawania im przez jednostkę aksjologicznej ważności.
Z perspektywy edukacji międzykulturowej niezwykle ważne jest wskazywanie takich obiektów, którym nadawana jest ważność aksjologiczna w różnych
grupach. Uświadamianie sobie przez jednostki należące do różnych zbiorowości
kulturowych wspólnoty symbolicznych znaczeń stanowi ważny element przygotowania do życia w warunkach zróżnicowania kulturowego. Stanowią rodzaj
wspólnego mianownika w działaniach komunikacyjnych o charakterze międzykulturowym. Są także ważnym elementem refleksyjności. Intelektualne zaangażowanie w kulturowe dziedzictwo własnej grupy odniesienia oraz dziedzictwo
grup odmiennych kulturowo radykalnie zmniejsza podatność jednostek na manipulacje. Szkoła jest wciąż podstawową instytucją społeczną, która w sposób
planowy i zorganizowany prowadzi działania w tym zakresie. W dominującej
ciągle kulturze instant szkoła jako jedyna ma szansę na świadome nadawanie
znaczenia refleksyjności jako wartości. To w szkole powinno odbywać się praktykowanie ukazywania całej złożoności kulturowego świata, wskazywanie, że
nie ma on natury dychotomicznej, czarno-białej, że raczej jego natura leży w odcieniach szarości. Mimo tego, że szkoła utraciła monopol na przekazywanie wiedzy
o świecie, to jednak wciąż jej domeną jest racjonalna organizacja udostępniania
jej. Stąd też nie do przecenienia jest udział szkoły w budowania semiotycznej,
treściowej sfery znaczeń, zwłaszcza w odniesieniu do kryterialnych atrybutów
zbiorowej tożsamości kulturowej.
Wracając do dwu wymiarów znaczenia, komunikującego i wartościującego,
trzeba podkreślić, że wymiar komunikujący poprzedza wartościujący. Rozpoznawanie obiektu związane ze znaczeniem komunikującym – w naszym przypadku
dotyczy to przede wszystkim relewantnych tożsamościowo symboli kulturowych
− jest pierwotne wobec znaczenia wartościującego. Warto zauważyć, że część
obiektów służy przede wszystkim do realizacji elementarnych aktów komunikowania, redukujących podstawowe potrzeby. W analizowanej tu perspektywie
nie są one obdarzone ważnością aksjologiczną a o wartościowaniu – w procesie
nadawania ważności aksjologicznej − mówimy tylko w odniesieniu do tych
obiektów symbolicznych, które redukują uświadamiane przez jednostkę potrzeby
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Co dalej?
Można by zadać pytanie, czy edukacja międzykulturowa w Polsce znalazła się
na niebezpiecznym zakręcie? Czy jej uprawianie ma sens w obliczu narastającej
w naszym kraju krytyki zróżnicowania kulturowego i przybierającym na sile
lęku przed odmiennością kulturową? Otóż odpowiedź może być tylko jedna.
Edukacja międzykulturowa nie była jeszcze nigdy w Polsce tak potrzebna jak
obecnie. Oczywiście musimy uwzględniać specyfikę kulturową naszej części
świata, stąd też refleksja dotycząca relacji międzykulturowych w ich pragmatyczno-komunikacyjnej perspektywie nie jest czystym powieleniem doświadczeń
na przykład anglosaskich, nawet tych dotyczących amerykańskiego tygla kulturowego6. Takie próby ukazania problematyki komunikacji międzyludzkiej z perspektywy edukacji międzykulturowej dokonałem w ostatniej pracy Komunikacja
międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej7.
Zapewne jako pedagodzy znaleźliśmy się w czasach wielkiej próby, związanej z przekuwaniem formułowanych na poziomie akademickim idei i koncepcji
w materię konkretnych działań w środowisku wychowawczym. Tylko koalicja
otwartych umysłów teoretyków i praktyków wychowania może przynieść pożądane rezultaty i bezpiecznie przeprowadzić nasze młode pokolenie między Scyllą
nacjonalizmu i ksenofobii a Charybdą lęku przed Innym i braku kulturowego
bezpieczeństwa. Taka koalicja ma wszelkie warunki po temu, aby nie tylko zaistnieć, lecz także odnieść sukces w postaci efektywnych działań.
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DROGI I BEZDROŻA PEDAGOGIKI
RESOCJALIZACYJNEJ
Dedykuję ten tekst
prof. zw. dr. hab. Stefanowi M. Kwiatkowskiemu,
Rektorowi Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a także
Przyjacielowi zawsze gotowemu przyjść z pomocą…

Przecieranie szlaków
Nie tak dawno temu, na początku XX wieku, uznawano, że działalność resocjalizacyjna powinna polegać na skutecznym odizolowaniu „złoczyńcy” od reszty
społeczeństwa, a im surowszym i dotkliwszym będzie podlegał rygorom więziennym, tym szybciej przemyśli swoje postępowanie i nabierze chęci pozytywnej
zmiany. Ten sposób myślenia wynikał bezpośrednio z zakorzenionej w naukach
prawnych oświeceniowej koncepcji retrybutywności kary i wolnej woli sprawcy
oraz jej późniejszych mutacji filozoficznych.
Dopiero powstający i rozwijający się „pozytywistyczny” dorobek nauk
społecznych identyfikujący i uzasadniający tak zwane determinanty, a więc czynniki społeczne, biologiczne i kulturowe mające wpływ na ludzkie postępowanie,
doprowadził do stopniowej zmiany stosunku do osób przejawiających rozmaite
formy zachowań patologicznych i spowodował rozwój teorii resocjalizacyjnych.
Pedagogika resocjalizacyjna jako pedagogiczna subdyscyplina naukowa
ukształtowała się w Polsce dość późno, gdyż około połowy lat 50. ubiegłego
wieku na bazie pedagogiki specjalnej. Jej status naukowy zawdzięczamy między 271
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innymi takim uczonym, jak: Maria Grzegorzewska, Stanisław Jedlewski, Czesław
Czapów (Warszawa), Jan Konopnicki (Kraków), Stanisław Kowalski (Poznań),
Lidia Mościcka (Wrocław). Nie oznacza to, że wcześniej, zarówno w okresie
międzywojennym, jak i do połowy XX wieku nie istniała w Polsce działalność naukowa podejmująca problematykę resocjalizacyjną, lecz przypisana była zazwyczaj naukom psychologicznym, kryminologicznym, prawnym czy socjologicznym.
Podejmowane działania praktyczne o charakterze resocjalizacyjnym były zazwyczaj oparte na wymienionych naukach i miały z nimi wyraźne związki teoretyczne
i metodyczne.
Od początku swojego istnienia pedagogika resocjalizacyjna posiadała charakter i status nauki interdyscyplinarnej. Oznacz to, że zarówno jej podstawa
teoretyczna, jak i metodyczna nie były bazą jednorodną metodologicznie. Przesłanki teoretyczne pedagogika resocjalizacyjna czerpała z nauk pedagogicznych,
filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, kryminologicznych, medycznych, próbując jednocześnie na gruncie zaadoptowanych teorii konstruować
własne koncepcje wyjaśniające mechanizmy nieprzystosowania społecznego,
patologii społecznych i indywidualnych oraz innych rozmaitych form zaburzeń
w zachowaniu i funkcjonowaniu ludzi, a będących przedmiotem jej zainteresowania.
Podobnie rzecz wyglądała w przypadku metodycznych wymiarów pedagogiki resocjalizacyjnej. Jej działalność praktyczna była oparta na współdziałaniu
wielu teorii reprezentujących różne nurty i różne dyscypliny naukowe. Klasyfikowanie pedagogiki resocjalizacyjnej jako nauki praktycznej stanowiło przez
lata jej wyróżnik wśród wielu innych dyscyplin naukowych, w tym i dyscyplin
pedagogicznych. Poszerzone podejście metodyczne stanowiło niekwestionowaną
zaletę pedagogiki resocjalizacyjnej. Przez lata uważało się, że aby skutecznie
pomóc osobom nieprzystosowanym społecznie w ich procesie readaptacji społecznej, należy możliwie wszechstronnie dokonywać korekt i usprawnień struktur
i funkcji zaburzonych. Dlatego też szerokość i głębokość korekcyjnych oddziaływań metodycznych stanowiły tu o sukcesie resocjalizacyjnym lub jego braku.
Pedagogika resocjalizacyjna w chwili obecnej uzyskała już status samodzielnej subdyscypliny pedagogicznej i coraz rzadziej w literaturze przedmiotu
jej treści merytoryczne są przypisywane innym dyscyplinom czy subdyscyplinom
naukowym. Jej określony aktualny status naukowy zawdzięczamy wybitnym
uczniom wspomnianych twórców podstaw pedagogiki resocjalizacyjnej w Polsce,
między innymi profesorom: Bronisławowi Urbanowi, Lesławowi Pytce, Kazimierzowi Pospiszylowi, Wiesławowi Ambrozikowi, Henrykowi Machelowi, Andrzejowi Bałandynowiczowi oraz innym.
Tradycyjna (klasyczna) pedagogika resocjalizacyjna, którą można nazwać
korekcyjną pedagogiką resocjalizacyjną, zarówno w swej warstwie teoretycznej, jak
272 i metodycznej upatrywała więc możliwości pomocy osobom nieprzystosowanym
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społecznie przede wszystkim poprzez korekcyjnie modyfikowaną zmianę ich
określonych negatywnych postaw, wadliwych cech osobowych oraz dewiacyjnych form i sposobów zachowań społecznych. Oznacza to, że podstawowym
celem oddziaływań metodycznych będących w rejestrze pedagogiki resocjalizacyjnej jest wadliwie skonstruowany zestaw cech jednostki ludzkiej w całej swojej złożoności psychofizycznej, w kontekście relacji ze środowiskiem społecznym.
Tak rozumiana pedagogika resocjalizacyjna posiada charakter „naprawczy” i koncentruje się przede wszystkim na osobowościowych i behawioralnych deficytach
podopiecznych. Dlatego też w jej praktycznych wymiarach mówi się o działalności
korekcyjnej, psychokorekcyjnej czy socjokorekcyjnej. Korekcyjno-naprawcza wizja pedagogiki resocjalizacyjnej stanowiła istotę jej oddziaływań metodycznych
przez ostanie pół wieku nie tylko w Polsce, lecz także w części innych państw na
świecie.
Funkcjonujące w przestrzeni naukowej ostatniego stulecia koncepcje i teorie
stanowiące bazę teoretyczną tradycyjnej pedagogiki resocjalizacyjnej możemy
podzielić na zasadnicze grupy charakteryzujące się odmiennymi podejściami
metodologicznymi.
Spośród wielu koncepcji i teorii, które w większym lub mniejszym stopniu
miały wpływ na rozwój klasycznej pedagogiki resocjalizacyjnej w XX wieku, możemy wyróżnić zasadnicze grupy określonych wizji naukowych. W pewnym
uproszczeniu można powiedzieć, że na jej rozwój największy wpływ wywarły
trzy nurty teoretyczne: behawioralny, psychodynamiczny, psychologii humanistycznej. Dlatego też koncepcje i teorie naukowe stanowiące bazę teoretyczną
i metodyczną tradycyjnej resocjalizacji oraz wynikające z tych podejść formy i sposoby oddziaływań, możemy podzielić na kilka grup charakteryzujących się
odmiennymi podejściami metodologicznymi. Należy jednak zaznaczyć, że zaprezentowany podział nie jest ostry, gdyż poszczególne grupy koncepcji korzystały ze swojego dorobku, a występujące zarówno założenia teoretyczne, jak
i metody resocjalizacji charakteryzują się określonym sposobem eklektyzmu.
Grupa koncepcji behawioralnych ujmuje nieprzystosowanie jako społecznie
niepożądane, zaburzone formy zachowań, które są awersyjne i kłopotliwe dla
otoczenia społecznego, a w konsekwencji także dla osób je przejawiających.
Chodzi tu o takie formy zachowań, które pozostają w statystycznej mniejszości
(teorie objawowe odwołują się do pojęcia normy statystycznej) i które burzą
ustalony ład społeczny i komplikują relacje interpersonalne. W tej grupie zachowań mieszczą się również zachowania autodestrukcyjne, powodujące cierpienie
i zagrożenie dla innych ludzi. Behawioralne koncepcje nieprzystosowania społecznego opierają się w zasadzie na teoriach „uczenia się”, a szczególnie jej
współczesnych odmianach związanych z teoriami zachowania się oraz „koncepcjami uczenia się społecznego”. Teorie behawioralne uznają, że człowiek w toku
swego rozwoju osobowego i społecznego uczy się form zachowań i reakcji. 273

M arek K onopczyński

Uczenie to podlega procesom wzmocnień psychologicznych, co oznacza, że
prawdopodobieństwo wystąpienia i utrwalenie się zachowań jest tym większe,
im częstsze lub mocniejsze jest nagradzanie psychologiczne tych zachowań.
Każde więc zachowanie ludzkie (z wyjątkiem kategorii zachowań odruchowych,
choć tu też nie ma stuprocentowej pewności) jest zachowaniem nabytym w procesie uczenia się w wyniku wpływu bodźców pozytywnych lub negatywnych.
Podobnie nasze relacje interpersonalne i społeczne są wynikiem takiego samego
procesu. Negatywne zachowania i reakcje ludzkie ujmowane jako „produkt”
procesu socjalizacji podlegają więc według tej koncepcji zmianom polegającym
na „wytrenowaniu” nowych zachowań i reakcji aprobowanych społecznie. Wychowanie resocjalizacyjne będzie zatem polegało na odszukaniu repertuaru
bodźców, które mogą wygasić patologiczne formy zachowań, a poprzez system
wzmocnień pozytywnych bodźców (psychologicznych dodatnich) w to miejsce
wprowadzić nowe formy akceptowalne społecznie. Tak ujmowana resocjalizacja
opiera się w głównej mierze na stosowaniu metod treningowych (treningi psychologiczne), a systemy oddziaływań instytucjonalnych oparte są na tak zwanej
ekonomii punktowej (token economy)1. Teorie behawioralne są nastawione na
wyjaśnianie zewnętrznych form zachowań osób nieprzystosowanych społecznie,
a cała ich aparatura pojęciowa i metodyczna dokonuje analizy, oceny i korekcji
tego wszystkiego, co jest zauważalne i rozpoznawalne. Można przyjąć, że ta
grupa teorii zajmuje się diagnozowaniem i terapią osób nieprzystosowanych
społecznie przede wszystkim z zewnętrznej perspektywy poznawczej.
Koncepcje psychodynamiczne swój rodowód wywodzą z osiągnięć Freudowskiej psychoanalizy oraz neopsychoanalizy. Ich istotą jest postrzeganie zachowań człowieka przede wszystkim z perspektywy jego doświadczeń z okresu
wczesnego dzieciństwa, a szczególnie jakości relacji z matką. Wyróżnia się tu
dominujące znaczenie trzech ludzkich sfer: id, ego i super ego, a więc podświadomości, świadomości i nadświadomości (sterownika moralnego). Zachwiana
równowaga energetyczna pomiędzy nimi jest przyczyną zaburzeń w zachowaniu człowieka. Nurt psychodynamiczny wprowadził do praktyki resocjalizacyjnej
rozmaite formy psychoterapii, takie jak: psychoterapia indywidualna, grupowa,
psychodrama czy socjodrama.
Kolejna grupa teorii wyjaśniających mechanizmy przejawów nieprzystosowania społecznego wyrosła na gruncie niezadowalających efektów działań profilaktycznych, korekcyjnych i resocjalizacyjnych dwóch poprzednich koncepcji.
Przyjęła ona nazwę „koncepcji wielodyscyplinowych” (wielowymiarowych) i oparła
się w swojej warstwie koncepcyjnej na teoriach kontroli społecznej. Pluralistyczne
(wielodyscyplinowe) podejście do zagadnień patologizacji życia społecznego
274

1

K. Pospiszyl, Resocjalizacja, WN PWN, Warszawa 1998.

D R O G I I B E Z D R O Ż A P E DA G O G I K I R E S O C JA L I Z A C Y J N E J

oraz do zagadnień resocjalizacji osób wykazujących zachowania dewiacyjne
i patologiczne wynika z dużej liczby koncepcji i teorii próbujących wyjaśniać te
zagadnienia. Wielość ta prowadzi w konsekwencji do eklektyzmu teoretycznego
i metodologicznego. Jest to jeden z poważniejszych zarzutów stawianych tej
grupie teorii. Mimo tego faktu teorie wielodyscyplinowe odcisnęły swój ślad
w myśleniu pedagogicznym, co wyraźnie widać w praktyce resocjalizacyjnej.
Właściwie w chwili obecnej nie występują już w czystej formie zarówno podstawy
teoretyczne, jak i założenia metodyczne oparte na jednej dyscyplinie naukowej
(np. psychologii, socjologii, pedagogice czy kryminologii).
Tak czy inaczej, poszukiwania teoretycznych podstaw pedagogiki resocjalizacyjnej rozumianej jako „społeczne nawrócenie” osób zdemoralizowanych
w zasadzie ukierunkowane są na podejścia socjologiczno-psychologiczno-kryminologiczne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwości korekcji i naprawy
zaburzonych funkcji. Ta „korekcyjno-naprawcza” tendencja działalności resocjalizacyjnej jest mocno utrwalona w praktyce wychowawczej i wynika z jednej
strony z uniwersyteckich treściowych modeli kształceniowych, z drugiej zaś z wieloletnich doświadczeń polskich instytucjonalnych systemów resocjalizacji.

W poszukiwaniu nowych dróg
W założeniach współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej zjawisko powstawania
zachowań dewiacyjnych i możliwości im przeciwdziałania jest w mniejszym niż
dotychczas stopniu przedmiotem analiz wynikających z klasycznego już ujęcia
behawioralnego, psychodynamicznego czy opartego na psychologii humanistycznej.
Obecnie coraz większego znaczenia nabierają dwa nurty teoretyczne charakteryzujące się wprawdzie odmiennymi podejściami metodologicznymi, lecz
zbliżoną refleksją pedagogiczną. Mam tu na myśli koncepcje interakcyjne, ściśle
powiązane z interakcjonizmem symbolicznym, oraz koncepcje kognitywne ze
szczególnym uwzględnieniem poznawczej teorii osobowości George’a Kelly’ego.
Koncepcje interakcyjne mają swoje źródła w interakcjonizmie symbolicznym (Herbert Blumer, George Herbert Mead, Erving Goffman, Anthony Giddens),
który zakłada istotną rolę znaczeń symboli w ludzkich działaniach. Kontakty
międzyludzkie są interpretowane jako wymiana i współtworzenie symbolicznych znaczeń wywoływanych interakcjami, stymulujących i modyfikujących interakcje. Konsekwencją tych procesów jest kształtowanie osobowości partnerów
interakcji i tworzenie możliwości funkcjonowania w grupach społecznych. Kategoriami analizy w interakcjonizmie są: Umysł − rozumiany jako proces myślenia
w kategoriach alternatywnych możliwości działania, Jaźń − świadomość swojej
odrębności, Interakcja − wzajemne oddziaływanie na siebie dwóch lub więcej 275
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jednostek, polegające na obustronnym wpływaniu na swoje zachowania, Społeczeństwo − forma życia zbiorowego ludzi, oparta na interakcjach pomiędzy jednostkami, które tworzą samowystarczalną zbiorowość.
Koncepcje kognitywne mają źródła w psychologii poznawczej, a szczególnie poznawczych teoria osobowości (George Kelly, Raymond Cattell, Janusz
Reykowski). Teorie zakładają, że ludzka aktywność psychiczna i społeczna jest
tworzeniem reprezentacji i konstruowaniem rzeczywistości, to zaś pozwala nam
na przekształcanie siebie poprzez konstrukty (zasoby informacyjne) tworzone
poprzez porównania, polegające na dostrzeganiu podobieństw i różnic między
zdarzeniami. Właśnie te różnice w systemach konstruktów są przyczyną problemów w interakcjach społecznych i komunikacji międzyludzkiej. Osobowość jest
indywidualnym systemem ustrukturalizowanych informacji, a więc niepowtarzalnych, osobistych doświadczeń, a wejście z inną osobą w pogłębioną interakcję
wymaga poznania i zaakceptowania systemu jej konstruktów (skryptów poznawczych i atrybucji). System skryptów i atrybucji nie wymusza bezradnego
podlegania presji zdarzeń, lecz pozwala na rozstrzyganie o ich znaczeniu, ponieważ w żaden sposób nie można dokonywać wyborów poza światem alternatyw,
które samemu się zbudowało.
Zarówno koncepcje interakcyjne, jak i poznawcze eksponują pojęcie ludzkiej tożsamości i nadają jej wyraźnie regulacyjny charakter. Oznacza to, że kategoria tożsamości może być interesującym przedmiotem rozważań na gruncie
pedagogiki resocjalizacyjnej.
Współczesny naukowy dorobek pedagogiki resocjalizacyjnej wykraczający
poza typowe schematy behawioralne składa się na pewną zauważalną intencjonalną wizję wychowania. W dużym uproszczeniu można mówić o potencjalności, rozumianej z jednej strony jako celowo przewidywany czy zaprogramowany
rozwój jednostkowy i społeczny, polegający na przemianach tożsamościowych
inspirowanych, czy wręcz implikowanych, posiadanymi potencjałami, z drugiej
natomiast o procesie potencjalnym, a więc możliwym do realizacji czy wręcz
nieodzownym wychowawczo. Wizja ta wiąże się bezpośrednio z pojęciem determinantów rozwoju parametrów „Ja” indywidualnego i „Ja” społecznego (bądź
uwarunkowań blokad w tym rozwoju), a więc kluczowymi pojęciami dla pedagogiki. Przede wszystkim jednak wizja ta upatruje źródeł owego rozwoju w społecznych i ludzkich potencjałach, a więc naturalnych endogennych i egzogennych
siłach drzemiących w człowieku i jego społecznym otoczeniu. Możemy zatem
powiedzieć, że w wymiarach koncepcyjnym, metodologicznym i metodycznym
współczesna pedagogika resocjalizacyjna powoli i konsekwentnie w miejsce
„ujmowania”, eliminowania i korekty nieakceptowanych form funkcjonowania
nieletniego wprowadza kreowanie osoby ludzkiej i jej społecznego otoczenia.
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D R O G I I B E Z D R O Ż A P E DA G O G I K I R E S O C JA L I Z A C Y J N E J

Koncepcja „przemiany tożsamościowej”
jako wyzwanie i kamień milowy pedagogiki
resocjalizacyjnej
Tożsamość człowieka jest jednym z zasadniczych fundamentów jego społecznego
funkcjonowania. Powstaje ona poprzez wyodrębnienie i kształtowanie się obok
kategorii „Ja” indywidualnego również kategorii „My”. Mówiąc najogólniej,
tożsamość jest kategorią rozumienia samego siebie i swoich priorytetów oraz
rozpoznawania nas przez innych ludzi, a więc jako taka wyznacza kierunki
aktywności jednostki, będąc jednocześnie stymulatorem, regulatorem i transformatorem sygnałów społecznych.
Otoczenie społeczne w znacznej mierze tworzy i znosi ludzkie tożsamości.
W pierwszym przypadku zachodzi to w trakcie procesu socjalizacji jednostki,
w drugim w trakcie jej innych licznych życiowych doświadczeń społecznych,
a także zachodzących procesów wychowawczych czy resocjalizacyjnych.
Najczęściej spotykanym sposobem identyfikowania tożsamości jest kierowanie się przy ocenie innych osób zestawem przypisywanych im atrybutów.
Ludzie w kontaktach interpersonalnych kierują się indywidualnymi sposobami
kategoryzowania osób ze swojego społecznego otoczenia. Zakwalifikowanie
partnera powierzchownych interakcji do jakiejkolwiek kategorii (np.: osób od
nas ważniejszych, mądrzejszych, bogatszych lub głupszych, społecznie mniej
istotnych czy przestępczych) wynika z oglądu jego prezentowanych cech. W ten
sposób, na pierwszy rzut oka, kształtujemy swoje przekonania o innych, a wynikające z nich nastawienia powodują nasze reakcje.
Jeżeli przyjmiemy, że zawartość treściową „Ja” każdego człowieka tworzą
osobiste przekonania na swój temat, to możemy założyć, że dotyczą one cech
osobowych, cech fizycznych, zdolności, posiadanych potencjałów, perspektywy
interakcji społecznych, systemu wartości. Atrybuty te składają się na wiedzę,
dzięki której każdy człowiek może odpowiedzieć na pytanie: kim jestem lub jaki
jestem? Są to podstawowe pytania dotyczące istoty naszej egzystencji, a odpowiedź
na nie implikuje indywidualne i społeczne postępowanie, tworzące ramy i w pewnym sensie treści naszych ról życiowych. Oczywiście próby odpowiedzi na wspomniane pytania nie występują często w bezpośredniej formie uświadomionej,
a jedynie jako sposoby reagowania społecznego, mniej lub bardziej adekwatnego
sytuacyjnie, lub w postaci reakcji odroczonej w czasie i przestrzeni. Są to też pytania, jakie stawia do rozstrzygnięcia współczesna pedagogika resocjalizacyjna.
Przyjmuje się, że ludzka tożsamość ma silne powiązania z odgrywanymi
rolami społecznymi. Jednak tylko te role, które są uwewnętrznione, posiadają
charakter i cechy tożsamościowe. Oznacza to, że ludzie mogą tworzyć różnorodne 277

M arek K onopczyński

przestrzenie tożsamościowe powiązane z ich rolami życiowymi, które często
wzajemnie się uzupełniają lub wykluczają. Zjawisko to jest ściśle powiązane
z cechami strukturalnymi ich tożsamości.
Wyróżniamy dwa podstawowe typy cech strukturalnych ludzkiego „Ja”:
zróżnicowanie i integracja. Pierwszy jest związany ze stopniem zróżnicowania
wymiarów i aspektów spontanicznego myślenia o sobie, drugi natomiast z jakością
i jednorodnością tego myślenia. Przykładem zróżnicowania jako cechy strukturalnej „Ja” jest funkcjonowanie osoby nieprzystosowanej społecznie w różnych
odmiennych rolach społecznych – od poprawnych i akceptowanych, na przykład
roli dobrego ojca czy matki, do nieakceptowanych i odrzucanych społecznie,
takich jak rola przestępcy czy dewianta. Z kolei integracja jako cecha strukturalna
„Ja” przejawia się skalą poziomu od niejednorodności do względnej zgodności
treściowej ról życiowych i prowadzi do wykluczania się tych ról lub ich współistnienia. Osoby nieprzystosowane mogą utworzyć poprawną i akceptowaną
społecznie tożsamość roli kolegi czy koleżanki, a jednocześnie nieakceptowaną
i wadliwą tożsamość roli ucznia czy wychowanka. Integracja i zróżnicowanie
jako cechy strukturalne ludzkiego „Ja” są od siebie współzależne, a od stopnia
wieloaspektowości schematu naszego „Ja” zależy poziom ujednolicenia naszego
wizerunku podczas odgrywania poszczególnych ról życiowych.
Osoby nieprzystosowane społecznie w toku swojego społecznego rozwoju
mają do czynienia ze zjawiskiem dysonansu poznawczego, polegającym na
występujących rozbieżnościach poznawczych wytwarzających u nich stan psychicznego dyskomfortu. Rozbieżności poznawcze występujące u wymienionej
kategorii osób są uwarunkowane z jednej strony ich zubożałą i na ogół jednostronną socjalizacją, z drugiej zaś wynikającymi z konieczności i jednocześnie
potrzeby próbami funkcjonowania w rolach społecznych, a więc w konsekwencji
tworzeniem, realizowaniem i wypełnianiem nowymi treściami tożsamościowymi
tych ról. Dyskomfort ten jest redukowany poprzez działania mające na celu
zmianę elementów poznawczych wchodzących w skład ich wiedzy, takich jak:
przekonania, uczucia względem własnej osoby, uczucia względem innych osób,
postawy. Cechujący osoby wykluczone społecznie niski poziom zróżnicowania
obrazu własnej osoby powoduje, że próby redukcji dyskomfortu psychicznego
powstałego w wyniku działania mechanizmu dysonansu poznawczego ograniczają się do nikłego repertuaru środków umożliwiających wspomnianą redukcję,
a więc nieelastycznych, usztywnionych i ubogich sposobów wypełniania podejmowanych ról, co z kolei skutkuje ich zubożałymi i na ogół społecznie nieakceptowanymi fragmentarycznymi tożsamościami.
Osoby nieprzystosowane społecznie w toku swojej negatywnej socjalizacji
zostają wyposażone w kompetencje, określony system wartości i sposoby rozwiązywania sytuacji problemowych. Dlatego też trudno mówić w środowiskach
278 i kręgach społecznych tych osób o powstających efektach dysonansu poznaw-
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czego i wynikających z niego zaburzeniach adekwatnego obrazu własnej osoby.
Te wszystkie wymienione kategorie pozostają na ogół w opozycji do kompetencji,
wartości i sposobów rozwiązywania problemów przez osoby poddane poprawnej socjalizacji. Dlatego mechanizm dysonansu poznawczego może jedynie zafunkcjonować w momencie przemieszania obu środowisk, a mówiąc inaczej,
w momencie, gdy opisywane osoby wejdą w bliższe i głębsze relacje osobowe
z osobami odmiennie i poprawnie zsocjalizowanymi. Wówczas istnieje szansa
podwyższenia u nich poziomu różnicowania własnego „Ja” i w ten sposób doprowadzenia do kreowania bardziej wyspecjalizowanych parametrów tożsamości,
mogących wypełniać treścią aprobowane społecznie role.
Ta bezdyskusyjna teza napotyka jednak w praktyce pedagogicznej na formalny, administracyjny opór. Współczesna pedagogika resocjalizacyjna, dążąc
do zrównywania szans socjalizacyjnych, edukacyjnych i środowiskowych dzieci
i młodzieży pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, kulturowym i ekonomicznym z ich rówieśnikami ze środowisk „większych
szans”, nieustannie boryka się z tym problemem.
Analizując zjawisko kreowania parametrów tożsamości osób nieprzystosowanych społecznie, powinniśmy to zagadnienie uwzględniać w kategoriach
norm autoprezentacyjnych. Mogą mieć one charakter preskryptywny, czyli nakazujący, jakiego rodzaju wrażenie należy wywierać na otoczeniu społecznym,
i charakter restrykcyjny, ograniczający zakres i treści autoprezentacji. Istotną
rolę w kształtowaniu się zarówno umiejętności identyfikowania społecznych
kontekstów funkcjonowania norm autoprezentacyjnych, jak i stosunku do nich,
odgrywają procesy socjalizacyjne. Można przyjąć, że osoby stosujące się do
norm autoprezentacyjnych przeszły prawidłowy proces socjalizowania i osiągają
efekty w postaci postrzegania ich wizerunku zgodnie z ich intencjami. Natomiast jednostki wadliwie socjalizowane mają problemy z identyfikacją tej kategorii norm, a ich wizerunek jest nieintencjonalny.
Normy autoprezentacyjne, czyli kontekstowe wzory sposobów wywierania
wrażenia społecznego, zależą od wielu czynników. Do najważniejszych z nich
możemy zaliczyć kulturę dominującą w danym typie środowiska, warunki cywilizacyjne i społeczne, obowiązujące normy prawne, wpływy religijne i światopoglądowe oraz aktualną ideologię polityczną. Są to więc te kategorie, które
należą do tradycyjnych sfer zainteresowania pedagogiki. Kształtowanie i wizualizacja parametrów tożsamości wynikają w dużej mierze z tych ograniczeń
i uwarunkowań. Stąd proces ten ma charakter działań kontekstowych, biorących
pod uwagę zależności kulturowo-społeczne i wynikające z nich konsekwencje.
W środowiskach podkulturowych i patologicznych występuje zjawisko
agresji zwrotnej. Polega ono na przywoływaniu przez daną osobę reakcji agresywnych, będących konsekwencją sposobu wywierania na niej wrażenia przez
inną osobę. Tego rodzaju wzajemność relacji jest uwarunkowana socjalizacyjnymi 279
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wzorcami zachowań i ma na celu odwrócenie wywieranego wrażenia, jest więc
pewnego rodzaju manipulacją autoprezentacyjną (ty chcesz mnie zdominować,
to ja zdominuję ciebie). Jak wynika z badań, opisywane reakcje prezentacyjne
występują częściej w środowiskach akceptujących posługiwanie się agresją jako
narzędziem manipulacji wrażeniami (środowiska patologiczne i przestępcze)
niż w środowiskach nieakceptujących tego rodzaju technik (tak zwane normalne
środowiska społeczne). Wiąże się to z uwarunkowaniami wadliwego procesu
socjalizacyjnego, wyposażającego człowieka w sposoby zaspokajania potrzeb
oraz nagradzającego postępowania powszechnie uważane za naganne i patologiczne, w tym również jego taktyki atrybucyjne.
Na ogół prezentowany przez ludzi ich publiczny wizerunek nie odbiega zasadniczo od ich prawdziwego „Ja”. Każde „Ja” indywidualne jest przez wszystkie osoby w pewnym sensie chronione. Dotyczy to w równej mierze tak zwanych
„normalnych” ludzi, jak i dewiantów. Z tego powodu, być może dla realizacji
zamierzonych celów, przestępcy często przyjmują pseudonimy, aby pod maską
„innej” tożsamości ukryć choć trochę te swoje cechy, które nie pasują do realizowanego zadania. Zachodzący związek wzajemnego wpływu pomiędzy ich „Ja”
indywidualnym a jego społecznym odbiorem powoduje, że mimowolnie modyfikują się parametry tożsamościowe wspomnianych osób. Od tego, w sferze jakich wpływów będą pozostawali młodzi ludzie, zależy nie tylko ich wizerunek
publiczny, ale przede wszystkim cechy ich „Ja”.
Wydaje się, że ta prawidłowość stanowi również niepowtarzalną szansę
na modyfikację metod pracy pedagogicznej będących w rejestrze pedagogiki
resocjalizacyjnej. W zależności od tego, jaki repertuar technik i środków metodycznych zastosujemy, możemy uzyskać dwa rodzaje efektów. Pierwszy będzie
wynikiem procesu modyfikowania istniejącej tożsamości kształtującej negatywny
wizerunek społeczny osoby wychowanka, drugi zaś rezultatem procesu kreowania nowych, konstruktywnych dla jego publicznego wizerunku, parametrów.
Następujący w konsekwencji proces destygmatyzacji jednostki, a w dalszej
konsekwencji również jej środowiska, będzie więc polegał na swoistym „nakładaniu” (przyswajaniu) przez jednostkę nowych kostiumów tożsamościowych,
a nie, jak to się dotychczas często próbowało czynić, wyłącznie próbach ich
„zdejmowania” (dekompletowania). Sądzi się, że owo „dekompletowanie tożsamościowe”, powstające przede wszystkim w procesie resocjalizacji instytucjonalnej (zakłady karne, schroniska dla nieletnich i zakłady poprawcze), jest jedną
z głównych przyczyn braku trwałości i skuteczności oddziaływań w tym zakresie.
Ta zasadnicza różnica w podejściu do opisanego problemu znajduje swoje
uzasadnienie we współczesnych badaniach i stanowi podstawę teoretycznych
poszukiwań pedagogiki resocjalizacyjnej. Oba procesy, a więc umiejętnego modyfikowania zastałych tożsamości i uzupełniania ich o nowe parametry (kom280 petencje), zazwyczaj przeplatają się i uzupełniają wzajemnie, tworząc przestrzeń
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rozwoju osobowego i społecznego. Treścią tej przestrzeni, a więc podstawą i podmiotem oddziaływań wychowawczych, jest wspomaganie rozwoju potencjałów
młodzieży pozostającej w polu zainteresowania pedagogiki resocjalizacyjnej
przede wszystkim poprzez stymulowanie rozwoju jej strukturalnych czynników
procesów poznawczych i twórczych.
Pojęcia destygmatyzacji i dewiacji pozytywnej są pojęciami dość nowymi na
gruncie socjologii, a już zupełnie nowymi i mało analizowanymi na gruncie pedagogiki resocjalizacyjnej. Możemy przyjąć, że destygmatyzacja jest procesem
kasowania tożsamości dewiacyjnej i przekształcania jej wymiarów w dominujące parametry akceptowane społecznie. Nabycie przez jednostkę cech normalsa,
jak określa ten proces Goffman, a więc pozbycie się poczucia piętna, zmienia nie
tylko jej status społeczny, lecz także przeobraża jej „Ja” indywidualne i „Ja” społeczne, współtworząc sylwetkę psychospołeczną.
Proces destygmatyzacji to negocjacje lub kasowanie dewiacyjnej tożsamości
jednostki i takie jej przekształcanie, że „Ja” dewiatywne jest zastępowane „Ja”
normatywnym. Proces destygmatyzacji jest niezwykle trudnym doświadczaniem
faktu czasowego występowania dwóch tożsamości − starej dewiatywnej i niejako
nakładanej na nią nowej pozytywnej. Zjawisko to przybiera postać tak zwanej
pozytywnej dewiacji, a więc objawia się gwałtownym manifestowaniem swoich nowych przekonań (alkoholik, który przestał pić i działa w AA, były narkoman pomagający innym pozbyć się nałogu itp.). Można uznać, że koncepcja
destygmatyzacji znajduje wymierne wsparcie w psychologii kognitywnej.
Według Kelly’ego pierwotnym elementem struktury „Ja” są informacje, które
składają się na konstrukty osobowościowe, czyli zakodowane skrypty przekształcające się w wiedzę o społecznym otoczeniu, postawy wobec tego otoczenia,
respektowanie bądź nie norm społecznych i prawnych. Owe skrypty są generowane i rozwijane w trakcie interakcji z osobami znaczącymi, a więc w procesie
socjalizacji.
W przypadku osób wadliwie socjalizowanych informacje o otoczeniu społecznym (skrypty) są zafałszowane i na ogół niezgodne z obowiązującymi normami
społecznymi. Wyraża się to w finalnych złożonych strukturach poznawczych
w postaci tak zwanego wrogiego zniekształcenia atrybucji, polegającego na dominatywnym postrzeganiu nastawień partnerów interakcji jako wrogie i godzące
w interesy jednostki.
„Wrogie zniekształcone atrybucje” funkcjonują w postaci tak zwanego przymuszającego zachowania − jednostka odczuwa przymus wrogiego zachowania.
Taka atrybucja wiąże przykre dla jednostki skutki zachowania z wrogim zamiarem innych ludzi.
Korygowanie lub eliminowanie zniekształconych atrybucji może dokonywać się w toku właściwie prowadzonej reinterpretacji sytuacji społecznych, a więc
zarówno w toku pedagogicznie wykreowanej autoprezentacji (inscenizacji jaźni 281
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w interakcjach), jak i wizualizacji skorygowanych parametrów tożsamości
(autoprezentacji atrybutywnej).
Resocjalizacja oparta na założeniach teorii poznawczej i teorii interakcyjnej
prowadzi do powstania procesu destygmatyzacji, gdyż proces ten dokonuje się
w kontekście interakcji społecznych. Do uzyskania tego stanu najlepiej nadają
się niekonwencjonalne metody resocjalizacji. Tego typu oddziaływania mają
swoje uzasadnienie w tym, że proces destygmatyzacyjny rozwija się pod
wpływem doznań niekonwencjonalnych, i udziałem czynników temporalnych
(związanych m.in. z procesem dojrzewania – jednostka dostrzega, że jej dotychczasowe życie było klęską, ale jeszcze się nie skończyło), oraz czynników interpersonalnych (m.in. o charakterze społecznego wsparcia).
Możemy przyjąć, że z punktu widzenia współczesnej refleksji pedagogiki
resocjalizacyjnej proces destygmatyzacji będzie polegał na swoistym „nakładaniu”
(przyswajaniu) przez jednostkę nowych kostiumów tożsamościowych, w miejsce
prób ich dekompletowania czy kasowania (usuwania). Na marginesie można
dodać, że owo „dekompletowanie czy kasowanie tożsamościowe”, dominujące
w praktycznych oddziaływaniach resocjalizacji instytucjonalnej (zakłady karne,
schroniska dla nieletnich i zakłady poprawcze), może być jedną z głównych
przyczyn braku trwałości i skuteczności oddziaływań w tym zakresie.

Twórcza resocjalizacja – przystanek czy kierunek
na nowej drodze pedagogiki resocjalizacyjnej?
W ramach opisanych wcześniej refleksji mieści się koncepcja twórczej resocjalizacji jako nowy kierunek rozwoju teorii i praktyki resocjalizacyjnej.
Koncepcja twórczej resocjalizacji różni się w pięciu zasadniczych kwestiach
od dotychczasowych, tradycyjnych sposobów rozumienia istoty wychowania
resocjalizacyjnego, wynikającego z założeń pedagogiki resocjalizacyjnej. Jej zasadniczym przesłaniem jest traktowanie procesu resocjalizacji jako procesu rozwoju osobowego i społecznego jednostki, a nie jako procesu korekcyjnego czy
psychokorekcyjnego.
Po pierwsze więc, określa resocjalizację jako proces rozwijania i kreowania
potencjałów, a nie jak to się przyjęło, korektywną zmianę parametrów społecznych i osobowych nieletnich. Po drugie, traktuje nieprzystosowanie społeczne
jako problem wadliwie ukształtowanej tożsamości, a nie wadliwych postaw, nieakceptowania i nieprzestrzegania norm społecznych, nieadekwatnych postaw,
przekonań i nastawień. Po trzecie, celem resocjalizacji jest w istocie wykreowanie nowych parametrów tożsamościowych wychowanków, a nie tylko jak do tej
282 pory korektywna zmiana przekonań, nastawień i preferencji aksjologicznych czy

D R O G I I B E Z D R O Ż A P E DA G O G I K I R E S O C JA L I Z A C Y J N E J

form reakcji, zachowań, postaw i ról społecznych. Po czwarte, środkiem do tego
celu jest rozwój strukturalnych czynników i mechanizmów procesów twórczych
nieletnich, a nie zastąpienie jednych wadliwych form funkcjonowania innymi,
akceptowanymi społecznie, co odbywa się poprzez wychowawczą korekcję, psychokorekcję, psychomodyfikację, czy inne sposoby antropotechnicznych oddziaływań wychowawczych. Po piąte wreszcie, proponowanym sposobem, a więc
metodą osiągania tego celu, jest resocjalizowanie poprzez metodyczną działalność kulturotwórczą.
Twórcza resocjalizacja jest nastawiona na wykorzystanie tkwiących w człowieku potencjałów kreacyjnych w celu adekwatnego readaptowania go do warunków społecznych, by mógł on w innowacyjny, ale akceptowalny społecznie
sposób, rozwiązywać sytuacje problemowe. Stosowane metody twórczej resocjalizacji, takie jak: teatr resocjalizacyjny, resocjalizacja poprzez aktywność sportową oraz metody wspomagające − drama, muzykoterapia, plastykoterapia itp.,
nie są celem samym w sobie, a jedynie narzędziami metodycznymi umożliwiającymi osiągniecie zaplanowanego celu, jakim jest rozwój struktur poznawczych
i twórczych osób nieprzystosowanych społecznie, a poprzez to z jednej strony
zmiana treści i struktury informacyjnej skryptów poznawczych i atrybucji, z drugiej zaś rozwijanie potencjałów umożliwiających wypełnianie nową treścią i formą
odmienne role społeczne, do których pełnienia przygotowuje tak rozumiana
działalność resocjalizacyjna. W ten właśnie sposób powstaje i konstytuuje się
proces przemiany tożsamościowej „eksdewiantów”, rozumiany jako zmiana
funkcjonalnego sposobu postrzegania samego siebie i swoich priorytetów życiowych w kontekście ich społecznego odbioru.
Powstaje tylko w tym miejscu pytanie: czy twórcza resocjalizacja jest
przystankiem na drodze współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej, czy może
początkiem jej nowej drogi.
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ROLE MAŁŻEŃSKIE W PERCEPCJI OSÓB
DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
WZROKOWĄ
Wprowadzenie
Rodzina, od momentu wykreowania jako historycznie i kulturowo znaczący element ludzkiego życia i rozwoju społeczeństwa, stanowiła i stanowi podstawę,
jeden z najistotniejszych wyznaczników aktywności życiowej ludzi, pole realizacji
przypisanych dorosłości ról osobistych, samorealizacji, obszar przejawiania autonomii indywidualnej. Była i jest podstawowym wymiarem historyczno-cywilizacyjnego istnienia ludzkości. Miejscem, gdzie dokonują i wypełniają się relacje
psychoemocjonalne, powiązania bliskości pomiędzy osobami, które łączy pokrewieństwo biologiczne lub pokrewieństwo świadomie tworzone na podstawie
podjętych decyzji o założeniu własnej rodziny. I mimo wielu licznych zmian oraz
transformacji dokonujących się w poszczególnych epokach historycznych na
gruncie percepcji roli rodziny w życiu poszczególnych jednostek i społeczeństw,
nadal pozostaje tym środowiskiem, do którego dążą kolejne pokolenia wkraczające w dorosłe życie.
Przed rodziną są stawiane określone zadania i pełni ona wiele funkcji wpisanych w wymogi czasów, w których jest zakładana. W rodzinie, bez względu na
okres historyczny, jej członkowie realizują różnorodne role, w tym role przypisane
osobom, które założyły swoją własną rodzinę, na przykład: męża, żony, ojca i matki.
Realizacja ról rodzinnych przez osoby tworzące własną rodzinę może przebiegać zgodnie z wyznaczonymi wymogami ogólnospołecznymi i indywidualnymi, ale też może być zakłócona, a nawet zagrożona, z powodu uwarunkowań
zewnętrznych i wewnętrznych. Wśród zagrożeń o charakterze zewnętrznym 285
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znajdują się czynniki korelujące z sytuacją ogólnospołeczną, na przykład socjoekonomiczne (niski poziom wykształcenia, bezrobocie, niskie zarobki, miejsce
zamieszkania). Natomiast w grupie czynników indywidualnych te obejmujące
cechy osób tworzących rodzinę, na przykład: stan zdrowia i sprawności psychofizycznej, zaradność życiowa, umiejętności i kompetencje wychowawcze,
obecność zjawisk patologicznych (np. takich jak uzależnienia). Często wymienia
się wśród przywoływanych uwarunkowań wewnątrzpochodnych również niepełnosprawność. Niepełnosprawność jednakże jednego lub obydwu małżonków nie
może i nie powinna być przeszkodą w realizacji przez nich ról rodzinnych, ani
barierą niepozwalającą na posiadanie własnej rodziny, elementem dyskryminacji
w danym względzie i zakresie1.

Problematyka rodziny osób
z niepełnosprawnością wzrokową
Analizując zagadnienie rodziny osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z niepełnosprawnością wzrokową, należy w pierwszej kolejności odnieść się do roli
zmysłu, który u tych osób ulega całkowitemu lub bardzo poważnemu uszkodzeniu.
Wzrok bowiem, jako tak zwany zmysł dalekosiężny (telezmysł), dostarcza informacji symultanicznych (jednoczesnych, obejmujących równocześnie wszystkie
wzrokowe cechy przedmiotu, czy kilku przedmiotów znajdujących się w polu
percepcji wzrokowej), informacji bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z poznawanym czy postrzeganym. Wyniki badań naukowych dowodzą, że u osób
pełnosprawnych udział poszczególnych zmysłów w uzyskiwaniu wiedzy o otoczeniu zewnętrznym przedstawia się następująco: wzrok – 82%, słuch – 11%,
węch − 3,5%, dotyk – 1,5%, smak – 1% i inne – 1%2.
Wzrok informuje o: świecie przyrodniczym, przedmiotowym i społecznym,
stanowi podstawowe źródło poznania, jest stymulatorem uruchamiania i doskonalenia aktywności osobowej człowieka, rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, sprzyja stymulacji rozwoju intelektualnego3. Buduje wiedzę o przestrzeni
Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, ONZ, Nowy Jork 2006, art. 23; Konwencja
ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Dz.U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169, s. 18–19.

1

G. Fransois, J. Engelen, Graphic Creation Aid for the Blind. Proceedings of the 6th International
Workshop on Computer Application for Visually Handicapped, Leuven, 19–21.IX 1990, „Infovisie
Magazine”, 1990, vol. 4, s. 19–21.

2

T. Majewski, Poradnik metodyczny dla nauczycieli pracujących z dziećmi z uszkodzonym wzrokiem w systemie integracyjnym, MEN, Warszawa 1997; M. Zaorska, Tyflopedagog wobec problemu
aktywności życiowo-zawodowej i prozawodowej osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową,
Wydawnictwo Akapit, Toruń 2015.

3
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fizycznej, relacjach przestrzennych, fizycznych parametrach przestrzeni: jej wielości, odległościach, wypełnieniu w obiekty, cechach tych obiektów, zjawiskach
mających w niej miejsce – fizycznych, przyrodniczych i społecznych. Ułatwia
orientację w przestrzeni i bezpieczne, bezkolizyjne przemieszanie. Informuje
o cechach przedmiotów i zjawisk z ilościowego oraz jakościowego punktu widzenia, ich rozmiarach, fakturze, kolorystyce, trójwymiarowości, ludziach w otaczającej rzeczywistości i przestrzeniach obecnych, ich cechach fizycznych, wrażeniu
(w tym wizualnym), które wywołują na innych osobach, nawet o wrażeniu, które
wywołują jako osoby i osobowości niepowtarzalne, i jedyne w swoim rodzaju.
Ułatwia nawiązywanie, konstruowanie, realizację, modyfikację, podtrzymywanie i właściwe zamykanie relacji międzyludzkich, służy tym relacjom, przyczynia się do tworzenia osobistego kręgu przyjaciół i znajomych.
Człowiek konstruuje obraz środowiska społecznego i siebie w środowisku
zasadniczo za pomocą kanału wzrokowego, co sprzyja społecznej aktywizacji
i samorealizacji. Powoduje, że wykazuje aktywność własną w różnych środowiskach i systemach społecznych. W przypadku osób dorosłych chodzi o aktywność
w ich własnej, przez siebie stworzonej rodzinie, wśród przyjaciół, znajomych,
aktywność zawodową, kulturalną, sportowo-rekreacyjną, angażowanie się w działalność organizacji społecznych, umiejętność radzenia sobie z czynnościami życia
codziennego, tj. z czynnościami dotyczącymi osoby własnej, domowymi, pozadomowymi.
Wzrok ułatwia wywiązywanie się z różnych ról indywidualnych i społecznych, przypisanych ludziom jako wynik historyczno-kulturowego rozwoju ludzkości: żony/męża, dziecka, córki/syna, babci/dziadka, wnuczki/wnuczka, ucznia,
kolegi/koleżanki, przyjaciela/przyjaciółki, pracownika, a jego brak lub bardzo
poważne ograniczenie może utrudniać, ograniczać, a czasami wręcz uniemożliwiać wywiązywanie się z którejś lub których z nich.
Wśród uogólnionych rang funkcji wzrokowej w ludzkim życiu znajdują się
te dotyczące wpływu na4:
1) funkcjonowanie fizyczne (ogólna sprawność fizyczna i ruchowa, płynność, szybkość, precyzja ruchowa, kondycja fizyczna i ruchowa, masa
ciała i masa mięśniowa, właściwa postawa ciała, utrzymywanie kręgosłupa i głowy w wymaganej pozycji);
2) funkcjonowanie psychiczne (poziom rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, samoocena, cechy osobowe nacelowane na samoakceptację,
samorealizację, pozyskiwanie autonomii, przekraczanie granic posiada4
T. Majewski, Poradnik metodyczny dla nauczycieli pracujących z dziećmi z uszkodzonym wzrokiem
w systemie integracyjnym, MEN, Warszawa 1997; Z. Sękowska, Wprowadzenie do pedagogiki
specjalnej, Wydawnictwo WSPS, Warszawa 1998; M. Zaorska, Tyflopedagog wobec problemu
aktywności życiowo-zawodowej i prozawodowej osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową,
Wydawnictwo Akapit, Toruń 2015.
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nych niemożności i ograniczeń, podążanie po/ku kolejnych/kolejnym
etapom rozwoju samoświadomości, transcendencji);
3) funkcjonowanie społeczne (społeczna aktywność, wywiązywanie się z ról
przypisanych ludziom, relacje międzyludzkie, radzenie sobie ze zwykłymi
czynnościami codziennymi, aktywność w środowiskach społecznych –
rodzinnym, zawodowym, instytucjonalnym, lokalnym).
Niepełnosprawność wzrokowa, szczególnie od urodzenia albo wczesnego
dzieciństwa, nie powinna komplikować, aczkolwiek niestety w wielu sytuacjach
i przypadkach komplikuje, wypełnianie ról rodzinnych: małżeńskich, rodzicielskich. Wiąże się bowiem z wieloma specyficznymi problemami w realizacji różnorodnych oraz niebagatelnych życiowo czynności i przepisanych ludziom ról
społecznych.
Na sygnalizowane utrudnienia, ograniczenia i uniemożliwienia zwracają
uwagę same osoby z niepełnosprawnością wzroku, zarówno mężczyźni − pełniący role męża, ojca, dziadka, jak i kobiety – pełniące role żony, matki, babci.

Role małżeńskie w percepcji osób dorosłych
z niepełnosprawnością wzrokową – uczestników
projektu aktywizacji społecznej osób
niewidzących i słabo widzących
Informacje dotyczące postrzegania przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością
wzrokową ról rodzinnych w kontekście możliwych konsekwencji danego typu
niepełnosprawności były pozyskiwane i gromadzone w czasie realizacji zajęć
warsztatowych z uczestnikami projektu pt. „Wsparcie osób niewidomych i ich
rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, w dniach 1−2 września 2017 roku. Projekt, którego zakres czasowy obejmuje okres pięciu lat,
jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020. Środki na wykonanie
przedstawianego programu pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej RPWm.11.00 − „Włączanie społeczne” (Działanie
RPWM.11.02.00 – „Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”; poddziałania RPWM.11.02.03 – „Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym”). Innym
partnerem współfinansującym projekt jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, a jego realizatorem Polski Związek Niewidomych
288 (PZN), Okręg Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
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W warsztatach na temat Niepełnosprawność wzrokowa – jej istota, konsekwencje, możliwości ograniczania skutków w ramach edukacji, rehabilitacji i aktywizacji społeczno-zawodowej, obejmujących 14 godzin zegarowych, uczestniczyło
35 osób będących członkami kół PZN, Okręg Warmińsko-Mazurski, z Nidzicy,
Morąga, Mrągowa i Giżycka. Wiele osób to aktywni działacze Polskiego Związku
Niewidomych w środowiskach lokalnych. Wśród uczestników było 16 mężczyzn
(46%) i 19 kobiet (54%). W przedziale wiekowym 1948−1965 − 23 osoby (tylko
jedna z 1948 roku), 1966−1975 – dwie osoby, 1975−1985 – 9 osób oraz jedna
osoba z roku 1990. W grupie kobiet znalazło się siedem z orzeczonym znacznym
stopniem niepełnosprawności wzrokowej, mężczyzn – dziewięć osób. Pozostali
posiadali umiarkowany stopień niepełnosprawności (54%). Jedynie cztery osoby
– 11% (jedna kobieta i dwóch mężczyzn) doświadczały uszkodzenia wzroku od
urodzenia lub wczesnego dzieciństwa (na tle jaskry wrodzonej i uszkodzenia
nerwu wzrokowego). U pozostałych ograniczenia wzrokowe pojawiały w okresie
dorosłości: z powodu cukrzycy, zaćmy, jaskry, uszkodzenia nerwu wzrokowego.
Dwie osoby posiadały poważne uszkodzenie słuchu, a jedna genetycznie uwarunkowany zespół Recklinghausena. Pracowało pięć kobiet i siedmiu mężczyzn,
tj. 12 osób (34%), rentę z ZUS pobierały 22 osoby (63%). Dochód poniżej 500 zł
na członka rodziny zadeklarowały cztery osoby, powyżej 1000 zł – 15 osób. Wśród
kobiet dominowało wykształcenie podstawowe (9 osób), zatem ponadgimnazjelne – cztery osoby, średnie – trzy osoby, zawodowe – dwie osoby, wyższe
jedna osoba. W grupie mężczyzn: zawodowe – osiem osób, ponadgimnazjalne
– cztery, średnie – dwie osoby, podstawowe i gimnazjalne – po jednej osobie.
Warto zaznaczyć, że aż 10 osób posiadało wykształcenie podstawowe i były to
osoby lokujące się w przedziale wiekowym 1949−1965. Nieżonatych było dziewięciu, niezamężnych cztery.
W czasie warsztatów beneficjanci przywołanego projektu zostali podzieleni
na grupy (nie było podziału w zależności od płci, aczkolwiek w planach badawczych taką kategoryzację brano pod uwagę). Problemy, do których mieli się
ustosunkować uczestnicy warsztatów, zdefiniowano następująco:
1) jak postrzegają rolę mężczyzny/kobiety z niepełnosprawnością wzrokową w rodzinie?
2) czy istnieją bariery, a jeśli tak to jakie, które utrudniają mężczyźnie i kobiecie z niepełnosprawnością wzrokową realizacją przypisanych im ról
rodzinnych?
3) jakie są przyczyny (źródła) ewentualnych trudności w pełnieniu ról rodzinnych u danych osób?
4) jakie są oczekiwania mężczyzn oraz kobiet z niepełnosprawnością wzrokową w zakresie ograniczania doświadczanych przez nich trudności
289
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Dodać w tym miejscu należy, że w czasie warsztatów koncentrowano się na
rolach męża/żony i ojca/matki.
W planach badawczych było zorganizowanie badań nieco inaczej, tj. w ten
sposób, aby badani wypowiadali się na temat ról rodzinnych przypisanych mężczyźnie i kobiecie w następujących wariantach: 1) kobiety na temat ról kobiet,
mężczyźni na temat mężczyzn; 2) kobiety na temat ról mężczyzn, mężczyźni na
temat ról kobiet; 3) kobiety na temat roli żony, matki, babci; mężczyźni na temat
roli męża, ojca, dziadka; 4) kobiety na temat roli męża, ojca, dziadka; mężczyźni
na temat roli żony, matki, babci. Jednakże ze względu na brak czasu spowodowany koniecznością realizacji treści programowych warsztatów, podane pytania
zostaną zadane innym uczestnikom projektu w przyszłym roku kalendarzowym.
W sygnalizowanych badaniach skupiono się na odpowiedziach o role mężczyzn
i kobiet w rodzinie bez uwzględnienia kryterium płci.
Członkowie grup, które analizowały role mężczyzny i kobiety w rodzinie,
w ramach tak zwanej pracy grupowej, odnosili się do podanych pytań. Ponieważ
pojawiało się wiele identycznych lub zbliżonych wizji, odczuć i propozycji we
wszystkich grupach analizujących przedstawianą tematykę w wymiarze istniejących trudności, ich przyczyn (źródeł) oraz możliwości wsparcia, zostaną one
przedstawione w dalszej części bez podziału na kryterium percepcji roli kobiety
czy roli mężczyzny w rodzinie. Zróżnicowanie pojawiło się jedynie w punkcie
ogólnej percepcji roli/ról mężczyzny i kobiety przez osoby doświadczające konsekwencji niepełnosprawności wzrokowej.
W wymiarze percepcji roli mężczyzny w rodzinie wskazywano na następujące aspekty: rola męża, ojca, syna, brata, wnuczka, ewentualnie dziadka, głowy
rodziny, osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie rodziny w zakresie sytuacji
materialnej, socjalnej, jakości życia. Ponadto osoby współodpowiedzialnej za
stan zdrowotny członków rodziny, klimat emocjonalny, rodzinne relacje komunikacyjne – interakcje w rodzinie, wychowywanie/wychowanie dzieci oraz przygotowanie ich do dorosłego życia, za wszystkie decyzje, które są podejmowane
w rodzinie i dotyczą jej istnienia oraz poszczególnych osób. Również osoby interesującej się sukcesami rozwojowymi i edukacyjnymi dzieci, wspierającej ich
rozwój i edukację, koordynującej relacje rodziny z dalszymi krewnymi, przyjaciółmi, sąsiadami i innymi osobami ze środowiska zamieszkania. Aktywnie uczestniczącej w życiu rodzinnym, domowym, w opiece i zabawach z potomstwem,
uroczystościach rodzinnych, tworzeniu klimatu własnej rodziny, który nadaje jej
niepowtarzalne cechy i różnicuje od innych rodzin. Dbającej o komfort rodziny
i zadowolenie jej członków.
W wymiarze percepcji roli kobiety w rodzinie podkreślono następujące
kwestie: rola żony, matki, córki, siostry, wnuczki, ewentualnie babci, strażniczki
„ogniska domowego” i ciepła rodzinnego. Dodatkowo wpisujące się w wymie290 nione role zagadnienia opieki nad innymi członkami rodziny, pomocniczości,
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prowadzenia gospodarstwa domowego (tj. realizacji wielu prac domowych
przypisanych kobiecie, w tym opieki nad potomstwem), współuczestnictwo
w budowaniu klimatu rodziny, jakości jej życia, statusu ekonomicznego, wychowawczo-edukacyjnego, kulturowego, rekreacyjnego, wspieranie psychoemocjonalne wszystkich członków rodziny. Wychowywanie i edukacja dzieci,
współtworzenie relacji wewnątrzrodzinnych i relacji rodziny z otoczeniem społecznym.
W wymiarze trudności w pełnieniu roli mężczyzny i kobiety w rodzinie wymieniano przede wszystkim ograniczenia spowodowane uszkodzeniem widzenia, które egzemplifikują się między innymi w załatwianiu ważnych dla rodziny
spraw urzędowych, dostępie do pracy i w pracy, zabawach z dziećmi i wychowywaniu dzieci (np. w zabawach ruchowych, jak gra w piłkę, wymagających sprawnych funkcji wzrokowych), korzystaniu ze środków transportu, organizowaniu
aktywnego wypoczynku i uczestnictwie w nim, pomocy w nauce dzieciom oraz
kontaktach ze szkołą. Także problemy w percepcji osób niepełnosprawnych wzrokowo w roli rodziców oraz ich pełno- lub niepełnosprawnych dzieci, jako dzieci
mających rodziców z niepełnosprawnością wzrokową przez pełnosprawne społeczeństwo (w tym też przez nauczycieli i rówieśników). Podkreślano ograniczenia w dostępie do informacji, które zaniżają jakość życia opisywanych rodzin
i komplikują życie rodzinne poszczególnym członkom.
W wymiarze przyczyn (źródeł) istniejącego stanu rzeczy wskazywano nie
tylko na samą niepełnosprawność, jej specyfikę dyktowaną rodzajem niepełnosprawności czy specyfikę trudności wiążących się z uszkodzeniem funkcji wzrokowej, ale również na: postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością
wzrokową, stereotypowe naznaczanie możliwości poprzez pryzmat hipotetycznie wyobrażanych ograniczeń, brak otwartego dialogu pomiędzy środowiskiem
osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych i vice versa. Innym ogranicznikiem
jest lęk ludzi pełnosprawnych wobec kontaktów z niepełnosprawnymi wzrokowo
i ich rodziną oraz identyczny lęk osób niewidomych i poważnie słabo widzących
co do relacji z osobami pełnosprawnymi. U tych ostatnich występują ponadto lęk
i obawa, które są powiązane z radzeniem sobie z rolami i w rolach przypisanymi/
przypisanych mężczyźnie oraz kobiecie, konsekwencjami niepełnosprawności
i przeniesieniem tych konsekwencji na role mężczyzny i kobiety w rodzinie.
W wymiarze wsparcia małżonków z niepełnosprawnością wzrokową (w przypadku obojga lub jednego z nich) w pełnieniu wpisanych w płeć ról rodzinnych:
męskie, żeńskie, pojawiały się propozycje edukacji społeczeństwa na temat niepełnosprawności wzrokowej oraz możliwości osób z danym rodzajem niepełnosprawności poprzez na przykład kampanie społeczne, informacyjne (w tym w mediach),
imprezy integracyjne. Pod adresem niepełnosprawnych wzrokowo postulowano
potrzebę otwartego mówienia o swoich problemach, asertywności, znajomości
swoich praw. Podkreślono brak systemu pomocy informacyjno-konsultacyjno- 291
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edukacyjno-rehabilitacyjno-terapeutycznej, specjalistów specjalizujących się
w pracy z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością wzrokową: psychologów,
tyflopedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów, obecność nieprzychylnych nastawień i postaw społecznych, w tym pracodawców i decydentów, od
których zależy polityka społeczna adresowana do środowiska osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.
W ramach realizowanego aktualnie w Polsce projektu Wdrażanie Konwencji
o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa (czas trwania projektu:
2015−2018), którego podstawowym wykonawcą jest Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, a współpartnerami: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych − Sejmik
Wojewódzki, Akademia Pedagogiki Specjalnej oraz kancelaria prawna Domański
Zakrzewski Palinka, opracowano rekomendacje prawne i tak zwane rekomendacje
pozaprawne, mające służyć dostosowaniu prawa polskiego do zapisów zawartych w ww. Konwencji. Zasadniczą misją danego projektu jest bowiem włączenie
Polski w międzynarodowy nurt przemian korzystnych dla osób z niepełnosprawnościami. Wśród wielu rekomendacji na rzecz korekty prawa krajowego znalazły
się również rekomendacje adresowane do rodziny osób niepełnosprawnych.
Pierwszą5 prawną rekomendacją jest ta o potrzebie ujednolicenia systemu
edukacji osób z niepełnosprawnościami dotyczącego ich praw oraz sposobów
zapobiegania, rozpoznawania i zgłaszania przypadków wykorzystywania. Barierą,
na którą odpowiada rekomendacja, jest to, że: obecnie nie istnieje jednolity i kompleksowy system pozwalający osobom z niepełnosprawnością zdobyć wiedzę na
temat grożących im sytuacji użycia przemocy, wykorzystywania i nadużyć. Uzasadnienie rekomendacji: umożliwi stworzenie jednolitego i kompleksowego systemu informowania osób z niepełnosprawnościami o grożących im sytuacjach
wykorzystywania, nadużyć, przemocy, w tym przemocy domowej oraz przedstawienia skutecznych sposobów reagowania na takie przypadki.
Drugą, również prawną, jest rekomendacja postulująca potrzebę zwiększenia dostępności kompleksowej pomocy dla ofiar przemocy domowej. Odpowiada
na barierę niewystarczającego wsparcia związanego z przemocą w rodzinie, które
byłoby dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.
Uzasadnienie: wprowadzenie rekomendacji umożliwi ustawowe zagwarantowanie dostosowania form pomocy wymienionych w ustawie o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami,
Opisywane rekomendacje zostały przedstawione w Programie środowiskowej debaty konsultacyjnej osób z niepełnosprawnością słuchową i osób głuchych w ramach projektu Wdrażanie
Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych – wspólna sprawa, poświęconej wybranym politykom
publicznym: rodzina, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, zdrowie, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, praca, kultura fizyczna, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2017.
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poprzez obowiązek udzielenia tej pomocy w budynkach dostosowanych do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami oraz przez osoby, które potrafią
się komunikować z osobą z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem rodzaju ich
niepełnosprawności.
Trzecią – też prawną – jest rekomendacja sygnalizująca potrzebę zapewnienia dzieciom z niepełnosprawnością równych praw w zakresie wychowywania
się w środowisku rodzinnym. Odpowiada na barierę ograniczenia praw dziecka
z niepełnosprawnością w zakresie wychowywania się w środowisku rodzinnym.
W obecnym systemie prawnym przyznaje się pierwszeństwo przy sprawowaniu
pieczy zastępczej nad dzieckiem z niepełnosprawnością zastępczej rodzinie zawodowej, zamiast rodzinie, z którą dziecko jest spokrewnione, jak w przypadku
dzieci pełnosprawnych. Uzasadnienie tej rekomendacji: postulowana zmiana
zmierza do przekształcenia instytucji pieczy zastępczej w stosunku do dzieci z niepełnosprawnością tak, aby również wobec nich pierwszeństwo miała rodzina,
z którą dziecko jest spokrewnione.
Czwartą – jest rekomendacja pozaprawna o działaniach na rzecz stworzenia systemowego rozwiązania w zakresie promocji zdrowia osób niepełnosprawnych, zawierającego komponent edukacji seksualnej, dostosowanej do dzieci
z różnymi rodzajami niepełnosprawności i dostępu młodzieży niepełnosprawnej
do wsparcia psychologów i seksuologów doświadczonych we wspieraniu takich
osób. Odpowiada na bariery świadomościowe, związane z zapewnieniem dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej dostępu do edukacji seksualnej (art. 7 Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, 2006, 2012 – to bariera organizacyjna,
krajowa). Uzasadnienie: wprowadzone zmiany zlikwidują ograniczenia w realizacji praw seksualnych i reprodukcyjnych osób z niepełnosprawnościami. Zmiany
powinny być monitorowane przez odpowiednie gremia ministerialne i przy konsultacji z przedstawicielami środowisk psychologicznych.

Zakończenie
W podsumowaniu przedstawionych treści należy jeszcze raz podkreślić, że wypowiadając się na temat ról mężczyzny i kobiety z niepełnosprawnością wzrokową
w rodzinie, sami zainteresowani podkreślali kryteria odnoszące się do sprawności,
możliwości psychofizycznych niepełnosprawnych wzrokowo małżonków, uzyskanego statusu socjalnego (w tym ekonomicznego i zawodowego), jakości wsparcia
społecznego, edukacji społeczeństwa na temat danego rodzaju niepełnosprawności, barier obecnych w przestrzeni publicznej, ograniczających dostęp do
różnych instytucji administracyjnych i użyteczności publicznej. Wskazywali na
bariery w dostępie do informacji, stereotypy społecznej percepcji kompetencji
osób niepełnosprawnych wzrokowo, negatywne naznaczanie tych kompetencji, 293

M arzenna Z aorska

niewystarczającą pomoc społeczną oraz niewystarczającą wiedzę samych niepełnosprawnych wzrokowo na temat przysługujących im praw, a także niekorzystne rozwiązania prawne w zapisach prawa krajowego. Uwzględnienie głosu
środowiska ludzi z niepełnosprawnością wzrokową na temat czynników utrudniających im pełnienie ról rodzinnych może więc przyczynić się do ograniczania
obecnych problemów oraz wyższego poziomu funkcjonowania tych osób w rolach rodzinnych w aktualnej rzeczywistości cywilizacyjnej i na aktualnym poziomie rozwoju ludzkości.
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SZKOLNICTWO WYŻSZE –
O JAKOŚCI NIEŚPIESZNIE PODĄŻAJĄCEJ
ZA ILOŚCIĄ, CZYLI O MARNOWANIU
SZANS ROZWOJU
Wkrótce po zakończeniu II wojny światowej nastąpiło w wielu państwach zjawisko, które nazwano „eksplozją szkolną”1. Ciężko doświadczone społeczeństwa
dostrzegły szanse na rozwój, lepszą jakość życia, kształtowanie międzyludzkich
relacji zapobiegających powtórzeniu się tragicznych konfliktów. Szanse te wiązano z powszechną oświatą szkolną. Słusznie uznano, że wykształcenie, uzyskana wiedza będą sprzyjać odbudowie, a następnie tworzeniu silnych podstaw
gospodarczych, ekonomicznych, a także rozwojowi kultury. Dostęp do oświaty
był spełnieniem pragnień i ambicji wielu ludzi. Udział w szeroko pojmowanej
edukacji stwarzał zwiększone możliwości wzbogacania własnej osobowości,
często też otwierał drogę do uzyskania awansu społecznego. Nadzieje wiązane
z oświatą w dużej mierze spełniały się. Korzyści płynące z upowszechniania wykształcenia okazywały się, rzecz jasna, różne – w zależności m.in. od warunków
panujących w poszczególnych państwach, bogactwa i inwestycji, tradycji, nauczycieli. W naszym regionie świata i w regionach, w których żyją społeczeństwa kulturowo nam bliskie, edukacja stała się w niespotykanej wcześniej skali
jednym z najważniejszych czynników rozwoju wielu dziedzin życia.
Przywołując raz jeszcze określenie użyte przez Louisa Crosa, można zauważyć, że fala szkolnej „eksplozji” wpłynęła na upowszechnianie coraz wyższych
poziomów szkolnej edukacji. Potrzeby wynikające ze zmian cywilizacyjnych,
1

L. Cros, „L’explosion” scolaire, CUIP, Paris 1961.
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rozwój techniki i technologii, nowe obszary gospodarki, zwiększający się sektor
usług i wiele innych uwarunkowań, a jednocześnie zwiększające się zainteresowanie zdobywaniem coraz wyższych poziomów wykształcenia powodowały, że
wspomniana fala „eksplozji” obejmowała szkolnictwo średnie. W bogatych i bardziej rozwiniętych państwach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, także
w niektórych państwach w innych regionach świata, proces upowszechniania
wykształcenia średniego nastąpił wcześniej, do nas dotarł później – tak czy inaczej: po gwałtownym wzroście liczby uczących się w szkolnictwie – ogólnie mówiąc – podstawowym, nastąpił znaczny wzrost liczby uczących się w szkolnictwie
średnim. W Polsce aż do lat 90. XX wieku był to jednak wzrost ograniczany,
pełne ogólnokształcące wykształcenie średnie uzyskiwało około 20% absolwentów szkół podstawowych.
Skutki eksplozji szkolnej, rozprzestrzenianie się procesu umasowiania coraz wyższych poziomów (szczebli) kształcenia, następowały z różną dynamiką
– w zależności od uwarunkowań w poszczególnych państwach. Różnice były
najwyraźniej widoczne w przypadku szkolnictwa wyższego. Najbogatsze społeczeństwa dość szybko po wojennej traumie upowszechniały kształcenie po szkole
średniej. Tam fala wspomnianej „eksplozji” docierała znacznie szybciej niż w innych państwach. W Polsce też wystąpiła bardzo wcześnie tendencja do zwiększania liczby studentów, ale możliwości były o wiele skromniejsze. Początkowo
– aż do roku 1960 – studia wyższe służyły przede wszystkim szybkiemu odrodzeniu kadr z wyższym wykształceniem. Pomimo wielkich strat wojennych
– w tym strat osobowych, kadrowych – w pierwszych latach powojennych, aż do
schyłku lat 40. XX wieku, liczba studentów i absolwentów była jednak nieznaczna. Rocznie opuszczało wówczas uczelnie około 4 tysięcy absolwentów.
W latach 1950–1960 dyplomy wyższych uczelni otrzymywało corocznie około
20–25 tysięcy osób. Gwałtowny wzrost liczby studentów i absolwentów nastąpił po 1960 roku, a szczególnie od połowy lat 60. Już w roku akademickim
1960/1961 studiowało ponad 165 tysięcy osób, a dziesięć lat później (w roku
1970) liczba ta była dwukrotnie większa i wynosiła ponad 330 tysięcy. W roku
akademickim 1975/1976 studiowało prawie 470 tysięcy osób. Lata następne to
okres stabilizacji liczby studentów szkół wyższych2 .
Szkolnictwo wyższe w naszym kraju w tamtych latach przekształciło się
z instytucji elitarnej w masową3. Zwiększono możliwości kształcenia się na poziomie wyższym (najwyższym). Jednocześnie ujawniły się problemy z utrzymaniem jakości kształcenia. Zjawisko to wystąpiło także w szkolnictwie wyższym
Mały rocznik statystyczny, GUS, Warszawa 1981 oraz opracowania przygotowane w Instytucie Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego.

2

3

C. Kupisiewicz, Szkolnictwo w procesie przebudowy. Kierunki reform oświatowych w krajach
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w innych państwach. Dostrzegalne stało się coraz słabsze wypełnianie przez
szkoły wyższe tych podstawowych funkcji, które przypisane są uniwersytetom
– tzn. wytwarzanie, przekaz i stosowanie wiedzy4. Z czasem narastały słabości
wynikające m.in. z niedoinwestowania szkolnictwa wyższego, braku troski o kształcenie kadr na potrzeby uczelni, postępującego osłabienia związków uczelni z potencjalnymi pracodawcami absolwentów, zbyt słabych relacji z zagranicznymi
ośrodkami naukowymi i z praktyką dziedzin życia, do których powinni trafiać
absolwenci szkół wyższych. W polityce edukacyjnej i – szerzej – w ogóle w polityce brakowało strategicznego myślenia i działania wspierającego szkolnictwo
wyższe jako istotny czynnik pomyślnego rozwoju ludzi i państwa.
To – z konieczności skrótowe – przypomnienie wybranych spraw i zjawisk
jest, jak sądzę, tłem godnym uwagi przy rozważaniu losów i kondycji szkolnictwa
wyższego zarówno w latach zmian ustrojowych, jak i obecnie.

Propozycja modelu zróżnicowanej szkoły wyższej
jako zachęta do dyskusji o strategii
(strategiach) kształcenia szkolnictwa wyższego
– przykład z lat 80. ubiegłego wieku
Postępująca w latach 80. XX wieku dysfunkcjonalność szkolnictwa wyższego
i liczne trudności czasu kryzysu społeczno-gospodarczego skłoniły niektóre środowiska akademickie do podjęcia prac służących przygotowaniu propozycji
modelu tego szkolnictwa. Biorąc pod rozwagę już historyczne zróżnicowanie
uniwersytetów, różne typy i rozwiązania programowo-organizacyjne, różne podstawowe zadania i rozmaite relacje z innymi podmiotami życia społecznego5,
a także nasilające się różnice w spełnianiu podstawowych funkcji przez uczelnie
wówczas funkcjonujące, zaproponowano model zróżnicowanej szkoły wyższej.
W propozycji tej podkreślono, że masowe szkolnictwo wyższe nie może
właściwie spełniać swoich funkcji w ramach ujednoliconego modelu. Część
uczelni nie musi spełniać (i w rzeczywistości nie spełnia lub spełnia tylko w niewielkim stopniu) wszystkich podstawowych funkcji uniwersyteckich (wytwarzania, przekazu i stosowania wiedzy). W uczelniach stosowne wydaje się klarowne
przyjęcie dominujących funkcji. W zależności od potencjału kadrowego, wyposaA. Touraine, Kres czy przeobrażenie uniwersytetów?, w: C. Kupisiewicz (red.), Nowoczesność
w kształceniu i wychowaniu, WSiP, Warszawa 1979.

4

Por. np. S. Wołoszyn, Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, PWN, Warszawa
1964 i in.
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żenia, specjalizacji i zainteresowań badawczych, a – z drugiej strony – potrzeb
społecznych, aspiracji studentów, ich planów życiowych i zawodowych oraz innych uwarunkowań, te dominujące funkcje mogą/powinny dotyczyć:
– zdobywania szerokich podstaw wiedzy ogólnej (umożliwiać to powinny
uczelnie/studia typu uniwersyteckiego);
– wstępnego przygotowania do pracy w danej dziedzinie życia gospodarczego i społecznego (takie przygotowanie powinny dawać studia ogólnozawodowe – ułatwiające szybkie osiągnięcie specjalizacji po podjęciu
pracy zawodowej);
– przygotowania pracowników dla znanego pracodawcy, czy też do wykonywania określonego zawodu (studia zawodowe o jasno określonym profilu
absolwenta lub/i stanowisku przyszłej pracy);
– dokształcania, doskonalenia, odnawiania i pogłębiania wiedzy (studia dla
osób mających już przygotowanie);
– zmiany zawodu (studia pomagające w zdobywaniu nowego zawodu, w miarę
możliwości wykorzystujące zdobytą już wiedzę ogólną i zawodową);
– rozwijania indywidualnych zainteresowań i zamiłowań, często odległych
od doświadczeń zawodowych (studia „hobbystyczne”, bezinteresowne).
Uczelnie – w zależności od wspomnianych wcześniej uwarunkowań – mogłyby spełniać wszystkie te funkcje lub koncentrować się na wybranej funkcji
czy paru funkcjach. Profil studiów powinien być określony w ofercie, a uczelnia
byłaby zobowiązana do zapewnienia kadry i innych warunków umożliwiających
dobre wypełnienie danej funkcji (czy danych funkcji)6.
Z wyborem dominującej funkcji byłyby związane powinności dotyczące wytwarzania, przekazu i stosowania wiedzy. Wszystkie te powinności należałyby
do obowiązków środowisk, w których dominowałyby dwa pierwsze z wymienionych typów studiów. Pozostałe typy studiów służyłyby przekazowi/poznawaniu
wiedzy i/lub jej stosowaniu. Nastawienie na kształcenie lub stosowanie wiedzy
(przecież też oparte na zdobywanej wiedzy) nie wykluczałoby możliwości tworzenia wiedzy – przez kadrę lub kadrę i uczestników. Rodzaj przyjętych w uczelni
dominujących funkcji (i odpowiadających im rodzajów studiów) wyznaczałby
wymagania i oceny kadry. Wymagania te, oceny i warunki zatrudnienia byłyby
różne – inne w uczelniach uniwersyteckich, prowadzących studia i powołanych
do badań naukowych oraz wytwarzania wiedzy, inne w uczelniach prowadzących studia zawodowe.
W naszkicowanym modelu uczelniom przypisano różny zakres dominujących funkcji. Możliwe i często wskazane byłoby także, aby w ramach jednej
uczelni (np. uniwersytetu) funkcjonowały jednostki organizacyjne i studia róż6

T. Lewowicki, Przemiany szkolnictwa wyższego – różnicowanie się modelu wyższych uczelni,
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nego typu. Znane są rozwiązania organizacyjno-programowe, zgodnie z którymi
na danym wydziale prowadzi się studia ogólne/teoretyczne i zawodowe. Uzyskane kompetencje i kwalifikacje powinny być podane w dokumentach studenta/
absolwenta.
Odpowiednio do przyjętych i realizowanych funkcji podstawowych powinny
być zapewnione warunki na przykład do współpracy z tworzącymi wiedzę instytutami i innymi ośrodkami badawczymi w kraju i poza granicami, instytucjami
i przedsiębiorstwami, działającymi w różnych dziedzinach gospodarki, usług,
kultury itd. W latach 80. XX wieku więzi uczelni z różnymi podmiotami zewnętrznymi były nikłe. Zanikały też obustronne korzyści płynące ze współpracy.
Oczywiste wydaje się, że – i wtedy, i teraz – ścisła kooperacja jest bardzo potrzebna.
Przedstawiona propozycja nie stała się przedmiotem dyskusji. Chaotycznie
funkcjonujące (wtedy już masowe) szkolnictwo wyższe zostało pozbawione
szansy na możliwie rychłe przygotowanie jakiegoś rozwiązania, które mogłoby
zapobiegać obniżaniu się jakości kształcenia i modelowej „urawniłowce”, pozornej wielofunkcyjności i pozornie „uniwersyteckiemu charakterowi” wielu wyższych szkół. W uniwersytetach osłabieniu ulegały badania, zanikały oryginalne
odkrycia, dokonania wzbogacające wiedzę naukową. W innych uczelniach coraz
słabsze stawały się związki z praktyką.
Podobny los spotkały sugestie odnoszące się do szkolnictwa wyższego, które
zostały sformułowane przez Komitet Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej,
działający w latach 1987–1989. Nie był to czas, w którym sprawy edukacji spostrzegano jako priorytetowe. Tytuł jednej z podstawowych wersji raportu KEEN7
okazał się bardziej życzeniem, wezwaniem niż odzwierciedleniem stosunku
znaczących grup społecznych do edukacji. Następowała zmiana ustrojowa i najważniejsze stały się zmagania w sferze polityki oraz spraw gospodarczych i ekonomicznych. Nie pierwszy i nie ostatni raz edukacja – w tym szkolnictwo wyższe
– pozostawała na dalszym planie.

„Megaeksplozja” szkolnictwa wyższego w Polsce
na przełomie XX i XXI wieku
Po zmianie ustrojowej w roku 1989 nastąpiły w szkolnictwie wyższym zjawiska,
które – zachowując „bombową” poetykę – można określić jako „megaeksplozję”
szkolnictwa wyższego. O ile właśnie w 1989 roku było w Polsce 112 szkół wyżEdukacja narodowym priorytetem. Raport o stanie i kierunkach rozwoju edukacji narodowej
w PRL, PWN, Warszawa–Kraków 1989.
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szych i kształciło się w nich 378,4 tysiąca studentów8, o tyle już w roku akademickim 2005/2006 studiowało 1,953 miliona osób. Był to zatem pięciokrotny (!)
wzrost liczby studentów w okresie 16 lat. Po kilku latach liczba ta nieco zmalała
– w roku akademickim 2010/2011 kształciło się ponad 1,841 miliona osób.
Działało 460 szkół wyższych9 . Współczynnik skolaryzacji brutto wzrósł z 12,9%
w roku akademickim 1990/1991 do 40,8% w roku akademickim 2010/201110.
Tak gwałtowny wzrost liczby studentów nastąpił po zmianie przepisów, które
wyzwoliły istotne przekształcenie strukturalne szkolnictwa wyższego. Obok
uczelni publicznych/państwowych powstały liczne szkoły wyższe niepubliczne.
W roku 1990 były zaledwie dwie uczelnie niepaństwowe/niepubliczne. Przypomnieć warto, że był to Katolicki Uniwersytet Lubelski i uczelnia przy KC PZPR.
W roku akademickim 2010/2011 były 132 uczelnie publiczne (o 20 więcej niż
w roku 1989) oraz 328 uczelni niepublicznych. Ponad dwie trzecie studentów
kształciło się w uczelniach publicznych, blisko jedna trzecia w niepublicznych11.
Wpomniane zmiany nastąpiły nie tyle w wyniku przyjęcia klarownej strategii
rozwoju szkolnictwa wyższego, ile w wyniku oddziaływania splotu co najmniej
kilku czynników. Ten segment edukacji – jak wiele innych dziedzin życia – otworzono na oddziaływanie wolnego rynku, w tym przypadku rynku edukacyjnego
(z czasem mówiono o „usługach edukacyjnych”). Zwiększony „popyt” (większa
liczba absolwentów szkół średnich, wyż demograficzny, rozbudzone aspiracje,
a także trudności na rynku pracy) na studia zachęcał do zwiększenia „oferty”.
Jednocześnie był to przejaw oczekiwanej demokratyzacji, uwolnienia szkolnictwa wyższego spod (poza przywołanymi dwoma wyjątkami, przy czym jeden
z nich też należał do struktur partyjno-państwowych) monopolu państwa.
Zwiększony dostęp do kształcenia na poziomie wyższym spełniał pragnienia
wielu – przede wszystkim młodych – osób. Co więcej – wobec trudności na rynku
pracy spora grupa osób postanowiła przetrwać (odroczyć zmierzenie się z tymi
trudnościami) na studiach, licząc na zwiększenie swoich szans zawodowych po
ukończeniu studiów. Takie zachowania przejściowo łagodziły niezadowolenie
z kłopotów na rynku pracy. Wreszcie, o czym też trzeba pamiętać, zgody na powstawanie nowych (głównie niepublicznych) uczelni stwarzały nauczycielom
akademickim możliwości pracy i zwiększania własnych dochodów. Bez angażowania środków z budżetu państwa (budżetu wówczas wątłego) umożliwiano
poprawę standardu życia zazwyczaj krytycznej i często skorej do protestów grupie społecznej. Utworzenie nowych uczelni – o czym również należy wspomnieć
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Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa 1992.
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Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa 2011.
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Szkoły wyższe i ich funkcjonowanie w 2010 r., GUS, Warszawa 2011, s. 26.
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– w niemałej liczbie środowisk lokalnych, przyczyniło się do aktywizacji tych środowisk, stworzenia miejsc pracy (zakwaterowania, wyżywienia itp.), ożywienia
działalności bibliotek, reaktywowania rozmaitych form aktywności kulturalnej.
Zapewne można przytoczyć i inne powody sprzyjania tworzeniu nowych
uczelni, inne oczekiwane i wydarzające się skutki. Pozostaje pytanie, czy wszystko
to działo się jako wynik strategii służącej szkolnictwu wyższemu i pożądanym
efektom działalności tego szkolnictwa.
Ilościowy wzrost liczby uczelni i studentów szybko poprawił statystyki –
współczynniki skolaryzacji. Jednakże żywiołowo dokonujące się procesy nie
były przygotowane pod względem kadrowym, a także infrastruktury odpowiedniej dla środowisk akademickich. Szczególnie rażące były braki kadrowe. Pięciokrotnemu wzrostowi liczby studentów towarzyszył w latach 1990–2010 zaledwie
nieznacznie większy niż półtora raza wzrost liczby nauczycieli akademickich.
Przypomnieć warto, że w roku akademickim 1990/1991 pracowało 64 454 nauczycieli akademickich, a w roku 2010/2011 pracowało około 103,5 tysiąca
nauczycieli akademickich – pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełnozatrudnionych12. Dane te dotyczą jednak liczby etatów, a nie
liczby zatrudnionych osób. Ponieważ spora grupa nauczycieli akademickich była
zatrudniona więcej niż na jednym etacie, to w rzeczywistości liczba nauczycieli
wzrosła nieznacznie. Dodać trzeba, że niektórzy nauczyciele akademiccy mieli
zatrudnienie w kilku uczelniach, a „rekordziści” nawet w kilkunastu. Ich zaangażowanie w pracę na rzecz uczelni okazywało się niewielkie. Wszystko to,
rzecz jasna, nie sprzyjało jakości kształcenia.
W kolejnych latach malała i nadal maleje liczba studentów. Spowodowane
jest to falą niżu demograficznego obejmującego roczniki w tzw. wieku studenckim/akademickim. Poczynania oszczędnościowe z tym związane prowadzą do
ograniczenia zatrudnienia, rezygnacji z poprawy warunków pracy i studiowania. Trudności dotyczą głównie uczelni niepublicznych, które nie mogą liczyć na
wsparcie z budżetu państwa. Następuje likwidacja uczelni. Rozwiązuje się szkoły
wyższe z powodu braku środków na prowadzenie studiów albo – co również
się zdarza – przejęcia przez założyciela kapitału i innych dóbr zgromadzonych
w wyniku działalności uczelni. Nie liczą się względy społeczne, dobro studentów, dorobek uczelni. Daje znać o sobie wolnorynkowe, biznesowe podejście do
uczelni. Pogarszanie się warunków funkcjonowania, a tym bardziej likwidacje
szkół wyższych, niekorzystnie odbija się w środowiskach lokalnych, które po
okresie ożywienia, przejawach aktywizacji w wielu obszarach życia, spełnianiu
edukacyjnych i kulturalnych aspiracji, przeżywają załamanie rozbudzonych
aktywności, rozczarowanie.
12
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Doświadczenia ćwierćwiecza, w którym szkolnictwo wyższe przeżyło niezwykle szybki i znaczny rozwój czy raczej wzrost ilościowy, nie skłaniają do
uznania, że wzrostowi temu towarzyszyła poprawa jakości kształcenia. Przeciwnie – wiele uczelni, szczególnie tych utworzonych w ostatniej dekadzie ubiegłego
wieku, nie było w stanie sprostać standardom akademickim właściwym szkołom
wyższym, standardom zbliżonym do tych, które wyznaczają działalność uczelni
uniwersyteckich (typu uniwersyteckiego). Liczne symptomy podają w wątpliwość wartość kształcenia w szkołach o profilu zawodowym. Przyczyn słabości
jest wiele – od braków kadrowych, marnego wyposażenia uczelni, złych programów i błędów realizacyjnych, po oderwanie od najnowszej wiedzy, techniki
i technologii, praktyki. Swoistym grzechem pierworodnym było zdanie się na
żywiołowe odruchy edukacyjnego rynku. Uwolnienie żywiołu masowego dostępu
– bez przygotowania do sprostania temu żywiołowi i bez prób rzeczywistego
oddziaływania i kontroli nad biegiem spraw – okazało się zabiegiem o wątpliwej
wartości.
Ten osobliwy eksperyment społeczno-edukacyjny, jak każde zjawisko społeczne, zapewne w niektórych środowiskach, uczelniach, przyniósł pozytywne
rezultaty. Jeśli tak, to stało się to dzięki mądrości danej społeczności – pomimo
raczej beztroskiego podejścia polityków (w tym polityków odpowiedzialnych za
edukację, szkolnictwo wyższe). Niestety, wiele – z pewnością zbyt wiele – jest
przykładów świadczących o znacznym obniżeniu jakości kształcenia i słabym
przygotowaniu absolwentów do pracy i społecznego funkcjonowania. Dotyczy
to m.in. absolwentów studiów przygotowujących do zawodu nauczycielskiego
i zawodów pokrewnych. Gwałtownemu i pod różnymi względami ponad sensowną miarę wzrostowi ilościowemu nie towarzyszyło – w masowej skali –
utrzymanie wysokiej jakości. Wypada wierzyć, że kontakt studentów, nawet
z marnym środowiskiem uczelnianym, przyniósł jakieś dobro i okaże się pożyteczny w przyszłości. Lepiej jednak byłoby zdawać się nie tylko, czy nie przede
wszystkim, na pedagogiczny optymizm, ale głównie na dobre przygotowanie
absolwentów szkół wyższych.

Czas na większą troskę o jakość kształcenia
w warunkach masowego szkolnictwa
Masowe kształcenie w szkołach wyższych sprawiło, że – po upływie lat od propozycji modelu zróżnicowanego szkolnictwa wyższego – nastąpiło zróżnicowanie
szkół. Nadal jednak niezbyt klarowne są rozstrzygnięcia programowe i realizacyjne skojarzone z przyjętymi kategoriami uczelni. O formalnym typie uczelni
304 (np. uniwersyteckim, uniwersytetu kierunkowego, akademii, szkoły zawodowej
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I° i II°) przesądzają stan kadrowy, struktura uczelni i nabyte uprawnienia – głównie naukowe. Są to sprawy ważne, ale dotyczące w przeważającej mierze formalnie potwierdzonej kondycji naukowej danego środowiska. Mniejsze znaczenie
odgrywają sprawy kształcenia studentów – programy, metody, związki badań
naukowych i dydaktyki itp. Troska o jakość kształcenia spadła na uczelnie. Zewnętrzne formy kontroli są raczej pozorne, bo jakość tę ocenia się głównie na
podstawie dokumentacji (kontrolujące zespoły mają bardzo ograniczoną wiedzę
o poziomie zajęć, podstawową wiedzę o jakości studiów opierają na przeglądzie
wybranych prac dyplomowych).
Troskę o jakość kształcenia należy w większym stopniu ukierunkować na
sprawy dotyczące właśnie kształcenia i uzyskiwanych efektów. Wymaga to
m.in. określenia i wypełniania podstawowych funkcji i zadań, programów (w tym
określenia kanonów stanowiących rdzeń treści kształcenia oraz treści programowych przez środowisko uczelni), związków z najnowszą wiedzą, badaniami
oraz praktyką, metod i form kształcenia, kształtowanych i nabywanych kompetencji i kwalifikacji. Trudne to i dla wielu kłopotliwe, ale potrzebne, jeśli masowe
kształcenie ma zachować (odzyskać?) wysoki poziom.
W zróżnicowanym szkolnictwie, oczywiście, różny powinien pozostać zakres samodzielności i swobody w określaniu oraz realizowaniu spraw kształcenia.
Oferty edukacyjne już są różne w poszczególnych uczelniach (typach uczelni),
ale wskazane wydają się o wiele silniejsze związki np. uniwersytetów z instytucjami badawczymi czy – coraz częściej działającymi – różnymi badawczymi
zespołami, grupującymi specjalistów z wielu ośrodków i zajmujących się rozmaitymi specjalnościami, a wyższych szkół o charakterze zawodowym z przyszłymi
pracodawcami, przedsiębiorstwami, instytucjami, ogólnie ujmując – praktyką.
Możliwości poprawy jakości kształcenia należy dostrzegać w kooperacji
uczelni. Dotąd, o czym była już mowa, gwałtowny wzrost liczby uczelni i studentów oraz warunki funkcjonowania szkolnictwa wyższego skłaniają do spostrzegania tego szkolnictwa jako obszaru wolnorynkowej rywalizacji. Konkurencja,
współzawodnictwo są potrzebne. Warto jednak o szkolnictwie wyższym myśleć
także inaczej – jako o czymś, co stanowi społeczne dobro, szansę rozwoju poszczególnych ludzi i rozwoju społeczeństw, szanse wzbogacenia kapitału społecznego. Pożądane i pożyteczne wydają się zatem rozmaite formy współpracy
uczelni publicznych i niepublicznych, uniwersytetów i szkół zawodowych itd.
Czy nie jest godna zachęt i wysiłku współpraca np. uczelni typu uniwersyteckiego
z przeważnie niewielkimi szkołami niepublicznymi? Te pierwsze mogłyby (powinny?) przyjmować patronat naukowy w zakresie badań, dbałości o poziom
kształcenia. Ważny byłby udział w kształceniu kadry, w rozwoju lokalnych środowisk kulturalnych, oświatowych i innych. Uczelnie niepubliczne czy publiczne
szkoły zawodowe, działające w swoich środowiskach, mogą organizować i uczestniczyć w badaniach interesujących społeczność uniwersytecką. Naturalnym 305
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zjawiskiem powinno być zatrudnienie w obu uczelniach – ze wspólną odpowiedzialnością za jakość pracy, jakość kształcenia13. Takie formy współpracy – wciąż
nieliczne – już zdarzają się, ale nie stają się normą.
Spośród wielu spraw, oddziałujących na jakość kształcenia, wymienię
jeszcze jedną. W uczelniach – szczególnie o charakterze uniwersyteckim – od lat
panuje osobliwe pomieszanie wymagań naukowych i obowiązków dydaktycznych. Podstawą zatrudnienia jest pensum godzin dydaktycznych, natomiast losy
zawodowe zależą od awansów naukowych. Nauczyciel akademicki, jeśli chce
spełnić stosowne wymagania i otrzymywać kolejne angaże, powinien skupić się
na uzyskiwaniu kolejnych stopni naukowych, aż wreszcie tytułu naukowego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jego działalność jest oceniana według
systemu punktowego. Zabiega więc o te punkty, stara się o granty (nie jest najważniejsze, żeby były to granty wartościowe poznawczo – ważne, żeby je uzyskać,
otrzymać pieniądze dla uczelni oraz mieć w nagrodę punkty); jeżeli w grancie
uczestniczą osoby z innych ośrodków (najlepiej zagranicznych), to można poznać inne środowiska (często bardziej atrakcyjne pod względem turystycznym,
kulturowym niż naukowym). Wyzwaniem staje się opublikowanie własnej pracy
w czasopiśmie, które znajduje się na liście czasopism „punktowanych”. Znany
jest spory rejestr zabiegów umożliwiających udane „zbieractwo punktów”.
Wysiłek jest kierowany na gromadzenie punktów – mniej na oryginalność, nowe
ustalenia, twórcze rozwiązania. Ważna jest liczba gromadzonych punktów.
Jeszcze niedawno warunkiem otrzymania tych upragnionych punktów było napisanie i opublikowanie np. tekstu zawierającego 40 tysięcy znaków. Następnie
uznano, że wystarczy 20 tysięcy znaków. To był jeden z absurdalnych warunków, absorbujących umysł autora. W konfrontacji z tym światem pozorowanej
troski o jakość uprawianej nauki i naukowy rozwój kadry nikłe mogą wydawać
się sprawy kształcenia studentów. To również wymaga sensownych rozwiązań14.
***
Przedstawione przykłady rozdźwięku między ilościowym wzrostem szkolnictwa
wyższego a jakością kształcenia (czy – szerzej – funkcjonowania szkół wyższych)
są ilustracją marnowania szans, jakie wiązano i wciąż wiąże się z szerokim dostępem do szkół wyższych. W naszym kraju nadal działa kilkaset uczelni. Najwyższy czas, żeby, odrzucając pozory, rzeczywiście zadbać o wysoki poziom
kształcenia, a także o kondycję nauki. W kształtującym się globalnym społeczeństwie wiedzy staje się to sprawą szczególnie ważną, zapewne określającą losy
przyszłych pokoleń.
Por. T. Lewowicki, O modelu szkolnictwa wyższego – uniwersytecka tradycja, przemiany, problemy i sugestie rozwiązań, „Ruch Pedagogiczny”, 2012, nr 4.
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SZKOLNICTWO DO NAPRAWY
PO DWÓCH DEKADACH REFORM.
PRÓBA DYSKUSJI
Przedmowa
Tekst ten ma dwie części. Część pierwszą stanowi wprowadzenie do dyskusji
nad najpilniejszymi kwestiami naprawy systemu edukacji w Polsce. Był to najpierw zarys wykładu dla I roku studentów zaocznych III stopnia, czyli studium
doktoranckiego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej z października 2012 roku.
Następnie był to zarys referatu na wspólnej konferencji komitetów PAN: Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” i Komitetu Nauk Pedagogicznych na początku
2013 roku, następnie opublikowany w czasopiśmie Komitetu Prognoz „Przyszłość – Świat – Europa” 2013, nr 1. Po wspomnianym wykładzie doktoranci
DSW przedyskutowali w grupach poszczególne dylematy, które zostały sformułowane w końcowej części wykładu.

I. Pilne kwestie naprawcze
Wprowadzenie. Ważne wezwanie do przemyśleń zasadniczych, całościowych
i głębokich zmian całkowitego systemu edukacji w Polsce zawiera stanowisko
Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk sformułowane
w Raporcie –„Polska 2050”1 . Autorzy tego raportu – po gruntownych studiach
Raport – Polska 2050. Zespół autorsko-redakcyjny: M. Kleiber, J. Kleer, A.P. Wierzbicki,
G. Galwas, L. Kuźnicki, Z. Sadowski, Z. Strzelecki, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy
Prezydium PAN, Warszawa 2011.
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i ekspertyzach szczegółowych – uznali, że realizacja scenariusza rozwoju Polski,
pozwalającego na stopniowe zbliżanie się naszego poziomu cywilizacyjnego
i jakości życia do społeczeństwa Europy Zachodniej, wymaga wielkiego i zbiorowego wysiłku Polaków w okresie najbliższych kilku dziesięcioleci. Jednakże najtrudniejszą do przełamania barierą długookresową są przemiany w systemie
kulturowym2, którego składniki wywodzą się z cywilizacji agrarnej, mają swoją
otoczkę w anarchizującej demokracji szlacheckiej, wsparcie zaś w silnych wpływach tradycjonalistycznego Kościoła katolickiego, w braku zaufania do instytucji
państwa, w akceptacji egalitaryzmu socjalistycznego, niechęci do innych, w celebrowaniu wspomnień, zarówno zwycięstw, jak i klęsk, w niedostatecznej umiejętności wspólnego działania oraz w niskim kapitale społecznym3.
Piotr Sztompka i Krzysztof Frysztacki we „Wprowadzeniu” do zbiorowej
diagnozy Polska na początku XXI wieku4 znacznie poszerzyli listę patologii, które
pozostawił po sobie w kulturze Polaków okres Polski Ludowej. Dotyczą one
kultury ekonomicznej, prawnej, politycznej, organizacyjnej, technologicznej,
ekologicznej i kultury dyskursu życia codziennego.
Komitet Prognoz uznał w swoim Raporcie, że zminimalizowanie dystansu
poziomu rozwojowego Polski zależy od zmiany owych barier w systemie kulturowym, a „najbardziej efektywny i długofalowy jest nowoczesny system edukacyjny”, który musi charakteryzować się ciągłością i wewnętrzną spójnością
– od przedszkola po studia wyższe. „Jest to wymóg jego efektywności, ale i konieczność…5. Prezes Akademii prof. Michał Kleiber powtórzył i uwypuklił takie
stanowisko w późniejszych publikacjach6 .
Takie powiązanie zmniejszenia zapóźnienia poziomu cywilizacyjnego Polski
z zasadniczą zmianą systemu edukacji oznacza, że centralna kwestia rozwoju
naszego kraju ma charakter pytania pedagogicznego: „Jak pomóc Polakom
ukształtować się we wspólnotę osób autonomicznych, zdolnych nie tylko do indywidualnego radzenia sobie ze splątanymi i szybkimi zmianami ponowoczesności, ale zarazem do współdziałania na wszystkich poziomach na rzecz
zbiorowej wizji rozwoju, zachowującego tożsamość narodową, ale też włączającego nas do wspólnot międzynarodowych?”.
Kraj różnych kultur. Warto zauważyć, że zarówno przesłanka tego przesunięcia kwestii rozwoju naszego kraju ku zmianie systemu barier kulturowych
2

Tamże, s. 113.

3

Tamże, s. 114.

4
P. Sztompka, K. Frysztacki, Wprowadzenie, w: Polska na początku XXI wieku. Przemiany kulturowe i cywilizacyjne, K. Frysztacki, P. Sztompka (red.), Komitet Socjologii PAN, Warszawa 2012.
5

Raport – Polska 2050, dz. cyt., s. 116.

6

Na przykład: M. Kleiber, Edukacja, nauka i kultura, „Nauka”, 2012, nr 3.
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poprzez odmieniony system edukacji, jak i nadzieja na to, że edukacja może
sobie z tym poradzić, nie są bezdyskusyjne, zarówno z perspektywy politycznej
(dla prawicy trwałość tradycji jest gwarantem tożsamości narodowej), antropologicznej (kultura jest trwała i nie podlega wartościowaniu, a edukacja formalna
i zorganizowana jest działaniem na rzecz jej przyswojenia), jak wreszcie z perspektywy socjologicznej, do której tu sięgniemy.
Przede wszystkim Polacy żyją w różnych kulturach. Nasze badania podłużne7,
w których prześledziliśmy losy edukacyjne, życiowe i zawodowe pokolenia popaździernikowego (rocznik 1957), wykazały, że – po pierwsze – ludzie edukacyjnej klęski (analfabeci i półanalfabeci funkcjonalni), silnie uwarunkowanej
niekorzystnym poziomem kapitałów kultowych i materialnych rodzin pochodzenia, nie tylko mają niski status materialny i społeczny, krótko pracują, stając się
zależni od opieki państwa (mieszkania, renty, opieka zdrowotna), lecz także są
wyłączeni z jakiejkolwiek kultury, choć są podatni na sterowanie zewnętrzne,
a zarazem żywią resentymenty do okresu PRL (pełne zatrudnienie, relatywnie
wysokie płace, liczne przywileje socjalne). Po drugie – ludzie edukacyjnego sukcesu zdecydowanie przekraczają wyliczone tu negatywne stereotypy polskie, są
dobrze wykształceni, samodzielni materialnie i intelektualnie, są aktywni kulturalnie, pracują ciągle nad swoim rozwojem profesjonalnym. Kierunki zmian
systemowych w Polsce (demokracja, kapitalizm, otwarcie na świat) uważają za
słuszne, choć nie akceptują konkretnych rozwiązań politycznych, nie żywią szacunku do aktualnych instytucji państwa, dla aktywności publicznej Kościoła i nie
są aktywni politycznie. Ci drudzy, w przybliżeniu z krańcowo odmiennej ćwiartki
sukcesów edukacyjnych, mimo że są beneficjentami systemu edukacji, nie ufają
instytucjom państwowego szkolnictwa i nie chcieliby powierzyć im losów własnych dzieci.
Warto też podkreślić, że następne pokolenie przyjęło te zachowania, nawyki i style życia8. Zatem adresaci i podmioty postulowanej zasadniczej zmiany
systemowej w edukacji są bardzo zróżnicowani, żywią odmienne zbiorowe przekonania (przedstawienia zbiorowe, illusio, zbiorową podświadomość), habitusy,
nawyki, poziomy i style życia. Wykluczeni z kultury żyją obok „odgrodzonych
intelektualistów” (termin H.A. Girouxa). W edukacji wymagaliby oni odmiennych podejść.
Z. Kwieciński, Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości, Wydawnictwo Naukowe
UMK, Toruń–Olsztyn 2002, przedruk w: Z. Kwieciński, Pedagogie postu, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2012.

7

R. Borowicz, G. Krzyminiewska, K. Szafraniec, Młodzi dorośli – paradoksy socjalizacji i rozwoju.
IRWiR PAN, Warszawa 1991; K. Szafraniec, Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
Warszawa 2011.

8

310

S zkolnictwo do naprawy po dwóch dekadach reform . . .

Stan edukacji. Osobnym problemem jest obecny stan edukacji w Polsce.
Chaotyczna, upartyjniona, krótkofalowa, pozbawiona spójności i konsekwencji
polityka edukacyjna jest rozczłonkowana, sprzeczna z konstytucyjnymi zasadami
demokracji, pomocniczości, równości szans, rozdziału państwa i Kościołów.
Nie istnieje właściwie całościowa polityka edukacyjna państwa, poszczególne
podsystemy są dysfunkcjonalne, sterowane są skrajnie centralistycznie przez
niekompetentnych polityków kadencyjnych i przez quasi-rynek edukacyjny9.
Towarzyszą temu silna rozbieżność profili kształcenia z potrzebami rozwojowymi społeczeństwa i rynku pracy10 oraz nieustanna tendencja do powielania
i powiększania nierówności społecznych w oświacie, segregacje społeczne uczniów
szkół formalnie jednolitych, co przesłania propaganda „entuzjastów edukacji” rzekomego sukcesu w PISA11.
Doprowadzono do umasowienia fikcyjnego wykształcenia wyższego, w którym dyplomy nie mają pokrycia ani w kompetencjach legitymizujących je kadr,
ani w kompetencjach absolwentów. Przełamanie kształcenia akademickiego na
trzyletnie „studia” zawodowe i dwuletnie „studia” drugiego stopnia doprowadziło de facto do samobójstwa uniwersytetów, co samo w sobie jest problemem
wartym zbadania i zrozumienia, choć nie do usprawiedliwienia.
W szkolnictwie, a tym bardziej w publicznych środkach masowego oddziaływania, nie dysponujemy koncepcją wychowania, koncepcją nowoczesną i odpowiadającą wyzwaniom przyszłości, mimo ogromnej masy skumulowanych
zapór zbiorowej mentalności i nawyków Polaków, z których najsilniejsze zdają
się: niezdolność do współpracy, bierność obywatelska, brak umiejętności samodzielnego, krytycznego i kreatywnego myślenia, a także nieprzestrzeganie reguł
przyzwoitości w relacjach społecznych.
Przeżywamy kryzys rodzicielskiego rozumu: dojrzałe pokolenia nie troszczą się o los swoich młodych (spoza rodzinnego gniazda), po raz pierwszy
możemy mieć do czynienia z „wyrzuconym pokoleniem”12.
B. Śliwerski, Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP, WAiP,
Warszawa 2009.

9

10
S.M. Kwiatkowski, Dostosowanie, struktura i treści kształcenia zawodowego do rynku pracy
w kontekście zmian w systemie edukacji, IBE, Warszawa 2013; S.M. Kwiatkowski, Kształcenie
zawodowe. Wyzwania, priorytet, standardy, IBE, Warszawa 2008.

R. Borowicz, Nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia, Wszechnica Mazurska,
Olecko 2000; R. Dolata, Szkoła – segregacje – nierówności, Wydawnictwa UW, Warszawa 2008;
J. Domalewski, P. Mikiewicz, Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym, IRWiR PAN, Warszawa 2004; A. Sadownik, Na rozstajnych drogach. Studium etnopedagogiczne kontrastowych
karier szkolnych młodzieży, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2011.

11

Z. Bauman, O edukacji – rozmowy z Ricardo Mazzeo, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław
2012.
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Pilne kwestie naprawcze. Są jednak krytyczne stany i aspekty edukacji,
które nie mogą czekać wiele lat na ich rozwiązanie, bądź to ze względu na ich
sprzeczność z ustawą zasadniczą, bądź to ze względu na skalę już teraz widocznych wielkich szkodliwości. I takie właśnie stany i procesy, wymagające działań
bez zwłoki, na rzecz edukacji i w edukacji nazywam tu pilnymi kwestiami naprawczymi. Ich wywołanie, wyliczenie, typologia i hierarchizacja nie są możliwe
do wykonania przez jednego autora. Nie mam i ja takich aspiracji i kompetencji.
Oto przykłady (tylko przykłady) takich pilnych kwestii naprawczych, wymagających wszak dyskusji.
•C
 zy możliwe jest powszechne przedszkole (a ściślej: powszechna opieka
nad dziećmi w wieku przedszkolnym o rozwiniętej funkcji wyrównawczej
i integracyjnej)?
•C
 zy od zaraz możliwa jest zmiana szkolnych, masowo stosowanych metod podających na indywidualne i zespołowe metody aktywne, badawcze,
krytyczne i dialogowe?
• J ak przejść od szkolnej kultury zapamiętywania i kolekcji13 do kultury
rozumienia i narracji14)?
• Jak zmienić kulturę rywalizacji i konkurencji na kulturę współdziałania,
ćwiczenie odpowiedzialności, szacunku dla wszelkich odmienności, wsparcia słabszych?
• Czy do treści wiedzy szkolnej możliwe jest wprowadzenie dzieł współczesnej kultury światowej i dyskusje nad zasadniczymi problemami współczesności?
• Czy uprawnienia do kształcenia nauczycieli można ograniczyć tylko do
najlepszych ośrodków akademickich, z wybitną kadrą i szkołami doświadczalnymi?
• Czy do treści kształcenia nauczycieli można wprowadzić najnowsze
osiągnięcia filozofii wychowania, psychologii rozwojowej i kulturowej,
nowoczesnej dydaktyki i technologii, krytycznej socjologii edukacji i pedagogiki humanistycznej?
• Czy szkoły mogą stać się ośrodkami uczenia się przez całe życie i to ze
wszystkich źródeł, a zarazem ośrodkami sportu i turystyki?
• Czy można zmienić zasadniczą rolę egzaminów zewnętrznych z rankingowo-sortującej wobec absolwentów danego szczebla na diagnostyczną,
stymulującą i wyrównawczą wobec szkół opuszczanych przez uczniów
i szkół ich przyjmujących?
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B. Bernstein, Odtwarzanie kultury, PIW, Warszawa 1990.

14

J. Bruner, Kultura edukacji, TAiWPN Universitas, Kraków 2006.
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• Czy i jak można zmienić procesy decyzyjne, ewaluacyjne i kontrolne z centralnych na stanowione społecznie przez oddolne podmioty edukacji oraz
oparte na umowach pomiędzy nimi?
•C
 zy i w jakim trybie można zmienić konfesyjne wychowanie na lekcjach
religii w akademickie nauczanie o religiach i kulturach świata, w szkołach
neutralnych światopoglądowo?
• J ak odbudować systemy kształcenia zawodowego po każdym szczeblu
kształcenia ogólnego i przy zmianie zawodu?
•C
 zy i jak odwrócić obecny układ kształcenia uniwersyteckiego, tak by
studia były najpierw szerokodziedzinowe, potem kierunkowe, a następnie zawodowe (jak studia prawnicze czy medyczne)?
•C
 zy możemy już podjąć dyskusję o równoprawności wszelkich form studiowania, równoprawności akademickich szkół publicznych i niepublicznych oraz o powszechnej odpłatności za studia (przy wydatnym udziale
państwa i zmianie przepisów o tanich kredytach oraz o ulgach podatkowych, darowiznach i zapisach na rzecz uczelni)?
• Czy wyższe uczelnie mogą stworzyć sieć uniwersytetów dla dzieci i sprzęgniętych z nimi uniwersytetów dla rodziców?
• Jak doprowadzić do jednolitych reguł nostryfikacji zagranicznych dyplomów akademickich wszystkich poziomów oraz do likwidacji jakiejkolwiek automatycznej ich uznawalności?
• Czy i jak doprowadzić do rezygnacji z legitymizowania uprawnień szkół
wyższych przez emerytów i niekompetentnych nauczycieli zagranicznych?
• Czy – przy poszanowaniu autonomii szkół akademickich, akademii i instytutów badawczych oraz zasady wolności badań naukowych – można
zrezygnować z centralnych urzędów zarządzających szkolnictwem
wyższym?

II. Refleksyjni studenci o zmianach
w szkolnictwie
W trakcie zajęć z uczestnikami I roku studiów zaocznych III stopnia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej zapowiedziałem ich dyskusję po moim wykładzie na temat
pilnych kwestii naprawczych systemu szkolnego w Polsce. Zarys tego wykładu
studenci mogli uważnie śledzić na swoich laptopach. W wersji wygłoszonej miał
on nieco większe rozmiary, odwołania do literatury i przykłady z badań empirycznych. Po wykładzie słuchacze mieli trzy godziny „lekcyjne” na dyskusję i jej
podsumowania. Wszystkich (27 osób) studentów podzieliłem na pięć grup,
w każdej był przewodniczący i sprawozdawca. Każda grupa otrzymała kilka 313
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dylematów do dyskusji. Oczywiście studenci zostali poinformowani, że ich wypowiedzi w dyskusji zostaną zapisane anonimowo i nie będą oceniane. Po zakończeniu dyskusji w grupie sprawozdawca uzgodnił zapis zgłoszonych propozycji,
następnie przewodniczący grup przekazali teksty sprawozdawcy głównemu,
którym była Ewa Rozkosz. Ona z kolei scalone protokoły przekazała wszystkim
uczestnikom dyskusji i mnie. Warto dodać, że uczestnicy tej dyskusji – doktoranci
Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW – byli po różnych kierunkach studiów, przeważnie niepedagogicznych i w różnym wieku, pracujący w różnych zawodach.
Zapis tych dyskusji był ujęty w punktach i nie był uporządkowany. W niektórych grupach dyskutowano o kwestiach wykraczających poza wskazane dylematy.
Oto niektóre opinie.
Potrzebna jest zmiana kanonu kształcenia kulturowego (język polski, historia
najnowsza, teologia, plastyka, muzyka, obronność, wychowanie obywatelskie)
na rzecz intensywnego pozyskiwania wiedzy o współczesnej Europie i o świecie,
nacisk na języki obce (przynajmniej jeden na poziomie biegłości, przynajmniej
jeden blok nauczania w języku obcym), o różnych kulturach i odmiennych poglądach oraz punktach widzenia, przy rezygnacji z nostalgicznych, ksenofobicznych mitów i z formacji jednowyznaniowej („wyprowadzić religię ze szkół”).
Nowoczesne nauczanie matematyki i informatyki.
Niezbędne jest kształtowanie myślenia dialogicznego, krytycznego i zdolności twórczych, kształcenie umiejętności samodzielnego uczenia się z różnych
źródeł z rozwiniętym tutoringiem i indywidualnym doradztwem uczenia się.
Programy wychowania do autonomii i współdziałania, otwartości na różnice,
tolerancji, odpowiedzialności, do zaangażowanego obywatelstwa, do współtworzenia przyzwoitego społeczeństwa kulturalnych Polaków.
Potrzebna jest zmiana w doborze treści kształcenia z profilu historycznego,
na rzecz szerokiego kontekstu „aktualnego” (od środowiska bliskiego do coraz
szerszych kręgów geograficznych, kulturowych i historycznych). Wprowadzenie
treści o charakterze „ogólnoeuropejskim”. Upowszechnianie filozofii i logiki.
Dobór treści zgodnie z potrzebami rynku pracy. Małoliczne klasy, laboratoria,
współpraca z ośrodkami badawczymi i naukowymi, dostępne wszelkie biblioteki,
praca grupowa, metoda projektów. Współpraca nauczycieli i dzieci z różnych
państw i uczenie się wzajemnie od siebie. Angażowanie uczniów w działania na
rzecz wspólnoty lokalnej.
Powszechnie dostępne przedszkole wyrównawcze. Powrót do struktury
szkolnictwa: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum lub technikum, rozwinięta sieć szeroko profilowanego szkolnictwa zawodowego. Limitowania miejsc
w liceach i na studia wyższe. Studia wyższe trójstopniowe (2 + 3 + 4): dziedzinowe, kierunkowe, zawodowe lub doktorskie.
Nowoczesne kształcenie nauczycieli i ich dokształcanie do zmiany sposobu
314 kształcenia przemawiającego do wyobraźni, wychowujących do poszanowania
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prawa, do zrozumiałego i przekonującego przekazywania treści zasad etycznych.
Dyskutowanie realnych i aktualnych dylematów moralnych, światopoglądowych,
politycznych, przy poszanowaniu autonomii wypowiedzi i poglądów. Współpraca
nauczycieli ze sobą, z rodzicami, ze środowiskiem, z zagranicznymi placówkami.
Wprowadzanie metod twórczego rozwoju. Podmiotowe traktowanie dziecka,
uznanie go jako kreatora rzeczywistości społecznej. Podążanie za głosem dzieci
w kreowaniu procesu edukacyjnego. Budowanie autorskich programów nauczania i wychowania.
Potrzebna jest elastyczna współpraca rynku pracy ze szkolnictwem.
***
I oto mamy programy naprawcze. To tylko część wypowiedzi studentów
pedagogiki studiów III stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, z których większość jeszcze nie słyszała i nie czytała niczego o progresywizmie Johna Deweya
i rekonstrukcjonizmie Theodore’a Bramelda. Dowiedzieli się o tym miesiąc później z wykładu i lektur o współczesnych paradygmatach i ideologiach edukacyjnych.
Szkoda, że tak nie myślą reformatorzy szkolnictwa, tak migotliwie się zmieniający, że nie mają czasu na wsłuchiwanie się w oczekiwania społeczeństwa
i podobne sugestie („dyrektywy”) płynące z Unii Europejskiej. W natłoku referatów nie mieli też na to czasu uczeni w trakcie wspomnianej konferencji dwóch
komitetów PAN.
Wybitny znawca teorii planowych zmian w oświacie prof. Roman Schulz
napisał: „Potrzebna jest nam przeto teoria pedagogicznej ciemnoty, która ukazywałaby, jak powstaje i narasta pedagogiczna pospolita niewiedza, jak jest intelektualnie uprawomocniania, jak się rozpowszechnia w społeczeństwie, jak jest
«aplikowana» w praktyce i jak broni swego stanu posiadania”15.
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Od kilkunastu co najmniej lat trwa dyskusja, której uczestnicy starają się sformułować nową misję uniwersytetu. Podłoże tej dyskusji stanowią dokonujące
się w nieznanym dotąd tempie zmiany społeczne, obejmujące także instytucję
uniwersytetu, któremu przypisana jest funkcja związana z rozwojem człowieka
i tworzonej przez niego cywilizacji. Ośrodkiem tych dyskusji są środowiska akademickie, ale nie tylko. Podejmują ją dziennikarze, politycy, działacze oświatowi,
lecz także pracodawcy i przedstawiciele innych grup społecznych. Nie ma
przesady w stwierdzeniu, że temat pożądanego kształtu szkolnictwa wyższego
w Polsce stał się przedmiotem dywagacji ogólnospołecznych. Główny powód
dyskusji, a niekiedy ożywionych sporów związanych z funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego, można wyrazić pytaniem o to, czy dzisiaj – tak jak dawniej –
uniwersytet stanowi siłę sprawczą generowania postępu technicznego i zmian
rozwojowych, czy też zdolność tę utracił i należy przywrócić mu wiodącą rolę
w kreowaniu postępu. Pochodnymi wobec tego pytania naczelnego są zagadnienia dotyczące responsywności szkoły wyższej wobec tzw. potrzeb społecznych
operacjonalizowanych do różnych kategorii, najczęściej związanych z potrzebami
rynku pracy.
Troska o kondycję szkolnictwa wyższego w naszym kraju jest w pełni uzasadniona. Przeszło ono w horyzoncie jednego pokolenia szczególny wstrząs,
który zmienił jego kształt w sposób niemający odpowiednika na naszym kontynencie. Do czasu dokonanej w początkach lat 90. XX wieku transformacji systemowej w Polsce odnotowywany był bardzo niski wskaźnik scholaryzacji,
zarówno na poziomie licealnym, jak i na poziomie kształcenia wyższego. Dość
przypomnieć, że spośród niewielkiej grupy absolwentów liceów tylko 10–12%
było przyjmowanych na studia wyższe, co stawiało nas w Europie na przedostatnim, przed Albanią, miejscem pod względem odsetka osób posiadających 317
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wyższe wykształcenie. Można zrozumieć, choć niekoniecznie usprawiedliwić,
decyzję nowych władz, dotyczącą tworzenia warunków do upowszechnienia
szkolnictwa wyższego. Oznaczało to także konieczność zwiększenia dostępności
do uzyskania świadectwa maturalnego. Przyjęte rozwiązania doprowadziły do
osiągnięcia najpierw dostatecznie wysokiego wskaźnika scholaryzacji na poziomie matury, a następnie pięćdziesięcioprocentowego wskaźnika kształcenia
w szkołach wyższych. Wahadło wychyliło się w drugą stronę i ukształtowało
praktykę masowego kształcenia na poziomie wyższym. W kategoriach ilościowych dokonał się skok cywilizacyjny.
Można uznać, że dla kraju wymagającego wykonania skoku cywilizacyjnego
bez upowszechnienia edukacji skok taki jest niemożliwy. Polska późniejsza rzeczywistość tezę tę potwierdziła. Jako kraj i jako społeczeństwo w minionym
ćwierćwieczu uzyskaliśmy postęp gospodarczy niemożliwy do osiągnięcia bez
milionów wykształconych młodych ludzi, z których większość weszła na rynek
pracy z szerszą znajomością świata, nowymi – posiadającymi europejski wymiar
– kompetencjami, znajomością języka obcego, ale także nawiązanymi podczas
studiów zagranicznymi kontaktami, szerokim horyzontem postrzegania i oceną
rzeczywistości oraz inaczej kształtowanym obrazem świata. Jednocześnie zapłaciliśmy nieuchronną cenę umasowienia – zróżnicowanie jakości kształcenia,
która ostatecznie prowadzi w wymiarze powszechnym do jego obniżenia. Oceny
poziomu jakości kształcenia są tym ostrzejsze, im bardziej odnosimy je do standardów obowiązujących w przeszłości, kiedy na studia przyjmowano 10% wyselekcjonowanych kandydatów, z których niemała część traciła indeksy po pierwszym
roku pobytu w uczelni. Jednakże funkcjonujemy w innych warunkach i stosowane wcześniej kryteria posiadają status sentymentalny, stosowanie ich bowiem
w odniesieniu do współcześnie funkcjonującego uniwersytetu nie byłoby ani możliwe, ani właściwe. Wszak „Universitas” to powszechność, całość i wspólnota.
Historycznie terminem tym określano miejsce, z którego zawsze i dla wszystkich powinno emanować światło prawdy i wiedzy. Tworzyć więc należy takie
warunki, by owa prawda stała się dostępna dla wszystkich w wymiarze dla nich
możliwym do przyswojenia i włączenia do systemu regulującego własne postępowanie. Miejsce to jednak stanowi dopiero fundament, bo o tę wiedzę należy
dbać w taki sposób, by nieustannie ją zmieniać i rozwijać. Troska o rozwój „universitas” to zadanie nie tylko dla tworzącej ją wspólnoty, lecz także powinność
całego społeczeństwa zorganizowanego w państwo. Oznacza to w szczególności
konieczność odejścia od myślenia o tworzeniu jednolitego systemu edukacji na
poziomie wyższym i poszukiwaniu sposobów uniwersyteckiego kształcenia elit.
Tymczasem utrzymywana jest koncepcja, zgodnie z którą jedyną funkcją szkoły
wyższej jest produkcja kadr zawodowych. W tej koncepcji niemal nieobecne są
aspiracje poznawcze młodzieży stanowiące szczególnie cenny czynnik „…two318 rzenia społeczeństwa ludzi oświeconych, umiejących uczestniczyć w sterowaniu
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losami własnego kraju i rozumiejących wymagania cywilizacji globalnej, umiejących kształtować jakość życia przeciwstawioną powierzchownej egzystencji
konsumpcyjnej, powiązaną z twórczą pracą i wartościami kultury”1.
Tymczasem w naszym patrzeniu na powinności uniwersytetu jakże często
koncentrujemy się nadmiernie na użytkowych wartościach zdobywanej tam
wiedzy, zapominając o tym, że posiada ona dla człowieka wartość autoteliczną.
Używając metafory Zygmunta Baumana, można powiedzieć, że z pielgrzymów,
wiedzących dokąd i po co idziemy, przeistoczyliśmy się w turystów nastawionych na ciągłe poszukiwanie nowych wrażeń i przeżyć, wybierających z odwiedzanych miejsc jedynie to, co nam przypadnie do gustu. Ten stan rzeczy jest
rezultatem utrwalającego się przekonania społecznego, które funkcję edukacji
sprowadza do wyposażenia człowieka – przyszłego pracownika – w kwalifikacje
umożliwiające szybkie przystosowanie się do zmian i nowych potrzeb zatrudnieniowych. Takie myślenie jest pochodną uznania za główne zadanie społeczne
intensyfikacji wzrostu gospodarczego.
Nie sposób nie zauważyć, że w głównym nurcie dyskusji o kierunkach rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce giną te wymiary kształcenia, których realizacja prowadziła do uzyskania przez społeczeństwa naszego kontynentu tego,
co stanowi bodaj najważniejszy wyróżnik kultury europejskiej – refleksji humanistycznej podporządkowującej technikę i ekonomię celom wytyczanym przez
mądrość. Fundamenty dla takiej filozofii wychowania znajdujemy u podstaw
naszej cywilizacji. Wielu przedstawicieli różnych nurtów pedagogicznych z edukacją wiązało wręcz osiąganie i gruntowanie przez jednostkę istoty człowieczeństwa. Tymczasem z przyjętych priorytetów wynika, że to postęp zaczął być
traktowany jako wartość autoteliczna. Rozwiązania uznawane za postępowe nie
wymagają już żadnych dodatkowych uzasadnień. Antropomorficzny sposób postrzegania rzeczywistości, obecny nie tylko w wymiarze jednostkowym, lecz także
zakodowany w perspektywie społecznej powoduje, że niemal każda nowość,
zwłaszcza ta, która skutkuje zwiększeniem sprawności indywidualnej i grupowej oraz przynosi korzyści praktyczne, podnosi wygodę życia lub zwiększa zakres
naszego panowania nad otoczeniem, wartościowana jest zazwyczaj dodatnio i nie
skłania do głębszej analizy dalekosiężnych skutków tej nowości.
Nietrudno dostrzec, że w upowszechnionej edukacji europejskiej, a Polska
jest tego wyraźnym dowodem, dominują tendencje pragmatyczne, a nawet utylitarne, sprowadzające funkcję edukacji do realizowania celów zaspokajania potrzeb związanych z praktyczno-życiowym funkcjonowaniem jednostek, w tym
przygotowania do osiągania sukcesów na rynku pracy. Objawów takiego nastawienia znajdziemy niemało. Oto niektóre: „przedsiębiorczość” wyniesiona na
1

B. Suchodolski, Wychowanie mimo wszystko, WSiP, Warszawa 1990, s. 365.
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szczyt edukacyjnej troski, zanik czytelnictwa, ograniczanie przedmiotów „humanizujących” proces kształcenia. Inny wymiar takiego podejścia do zadań kształcenia znajduje swoje ujście w krytyce szkoły za jej oderwanie od praktyki, a nawet
w zarzucie, że polskie szkoły, w tym zwłaszcza szkoły wyższe, „produkują” bezrobotnych. Skrajne stanowisko wyraża skierowana do młodzieży wypowiedź
jednego z polityków, że szkoła zabiera uczniom najpiękniejsze lata ich życia.
Przyczyn takiego stanu rzeczy jest zapewne wiele. Nie sposób tutaj ignorować również doświadczeń przeszłych, kiedy to w świadomości młodzieży
gruntowane było przekonanie, że studia wyższe służą zdobywaniu dyplomu
zawodowego, pozwalającego uzyskać korzystną pracę i odpowiednio wysoki
status społeczny. Jednocześnie doskonale wiemy, że niemała część młodzieży
podejmując studia, kieruje się żywymi zainteresowaniami naukowymi. Widzimy
to my, nauczyciele akademiccy, pracując ze studentami psychologii, pedagogiki,
historii…, którzy wcale nie myślą o tym, że w przyszłości będą nauczycielami,
psychologami… Ich głównym dążeniem, a niekiedy marzeniem jest studiowanie
psychologii, historii, filozofii. Wstępując na uniwersytet, młodzież ta zostaje objęta kształceniem zorganizowanym na modłę szkoły, której absolwent powinien
uzyskać dyplom zawodowy. Poznaje więc dosyć luźno powiązane ze sobą dyscypliny wiedzy, które w sumie stanowią jakąś podbudowę dla przyszłej pracy
zawodowej. Taki model studiowania utrwala się, a decydenci zapowiadają, że
niebawem „zatrudnialność” absolwentów będzie stanowić znaczące kryterium
finansowania szkół wyższych. Nietrudno przewidzieć, jak zareaguje na takie
rozstrzygnięcia środowisko akademickie. Powstaną nowe standardy kształcenia,
lepiej dostosowane do potrzeb rynku pracy programy, a zainteresowania i pasje
naukowe młodzieży zostaną odsunięte na plan dalszy.
Nie można ignorować konieczności zaspokojenia potrzeb kadrowych generowanych przez rynek pracy. Od tego zadania nie może uchylić się i nie uchyla
szkoła wyższa. Jednakże w nowoczesnym społeczeństwie nie mniej ważne jest
pielęgnowanie zamiłowania do nauki. Podejmowane reformy kształcenia uniwersyteckiego w Polsce toną w niekonsekwencjach i rozwiązaniach sprzecznych.
Deklarowanym dążeniom do podniesienia rangi nauki towarzyszą projekty rozwiązań, pozwalających ministrowi zamykać kierunki studiów, których absolwenci
nie są oczekiwani przez rynek pracy. Jednocześnie dobrze wiadomo, że ustalony
dzisiaj kanon wykształcenia zawodowego stanie się nieprzydatny w przyszłości,
może nawet niezbyt odległej. Jaki więc będzie polski uniwersytet XXI wieku?
Czy i na ile studiowanie nauki inspirowane zainteresowaniem i zamiłowaniem
do odkrywania wiedzy o świecie poprzez uczestnictwo studenta w procesie badawczym stanie się zasadą, czy nadal będzie incydentem? Na ile można będzie
urzeczywistnić powszechnie akceptowaną, a nawet zalecaną relację „uczeń–
mistrz”? Nie mnożąc dalszych pytań, odnotujmy coraz wyraźniej brzmiące po320 stulaty uczenia się przez całe życie, znajdujące już dziś realizacje w postaci
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uniwersytetu otwartego, uniwersytetu trzeciego wieku czy też innych, pozaobligatoryjnych form podnoszenia kultury umysłowej. Te i podobne im formy będą
mogły zaistnieć pod warunkiem budzenia i podtrzymywania w procesie kształcenia, w tym zwłaszcza kształcenia akademickiego, potrzeb studiowania bezinteresownego, zaspokajającego intelektualne potrzeby osobiste.
Potrzeba takiego studiowania nie jest tylko znakiem naszych czasów. Niedostatek wykształcenia ogólnego wśród absolwentów szkół wyższych dostrzegł
w okresie międzywojennym Antoni Bolesław Dobrowolski, niezbyt popularny
wśród pedagogów geofizyk, lecz także naczelnik wydziału w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i twórca koncepcji ustroju szkolnego.
Przywołuję tego zapomnianego pedagoga ze względu na jedną z jego największych
idei wykształcenia ogólnego inteligencji. Idea ta w ujęciu autora przyjęła postać
Instytutów Wyższej Kultury Umysłowej (tzw. Universitas Rediviva). W 1935 roku
zamieścił w kwartalniku „Kultura i Wychowanie” pracę poświęconą szczegółowej prezentacji koncepcji wraz z podaniem ram programowych swojego projektu wykształcenia ogólnego na poziomie uniwersyteckim oraz uniwersytetów
ogólnokształcących dla inteligencji.
Swą koncepcję Dobrowolski opiera na przekonaniu, że szkoły wyższe łącznie z uniwersytetami stały się swoistymi wytwórniami specjalistów, szkołami
specjalności, a „inteligent albo zupełnie nie zdobywa wykształcenia ogólnego
(wypadek najczęstszy), albo jeżeli to czyni, to przygodnie i chaotycznie, bez systemu, bez planu, bez programu, bo przemyślanych i opracowanych systemów,
planów, programów nie ma”2.
Pomijam gorzkie słowa kierowane przez Dobrowolskiego pod adresem wykształcenia ówczesnej inteligencji. Zachowując pewne proporcje, znajdziemy
w jego ocenach wiele wspólnego ze współczesnymi narzekaniami na poziom
kultury umysłowej wielu absolwentów szkół wyższych (zanik kultury, wtórny
analfabetyzm, czytelnictwo ograniczone do wiadomości sportowych, ogłoszeń,
kalendarzy, plotkarstwo umysłowe).
Środkiem naprawy tego niekorzystnego stanu rzeczy ma być według Dobrowolskiego samokształcenie, realizowane w Instytutach Wyższej Kultury Umysłowej. Takie studia posiadają, według autora, przewagę nad wszelkimi odczytami,
przygodnie wysłuchanymi referatami, okazjonalnym zwiedzaniem muzeów,
lekturami popularnych wydawnictw, wynikającą z tworzonego w sposób przemyślany programu. Program ten powinien być realizowany w całości, nie zaś
we fragmentach. Znamienne jest tu nawiązanie do idei pansofii obejmującej,
w koncepcji Dobrowolskiego, całą cywilizację; ponieważ ma być pomocą do
2

A.B. Dobrowolski, Pisma pedagogiczne, PZWS, Warszawa 1958, s. 219.
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wykształcenia ogólnego, pełne treści objęte programem są adresowane do każdego ze słuchaczy Instytutu.
Nie będę charakteryzował przyjętego w listopadzie 1937 roku przez grupę
profesorów „Universitas Rediviva” programu kształcenia adresowanego do słuchaczy Instytutu Wyższej Kultury Umysłowej. Warto natomiast przywołać leżące
u podstaw tego programu założenia ze względu na ich wartość heurystyczną:
• realizacja programu powinna prowadzić do uzyskania przez uczestnika
ogólnej orientacji co do całości naszej cywilizacji – nie może być to suma
fragmentów;
• nabycie ogólnej kultury umysłowej nie jest luksusem, lecz jest koniecznością wynikającą z warunków współczesności. Projektowane studia nie są
nastawione na przekaz ciekawostek, interesującej i modnej wiedzy, lecz
wiedzy niezbędnej współczesnemu inteligentowi;
•u
 czestnictwo w oferowanych przez Instytut zajęciach to początek pracy
samokształceniowej, źródło motywacji i pomocy w studiach nad problemami współczesnej cywilizacji;
• s łuchacz powinien zdobyć wiedzę pewną oraz trening umysłowy poprzez
przyswojenie najlepszych wzorców myślenia;
• z arówno nauki przyrodnicze, jak i humanistyczne należy traktować jako
część kultury ludzkiej, będącej wytworem i obiektem poznania człowieka.
Wdrożenie idei Instytutów Wyższej Kultury Umysłowej napotykało liczne
przeszkody. Dobrowolski wymienia jednak dwie zasadnicze: z jednej strony postrzeganie siebie jako osoby posiadającej zadowalające wykształcenie ogólne,
z drugiej zaś lekceważenie znaczenia ogólnego wykształcenia dla rozwoju jednostki i społeczeństwa.
Nie popełniamy błędu twierdząc, że obie przeszkody nie ustąpiły do dzisiaj.
BIBLIOGRAFIA
Dobrowolski A.B., Pisma pedagogiczne, PZWS, Warszawa 1958.
Suchodolski B., Wychowanie mimo wszystko, WSiP, Warszawa 1990.
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PROF. ZW. DR HAB. EDYTA GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
W styczniu 2018 roku Profesor Stefan M. Kwiatkowski, Rektor Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, obchodzi jubileusz 70-lecia swoich urodzin.
Z okazji tego Święta dedykuję Panu Rektorowi miniaturkę pedagogiczną „Tabletowe
dzieci. Czyli o trudnych problemach wychowawczych, do których musi przygotować
się pedagogika”.
Na decyzji tej zaważyła seria wydarzeń. 30 maja 2017 roku w „Gazecie Wyborczej” wydrukowano obszerny tekst mojej rozmowy z Olgą Woźniak, którą zatytułowano „Tabletowe dzieci”. O znaczeniu problemów omawianych w niej najlepiej
świadczy to, że były one cytowane w większości telewizyjnych komentarzy prasowych. Odbierałam dziesiątki telefonów od babć i dziadków, zaniepokojonych stosowaniem tabletów i smartfonów w wychowaniu ich wnuków. Od tego czasu jestem
proszona o wygłaszanie referatów oraz pisanie artykułów o problemach edukacyjnych, z którymi trzeba będzie się borykać. Wszak tabletowe dzieci zaczynają już
uczęszczać do przedszkoli, a niebawem będą w szkole.
Doświadczając tak wielkiej atrakcyjności społecznej trudnych problemów
pedagogicznych „tabletowych dzieci” uznałam, że dedykowanie tej rozprawy Rektorowi Mojej Uczelni jest dobrym sposobem uczczenia Jego jubileuszu.
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TABLETOWE DZIECI,
CZYLI O TRUDNYCH PROBLEMACH
WYCHOWAWCZYCH, DO KTÓRYCH
MUSI PRZYGOTOWAĆ SIĘ PEDAGOGIKA1
W raporcie Fundacji Dzieci Niczyje2 oszacowano, że 64% polskich dzieci już w połowie pierwszego roku życia ma kontakt z tabletem i smartfonem. Na rosnącą
tendencję udostępniania małym dzieciom tych urządzeń wskazuje też raport3
Millward Brown Poland. Podano tam informację, że ponad 40% rocznych i dwuletnich dzieci w Polsce korzysta samodzielnie z tabletów lub smartfonów. W tej
grupie niemal co trzeci maluch ma do dyspozycji jedno z tych urządzeń codziennie lub prawie codziennie. Na podstawie badań4 przeprowadzonych w grupie
ponad 1200 matek przez grupę Research NK oszacowano, że 45% dzieci w wieku
od 1. do 3. roku życia korzysta z tabletu samodzielnie. W grupie 4–6-latków
z tego urządzenia korzysta już 75% dzieci, a wśród 7–10-latków – aż 92% dzieci.
Ustalono też, że 20% ankietowanych rodziców kupiło tablet do wyłącznej dyspozycji swojego dziecka, a 47% dla dziecka i innych domowników.

Co składnia rodziców do udostępniania tabletów
lub smartfonów niemowlakom i małym dzieciom?
Główną rolę odgrywają sugestie zawarte w telewizyjnych reklamach. Jedna z nich
pokazuje następujący ciąg wydarzeń: rodzina jedzie samochodem – na tylnym
1
W artykule tym korzystam z fragmentów wcześniej opublikowanych rozprawy: Telewizor
a dziecięca inteligencja. Rozmowa z prof. dr hab. Edytą Gruszczyk-Kolczyńską wykładowcą
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (w: M. Zdziarski, Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży. Rozmowy z ekspertami, Wydawnictwo Instytutu Łukasiewicza,
Kraków 2015). Także z fragmentów referatu To, co w mniemaniu dorosłych ma rozwijać dziecięce
umysły, niszczy je skutecznie. Czyli o konsekwencjach nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci
i korzystania z tabletów wygłoszonego na Międzynarodowej Konferencji z cyklu Osoba, interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, Akademia
Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 21–13 IX 2016.

Raport ten został opracowany dla Fundacji Dzieci Niczyje, por. https://prawy.pl/11222-naukowcy-ostrzegaja-tablet-wrogiem-dziecka/. Podkreśla się w nim, że gadżety typu tablet i smartfon osłabiają kontakty z bliskimi oraz rozwój zdolności do budowania więzi społecznych już u małych dzieci.

2

Podobne dane podane są na stronie http://www.polskieradio.pl/7/163/Artykul/1543650,
Homo-tabletics-nie-badz-tabletowym-rodzicem.

3

4

Na podstawie informacji podanych na stronie http://www.zabawkowicz.pl/zabawka/3660,

324 tablet-dla-dziecka-czy-warto.html.
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siedzeniu rozbrykane dzieci – miny rodziców wyrażają bezradność i zdenerwowanie
– mijają reklamę z napisem „Tablet za złotówkę” – każde dziecko dostało tablet i wpatruje się w jego ekran – jest cichutko – miny rodziców wyrażają radość, gdyż poradzili sobie z trudnym problemem wychowawczym. Po kilkakrotnym oglądaniu tej
reklamy (pokazywano ją przez wiele dni w ważniejszych programach TV) rodzice
traktują następną, równie nachalną reklamę Tablet najlepszą zabawką dla twojego
dziecka jako cenną radę – kup tablet lub smartfon i daj go dziecku, a unikniesz
trudności wychowawczych.
Sugestię tę wzmacniają osobiste doświadczenia rodziców: możliwość przywołania jednym ruchem palca potrzebnych informacji na ekranie tabletu i smartfonu. Dochodzą więc do wniosku, że udostępniając dziecku te urządzenia,
wspomogą jego rozwój umysłowy. Im wcześniej, tym lepiej. Utwierdzają ich
w tym reakcje dziecka: przestaje marudzić – zafascynowane kolorowymi obrazkami, okazuje radość – gdy ruchem palca zmienia obraz, ostro protestuje, jeżeli
zabiera się mu ten fascynujący przedmiot, wykonuje polecenia w nadziei, że
zaraz udostępni się mu tablet lub smartfon.
Obserwując, jak maluch paluszkami sprawnie obsługuje tablet lub smartfon, dochodzą do wniosku, że jest to przejaw zarysowujących się nadzwyczajnych
uzdolnień technicznych. Chcąc się tym pochwalić, zamieszczają w Internecie
filmiki o tym, jak ich maluch przed ukończeniem pierwszego roku życia sprawnie posługuje się tymi urządzeniami. Ponieważ takich filmików jest tam coraz
więcej, warto wyjaśnić ten fenomen.

Krótko o teorii rozwoju umysłowego J.S. Brunera
pomocnej w wyjaśnianiu, dlaczego malutkie dzieci
sprawnie posługują się tabletem i smartfonem
Zacznę od przypomnienia, że tablet i smartfon są urządzeniami sterowanymi
dotykiem i ruchem palców po ekranie. Rolę doświadczeń dotykowych i ruchowych
w rozwoju umysłowym dzieci wyjaśnia teoria reprezentacji Jerome’a S. Brunera5.
Przytoczę najważniejsze ustalenia tej teorii, aby wyjaśnić, dlaczego dzieci z zadziwiającą łatwością posługują się tymi urządzeniami.
Reprezentacje są to schematy umysłowe służące człowiekowi do poznawania
siebie i własnych możliwości sprawczych, do rozumienia otoczenia i wszystkiego,
co się w nim znajduje. Istotą rozwoju umysłowego jest tworzenie reprezentacji
z osobistych doświadczeń w trakcie procesu uczenia się. Pierwsze tworzone
Teoria ta znajduje się w rozprawie J.S. Brunera, Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznania, PWN, Warszawa 1978, s. 522 i nn.

5
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przez dziecko reprezentacje wywodzą się – zdaniem Brunera – z uwewnętrznianych6 doświadczeń ruchowych, dotykowych i czuciowych. Bruner nazwał je
reprezentacjami enaktywnymi. Człowiek tworzy je przez całe życie, poczynając
od okresu prenatalnego, od pierwszych dni i tygodni życia7.
O tym, że tworzenie tych reprezentacji jest przejawem przymusu rozwojowego, przekonuje obserwacja małego dziecka, gdy otrzyma nieznany przedmiot.
W skupieniu dotyka go, obejmuje dłonią, stuka nim o cokolwiek, próbuje rozerwać, podnosi do ust i chce go skosztować. Dzięki temu poznaje właściwości
przedmiotu i tworzy w swoim umyśle zarys jego reprezentacji. Umożliwia to mu
rozpoznanie tego przedmiot, gdy ponownie się z nim zetknie.
Gdy niemowlak zaczyna już wzrokiem rejestrować obiekty i śledzić swoje
ruchy – np. rękę wyciąganą do grzechotki – aktywności dotykowej, czuciowej
i ruchowej towarzyszą doświadczenia wzrokowe. Z tych bogatszych doświadczeń dziecięcy umysł tworzy reprezentacje, które Bruner nazywa ikonicznymi.
Teraz dziecko ma już dwie możliwości poznawania siebie, swojego otoczenia
i znajdujących się tam obiektów – reprezentację enaktywną oraz ikoniczną. Korzystając z tych reprezentacji, dziecko poznaje specyfikę trójwymiarowej przestrzeni, kształt poznawanych obiektów oraz ich miejsce w najbliższym otoczeniu8.
Przypomnieć tu trzeba budowę oka i specyfikę widzenia, rejestrowane wzrokiem obiekty i otoczenie nie mają trzeciego wymiaru9. Dopiero łączenie i koorUwewnętrznianie doświadczeń jest też nazywane interioryzacją. Polega – najkrócej mówiąc
– na przenoszeniu doświadczeń (dotykowych, ruchowych, manipulacyjnych pod kontrolą
wzroku) w ustalony sposób z planu zewnętrznego (manipulacja obiektami) na plan wewnętrzny
(umysłowy), wydobywając ich sens intelektualny i przekształcając go w czynności umysłowe.
Szczegółowe wyjaśnienia podaję w publikacji E. Gruszczyk-Kolczyńska, Dzieci ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze,
WSiP, Warszawa 2013 i wcześniejsze wydania, rozdział 11.

6

Z badań prenatalnych wiemy, że dzieci gromadzą i uwewnętrzniają doświadczenia czuciowe,
dotykowe i ruchowe przed swoim urodzeniem. Pomaga im w tym równie wcześnie rozwijająca
się zdolność do wychwytywania regularności i korzystania z niej. Zdolność ta jest obecnie
traktowana jako nośnik ludzkiej inteligencji. Więcej informacji znajduje się w publikacjach
E. Gruszczyk-Kolczyńska, Rytmy a wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci. Niektóre hipotezy,
interpretacje i zastosowania (w: Człowiek i świat, Wydawnictwo Innowacja i Wyższa Szkoła
Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2001), E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć (Wydawnictwo CEBP,
Kraków 2012) rozdział Wspieranie dzieci w dostrzeganiu i korzystaniu z regularności oraz w przewidywaniu, co będzie dalej.
7

8
Złożoność tego procesu opisuje także F. Affolder, Spostrzeganie, rzeczywistość, język, WSiP,
Warszawa 1997, rozdziały części I.

Przypominam, że zarejestrowany na siatkówce obraz np. kota jest pomniejszony, odwrócony
i… płaski. Takie doświadczenia wzrokowe są przekazywane – w ustalony sposób – do centralnego układu nerwowego. Gdy są kojarzone z doświadczeniami manipulacyjnymi – dotykanie,
głaskanie, obmacywanie kota – rozpoczyna się proces kształtowania już trójwymiarowej
reprezentacji kota. W miarę gromadzenia nowych doświadczeń w dalszych kontaktach z kotkiem tworzy się coraz pełniejsza reprezentacja tego zwierzaka.

9

326

TA B L E T O W E D Z I E C I , C Z Y L I O T R U D N Y C H P R O B L E M A C H . . .

dynowanie doświadczeń pochodzących z percepcji wzrokowej oraz doświadczeń
wywodzących się ze zmysłu dotyku i ruchu sprawi, że dziecko tworzy w swoim
umyśle trójwymiarowość przestrzeni i znajdujących się w niej obiektów. Na
przykład widząc czerwoną grzechotkę i kojarząc ruch ręki w jej stronę, określa
miejsce tej zabawki w otoczeniu (jest tam i mogę ją dosięgnąć), a dotykając i obejmując ją palcami oraz dłonią, doświadcza, że jest bryłą, a nie czymś płaskim.
W omawianej teorii reprezentacji Bruner ustalił też, że w miarę rozwijania
się werbalnego porozumiewania się z innymi osobami dziecko tworzy reprezentacje symboliczne. Dzięki temu posiada trzy sposoby poznawania siebie, swoich
aktywności i otoczenia – reprezentację enaktywną, ikoniczną i symboliczną.
Przez następne lata dziecko doskonali te reprezentacje i tworzy nowe, korzystając z poprzednich, już posiadanych. Proces ten jest opisany w kategoriach
uczenia się10.
Złożoność tego procesu przedstawię poglądowo na przykładzie Bartka (1 rok
i 3 miesiące), gdy konstruuje reprezentację piłeczka i reprezentacją zabawa z piłką
(rzucam piłeczkę, biegnę za nią i znowu rzucam piłeczkę itd.).
• Tata podał maluchowi niebieską piłeczkę i powiedział Piłeczka. Bartek
wziął ją (dają, trzeba brać), widzi kolor piłeczki (niebieski okrąg) i obejmuje ją dłonią (doświadcza okrągłości i lekkości). Miętosi piłeczkę w dłoni
(jest miękka i sprężysta). Podnosi piłeczkę do ust z zamiarem ugryzienia
(jeszcze nie wie, do czego służy).
• Tata ze śmiechem pokazuje piłeczkę i stwierdza Nie. Widząc zdziwienie
w oczach malucha, mówi Piłeczka. Rzucaj i baw się piłeczką. Pokazuje piłeczkę i demonstruje ruch rzucania.
• Bartek naśladuje i wyrzuca piłeczkę (doświadcza ruchu rzucania). Widzi,
jak piłeczka skacząc, oddala się (słyszy dźwięk i widzi efekt zwiększającej się odległości). Idzie w kierunku piłeczki i z każdym krokiem zmienia
się odczucie odległości (daleko, bliżej, bliziutko).
• Jest przy piłeczce. Widzi ją na tle podłogi (jest nisko, niebieska na ciemnym tle), tuż przy swoich stopach (blisko). Schyla się, zabiera piłeczkę
(doświadcza podnoszenia jej z podłogi, jest lekka). Obejmuje dłonią piłeczkę (nadal jest okrągła, mała, sprężysta), prostuje się i rzuca piłeczkę
przed siebie (słyszy znany już dźwięk), widzi, jak piłeczka skacze i oddala
się (tak, jak poprzednio).
Jedna z konstruktywistycznych definicji ujmuje proces uczenia się tak: efektem procesu uczenia się jest każda stosunkowo trwała zmiana w zachowaniu, w myślach, w uczuciach jednostki –
człowieka lub zwierzęcia – będąca rezultatem wcześniejszego doświadczenia. Por. R.J. Stremberg,
Wprowadzenie do psychologii, WSiP, Warszawa 1999, s. 118. Przytoczona definicja jest niesprzeczna z tą, którą podaje J. Piaget (Studia z psychologii dziecka, PWN, Warszawa 1966,
s. 102), M. Przetacznikowa (Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa
1973, s. 40) i inni.
327
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W ten sposób dziecko tworzy nowe reprezentacje piłeczka oraz zabawa z piłką.
Jednocześnie wzbogaca już posiadane reprezentacje dotyczące samodzielnego
poruszania się w przestrzeni i własnych możliwości panowania nad przedmiotami. Im więcej takich i innych reprezentacji dziecko skonstruuje, tym bogatszą
wiedzą dysponuje. Im lepiej z nich korzysta, tym większymi możliwościami
umysłowymi dysponuje.

Co sprawia, że malutkie dzieci sprawnie
posługują się tabletem i smartfonem?
Z codziennych obserwacji i podanych wcześniej ustaleń wynika, że od pierwszych miesięcy życia dzieci dążą do dotykania i obmacywania – pod kontrolą
wzroku – dosłownie wszystkiego, co znajduje się w zasięgu ich rąk i oczu. Dlatego
dorośli umieszczają różne zabawki nad dziecięcymi łóżeczkami tak, aby niemowlak je widział i mógł dotknąć palcami wyciągniętej ręki. Maluszki obserwują te
przedmioty i po wielokroć wyciągają ręce, aby dosięgnąć jednego. Gdy to się
uda, okazują radość, a potem ze skupieniem obmacują je placami, obejmują
dłonią i przyciągają do ust. Bogactwo takich i innych jeszcze doświadczeń wzrasta,
gdy małe dziecko zaczyna siadać, raczkować i chodzić.
Jeżeli maluch dostanie tablet lub smartfon, będzie intensywnie dotykać
i obmacywać każde z tych urządzeń, podobnie jak podaną mu grzechotkę lub
jabłko. Ponieważ dotykanie i obmacywanie tych urządzeń wywołuje atrakcyjne
zmiany (migotanie kolorów i przesuwanie się plam barwnych), maluch w skupieniu obserwuje skutki swojej manipulacji. Zafascynowany wywołanymi efektami po wielokroć dotyka i obmacuje urządzenie, nabierając w tym wprawy.
Dorośli są skłonni intepretować takie zachowania swoich dzieci jako przejaw wcześnie manifestujących się możliwości umysłowych i uzdolnień... technicznych. Głównym sposobem poznawania obiektów w pierwszym roku życia
jest właśnie dotyk i obmacywanie dostępnych obiektów pod kontrolą wzroku
– a więc także ekranu tabletu i smartfonu; w podobny sposób zachowują się maluchy, gdy dostaną każdy nowy przedmiot11.
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11
Taki sposób poznawania obiektów przez dzieci jest nazywany zabawą manipulacyjną. Dodać
tu warto, że w podobny sposób zachowują się także dorośli, gdy biorą do ręki nowy przedmiot:
oglądają go palcami pod kontrolą wzroku, przyciskają ruchome części, jeżeli się da – zaglądają
do środka itd. Manipulacja jest pierwszym sposobem poznawania obiektów.
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Poznawanie świata na ekranie tabletu
i smartfonu wprowadza zamęt w kształtowaniu
dziecięcych reprezentacji umysłowych
Zacznę od stwierdzenia – inne korzyści rozwojowe wynikają z dotykania oraz
przesuwania palcem po ekranie tabletu lub smartfonu i oglądania skutków takich czynności, inne z dotykowego i ruchowego poznawania pod kontrolą wzroku
realnych obiektów ze swojego otoczenia. Uzasadnię to, opisując funkcjonowanie dzieci w kilku aranżowanych sytuacjach o cechach eksperymentów diagnostycznych.
W pierwszej sytuacji do Krzysia (ma prawie rok) podszedł piesek. Mama
powiedziała Piesek. Chał-chał. Chłopczyk nieśmiało dotyka zwierzaka – ponieważ nic złego się nie dzieje – energicznie obmacuje psią głowę, ciągnie za uszy
i podstawia nogę do polizania. Przesuwa dłoń po grzbiecie i stara się chwycić
merdający ogon itd. Powtarza za mamą Chał-chał… Jednocześnie dziecięcy umysł
łączy doświadczenia wizualne (oglądana sylwetka pieska), czuciowe (włochate
futerko, ciepłe ciało, mokry język), dotykowe i ruchowe (okrągła głowa, szpiczaste
uszy, merdający ogon itd.). Tworzy z nich zarys reprezentacji umysłowej piesek.
Druga sytuacja. Mała Zosia (także ma prawie rok) siedzi na kolanach mamy.
Bierze podany jej tablet. Mama pokazuje jej pieska na ekranie i stwierdza Piesek.
Chał-chał. Dziewczynka rejestruje wzrokiem obraz pieska, a dotykiem doświadcza… śliskiego i płaskiego ekranu. Poruszając palcem, przesuwa sylwetkę pieska
w różne strony, rozchylając palce rozciąga obraz pieska. Powtarza za mamą
Chał-chał… Jej umysł łączy doświadczenia wzrokowe (sylwetka pieska na ekranie), dotykowe (śliskie i płaskie) i ruchowe (przesunięcie i powiększenie sylwetki);
z korelacji tych doświadczeń – po ich uwewnętrznieniu – tworzy się zarys reprezentacji piesek. Jakże inna od reprezentacji tworzonej w kontakcie Krzysia z realnym pieskiem.
Trzecia sytuacja. Marysia siedzi w kojcu, tata podaje jej jabłko, mówiąc
Jabłko. Dziecko ogląda je (widzi kolor i obrys kształtu), obejmuje dłonią i palcami
(doświadcza krągłości), stuka jabłkiem o drabinki kojca (słyszy dźwięk), wącha
i próbuje ugryźć (doświadcza zapachu i twardości skórki). Zaspokoiło ciekawość
i… wyrzuca jabłko z kojca. Patrzy, jak spada, słyszy odgłos i widzi, jak jabłko
turla się po podłodze. Z syntezy tych różnorodnych doświadczeń dziecięcy umysł
tworzy zarys reprezentacji jabłko.
Czwarta sytuacja. Tata podaje Piotrusiowi tablet, pokazuje ekran, na którym
jest przedstawione dorodne jabłko, mówi Jabłko. Maluch rejestruje wzrokiem
obraz jabłka (kolor i zarys kształtu), jednocześnie dotykiem doświadcza śliskiego
i płaskiego ekranu. Poruszając palcem, przesuwa sylwetkę jabłka w różne strony, 329
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rozchylając palce, powiększa ją. Wącha i próbuje ugryźć (doświadcza twardości
metalu i szkła tabletu). Zniecierpliwiony odrzuca tablet i widzi, jak zdenerwowany tata łapie tablet. Doświadczenia te uwewnętrzniają się i tworzą w umyśle
Piotrusia zarys reprezentacji jabłko.
Wiemy, czy i w jaki sposób. To nie ulega wątpliwości: inne doświadczenia
gromadzą i uwewnętrzniają dzieci poznające realne obiekty w naturalnym otoczeniu, inne, gdy poznają obiekty przedstawione na ekranach tabletów i smartfonów. Problem w tym, że dziecięcy umysł jeszcze nie radzi sobie z koordynacją
doświadczeń zgromadzonych w odmiennych wymiarach poznawczych:
• w wymiarze świata realnego;
• w wymiarze wirtualnym, kreowanym przez tablet i smartfon.
To, co już budzi uzasadnioną obawę, to wymiary czasu udostępniania dzieciom tych urządzeń oraz proporcje gromadzonych przez dzieci doświadczeń
w świecie realnym i w świecie wirtualnym. Z danych przytoczonych na początku
artykułu wynika, że urządzenia te dostają do zabawy już półroczne maluszki,
a potem znacząco rośnie liczba dzieci, które mają do dyspozycji tablety lub
smartfony w kolejnych latach życia. Dorośli są przekonani, że urządzenia te są
znakomitymi zabawkami i pozwalają im bawić się nimi przez długi czas, bywa,
że kilka godzin dziennie.
Z tych powodów niepokojąco wcześnie w życiu maluchów zmienia się
jakość i maleje zakres doświadczeń poznawczych, z których ich umysł może budować reprezentacje trójwymiarowych obiektów w trójwymiarowej przestrzeni.
Jednocześnie rośnie zakres i liczba doświadczeń wizualnych i manipulacyjnych
pochodzących z zabaw z tabletem lub smartfonem. Niekorzystne proporcje gromadzonych i uwewnętrznianych doświadczeń pochodzących z poznawania
obiektów w realnej i wirtualnej rzeczywistości wprowadzają groźny zamęt w kształtowaniu reprezentacji w umysłach dzieci. Rozmiary tego zamętu przedstawię
ma przykładach.
W realnym świecie dziecko głaszcząc żywego kota, kojarzy miękkość futerka,
kształt głowy z wystającymi uszkami, ostrość wysuwających się pazurków z widzianą sylwetką kota, wzbogaconą o kolor futerka, wyraz kocich oczu itp. Słyszy
też przyjazne mruczenie zwierzaka. Doświadczenia te dopełniają się w trakcie
ich uwewnętrzniania, tworząc w umyśle reprezentację realnego kota. Jeszcze
ubogą, ale uzupełnianą w trakcie następnych kontaktów z tym zwierzakiem.
Oglądając kota na tablecie – rzeczywistość wirtualna – dziecko doświadcza
dotykiem powierzchni chłodnego i śliskiego ekranu, jednocześnie widzi kolorową
sylwetkę kota. Może też paluszkiem przesunąć obraz kota, powiększyć palcami
jego wielkość itd. Takie doznania dotykowe są kojarzone z obrazem sylwetki
kota (na ekranie) i poczuciem sprawstwa: jeżeli chcę, mogę manipulować kotem. W umyśle dziecka tworzy się wprawdzie reprezentacja kota, ale jest ona
330 nieadekwatna do tej, którą może stworzyć w wyniku doświadczeń dotykowych,

TA B L E T O W E D Z I E C I , C Z Y L I O T R U D N Y C H P R O B L E M A C H . . .

wizualnych i słuchowych zgromadzonych w trakcie realnego kontaktu z żywym
kotem.
Przenoszenie nadzwyczajnych możliwości tkwiących w dziecięcych palcach
do realnej rzeczywistości to jeszcze jeden wymiar zamętu, jaki wprowadzają
tablety i smartfony w umyśle dziecka. Przykładem jest następująca sytuacja.
Dziadek, wybierając się w odwiedziny do półtorarocznej wnuczki, kupił jej pięknie ilustrowaną książeczkę o łaciatym piesku. Wręczył ją wnuczce: dziecko usiadło,
otworzyło książeczkę i… przesuwało paluszkiem po obrazku tak, jak to wielokrotnie czyniło, bawiąc się tabletem. Ponieważ energiczne przesuwanie palca nie
przynosiło oczekiwanych skutków, cisnęło książeczkę w kąt i zaczęło płakać…
Zasygnalizowane tu wymiary zamętu są szczególnie groźne u maluchów,
które jeszcze nie stworzyły w swoim umyśle zarysów reprezentacji:
• trójwymiarowych obiektów z najbliższego otoczenia, wraz z ich otoczeniem;
• trójwymiarowych cech przestrzeni i funkcjonowania w niej.
Konsekwencją są deformacje w zarysach wcześnie kształtowanych reprezentacji umysłowych małych dzieci. Problem bowiem w tym, że trudno je naprawić w późniejszych okresach życia, nawet przy intensywnym procesie uczenia
się12. Później zgromadzone doświadczenia jedynie uzupełniają i wzbogacają już
posiadane zarysy reprezentacji. Jeżeli pasują do wcześniej budowanej reprezentacji – sprzyjają doskonaleniu jej. Gdy nie pasują, są odrzucane w procesie uczenia się. Dlatego tak trudno skorygować przebieg błędnie wyuczonych czynności
lub zmienić wadliwie ukształtowane pojęcia.
Niebezpieczeństwo tworzenia w umysłach dzieci zdeformowanych reprezentacji byłyby mniejsze, gdyby maluchy tylko czasami przenosiły się do świata
kreowanego przez tablety i smartfony. Wówczas w ich doświadczeniach poznawczych dominowałyby te, które dzieci gromadzą w realnym świecie. Ale tak nie jest.
Z przytoczonych wcześniej danych wynika bowiem, że większość dorosłych
daje dzieciom do zabawy tablet lub smartfon już w pierwszym roku ich życia.
Bawią się tymi urządzeniami każdego dnia i dłuższy czas, tworzą w swoim umyśle
ubogie i po części fałszywe zarysy reprezentacji. Skutki opisanego zamętu ujawnią się później, gdy tabletowe dzieci urosną i będą musiały radzić sobie w sytuacjach życiowych i edukacyjnych.
Oto kilka przykładów. Wiadomo, że gdy w początkowej nauce gry na fortepianie wadliwie
ukształtuje się u dziecka układ dłoni i palców w trakcie uderzania w klawiaturę – nie sposób
tego naprawić mimo żmudnych ćwiczeń. Gdy mały uczeń przyswoi sobie błędny zapis wyrazu,
będzie popełniał ten sam błąd, mimo wyjaśnień i ćwiczeń w poprawnym pisaniu. Na egzaminach wielu studentów posługuje się błędnym rozumieniem pojęć matematycznych, mimo że
w trakcie wykładów i ćwiczeń starano się usilnie to zmienić. Problem w tym, że gdy korygujące informacje i doświadczenia nie pasują do błędnie ukształtowanego zarysu pojęcia – są
bezwiednie odrzucane. Na marginesie dodam, że za owe błędnie kształtowane pojęcia moich
studentów odpowiadają źle kształceni nauczyciele przedszkoli i klas początkowych.
331
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O szkodliwości używania tabletu i smartfonu
jako skutecznego narzędzia wychowawczego
Wielokrotnie dane mi było obserwować dorosłych, jak wciskali w dłonie maluchów
tablet lub smartfon, aby je udobruchać (bo marudziły) lub przerwać ich płacz
i krzyk (bo protestowały), żeby nie przeszkadzały itp. Potwierdzeniem jest cytowany wcześniej raport Millward Brown Poland13. Podano tam informację, że 60%
rodziców udostępnia małym dzieciom tablet lub smartfon po to, aby móc zająć się
swoimi sprawami, około 25%, żeby dziecko zjadło posiłek, a pozostali, żeby zasnęło.
Katastrofą wychowawczą jest używanie tabletów i smartfonów jako skutecznego narzędzia wymuszającego od dziecka wykonanie pewnych czynności
lub zaprzestania ostrych form protestu. Tabletowe dzieci po wielokroć każdego
dnia dowiadują się, że manifestując negatywne emocje – krzyk, płacz, marudzenie – otrzymują oczekiwaną nagrodę. Czynią to więc coraz częściej i bez wyraźniej przyczyny. Tylko po to, aby otrzymać przedmioty, które – jak to wyjaśniłam
wcześniej – powodują zamęt w poznawaniu otoczenia i własnych możliwości
sprawczych. Występuje tu błędne koło, z którego trudno wyjść, gdyż:
• dorośli dając maluchowi tablet, uzyskują natychmiastowy efekt: przestaje płakać i krzyczeć, zaczyna jeść, pozwala się ubrać, umyć itd.
• maluch utrwala nawyk, że ostro manifestowany sprzeciw przynosi korzyść. Dorośli wciskają mu wówczas do ręki upragniony przedmiot.
Na dodatek niczego nie zmienia uświadamianie dorosłym, jaką szkodę wyrządzają dziecku, używając tabletu i smartfonu jako narzędzi wychowawczych.
Kierowani poczuciem bezradności wychowawczej, doświadczając ostrego sprzeciwu dziecka, natychmiast wciskają mu do ręki upragnione przez nie urządzenie.
Jak dotąd jedynym skutecznym wyjściem z tej patowej sytuacji wychowawczej
jest… oddawanie malucha do żłobka. Bo tam nie udostępnia się dzieciom tabletów i smartfonów. Gorzkie to.

O niektórych skutkach wychowawczych u nieco
starszych dzieci nadmiernie korzystających
z tabletów i smartfonów
Starsze dzieci częściej od maluchów korzystają z tabletów lub smartfonów. Z wcześniej przytoczonych danych wynika, że procent 4–6-latków korzystających z tych
13
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urządzeń oszacowano na 75%, a 7–10-latków na 92%. Jakie niebezpieczeństwa
się z tym wiążą, pokazują obserwacje funkcjonowania tabletowych dzieci. Dostrzeżono już, że charakteryzuje je opóźniony rozwój mowy i nie starają się, aby
ich komunikaty niewerbalne i werbalne były rozumiane. Że trudno się z nimi
porozumiewać, gdyż nie potrafią przez czas dłuższy obdarzać uwagą innych
osób i dlatego nie odczytują komunikatów niewerbalnych. Że ich zabawy są
zdecydowane uboższe niż to wynika z ich wieku rozwojowego. Niestety, wiele
małych dzieci manifestuje syndrom uzależnienia od tabletu i smartfonu. Strach
pomyśleć, jak potoczy się ich dalszy rozwój.
Opisany wcześniej zamęt wywołany dominacją doświadczeń wirtualnych
obserwuje się – niestety – już obecnie u starszych przedszkolaków. Na przykład,
Tomek, pięciolatek, siedział bez ruchu przy stoliku przez prawie dwie godziny
(!!!), zajmując się tabletem. Gdy podeszłam, pokazywał mi możliwości tkwiące
w swoich palcach: jednym ruchem przesuwał obrazy, powiększał ich fragmenty,
dowolnie je deformował itd. Z dumą oświadczył: Widzisz, mogę wszystko!
W pewnej reklamie pięciolatek wyglądający przez okno eleganckiego samochodu układał palce powiększając fragmenty oglądanego obrazu. Jednocześnie
pokazywano, jak powiększone ruchem dziecięcych palców balony uniosły dziewczynkę w powietrzu i monstrualnie powiększała się walizka. Z miny pięciolatka
wynikało, że czuje się sprawcą tego wszystkiego.
Obserwowałam też przedszkolaka, jak... piekł wirtualne ciasteczka. Przesuwał palcem po ekranie tabletu wirtualne torebki z produktami i… wysypywał ich
zawartość do wirtualnej miski. Potem mieszał je, przesuwając palec po misce
przedstawionej na ekranie tabletu. Na koniec potrząsał tabletem(!) i na ekranie
ukazywały się... upieczone wirtualne ciasteczka. Niby zabawne, zapowiada trudną
do przewidzenia pułapkę wychowawczą. Jeżeli przez godzinę i więcej dziennie
doświadcza swoich nadzwyczajnych możliwości sprawczych, przesuwając opuszkami palców po ekranie tabletu, zapewne nie zechce mozolić się przy wykonywaniu trudniejszych zadań w realnym świecie.
Już teraz jest sporo dzieci, które wolą czynić „cuda”, przesuwając palcami
po ekranie tabletu niż konstruować z klocków lub grać z rówieśnikami w warcaby.
Nie interesuje ich też przedstawianie swoich przemyśleń w rysunkach, czytanie
komiksów i oglądanie obrazków w książeczkach. Nudzą się w trakcie słuchania
baśni opowiadanych przez dorosłych. Strach pomyśleć, w jakim kierunku tabletowe dzieci będą rozwijać swoje umysły.
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Apel o działania naprawcze w sprawie stosowania
tabletów i smartfonów we wspomaganiu rozwoju
umysłowego oraz edukacji dzieci
Bez większego trudu dotarłam do raportów zawierających zatrważające dane
o udostępnianiu niemowlakom i małym dzieciom tabletów oraz smartfonów.
O posługiwaniu się nimi przy wyciszaniu dziecięcego marudzenia, płaczu, ataków złości itd., używania tych urządzeń w charakterze nagrody, gdy dzieci nie
chcą się podporządkować itd. Wszystko w przekonaniu, że tablet lub smartfon
to najlepsze zabawki dla dzieci.
Niestety, nie znalazłam obszerniejszych wypowiedzi, ani też poważniejszego
artykułu, o tym, jaką szkodę wyrządza dzieciom zbyt wczesne i zbyt długie gromadzenie doświadczeń ze świata wirtualnego, przy jednoczesnym zmniejszaniu
czasu i okazji do gromadzenia doświadczeń z realnego świata.
To, co przedstawiam w tym artykule, to zaledwie wynik wstępnego rozeznania w obszarze problemów, który nazwałam – tabletowe dzieci. Niestety, ustalenia
wynikające z tego rozeznania – pilotażu naukowego – sygnalizują poważne destrukcyjne zmiany w obszarze wychowania domowego. Zmiany te źle wpływają
na rozwój umysłowy, wyrządzając niepowetowaną krzywdę dzieciom. Krzywdę,
której nie będzie można naprawić w następnych okresach ich życia.
Potrzebne są poważne badania naukowe, których celem ma być ustalenie,
jakie są dalekosiężne skutki udostępniania tabletów i smartfonów niemowlakom,
a potem małym dzieciom oraz młodszym i starszym przedszkolakom. Ustalenia
wynikające z tych badań pomogą określić, kiedy i jak długo można bezpiecznie
dla rozwoju umysłowego dziecka udostępnić mu tablet i smartfon. Wyniki tych
badań pozwolą też oswoić wychowawczo i edukacyjnie te wspaniałe urządzenia. Nim tak się stanie, apeluję do dorosłych – jeszcze raz przeczytajcie ustalenia
dotyczące natury konstruowania przez dzieci reprezentacji umysłowych.
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SZKOŁA JAKO MIEJSCE TWORZENIA
KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
O szkole od czasów starożytnych do współczesności napisano już mnóstwo prac,
w których jej zadania, funkcje, działania i efekty przedstawia się w przeróżnych
wymiarach. Łatwo jednak nasuwają się dwa spostrzeżenia. Pierwszym z nich
jest to, że różne dziedziny pracy szkoły są w istniejącej literaturze naukowej
w Polsce i na świecie omawiane nierównomiernie. Bez wątpienia bardziej eksponowana jest perspektywa nauczyciela niż ucznia lub rodzica, znacznie więcej
prac poświęcono też kwestiom dydaktycznym niż wychowawczym, organizacyjnym i ekonomicznym. Ten ostatni wymiar pojawia się głównie jako zagadnienie
optymalizacji kosztów (np. czy utrzymywać małe szkoły), słabiej badane są
efekty ekonomiczne pracy szkół, choć przed kilkudziesięciu laty szybki rozwój
nowej wówczas dyscypliny, którą była ekonomika oświaty, zapowiadał, że będzie inaczej.
Drugi powód rozziewu między liczbą prac o szkole a rzeczywistą wiedzą
o niej wiąże się z typową, niestety, dla wielu prac pedagogicznych ogólnikowością
zawartych w nich stwierdzeń. Napisano na przykład mnóstwo tekstów o więzi
szkoły z życiem i przygotowaniu uczniów do przyszłego życia. Wynika z nich
niewiele i nic dziwnego; w niewielkim stopniu zawarte w nich konstatacje i postulaty zmieniły istniejący stan rzeczy. Relacje między kształceniem szkolnym
a zatrudnieniem, między szkołami i zakładami pracy, a także między szkołą i społeczeństwem nadal w znacznej mierze mają charakter nie do końca planowany,
a procesy zachodzące we wskazanych przestrzeniach bardzo często przebiegają
żywiołowo i spontanicznie.
Interesującym i słabo naświetlonym zagadnieniem jest więc to, jaką rolę
336 pełni szkoła w budowaniu kapitału istotnego dla społeczeństwa, poszczególnych
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grup społecznych i jednostek, tak w sensie dosłownym, jak i w jego części określanej mianem „kapitał ludzki” lub „kapitał społeczny”. Tymczasem wiedza na
ten temat jest bardzo istotna dla określenia rzeczywistej funkcji społecznej szkoły.
Może ukazać zarówno osiągnięcia szkoły, jak i rozmijanie się efektów jej działania z przyjętymi założeniami i oczekiwaniami społecznymi.

Kapitał, kapitał ludzki i kapitał społeczny
Od kiedy ludzie pracują, powstają wytwory materialne i niematerialne, które
mają swoją wartość i określoną cenę. Istotna jest ogólna suma tych efektów,
gdyż tworzy ona dobra, które umożliwiają lepszą lub gorszą jakość życia. Dobra
te od niepamiętnych czasów dzielone były nierówno, a kryterium ich podziału
rzadko stanowiły nakłady pracy. W XIX wieku najbardziej wpływowi ekonomiści
– David Ricardo i Karol Marks – napisali głośne prace wykazujące, że niewielka
grupa ludzi przywłaszcza sobie stale rosnącą część produkcji i uzyskiwanych
dochodów. Ricardo twierdził, że są nimi właściciele ziemscy, Marks oskarżał o to
właścicieli zakładów przemysłowych – kapitalistów.
Zjawisko to, choć w zmienionej formie, nadal istnieje. Pisząc o udziale 10%
najbogatszych ludzi w dzielonym dochodzie narodowym, Thomas Piketty stwierdza, że w przededniu I wojny światowej udział najwyższego decyla sięgał 45−50%
we wszystkich państwach europejskich, a w Stanach Zjednoczonych nieco powyżej 40%. Potem wskaźniki te zmieniały się, ale w latach 2000−2010 udział najwyższego według zamożności decyla osiągnął w Stanach Zjednoczonych 45−50%
dochodu narodowego. W Europie najmniej egalitarnym krajem była Wielka Brytania, gdzie 10% najbogatszych ludzi uzyskiwało ponad 40% dochodu narodowego,
w Szwecji, kraju wówczas najbardziej egalitarnym w Europie, mniej niż 30%1.
Dysproporcje między stanem posiadania najbogatszych i biedniejszych ludzi ciągle
się powiększają. Jak podaje Joseph E. Stiglitz2, w ciągu trzech ostatnich dekad
płace 90% mniej zarabiających Amerykanów wzrosły tylko o 15%, podczas gdy
ludzie należący do 1% najlepiej zarabiających, otrzymywali pobory wyższe o 150%,
a ci, którzy znaleźli się wśród 0,1% ludzi o najwyższych majątkach, zarabiali
więcej o 300%.
Pod pojęciem kapitału ekonomiści rozumieją tę część bogactwa, która może
być traktowana jako towar i być przedmiotem sprzedaży, wymiany i innych
obrotów na rynku. Są to przeważnie dobra materialne, a więc pieniądze i inne
1

T. Piketty, Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015, s. 397–398.

J. Stiglitz, Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości? Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015, s. 75.
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aktywa finansowe, nieruchomości wraz z wyposażeniem, ale także niektóre „produkty” niematerialne, na przykład prawa autorskie czy patenty. Tego rodzaju
kapitał może stanowić własność publiczną lub niepubliczną, wchodzić w skład
zasobów majątkowych państwa, organizacji i stowarzyszeń, grup społecznych
i zawodowych, a także osób prywatnych. Jego istotą jest to, że może być przedmiotem obrotu majątkowego i zmieniać właścicieli w sposób trwały.
W filozofii pojęcie kapitału odnoszonego do cech społeczeństwa pojawiło
się już w pracach Arystotelesa. W Etyce nikomachejskiej3 przedstawiał on hellenistyczne ideały „harmonii i równowagi, a w Polityce4 dowodził, że tylko człowiek
cnotliwy może być dobrym obywatelem. Później następni filozofowie zwracali
uwagę na rolę więzi międzyludzkich, a także na wartości, takie jak rzetelność,
przyjaźń i zaufanie, dla właściwego funkcjonowania społeczeństwa. Niccolò
Machiavelli na początku XVI wieku zwracał uwagę na to, że człowiek obdarzony
jest energią, wolą i siłą działania, a Alexis de Tocqueville w połowie XIX wieku
podkreślał znaczenie samorządów oraz formalnych i nieformalnych stowarzyszeń zakładanych przez ludzi.
Według Roberta Putnama pojęcie kapitału społecznego sformułował po raz
pierwszy w 1916 roku Lyda J. Hanifan, absolwent West Virginia University w Stanach Zjednoczonych. Używając tego terminu, miał na myśli takie cechy społeczności, jak: dobra wola, koleżeństwo, zrozumienie, prawidłowe relacje między
jednostkami i rodzinami w środowisku. Nie stworzył wprawdzie teoretycznej koncepcji kapitału społecznego, ale z powodzeniem stosował to pojęcie do analizy
sytuacji w środowisku szkolnym.
Koncepcje teoretyczne kapitału społecznego powstały w drugiej połowie
XX i w XXI wieku. Najbardziej znane są koncepcje Pierre’a Bourdieu, Jamesa
Colemana, Roberta Putnama, Francisa Fukuyamy i Piotra Sztompki.
Bourdieu wyróżniał trzy podstawowe formy kapitału: kapitał ekonomiczny,
kulturowy i społeczny. Kapitał ekonomiczny stanowią według niego różnego
rodzaju zasoby materialne, a kapitał kulturowy to: wiedza, umiejętności oraz
kompetencje kulturowe. Kapitał społeczny zaś to rzeczywiste lub potencjalne
zasoby oparte na sieci mniej lub bardziej sformalizowanych związków, które są
oparte na wzajemnej znajomości i uznaniu członków określonej społeczności.
Coleman traktował kapitał społeczny jako dobro publiczne, efekt wspólnych działań5. Aby mógł powstać, muszą być spełnione podstawowe warunki:
stabilność struktury społecznej, domknięta sieć relacji oraz kod normatywny.
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Pierwszy z wymienionych składników jest niezbędny, aby mogły być tworzone
stabilne relacje społeczne. Domknięta sieć relacji zapewnia istnienie silnych
i trwałych więzi społecznych. Natomiast kod normatywny to zestaw norm skłaniających ludzi do działania na rzecz dobra wspólnego.
Putnam rozpoczął swe studia dotyczące kapitału społecznego od analizy
czynników decydujących o skuteczności lub nieskuteczności działań demokratycznie wybranej administracji na południu i północy Włoch6. Już wówczas zwrócił
uwagę na znaczenie tworzenia wspólnot. Dostrzegł rolę takich cech organizacji
społeczeństwa, jak: zaangażowanie, normy, lojalność i wzajemne powiązanie.
W kolejnej pracy zwrócił uwagę na to, że sieć odwzajemnianych powiązań międzyludzkich wnosi dodatkową wartość w stosunku do cnót i wartości prezentowanych przez poszczególne jednostki7. Jego zdaniem z tego właśnie powodu
kapitał społeczny może być postrzegany jako „cnota obywatelska”. Podstawowymi składnikami kapitału społecznego w ujęciu Putnama są: sieci społeczne,
wspólnie uznawane normy oraz wzajemne zaufanie.
Fukuyama uznał, że kapitał społeczny to określony zasób kulturowy, który
może (lub nie) sprzyjać rozwojowi ekonomicznemu, społecznemu i politycznemu8.
Jego zdaniem znaczenie tego kapitału wzrasta w okresie globalizacji. Istotą kapitału społecznego jest umiejętność współpracy członków społeczności, opartej
na nieformalnych normach oraz zasadach przyjętych w grupie lub organizacji,
a ukierunkowanych na zaspokajanie dążeń i interesów ludzi w nich funkcjonujących. Sądzi, że pomyślny rozwój demokracji i gospodarki nie jest możliwy bez
uwzględniania wartości kulturowych. Stwierdza więc: „Prawo, umowa i gospodarczy racjonalizm są solidną, ale niewystarczającą podbudową stabilności i dostatku
społeczeństwa postindustrialnego, należy wzmocnić je powszechną aprobatą obopólności interesów, moralnego obowiązku, służby społeczeństwu oraz zaufania”9.
Sztompka z kolei uważa, że kapitał społeczny powstaje w przestrzeni międzyludzkiej, a dokładniej w osadzonej w niej przestrzeni moralnej10. Jej najważniejszymi składnikami są: zaufanie, lojalność, wzajemność, solidarność, szacunek
i sprawiedliwość. Stwierdza więc: „Tylko wtedy, gdy żyję i działam w społeczeństwie obywatelskim, spojonym takimi więziami i afirmującym takie wartości i normy,
R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
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New York 2001).
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krótko mówiąc, w społeczeństwie bogatym w kapitał społeczny, mam poczucie
egzystencjalnego bezpieczeństwa, przewidywalności reakcji, z jakimi się spotykam
ze strony innych, jestem gotów do otwartości wobec współobywateli, kreatywności i innowacyjności. Staję się aktywnym obywatelem, a nie tylko mieszkańcem kraju, zaangażowanym uczestnikiem społeczeństwa, a nie tylko pasażerem
na gapę. […] Taki wspólny kapitał, kapitał społeczny i jego trzon – kapitał moralny – to warunek dobrobytu, niekiedy ważniejszy niż sam rozwój ekonomiczny”11.
Oprócz pojęcia „kapitał społeczny” występuje też podobne: „kapitał ludzki”.
Oba te pojęcia – jak zauważa Dorota Moroń – należą do najbardziej popularnych
terminów, które występują w debacie publicznej12. Są używane przez polityków
wszystkich opcji, choć wcześniej należały jedynie do języka naukowego. Choć
oba terminy bywają stosowane zamiennie, autorka należy do tych, którzy widzą
różnice: „Kapitał ludzki, ujmowany najczęściej jako zasób wiedzy, umiejętności
czy kwalifikacji, dotyczy jednostek, kapitał społeczny zaś, czyli zasoby aktywności
społecznej, zaufania, norm wzajemności i więzi społecznych, ma charakter ponad jednostkowy – odnosi się do sieci relacji między jednostkami”13.
W tym ujęciu kapitał ludzki ukazuje możliwość zaistnienia i ekspansji w szerszej skali indywidualizmu, który stał się w skali światowej jednym z głównych
megatrendów naszych czasów14, kapitał społeczny stanowi zaś o potencjale
aktywności różnych grup i zbiorowości społecznych. Każdy z nich ma wielkie
znaczenie w czasach współczesnych, a będzie ono prawdopodobnie mieć jeszcze
większą wagę w przyszłości. Dużo zależy od tego, jakie ideologie dominują i będą
dominować. Jak zauważył bowiem Krzysztof Wielecki, konserwatyzm preferował socjalizację i wychowanie w duchu kolektywizmu, choć dopuszczał w odniesieniu do wybranych osób także indywidualizm15. Neokonserwatyzm zachował
to podejście, ale jeszcze bardziej preferował kolektywizm. Ideologie liberalne
i neoliberalne nastawione są głównie na indywidualizm. Dopiero ideologie
demokratyczne, choć też sprzyjają indywidualizmowi, umożliwiają bardziej
harmonijne łączenie praw i wolności jednostki z tym, co określamy jako „dobro
wspólne”, które można osiągnąć w działaniu zespołowym i otaczać dalszą troską
społeczną.
11

Tamże, s. 12−13.

D. Moroń, Wprowadzenie, w: D. Moroń (red.), Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy
teorii i praktyki, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2009, s. 7.
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Szkoła a kapitał społeczny
Szkoła jest instytucją, która z założenia powinna być nośnikiem kapitału ludzkiego i kapitału społecznego, a także odgrywać znaczącą rolę w pomnażaniu obu
rodzajów kapitału. Ta rola w obecnych czasach ma o wiele większe znaczenie
niż dawniej. Jeśli bowiem coraz częściej współczesne społeczeństwo określane
jest społeczeństwem informacyjnym lub społeczeństwem opartym na wiedzy, to
właśnie informacja i wiedza stają się kluczem do osiągania zarówno sukcesów
indywidualnych, jak i ważnych dokonań społecznych i gospodarczych. Trafne
jest stwierdzenie, że w społeczeństwie agrarnym czynnikiem decydującym o możliwości rozwoju była ziemia, w społeczeństwie przemysłowym – kapitał, a podstawą rozwoju gospodarczego w społeczeństwie informacyjnym jest wiedza16.
Może być ona traktowana jako potencjał, którym dysponuje konkretna osoba,
ale także zasób, z którego korzysta kultura, gospodarka i społeczeństwo.
Jak to określił Peter F. Drucker, wiedza polega na wykorzystaniu informacji
w działaniu. Staje się jednocześnie jednym z ważniejszych środków umożliwiających osiąganie zaplanowanych celów. Stymuluje zarazem wzrost poszczególnych
składników kapitału społecznego17. Zdaniem Małgorzaty Gajowiak „…w wyniku
wymiany wiedzy dochodzi do zawiązywania relacji między ludźmi. Z drugiej
strony, ażeby współpraca ta nie była chwilowa, krótkotrwała, niezbędne okazują
się zaufanie oraz wiarygodność, stanowiące przecież podstawowe formy omawianego tu kapitału”18. Autorka stwierdza więc: „Edukacja pojmowana szeroko,
w tym edukacja ustawiczna, formuje kapitał ludzki oraz kapitał społeczny, powodując powstawanie społeczeństwa uczącego się”19. Dziś kształtowanie kapitału społecznego przez edukację pojmować trzeba jako proces ustawiczny. Jak
bowiem zauważył Stefan M. Kwiatkowski, współczesny świat wymaga bezustannego uczenia się, a jednocześnie uczestnictwo w procesie edukacji ustawicznej
to ciągłe poszukiwanie życia godnego, odpowiedniego miejsca w społeczeństwie20.
Szkoły z istoty rzeczy są podstawowymi ogniwami systemu kształcenia
ustawicznego. Każda z nich powinna więc przyczyniać się do wzrostu kapitału
ludzkiego i kapitału społecznego swoich uczniów, absolwentów, całego środowiska lokalnego. W rzeczywistości wywiązywanie się z tych zadań przez poszcze16
D.T. Dziuba, Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Podstawy ekonomiki społeczeństwa
informacyjnego, Wydawnictwo Nowy Dziennik, Warszawa 2000, s. 13.
17
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gólne szkoły jest bardzo zróżnicowane. Kapitał ludzki, rozumiany jako zasób
wiedzy, umiejętności, kwalifikacji i kompetencji poszczególnych osób, zdecydowanie różni nauczycieli różnych szkół. W Polsce mamy w tym zakresie obraz
trochę przesłoniony, gdyż zdecydowana większość nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ma formalnie ten sam poziom
wykształcenia: ukończone wyższe studia magisterskie. Wiadomo jednak, że realny poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia nauczycieli różnych typów
szkół nie jest jednakowy, znaczne różnice występują między nauczycielami różnych szkół tego samego typu, a także wewnątrz tej samej szkoły. Podobne zróżnicowania występują wśród uczniów, o czym świadczą m.in. wyniki corocznych
egzaminów zewnętrznych. A jeszcze większe różnice kapitału ludzkiego znajdziemy w rodzinach i całej społeczności lokalnej. Ze względu na to, że te wszystkie wskaźniki poziomu kapitału ludzkiego w konkretnych szkołach i określonych
środowiskach się nakładają, jakość pracy szkół i uzyskiwane efekty są bardzo
różne. Niejednakowy jest też kapitał ludzki, który absolwenci szkół wnoszą do
szkół wyższych szczebli lub – jeśli rozpoczynają działalność zawodową – do zakładów pracy.
Ten stan rzeczy może być analizowany w różnych wymiarach. Może to być
rozważanie, które kontynuować będzie wnikliwą analizę, przeprowadzoną
przez Pierre’a Bourdieu, o zjawisku i mechanizmach transmisji kulturowej i roli
szkoły jako instytucji będącej ważnym ogniwem reprodukcji społecznej21. Nie
mniej ważna jest perspektywa, która pozwala przyjrzeć się jakości pracy szkoły
i z tego względu pożądane jest utrzymanie i doskonalenie egzaminów zewnętrznych, gdyż obecnie są one najważniejszą, choć niecałościową formą obiektywnego sprawdzania efektów pracy szkół. W tym zakresie na uwagę zasługują
prace inspirowane i integrowane przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, które we wrześniu 2017 roku zorganizowało już dwudziestą trzecią
konferencję naukową i wydało kolejną wartościową publikację poświęconą tej
problematyce22. Badanie kapitału ludzkiego otwiera także nowe pola analiz
przyczyn i skutków nierówności społecznych w oświacie, które, chociaż mają
ogromną literaturę na świecie, wciąż na nowo i jeszcze wnikliwiej niż wcześniej
powinny być prowadzone. Bez wątpienia to, jaki kapitał ludzki wnoszą absolwenci szkół do przedsiębiorstw i innych instytucji, w których podejmują pracę,
ma znaczenie zarówno dla zakładów pracy, jak i do ogólnych ocen relacji między
kształceniem a zatrudnieniem, a także między szkołą a rynkiem pracy.

21

P. Bourdieu, Reprodukcja: elementy teorii system nauczania, WN PWN, Warszawa 2006.

22

Diagnozowanie umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania, B. Niemierko,
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Kapitał społeczny jest pojmowany – tak jak to proponował Bourdieu – jako
relacje społeczne, które umożliwiają dostęp do wiedzy, środków ekonomicznych
i wsparcia innych członków grupy. Relacje te, według Colemana i Putnama,
opierają się na przyjętych normach, wartościach i zaufaniu. Fukuyama stwierdza zaś: „Zaufanie to mechanizm oparty na założeniu, że innych członków danej
społeczności cechuje uczciwe i kooperatywne zachowanie oparte na wspólnie
wyznawanych normach. Normy te mogą obejmować głęboko zakorzenione
wartości dotyczące Boga i sprawiedliwości, ale także świeckie formy regulacji,
np. standardy obowiązujące w danej profesji lub przyjęte normy zachowania”23.
Według Sztompki normy osadzone są w przestrzeni moralnej, której najważniejszymi składnikami są: zaufanie, lojalność, wzajemność, solidarność, szacunek
i sprawiedliwość24.
Ze względu na dużą ilość niełatwych do mierzenia składników, kapitał społeczny niełatwo poddaje się diagnozowaniu. Tym niemniej warto podejmować
takie próby pomiaru lub szacowania, nawet gdyby miały one mieć charakter
uproszczony, na przykład w postaci badania opinii publicznej i zapisu deklaracji
osób badanych.
Relacje społeczne i przestrzeń moralna, która je otacza i przenika, mają
specyficzny charakter w każdej społeczności, a więc także w tej, która stanowi
środowisko wychowawcze. Są odmienne w różnych regionach kraju, środowiskach lokalnych i małych grupach społecznych. Już samo to komplikuje proces
konstruowania kapitału społecznego w konkretnej szkole. Zderzają się tu bowiem oddziaływania oparte na relacjach wewnętrznych, które mają miejsce
w samej szkole, z silnymi wpływami rodzin, Kościoła, grup rówieśniczych funkcjonujących poza szkołą, całej społeczności lokalnej, a także oddziaływań zewnętrznych płynących ze środowiska okolicznego, całego kraju i społeczności
globalnej. Coraz większy wpływ na dzieci, młodzież i dorosłych wywierają oddziaływania wirtualne. Mają one wielorakie, a jednocześnie niejednorodne znaczenie w budowaniu kapitału społecznego. Z jednej strony przestrzeń wirtualna
sprzyja nieraz bardzo pożytecznym kontaktom na odległość, służy zdobywaniu
informacji, bez których trudno byłoby szybko poszerzać i przyswajać wiedzę,
z drugiej zaś jest miejscem pełnym agresji i przemocy symbolicznej, siedliskiem
hejtów, oraz nośnikiem różnych form destrukcji.
Jak dotąd niewiele jest badań i to nie tylko w Polsce, ale i na świecie, które
w sposób całościowy diagnozowałyby kapitał społeczny szkoły w całym wymiarze
przestrzeni moralnej, o którym pisze Sztompka25. Są natomiast wartościowe dia-

23

F. Fukuyama, Zaufanie..., dz. cyt., s. 38.

24

P. Sztompka, Kapitał społeczny..., dz. cyt.

25

Tamże.
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gnozy szczegółowe, z których wynika, że niektóre elementy kapitału społecznego
szkoły bywają mocno zaburzone. Takie prace, jak: Niepokój o szkołę26, Nauczyciele
z prowincji u progu reformy edukacji27, Szkoła i nauczyciel w percepcji uczniów28,
Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju” ucznia. Eseje etnopedagogiczne29, Szkoła w świecie współczesnym30, Szkoła polska między barbarzyństwem
a Europą31, Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla32, Współczesny nauczyciel.
Studium wypalenia zawodowego33, Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia34, Szkoła. Współczesne konteksty interpretacyjne35, Codzienność w relacjach nauczycielek w okresie wczesnej dorosłości36, Zrozumieć szkołę. Konteksty
zmiany37 i inne publikacje rzucają wiele światła na tworzenie się w szkole lub też
niszczenie istniejącego w niej kapitału społecznego. W konsekwencji wpływa to
na efekt końcowy, na to, jaki kapitał społeczny wnoszą absolwenci szkół do szkół
kolejnych szczebli, a także – kiedy przystępują do pracy i podejmują różne rodzaje samodzielnej aktywności społecznej – w jakiej mierze i w jaki sposób zasilać będą (a niestety czasem też obniżać) kapitał społeczny, istniejący w różnych
instytucjach i grupach nieformalnych.

26

A. Nalaskowski, Niepokój o szkołę, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1995.

A. Nalaskowski, Nauczyciele z prowincji u progu reformy edukacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998.

27

28

Szkoła i nauczyciel w percepcji uczniów, Zbigniew B. Gaś (red.), IBE, Warszawa 1999.

M. Dudzikowa, Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju” ucznia. Eseje etnopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.

29

Szkoła w świecie współczesnym, B. Muchacka, M.J. Szymański (red.), Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2008.

30

Szkoła polska między barbarzyństwem a Europą, L. Witkowski (red.), Wydawnictwo Adam
Marszalek, Toruń 2009.

31

Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla, M. Dudzikowa i in. (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

32

33
J. Kirenko, T. Zubrzycka-Maciąg, Współczesny nauczyciel. Studium wypalenia zawodowego,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.

Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia, A. Domagała-Kręcioch, B. Majerek
(red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.

34

Szkoła. Współczesne konteksty interpretacyjne, I. Ocetkiewicz, J. Wnęk-Gozdek, N. Wrzeszcz
(red.), Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2015.

35

Codzienność w narracjach nauczycielek, J.M. Łukasik (wybór i oprac.), Wydawnictwo WAM,
Kraków 2016.

36

37

Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany, M.J. Szymański, B. Walasek-Jarosz, Z. Zbróg (red.),
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PROF. ZW. DR HAB. RYSZARD GERLACH
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

DOJRZAŁOŚĆ UCZNIÓW SZKÓŁ
ZAWODOWYCH DO ZATRUDNIENIA
Wprowadzenie
Rozpoczynając omawianie tematu dojrzałości uczniów szkół zawodowych do
zatrudnienia, warto przytoczyć na wstępie stwierdzenie Anthony’ego Giddensa,
który pisze, że „przyszłość przeważającej większości ludzi zależeć będzie bezpośrednio od ich powodzenia w życiu zawodowym”1. A powodzenie to z kolei zależy od kwalifikacji i kompetencji przez nich posiadanych. Droga do osiągnięcia
tego powodzenia wiedzie przez kształcenie zawodowe, realizowane w głównej
mierze w szkole zawodowej. Przyjąć można, że wynikiem tego procesu powinno
być osiągnięcie dojrzałości do podjęcia zatrudnienia na współczesnym, bardzo
zmiennym czy wręcz kapryśnym rynku pracy.

Dojrzałość jako etap rozwoju zawodowego
Jeżeli przyjmiemy, że dojrzałość to etap rozwojowy organizmów żywych, w tym
człowieka, oznaczający osiągnięcie optymalnego stanu funkcjonowania fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, to w odniesieniu do tego rodzaju
dojrzałości używa się na gruncie pedagogiki pracy terminu „dojrzałość zawodowa”2. Nie wdając się w szczegółowe rozważania definicyjne, można przyjąć,
1

A. Giddens, Europa w epoce globalnej, WN PWN, Warszawa 2009, s. 108.

2

T.W. Nowacki, Leksykon pedagogiki pracy, ITE, Warszawa–Radom 2004, s. 47.
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że dojrzałość zawodowa jest stanem rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego, który pozwala wypełniać obowiązki zawodowe, i projektować swoją drogę w zawodzie z uwzględnieniem możliwości przekwalifikowania
się. Całokształt dojrzałości zawodowej tworzą:
– dojrzałość fizyczna, umożliwiająca podejmowanie i pokonywanie wysiłków łączących się z wykonywaniem zawodu;
– dojrzałość psychiczna, oznaczająca osiągnięcie rozwoju psychicznego, pozwalającego na opanowanie wiadomości i umiejętności niezbędnych do
wykonywania zawodu;
– dojrzałość społeczna, wyrażająca gotowość do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywaną pracę i jej jakość oraz jej odbiór społeczny3.
Osiągnięcie dojrzałości zawodowej stanowi zdaniem wielu badaczy początek
należytej adaptacji społeczno-zawodowej w miejscu pracy, identyfikacji z zawodem,
oraz świadomości człowieka o potrzebie ciągłego dokształcania i doskonalenia.
W kształtowaniu się dojrzałości zawodowej pomocna jest orientacja zawodowa. Posługując się terminem „dojrzałość”, można w tym przypadku mówić
o dojrzałości do wyboru zawodu, rozumianej jako wynik procesu dojrzewania
człowieka połączony z umiejętnością określenia swojego miejsca w życiu społeczno-gospodarczym. Dojrzałość do wyboru zawodu kształtowana jest poprzez
oddziaływanie różnych środowisk, głównie rodzinnych i szkolnych. Decyzja wyboru zawodu podejmowana jest między 16. a 19. rokiem życia. W decyzjach
tych istotną rolę odgrywa poradnictwo zawodowe, przedstawiając informacje
o zawodzie, jego miejscu w gospodarce, wymaganiach stawianych przyszłym
pracownikom danego zawodu oraz możliwości rozwoju w zawodzie. Dysponowanie tymi danymi, połączone z pozytywną motywacją i opanowaniem podstawowych umiejętności, składa się na dojrzałość do wyboru zawodu4. Dojrzałość
zawodowa obejmuje trzy etapy:
1) d
 ojrzałość do podjęcia pełnowartościowej świadomej decyzji odnośnie
do wyboru zawodu;
2) dojrzałość do podjęcia pracy zawodowej;
3) dojrzałość do podejmowania zadań zawodowych.
Omawiając proces dochodzenia do pełnej dojrzałości do podejmowania
zatrudnienia, można wykorzystać teorie rozwoju zawodowego. Analizując problematykę rozwoju zawodowego, nie sposób nie zauważyć, że w literaturze
przedmiotu występuje wiele pokrewnych i powiązanych ze sobą terminów, które
czasami są używane zamiennie. Prowadzone w tym zakresie analizy dotyczą
przede wszystkim takich terminów, jak:
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– całożyciowy rozwój człowieka;
– rozwój zawodowy człowieka;
– rozwój zawodowy pracownika;
– rozwój zawodowy a rozwój kariery zawodowej5.
Punktem wyjścia dla prowadzonych tu rozważań może być sformułowanie
zawarte w Psychologii rozwoju człowieka, mówiące, że: „rozwój nie kończy się
wraz z osiągnięciem dorosłości, lecz jest procesem przekształcania się zachowań
i struktury psychicznej człowieka w wymiarze całego życia”6. W związku z tym
możemy mówić i analizować rozwój człowieka w różnych okresach jego życia.
Literatura dotycząca rozwoju człowieka jest bogata, a najwięcej uwagi poświęca się
w niej rozwojowi fizycznemu, rozwojowi psychicznemu i rozwojowi społecznemu.
Termin „rozwój” został już w sposób staranny zdefiniowany i opisany w literaturze w różnych aspektach: biologicznym, fizycznym, psychicznym, społecznym, kulturowym, uczuciowym, erotycznym i moralnym. Dlatego nie wdając się
w szczegółowe rozważania terminologiczne, na potrzeby tego opracowania
przyjmuję za Kazimierzem Czarneckim, że rozwój jest to: „proces całożyciowych
przemian ilościowych i jakościowych, przebiegających w różnych warunkach, przejawiających się w odpowiednich formach zachowania się i działania człowieka”7.
Na gruncie pedagogiki pracy przyjmuje się, że rozwój to: „proces kierunkowych zmian, w toku którego obiekty danego rodzaju przechodzą od formy lub
stanów prostszych, niższych, mniej doskonałych, do form lub stanów bardziej
złożonych, wyższych, doskonalszych pod jakimś względem. Tak rozumiane pojęcie rozwoju jest związane z pojęciem postępu”8.
Mówiąc o rozwoju człowieka, nie można nie wspomnieć o czynnikach go
warunkujących. Maria Przetacznikowa wyróżnia cztery główne czynniki rozwoju
człowieka. Są to:
1) wrodzone zadatki anatomiczno-fizjologiczne organizmu;
2) aktywność własna dziecka;
3) środowisko;
4) wychowanie i nauczanie9.
Można więc przyjąć, że rozwój człowieka następuje pod wpływem:
5
R. Gerlach, Rozwój zawodowy jako element całożyciowego rozwoju człowieka, „Polityka Społeczna”, 2014, 3, s. 3.

B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Psychologia rozwoju człowieka, T. 2, WN PWN, Warszawa
2000, s. 10.

6

7

K. Czarnecki, Profesjologia, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2010, s. 21.

8

T.W. Nowacki, Leksykon..., dz. cyt., s. 216–217.

9

Cyt. za K. Czarnecki, Profesjologia, dz. cyt., s. 71.
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– czynników obiektywnych: warunków rozwoju biologicznego, psychicznego
i społecznego;
– czynnika subiektywnego – aktywności samej jednostki, bez której nie byłby
możliwy rozwój osobniczy10.
Zgodzić się należy z Augustynem Bańką, który uważa, że we współczesnym
świecie nie sprawdzają się ogólne dyrektywy dotyczące tego, jak człowiek powinien
żyć, pracować i kierować swoją karierą, nie sprawdzają się teorie psychodynamiczne i behawioralne dotyczące tzw. makroteorii. Obserwuje się wzmożone
zapotrzebowanie na mikroteorie z zakresu rozwoju człowieka w cyklu życia.
Każda jednostka rozwija się inaczej, żyje w takim samym, a jednocześnie innym
świecie oraz ma niepowtarzalne ścieżki dochodzenia do satysfakcjonujących
ją celów11.
Z kolei rozwój zawodowy przez Donalda Supera określany jest jako: „proces rośnięcia i uczenia się, któremu podporządkowane są wszelkie przejawy zachowania zawodowego. Jest to stopniowy wzrost i zmiany zdolności jednostki
do określonych rodzajów zachowania zawodowego oraz powiększania jej repertuaru lub zespołu (zasobu) zachowania zawodowego. Rozwój zawodowy obejmuje wszelkie aspekty rozwojowe, które mogą być odniesione do pracy”12.
Uznać można, że:
– r ozwój zawodowy jest indywidualny dla każdego człowieka;
– rozwój zawodowy jest stymulowany przez proces kształcenia i wychowania;
– bardzo

ważną rolę w rozwoju zawodowym odgrywa rodzina i szkoła zawodowa.
Należy w tym miejscu wspomnieć, że bezrobocie i związana z tym zmiana
pracy, konieczność przekwalifikowania, wzbogacanie swojego życia o nowe treści,
a także zmiana zainteresowań, zdobywanie nowych doświadczeń, mogą się stać
przyczyną przeorientowania rozwoju zawodowego na nowe tory.
Zdaniem Supera trzy rodzaje czynników wpływają znacząco na rozwój zawodowy człowieka:
1) c zynnik roli, który wiąże się z pojęciem „ja” i z przyjęciem określonej roli
zawodowej;
2) c zynniki osobiste, takie jak uzdolnienia, zainteresowania, wartości i postawy jednostki;
10
J. Urbański, Rozwój i kariera w organizacji, w: Zarządzanie potencjałem społecznym w nowoczesnej organizacji, red. W. Bańka, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2005, s. 181.

A. Bańka, Psychologiczne doradztwo karier, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura,
Poznań 2007, s. 61.
11

12

Cyt. za R. Parzęcki, K. Symela, B. Zawadzki, Orientacja i poradnictwo zawodowe, ITE,
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3) czynniki sytuacyjne wyrażające położenie społeczno-polityczne rodziców,
przekonania religijne, atmosferę domową, postawę rodziców wobec
dziecka, jego nauki i zawodu oraz ogólną sytuację ekonomiczną kraju13.
W tym miejscu należy postawić pytanie, co powinna obejmować dojrzałość
ucznia/absolwenta szkoły zawodowej do podejmowania zatrudnienia na współczesnym rynku pracy?

Dojrzałość do zatrudnienia
Wstępnie trzeba uznać, że powinniśmy mówić o przygotowaniu zawodowym,
które – moim zdaniem – powinno być rozumiane znacznie szerzej niż w tradycyjnym ujęciu. Nie można bowiem tego przygotowania traktować tylko w ujęciu
instrumentalnym. Współczesne myślenie o edukacji zawodowej nie zamyka się
bowiem w schemacie funkcji kształcących z zakresu wiedzy i umiejętności zawodowych, ale otwiera się na holistyczną koncepcję człowieka, jego dążenia do
autokreacji i samorealizacji, jako osoby i jako członka społeczeństwa.
Edukacja zawodowa, zgodnie z teoretycznymi założeniami, powinna orientować w kierunku godzenia się ze zmiennością zdarzeń, podejmowania decyzji
lub wyboru rozwiązań problemów prywatnych i zawodowych, poszukiwania
szans samorealizacji czy osiągania sukcesu społeczno-zawodowego. Aktualne jest
więc nadal stanowisko pedagogów pracy, sformułowane już przed wielu laty, że
w kształceniu zawodowym równie ważne jest zdobywanie wiedzy, umiejętności,
sprawności i nawyków zawodowych, jak i właściwych postaw i wartości zapobiegających dyskryminacji, rasizmowi i ksenofobii. Tylko osoby będące profesjonalistami w swoim zawodzie, ale także samodzielnie i krytycznie myślące,
potrafiące podejmować decyzje, pracować w zespole, o wysokiej kulturze osobistej, mają szanse na pracę i życie nie tylko w naszym kraju, lecz także w zjednoczonej Europie. A takich absolwentów wykształcić powinna współczesna szkoła
zawodowa. Jak to przekonująco określił Charles P. Snow, muszą to być ludzie,
którzy mają „przyszłość we krwi”14.
Chcąc uzyskać zatrudnienie i osiągnąć powodzenie na rynku pracy nie wystarczą już wiedza, umiejętności i nawyki typowo zawodowe. Nie wystarczy też
wiedza o rynku pracy oraz sposobach jej poszukiwania. Ważna jest także wiedza
o sobie. Znajomość siebie to ważny element umożliwiający uzyskiwanie i utrzymanie zatrudnienia. Znajomość swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań
zawodowych, talentów, a także swojej wiedzy i umiejętności, to bardzo ważny
13

Cyt. za K. Czarnecki, Profesjologia, dz. cyt., s. 72.

14

A. Toffler, Szok przyszłości, Wydawnictwo Kurpisz, Przeźmierowo 2007, s. 347.
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czynnik umożliwiający osiągnięcie powodzenia zawodowego. Dlatego umiejętność samooceny jest jedną z ważniejszych, które należy kształtować w procesie
edukacji, również zawodowej. Biorąc to pod uwagę, należy uznać za zasadne
posługiwanie się nie tylko pojęciem przygotowanie zawodowe, lecz także, a może
przede wszystkim, pojęciem dojrzałość zawodowa. Jest to pojęcie szersze i, jak
sądzę, bardziej przystaje do dzisiejszej rzeczywistości.
Pamiętać jednak trzeba, że niepełna dojrzałość zawodowa może ujawnić
się w momencie podejmowania pracy zawodowej. Jest to na ogół wynikiem
niedostatecznej pracy szkoły zawodowej w zakresie przygotowania zawodowego,
szczególnie w zakresie cech osobowości: odpowiedzialności za wykonywaną
pracę, zaangażowania, gotowości do stałego doskonalenia zawodowego.
Na podstawie badań przeprowadzonych przez Future Work Skills 2020 zidentyfikowano dziesięć kompetencji potrzebnych pracownikom, aby odnaleźć
się na rynku pracy przyszłości. Są to:
1. Zdolność do wyciągania ukrytych sensów, głębszego znaczenia.
2. Inteligencja społeczna – możliwość komunikacji z innymi na poziomie
emocjonalnym. Jest to kompetencja typowo ludzka, wykształcona przez
tysiące lat współżycia w grupach. Dzięki niej jesteśmy zdolni odczytywać
emocje innych osób z tonu ich głosu, mimiki twarzy czy gestów.
3. M
 yślenie narracyjne i zdolność do adaptacji – zdolność do myślenia i dochodzenia do rozwiązań, które nie podlegają ścisłym, określonym regułom; reakcja na nietypowe sytuacje czy tworzenie czegoś wymagającego
kreatywności, czego maszyny nie potrafią.
4. Kompetencje multikulturowe – zdolność do działania w różnych środowiskach (zagadnienie wielokulturowości i pracy z osobami różnych narodowości).
5. M
 yślenie analityczne – zdolność do łączenia wielkich ilości danych w abstrakcyjne koncepcje oraz rozumienie dowodów bazujących na danych.
6. Biegłość w obsłudze nowych mediów – zdolność do rozumienia i czytania
nie tylko papierowych tekstów, ale także różnorodnych form informacji
w postaci video bądź obrazów.
7. T
 ransdyscyplinarność – zdolność do rozumienia konceptów obejmujących
różne dyscypliny (ideałem będą pracownicy, którzy będą posiadać specjalistyczną wiedzę w jakiejś dziedzinie, uzupełnioną ogólną wiedzą z innych obszarów, potrzebną do rozwiązania złożonego problemu).
8. N
 astawienie projektowe – zdolność do rozwijania zadań i procesów pracy
tak, aby realizować założone cele.
9. Zarządzanie poznaniem – umiejętność filtrowania informacji.
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10. Współpraca wirtualna – umiejętność działania, zaangażowania się w pracę
jako członek wirtualnego zespołu15.
To są kompetencje, które powinien opanować uczeń współczesnej szkoły
zawodowej. Takie są bowiem potrzeby współczesnego i, jak można przypuszczać,
przyszłego rynku pracy. Może nie dotyczy to jeszcze wszystkich stanowisk, ale
z pewnością większości tych przeznaczonych dla osób, które ukończyły średnią
szkołę zawodową, a także studia wyższe. Dlatego można uznać, że są to elementy
dojrzałości do zatrudnienia.
Uogólniając, można przyjąć z pewnym uproszczeniem, że absolwenci szkoły
zawodowej, którzy osiągnęli dojrzałość zawodową, to osoby, które:
– WIEDZĄ, mają kwalifikacje intelektualne w sensie ogólnym i teoretycznie
znają przedmiot swego działania;
– UMIEJĄ, mają wystarczającą praktykę w zastosowaniu swojej wiedzy;
– Potrafią BYĆ, mają umiejętność współpracy zarówno z podwładnymi, jak
i z przełożonym;
– CHCĄ, mają odpowiednią motywację do sprawnej pracy;
– MOGĄ, mają wszystkie pozytywne cechy dyspozycyjne w warunkach istniejących w przedsiębiorstwie16.
Analizując dojrzałość do podejmowania zatrudnienia na współczesnym
rynku pracy, nie można zapominać o konieczności kształtowania w toku edukacji
kompetencji kluczowych, które mają zastosowanie w różnych zawodach i na
różnych stanowiskach pracy. Według zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy przyjęto w 2006 roku osiem kompetencji kluczowych, które należy kształtować w procesie uczenia się przez całe życie, również na etapie kształcenia
w szkole zawodowej. Są to:
1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.
2. Porozumiewanie się w języku obcym.
3. K
 ompetencje 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 kulturowa17.
15
A. Davies, D. Fidler, M. Gorbis, Future Work Skills 2020..., za: A. Solak, Oczekiwania kompetencyjne pracodawców w Polsce, http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.732 [data publikacji: 13.11.2013].
16

W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacja, SGH, Warszawa 1997, s. 41.

Edukacja dla modernizacji, red. J. Fazlagić, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,
Gdańsk 2008, s. 14–15.
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Kompetencje kluczowe to obszar, na którym spotykają się oczekiwania
przedsiębiorców, państwa i społeczeństwa. Polskie szkoły zarówno ogólnokształcące, jak i zawodowe powinny uczestniczyć w ich kształtowaniu. Są one niezbędne w różnych zawodach, a ich posiadanie może w znacznym stopniu ułatwić
uzyskanie zatrudnienia nie tylko na polskim, lecz także europejskim rynku pracy.
Ich kształtowanie jest celem edukacji zawodowej, oraz, a może przede wszystkim,
ogólnokształcącej. Chodzi bowiem nie tylko o przygotowanie do wykonywania
na wymaganym poziomie określonych zadań zawodowych, lecz także właściwe
postawy. Nie można bowiem kwestionować faktu, że praca stała się kategorią
aksjologiczną i w tym wymiarze należy rozpatrywać przygotowanie człowieka do
jej wykonywania, które poza sferą instrumentalną powinno obejmować również
sferę humanistyczno-społeczną. O ile sfera instrumentalna jest ściśle związana
z funkcjonowaniem człowieka w procesie pracy, o tyle sfera kierunkowa pozwala
na sytuowanie człowieka w przestrzeni społecznej. Możemy tu mówić o dojrzałości
społecznej, która, jak już pisałem, jest składnikiem dojrzałości do zatrudnienia.
Podsumowując, można uznać, że dojrzałość uczniów szkół zawodowych do
zatrudnienia na współczesnym rynku pracy obejmuje:
– posiadanie wiedzy, umiejętności i sprawności zawodowych, niezbędnych
do podjęcia zatrudnienia i wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami;
– posiadanie solidnej i szerokiej bazy kulturowej, literackiej, filozoficznej i naukowej, stanowiącej fundament konieczny do osiągnięcia nowych umiejętności technicznych;
– przygotowanie uczniów zarówno do realizacji zadań zawodowych nie tylko
na krajowym, lecz także europejskim rynku pracy, jak i, zdaniem Czesława
Banacha, „do dialogu kultur i wartości, do obrony wartości cywilizacji
humanistycznej oraz do przeciwstawiania się relatywizmowi wartości
i upowszechnianiu opcji minimalistycznych. Dlatego edukacja humanistyczna, filozoficzna, etyczna i kulturalna powinny dostarczać nie tylko nowoczesnej i atrakcyjnej wiedzy, ale także uczyć doświadczeń życiowych przez
działanie”18;
–u
 miejętność bycia niezależnym w swoich sądach, potrafiącym współdziałać w zespole, umiejącym podejmować decyzje. Szczególnego znaczenia
nabierają umiejętności, które Lauren Resnick definiuje jako umiejętności
myślenia wyższego rzędu, umożliwiające dokonywanie precyzyjnych
rozstrzygnięć i analizę sytuacji z zastosowaniem zróżnicowanych kryteriów19.
Cz. Banach, Wartości w systemie edukacji, http://WWW.krakow.pl/kontekst/kontekst7/
banach7.html (www.wsp.krakow.pl).
18

19

A. Bogaj, Kształcenie ogólne w szkołach zawodowych, w: Nowe uwarunkowania edukacji
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– umiejętność bycia twórczym, aktywnym, samodzielnie myślącym, niezależnym, odpowiedzialnym, otwartym na zmiany i poglądy innych, potrafiącym dostrzegać i rozwiązywać problemy, gotowym do zmiany.
Są to elementy, które można zaliczyć do składowych dojrzałości zawodowej. Omawiając to zagadnienie, konieczne jest określenie profilu absolwenta tej
edukacji: czy ma to być wąsko wyspecjalizowany profesjonalista, czy raczej mobilny dyletant, który posiada podstawową wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin,
ale równocześnie jest przygotowany na to, by szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków pracy?
Szerszą odpowiedź na ten temat starałem się udzielić we wcześniejszych
publikacjach20. Dlatego w tym miejscu, nie wdając się w szczegółowe uzasadnianie poszczególnych stanowisk, należy przyjąć, że zwłaszcza w sferze gospodarki
zarówno jeden, jak i drugi model ma swoich zwolenników, ale i przeciwników.
Uzasadnieniem dla wąskiej specjalizacji w procesie przygotowania zawodowego są cechy charakteryzujące gospodarkę XXI wieku. Jej kluczowym wyznacznikiem jest różnorodność form, wysoki stopień złożoności, duża liczba
konkurujących ze sobą podmiotów czy też traktowanie wiedzy jako decydującego
stymulatora wzrostu i rozwoju. Poza tym należy zaakcentować trudne do precyzyjnego zidentyfikowania przemiany w organizacji i technologii produkcji (pracooszczędne technologie, „chude” reżimy produkcyjne), pogłębioną specjalizację,
coraz większą konkurencję, w tym przede wszystkim pozacenową, odnoszącą
się do sfery innowacji i kreacji nowych nisz rynkowych, likwidację barier w handlu,
wzrost „wpływu” kapitału intelektualnego, malejące znaczenie dóbr i usług wytwarzanych i konsumowanych masowo, a także wzrost roli dóbr o zindywidualizowanej charakterystyce. Do tego zestawu należy dodać jeszcze jeden niezwykle
istotny czynnik, jakim jest wzrost znaczenia otoczenia zewnętrznego w procesach produkcji i usług.
Zgodzić się zatem należy ze stanowiskiem klasyka ekonomii Petera Druckera,
który wyraźnie podkreśla, że nie istnieją ludzie do wszystkiego, że człowiek
doskonałym może być tylko w jednej ściśle określonej dziedzinie, a w najlepszym
przypadku w bardzo niewielu i o takich pracowników powinni zabiegać pracodawcy21.
Z kolei podstawową przesłanką przemawiającą za modelem mobilnego dyletanta jest rozpowszechniający się wymóg elastyczności odnoszący się nie tylko
do struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych, lecz także sposobów
zarządzania nimi czy dotyczący wielu sytuacji pracowniczych.

Zob. R. Gerlach, Edukacja wobec oczekiwań i potrzeb współczesnego rynku pracy, w: Edukacja
dla współczesności, Kijów 2014.

20

21

P. Drucker, Menedżer skuteczny, Wydawnictwo „Nowoczesność”, Kraków 1994, s. 88.
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Struktury elastyczne „zakładają możliwość zmiany składu zespołów ludzkich
i stawianych im zadań stosowanie do sytuacji, w jakich znajduje się aktualnie organizacja, bez dokonywania trwałych przekształceń”22. W skrajnych przypadkach
organizacje elastyczne mogą przyjmować formę struktury organicznej, nazywanej
przez Tofflera23 ad hoc-kreacją. W systemie tym organizacja opiera się na powoływaniu ad hoc zespołów, w zależności od potrzeb, do rozwiązywania określonych
problemów.
Zdaniem ekonomistów czy socjologów zmiana cywilizacyjna wymusza zapotrzebowanie na elastycznych pracowników, których Giddens określa jako „pracowników z portfolio”, czyli ludzi posiadających wiele umiejętności zawodowych,
rekomendacji z poprzednich miejsc pracy, którymi będą się posługiwać w życiu
zawodowym. W ich przypadku „kariera zawodowa”, stabilizacja zawodowa czy
rozwój zawodowy należy do przeszłości24. Zwolennicy tego rodzaju rozwiązań
kadrowych wskazują, że taki pracownik może twórczo się rozwijać, nie jest skazywany na długie lata pracy w jednym zawodzie.
Jeżeli przyjmiemy taki punkt widzenia, to można mieć poważne wątpliwości,
czy podczas kształcenia w szkole zawodowej, a przynajmniej aktualnej szkole
zawodowej, możliwe jest osiągnięcie tego rodzaju dojrzałości zawodowej.
Konieczność dokonania zmian w systemie edukacji zawodowej nie budzi wątpliwości. Z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika, że system szkolnictwa
zawodowego nie jest w pełni skuteczny, o czy świadczy między innymi negatywna
ocena umiejętności ze strony pracodawców”25. Z badań ManpowerGrup wynika też,
że pracodawcy coraz częściej sygnalizują kłopoty ze znalezieniem odpowiednio
wykwalifikowanych specjalistów do pracy. Raport „Niedobór talentów” wskazuje,
że w Polsce 33% firm odczuwa niedobór pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (w skali globalnej jest to 36%). Najtrudniejszą do obsadzenia grupą zawodowa
są wykwalifikowani pracownicy fizyczni, a więc właśnie absolwenci szkół zawodowych. W dalszej kolejności są to: inżynierowie, operatorzy produkcji, menedżerowie ds. sprzedaży, kierowcy, pracownicy działów IT. Wśród przyczyn niedoboru
talentów w 2013 roku wymieniano: brak umiejętności technicznych (50%), brak
kandydatów (30%), brak doświadczenia (15%), brak umiejętności komunikacyjnych (kompetencji miękkich – 5%), zbyt wysokie oczekiwania finansowe (18%)26.
22
A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami,
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2001, s. 245.
23

A. Toffler, Szok przyszłości, dz. cyt., s. 159.

24

A. Giddens, Socjologia, WN PWN, Warszawa 2007, s. 436.

25

System szkolnictwa zawodowego. Informacja NUK, Warszawa 2016, s. 9.

ManpowerGrup. Jeden na trzech pracodawców w Polsce nie może znaleźć pracowników
o odpowiednich kompetencjach, http://www.hrnews.pl/Artykul,3937,Jeden-na-trzechpracodawc%C3%B3w-w-Polsce-nie-mo%C5%BCe-znale%C5%BA%C4%87-pracownikow-o-o
dpowiednich-kompetencjach.aspx.

26

356

D O J R Z A Ł O Ś Ć U C Z N I Ó W S Z K Ó Ł Z A W O D O W Y C H D O Z AT R U D N I E N I A

Refleksja końcowa
Kończąc rozważania na temat dojrzałości uczniów szkół zawodowych do zatrudnienia, odwołać się można do zapisów zawartych w raporcie Jacques’a Delors’a,
w których podkreśla się, że wśród zasadniczych zadań edukacji jest „umożliwić
każdemu człowiekowi zrozumienie samego siebie i zrozumienie innych ludzi
poprzez lepszą wiedzę o świecie. Aby każdy człowiek mógł zrozumieć rosnącą
złożoność zjawisk światowych i opanować uczucie niepewności, jakie ona wzbudza, powinien po pierwsze – zdobyć zespół wiadomości, po drugie – nauczyć się
relatywizować fakty oraz przejawiać krytyczną postawę wobec napływu informacji”27. Aby to osiągnąć, uczeń współczesnej szkoły zawodowej powinien uzyskać pełną dojrzałość zawodowa, dojrzałość do zatrudnienia.
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PROF. ZW. DR HAB. WALDEMAR FURMANEK
Uniwersytet Rzeszowski

POLSKA SZKOŁA ZAWODOWA
WOBEC WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH
Wypełniając życzenie Pana Profesora S. Kwiatkowskiego, w streszczeniu tego
opracowania pragnę zauważyć, że nie podnoszę oryginalnego problemu pedagogiki, lecz zamierzam przeanalizować najważniejsze założenia pedagogiczne, jakie
powinny leżeć u podstaw reformowania polskiej edukacji zawodowej. To wymaga wielowymiarowej refleksji odnoszonej do relacji szkoła–cywilizacja, cywilizacja–szkoła. Refleksji, która nie powinna zagubić człowieka.
Jeżeli szkoła nie nadąża za przemianami cywilizacji, jak twierdzą jej krytycy,
to rodzi się pytanie, gdzie tkwi źródło zachodzących zmian, kto jest ich autorem.
Aktualne przemiany cywilizacyjne są skumulowanym owocem pracy ludzi. Te
owoce nie tylko doskonalą świat, lecz także doskonalą ich twórców. Ujawnia się
to w zmianach jakości życia ludzi, którzy aktywnie uczestniczą w życiu współczesnych społeczeństw.

Wprowadzenie
Wyzwania cywilizacyjne mają fundamentalne znaczenie dla wszystkich dziedzin
aktywności ludzi. Ich piętno odzwierciedla się w przemianach wszystkich podejmowanych przez nich formach działalności. Definiujące współczesność technologie informacyjne są wszechobecne, co oznacza, że zmieniają strukturę i treść
działalności człowieka. Prezentacja tej szerokiej problematyki w kategoriach
zmian pozytywnych i wielorakich zagrożeń wymaga oddzielnego opracowania1.
1
Por. W. Furmanek, Edukacja zawodowa wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy, w: M. Kozielska
(red.), Edukacja w społeczeństwie wiedzy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 76–93; 359
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Wdrażana aktualnie reforma polskiego systemu edukacji jest ciągle tematem gorącym. I dobrze, że tak się dzieje. Świadczy to po prostu o tym, że problematyka wychowania każdego Polaka, a przez to polskiego społeczeństwa, nie
jest obojętna wielu osobom. Z troską przyglądamy się propozycjom nowych
rozwiązań. Wartościujemy je w świetle aspiracji i oczekiwań osobistych oraz
społecznych, a także w świetle przyszłych − dających się już obecnie odczytać
− wyzwań cywilizacyjnych, w świetle świata wartości, w jakie chcemy wprowadzić polskie pokolenia.
Praktyczne rozwiązania, dotyczące komponentów reformującego się polskiego systemu oświaty, budzą w tym kontekście wiele obaw, które można
pogrupować. Do pierwszej grupy należą problemy: filozofii edukacji, struktury
organizacyjnej edukacji, kanonu wykształcenia ogólnego, kanonu edukacji zawodowej, problematyki szkolnictwa wyższego, sensu i charakteru dokształcania
oraz doskonalenia zawodowego. Do drugiej zaliczamy kwestie związane z polityką
oświatową państwa i samorządów (jako organów prowadzących). Wymieńmy
tutaj choćby kwestie obowiązku szkolnego, sieci szkół (w tym funkcjonujących
obecnie sieci szkół ponadgimnazjalnych), finansowania oświaty na wszystkich
szczeblach edukacyjnych oraz infrastruktury dydaktycznej. Oddzielną grupę
problemów stanowią te, które wiążą się z kadrą oświatową we wszystkich jej
wymiarach, ale przede wszystkim dotyczą nauczycieli-specjalistów.
W niniejszym opracowaniu koncentruję się z konieczności na jednej grupie
problemów, która dotyczy reformującego się polskiego szkolnictwa zawodowego.

Podejmowana problematyka
Świat, w którym będą żyły nasze dzieci,
Zmienia się cztery razy szybciej niż szkoły
Wilhard Daggett

Okazuje się, że sprawą budzącą zdziwienie, jest fakt, iż wprowadzana obecnie
reforma całego systemu edukacji w Polsce w małym stopniu wywołuje dyskusje
nad miejscem i proponowanymi rozwiązaniami, dotyczącymi edukacji zawodowej. Społeczna świadomość znaczenia edukacji zawodowej wydaje się wysoka
i zwiększa się wraz z ujawniającymi się z całą mocą trudnościami na rynku pracy.
Nie przekłada się to jednak na podejmowanie sensownych działań w zakresie
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W. Furmanek, Humanistyczna pedagogika pracy. Współczesność obiektem badań, Rzeszów 2014;
W. Kremień, Edukacja a wyzwania współczesności. Referat na VII Naukowym Forum Polska–Ukraina,
21.09.2017 r.; O. Ogienko, Edukacja dla XXI wieku: w poszukiwaniu priorytetów, w: R. Gerlach,
R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Edukacja dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek pracy,
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017, s. 15–31.
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przebudowy i odbudowy polskiego szkolnictwa zawodowego2. A reformatorzy
systemu oświaty nie doceniają, nie rozumieją lub pomijają bardzo wiele problemów, które wiąże się z szeroko rozumianą edukacją zawodową.
Podjęte w ostatnich miesiącach prace nad nowymi rozwiązaniami w tym
zakresie − jak się wydaje − nie zawsze zmierzają w oczekiwanym kierunku.
Ogólnikowość i niejednoznaczność sformułowań, zawartych w dostępnych dokumentach, nie pozwala na pełniejszą ocenę zamierzeń.
Tymczasem oczywiste jest, że z samej natury zjawisk społecznych oraz
z istoty nowej pracy zawodowej człowieka, jaka dominuje w transformującej się
cywilizacji, wynika konieczność podjęcia systemowych i odpowiedzialnych prac
nad przygotowaniem rozwiązań w zakresie edukacji zawodowej polskiego społeczeństwa3.
Polska szkoła zawodowa wymaga − jeszcze bardziej niż inne komponenty
systemu oświaty − pilnej, głębokiej i zdecydowanej, lecz bardziej rozsądnie
wprowadzanej reformy, niż to uczyniono z reformą systemu edukacji ogólnej.

Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020
Kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020 pod terminem
Strategiczna wizja działań do roku 2020 zostały określone na podstawie
rządowych dokumentów strategicznych: Strategia Rozwoju Kraju 2020;
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego; Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego; Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki; Perspektywa
uczenia się przez całe życie (dodatkowy dokument strategiczny wynikający ze
zobowiązań międzynarodowych).
Strategiczna wizja działań do roku 2020 opiera się na czterech głównych
celach krajowej polityki edukacyjnej (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego):
1. Dobry start
2. Kompetencje – klucz do przyszłości
3. Wysoka jakość edukacji
4. Kompetencje dorosłych – stały rozwój4.

2

S.M. Kwiatkowski, Kształcenie zawodowe. Dylematy teorii i praktyki, IBE, Warszawa 2001.

3
Por. W. Furmanek, Nowa praca człowieka w cywilizacji informacyjnej. Zarys problematyki,
„Szkoła–Zawód–Praca”, 2014, nr 7/8.
4
Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020. https://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/images/Biblioteki/DBP-Wroclaw/WSIPO/Gwne_kierunki_krajowej_polityki_
edukacyjnej_do_2020_MEN.pdf.
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Zauważmy, że przemiany cywilizacyjne, jakie dokonują się powszechnie,
w istocie rzeczy generują nowy model życia społecznego. Tworzące się społeczeństwo informacyjne budowane jest – zgodnie z paradygmatem aksjologicznym – na odmiennych niż społeczeństwa agrarne i industrialne kategoriach
aksjologicznych. W miejsce środków produkcji, siły roboczej i kapitału wchodzą: informacja, wiedza i kompetencje osobiste człowieka. Ta zmiana ma charakter radykalny. Oznacza to tylko tyle, że społeczeństwo informacyjne
potrzebuje nowego modelu szkoły, budowanej na nowych założeniach aksjologicznych.
To wszystko, co dziedziczymy po społeczeństwie industrialnym (czyli szkołę
odpowiadającą jego potrzebom i aspiracjom), nie może zadowalać i nie powinno
pozostawać w strukturach organizacji oświaty społeczeństwa informacyjnego5.
Nie są także możliwe do zaakceptowania tylko kosmetyczne działania na starym
systemie edukacji.
Uświadamiamy sobie, że konieczne jest wdrożenie odmiennego modelu
szkoły polskiej (w tym także szkoły zawodowej), odpowiadającej na obecne
i przyszłe wyzwania cywilizacyjne.
Wymaga to przede wszystkim dobrej diagnozy rzeczywistości i prognozy
rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego. odczytania jego systemu
aksjologicznego, aspiracji i dążeń ludzi funkcjonujących w tym modelu społeczeństwa, tak aby na tej podstawie można było określić główne idee związane
z zakresem i formami wielostronnego i całożyciowego wspomagania ich rozwoju, w tym rozwoju ukierunkowanego na świadome angażowanie się ludzi
w przyszłych procesach pracy zawodowej.
Innymi słowy, poszukujemy odpowiedzi na pytanie, jaka powinna być w przyszłości polska szkoła, w tym szkoła zawodowa. Pierwsza myśl rodzącej się odpowiedzi jest infantylna. Powinna być to dobra szkoła, w tym zaś interesująca nas
dobra szkoła zawodowa6. Zauważamy przy tym, że ta oczekiwana dobra szkoła
zawodowa może powstać tylko na fundamencie dobrej szkoły ogólnej. Wszak
wykształcenie ogólne jest komponentem wykształcenia zawodowego i odwrotnie: dobre wykształcanie zawodowe jest osadzone w dobrym wykształceniu
ogólnym.
W koneksji z tymi stwierdzeniami pozostają także stwierdzenia, dotyczące
wychowania ogólnego i wychowania zawodowego. Wszak oczekiwana nowa

5
E. Solarczyk-Ambrozik, Zmiana społeczna jako wyzwanie dla kształcenia zawodowego, w: J. Gnitecki, J. Rutkowiak (red.), Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności.
Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego Warszawa–Poznań 1999, s. 368–375.
6

W. Furmanek, Dobra szkoła rozwinięta cywilizacyjnie, w: W. Walat (red.), Technika – Informa-
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szkoła wymaga nowego wychowania, a to zmusza do podjęcia systemowej analizy wszystkich komponentów systemu edukacji.

Zjawiska transformacji cywilizacyjnej
podstawą nowego modelu szkoły zawodowej
na miarę potrzeb społeczeństwa
informacyjnego
Procesy transformacji politycznej i gospodarczej są skorelowane z procesami
przemian społecznych. W tym systemie zjawisk ważne miejsce zajmuje problematyka transformacji systemu oświatowego. Podkreślmy raz jeszcze, sens cywilizacji informacyjnej i budowanego w niej modelu społeczeństwa informacyjnego
wyraża się przede wszystkim w przewartościowaniu systemu aksjologicznego,
uwypukleniu w nim znaczenia informacji, wiedzy i kompetencji w wykorzystaniu informacji i technologii informacyjnych. Przy czym stajemy w tym miejscu
wobec ogólnego problemu: o jakie informacje, wiedzę i kompetencje chodzi?
Janusz Sztumski nazywa je kompetencjami cywilizacyjnymi7. Do nich zalicza rozmaite formy kultury osobowej ludzi (organizacyjnej, pracy, technicznej
czy informacyjnej). W świecie nadmiarowości informacji, które już są towarem,
pytanie to jawi się jako szczególnie ważne. W wielu innych opracowaniach dąży
się do uzasadnienia tezy, że w istocie chodzi o kompetencje miękkie i twarde8.
Apeluje się o kompetencje, które są poszukiwane na rynku pracy9. Wbudowuje się w ten sposób całą interesującą nas problematykę w relacje: szkoła
(edukacja, edukacja zawodowa) a rynek pracy. Wszak edukacja zawodowa jako
swoją misję przyjmuje takie wspomaganie rozwoju zawodowego człowieka, które
pozwoli mu najpierw na racjonalny wybór i realizację ścieżki edukacyjnej, a następnie na wybór rodzaju pracy zawodowej zgodnej z osobistymi preferencjami.
W strukturze Strategicznej wizji działań do roku 2020 podkreśla się dwa (spośród czterech) cele strategiczne:

7

Por. J. Sztumski, Społeczeństwo i wartości, Uniwersytet Śląski, Katowice 1992.

Por. W. Furmanek, Ku humanistycznie ujętym kompetencjom kluczowym, w: W. Furmanek,
M. Durisz (red.), Kompetencje kluczowe kategorią pedagogiki. Studia porównawcze polsko–słowackie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.

8

9
Por.: Kształcenie zawodowe. Rynek pracy. Pracownicy, S.M. Kwiatkowski (red.), IPiSS, Warszawa 2000; S.M. Kwiatkowski, Kształcenie zawodowe. Dylematy teorii i praktyki, IBE, Warszawa
2001; W. Furmanek, Humanistyczna pedagogika pracy. Rynek i rynek pracy jako obiekty badań.
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.
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Wybrane cele ze Strategicznej wizji działań do roku 2020
Cel strategiczny 2: Kompetencje klucz do przyszłości
Współczesna szkoła musi kształtować kompetencje, które pomogą dzisiejszym uczniom sprostać wyzwaniom rynku pracy i społeczeństwa w przyszłości • Coraz ważniejsze są szerokie kompetencje, ułatwiające zmianę
zawodu na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, a także sprostanie
wyzwaniom technologicznym i społecznym przyszłości • Ponadto uczniowie
muszą nabyć w szkole kompetencje przydatne już teraz na rynku pracy, w tym
zarówno wiedzę praktyczną, związaną zarówno z określonymi zawodami,
jak i kompetencje przekrojowe (?!), takie jak zdolność do pracy w zespole
czy kreatywność, które są coraz ważniejsze we wszystkich zawodach.
Cel strategiczny 4: Kompetencje dorosłych – stały rozwój
Zmiany na rynku pracy wymagają od osób dorosłych stałego rozwijania
swoich kompetencji i zdobywania nowych kwalifikacji • W tym kontekście
konieczne jest zwiększenie dostępności kształcenia i szkolenia dla dorosłych
oraz uświadamianie znaczenia uczenia się przez cały okres dorosłego życia
• Realizacji celu będzie sprzyjało promowanie środowiska pracy jako miejsca
uczenia się dorosłych, rozwijanie modelu uczenia się dorosłych, którego
podstawą jest uczenie praktyczne i wdrażanie nowych standardów i form
organizacyjnych szkoleń dla dorosłych, w tym uczenia się na odległość •
Szczególnie istotnym zadaniem jest wspieranie edukacji osób z grup defaworyzowanych, w tym bezrobotnych i poszukujących pracy oraz osób niepełnosprawnych.
Warto w tym kontekście zainteresować się tymi tendencjami, przeanalizować je i ocenić z punktu widzenia współczesnej pedagogiki. Przede wszystkim
zaś uświadomić sobie należy zakres ogólnych zmian, jakie następują we współczesności. Są one bowiem podstawowymi wyznacznikami decyzji warunkujących
wybory dokonywane przez ludzi. Zatrzymajmy się na następujących kwestiach
dotyczących owych zmian:
a) nowy model życia społecznego wprowadza nowy system aksjologiczny10.
Ten zaś powinien być respektowany w analizach aksjologicznych i teleologicznych, leżących u podstaw modelu nowej szkoły zawodowej.
Oczekiwany model nowej szkoły zawodowej wymaga nowego modelu
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10
W. Furmanek, Aksjologia humanistycznej pedagogiki pracy, w: A. Solak, N. Nyczkało (red.),
Edukacja Zawodowa i Ustawiczna, APS, Instytut Oświaty Pedagogicznej Dorosłych Narodowej
Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Warszawa 2016, s. 65 i n.
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aksjologicznego, budowany być musi na dotychczas marginalizowanych
kategoriach aksjologicznych11. Oznacza to potrzebę nowej filozofii edukacji zawodowej. Bez odwołania się do adekwatnej filozofii człowieka
debata na ten temat ma charakter pozorny;
b) s połeczeństwo wiedzy to w istocie społeczeństwo ludzi tworzących wiedzę, a więc twórców. Przyszła szkoła zawodowa nie może tego faktu
pomijać. Rozwijanie talentów osobowych uczniów – w tym talentów zawodowych – powinno stać się jedną z ważniejszych funkcji przyszłej
szkoły zawodowej. Oznacza to, że przyszła szkoła zawodowa powinna
być szkołą przyjazną utalentowanym uczniom12. Pamiętać musimy bowiem o tym, że z osiągnięć techniki i dobrodziejstw cywilizacji korzystamy wszyscy, ale w istocie są one dziełem pojedynczych osób;
c) w konsekwencji oznacza to konieczność szerszego niż dotychczas uwzględnienia wymagań podmiotowości w procesach edukacyjnych. Wiąże się to
zarówno z wieloma problemami czysto organizacyjnymi (dotykającymi
polityki oświatowej, np. liczebności klas szkolnych), jak i pedagogicznymi (np. indywidualizacji wychowania). „Polskę stać na piękny humanizm podbudowany zdobyczami nauki i techniki szczytowo nowoczesnej.
Jeżeli Polska chce żyć, to musi wydać ze swego łona Mickiewiczów i Chopinów techniki”13;
Polskę stać na budowę takiego systemu oświaty, który rozwijał będzie
indywidualne talenty każdego z uczniów, który wprowadzi ludzi zdolnych
na ścieżkę indywidualnego rozwoju. Nowa szkoła zawodowa powinna
w znaczącym stopniu wprowadzić podmiotowość jako ideę pedagogiczną,
konstytuującą rozwiązania organizacyjne14;
d) dodajmy, że sytuacje pracy człowieka są nasycone wynikami pracy na
wskroś nowoczesnej (utwory pracy, towary wiedzochłonne). To zaś −
jak słusznie już to zauważył Z. Cackowski − sprawia, że każda sytuacja
utechnicznionej pracy człowieka jest jednocześnie sytuacją bogatszą
aksjologicznie. Nie podlega wątpliwości i to, że – mimo przemian zachodzących w cywilizacji – praca człowieka pozostaje ciągle ważnym systemem
W. Furmanek, Praca jako wartość w pedagogice współczesnej, w: W. Furmanek (red.), Praca
człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
– IBE, Rzeszów–Warszawa 2007, s. 27–53.

11

12
A. Salcher, Utalentowany uczeń i jego wrogowie, Wydawnictwo Oświatowe Fosze, Rzeszów
2009.
13

T. Kotarbiński, Sprawność i błąd, PZWS, Warszawa 1970, s. 213.

14
T. Pilch, Pedagogika w poszukiwaniu swoich zadań i roli w budowaniu przyszłości, w: J. Gnitecki, J. Rutkowiak (red.), Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności,
Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, Warszawa–Poznań 1999.
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czynności indywidualnych i zbiorowych, których celem jest doskonalenie
człowieka i świata, w jakim on żyje. Takie rozumienie pracy człowieka
podkreśla jednocześnie prymat człowieka nad wszelkimi zjawiskami, jakie
ona generuje. Mówimy więc nie tylko o prymacie człowieka nad pracą
(pracą zawodową), lecz także o prymacie człowieka nad ekonomią, techniką i organizacją pracy.
Personalistyczny charakter pracy (homocentryzm) powoduje, że to właśnie
refleksja nad pracą człowieka wiedzie naszą myśl i mocniej jeszcze uświadamia
nam system niezbywalnych praw każdego człowieka do:
– pracy (organizacja życia społecznego winna gwarantować realizację tego
prawa);
– przygotowania go do racjonalnego podjęcia pracy, czyli zapewnienia takiego minimum kompetencji zawodowych, które zagwarantują mu szansę
bycia podmiotem w każdej sytuacji pracowniczej;
– pozyskiwania w drodze pracy zawodowej minimum środków, gwarantujących jemu i jego najbliższym stan normalnej ludzkiej egzystencji15;
– zabezpieczenia go przed bezrobociem; bezrobocie bowiem − powstające
w istocie na wskutek gry czynników ekonomicznych − godzi w istotę człowieka i jego pracy, ogranicza go w jego dążeniach do ujawniania zdolności
i gotowości wykorzystania swoich niepowtarzalnych cech osobowych dla
dobra innych ludzi16.
Rynek pracy to pojęcie, którego treść i istotę przemian, jakie będą na nim
następować, pedagogika musi uwzględnić w swoich analizach i z niej wyprowadzić wnioski do projektowania nowego modelu szkoły zawodowej. Jednocześnie
powinno nam to uświadamiać, w jakich kierunkach następować mogą przemiany
w teleologii, treściach, procesach i formach organizacji edukacji zawodowej w najbliższej przyszłości17. Wiążą się one ze zmianami w charakterze pracy człowieka.
Te zaś mogą ujawnić się w dwóch głównych zakresach18:
– nastąpi zmiana funkcji, podniesienie roli i znaczenia wiedzy w wykonywaniu każdego typu pracy zawodowej. Wymagać to będzie nowych
systemów kompetencji zawodowych. Kompetencje, oczekiwane przez
Por. Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2005.

15

16
Z. Wiatrowski, Jakość edukacji zawodowej u progu XXI wieku: realia − oczekiwania − nadzieje,
w: J. Gnitecki, J. Rutkowiak (red.), Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, Warszawa–Poznań 1999,
s. 363–368.
17
Por. W. Furmanek, Humanistyczna pedagogika pracy. Rynek i rynek pracy jako obiekty badań,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.
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W. Sztumski, Społeczeństwo i wartości, dz. cyt.
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pracodawców, nie mogą być traktowanie jako wyłączne wskazania teleologiczne. Powinny być jednak brane pod uwagę w praktyce oświatowej
z uwagi na dobro uczniów. Szczególnie ważne jest w tym miejscu uwzględnienie potrzeby rozwijania kreatywności, interdyscyplinarności poznawanych zjawisk, samodzielności w myśleniu i działaniu, kompetencji
dotyczących współpracy z innymi pracownikami w miejscu pracy19;
– powstanie wiele nowych specjalności zawodowych i miejsc pracy w sektorze
wiedzy. Liczba pracowników działów informacji naukowej i technicznej będzie narastać. Pojawi się grupa kognitariuszy, pracowników wiedzy, ludzi
wysoko wykształconych, których rola w życiu społecznym i gospodarczym
będzie wzrastać.
Warto dokonać rzetelnej analizy systemu oczekiwań pracodawców i uwzględnić je w konstruowaniu podstaw programowych kształcenia w każdym zawodzie.
Nowoczesność, chociaż sama nie jest kategorią aksjologiczną, nie zawsze jest
sama w sobie czymś pozytywnym. Jako synonim dobra nie jest mitem wymyślonym
przez ludzi. Nowoczesność generuje nowe zjawiska aksjologiczne, w tym liczne
zagrożenia dla życia zawodowego i osobowego ludzi. Rozwojowi współczesnej cywilizacji jak nigdy dotąd w takim zakresie towarzyszy rozrost rozmaitego typu
zagrożeń.
Nie mniej ważną cechą współczesności jest globalizacja zjawisk, która
jest konsekwencją liberalizmu w ekonomii i rozrostu konsumpcji, a także zmian
w sferze wartościowania zjawisk przez człowieka. Świadomość owych zagrożeń
powinna zaowocować zmianami w treściach podstaw programowych edukacji.
Wychowanków szkoły zawodowej należy wspomagać w zakresie rozwoju takich
kompetencji, które zabezpieczą ich przed ujemnymi skutkami życia i pracy w sytuacji zagrożeń, utrudnień, konfliktów i innych sytuacji trudnych.
Współczesność charakteryzuje się wysokim poziomem rozwoju nauki i techniki, w tym także informatyki. Nauka staje się bezpośrednim czynnikiem produkcji
i zjawiskiem dziejotwórczym. Technika jest silnie sprzężona zwrotnie z nauką.
Dlatego mówimy nie tylko o wszechobecności techniki współczesnej, lecz także
o jej kulturo- i cywilizacyjno-twórczej roli. Rozumienie podstawowych zjawisk
techniki współczesnej, tworzącej środowisko życia i pracy człowieka, jest warunkiem sensownego i skutecznego działania człowieka. Stąd przyszła szkoła
zawodowa w swojej działalności pedagogicznej powinna eksponować ten aspekt
treści. Wyrażać się to powinno między innymi w nadaniu kształceniu technicznemu − jako komponentowi kształcenia ogólnego − odpowiedniej rangi, co do
celów, treści, metod i procesów.

19
S.M. Kwiatkowski, Przywództwo edukacyjne – współczesne wyzwania, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2013.
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Każda praca zawodowa człowieka została utechniczniona, w tym zinformatyzowana, czyli w istocie zintelektualizowana. I do takiej właśnie odmiennej
od tradycyjnej pracy zawodowej, której wzorcem była praca przy taśmie produkcyjnej, powinna przygotować Polaków szkoła w Polsce. Tymczasem, jak gdyby
rozmyślnie, z procesów powszechnej edukacji eliminuje się wszystko to, co wiąże
się z utechnicznieniem ogółu Polaków. Edukację zawodową, dotychczas występującą w systemie polskiej szkoły, zamiast reformować i doskonalić, usuwano
bardzo konsekwentnie. Tymczasem jakże aktualne są słowa Tadeusza Kotarbińskiego wypowiedziane 50 lat temu: „Naród, który by się technicznie zaniedbał,
albo programowo od techniki odwrócił, skazałby się na nędzną służebność w stosunku do innych narodów, a w ostatecznym wyniku − na zagładę. Pędzimy
naprzód i zatrzymać się nie możemy. Możemy tylko coraz sprawniej władać silnikami i sterami pojazdu...”20.
Technika współczesna niemal w niczym nie przypomina techniki nawet tej
sprzed kilku lat. Dynamika przemian technologicznych jest niezmiernie wysoka. Tymczasem w naszych warunkach pomija się zupełnie tę odmienność.
Postrzega się i analizuje edukację ogólnotechniczną przez pamięć własnych doświadczeń szkolnych, jakże często dalekich od poprawności pedagogicznej. Być
może właśnie w tym zjawisku upatrywać należy jej trudności. Przypuszczenie to
zdaje się potwierdzać jakiś trudny do zrozumienia − ale może korzystny społecznie – trend upowszechniania edukacji informatycznej, która jest tylko w istocie
swojej komponentem nowoczesnej edukacji technicznej. Charakterystyczną cechą
współczesności jest utrzymywanie się ciągle wysokiej dynamiki zmian w nauce
i technice21.
Zmienność form organizacji aktywności społecznej i zawodowej ludzi. Zmieniają się formy organizacji i świadczenia pracy, wprowadza się elastyczne formy
organizacji życia zawodowego ludzi22. Ujawnia się to w przekształceniach w strukturze zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki. Zjawiskiem nowym
jest pojawienie się grupy pracowników wiedzy, tzw. kognitariuszy. Charakterystycznym rysem ich osobowego rozwoju jest zdolność do wykorzystania optymalnie rozwiniętych twórczych zdolności poznawczych.

20

T. Kotarbiński: Sprawność i błąd, dz. cyt., s. 280.

W. Furmanek, Teoretyczny i empiryczny sens kompetencji kluczowych, w: Kompetencje kluczowe
kategorią pedagogiki…, dz. cyt.
21

22

Por. W. Furmanek, Humanistyczna pedagogika pracy. Rynek i rynek pracy jako obiekty badań,
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Cechą współczesnych systemów produkcji jest koegzystencja różnych jej
stadiów rozwoju. Obok zanikających tradycyjnych stadiów wytwórczości, występują nowoczesne linie technologiczne w pełni zautomatyzowane (mówimy
o przechodzeniu od fordyzmu do postfordyzmu)23.
Wyliczyliśmy tylko najważniejsze syndromy interesujących nas zjawisk
współczesności po to, aby ukazać kierunki poszukiwań katalogu założeń do budowy nowego modelu szkoły zawodowej.

Niektóre cechy edukacji funkcjonującej
w społeczeństwie industrialnym
Model klasycznych rozwiązań edukacji zawodowej, budowanej na potrzeby społeczeństwa industrialnego, jest już dziś dysfunkcjonalny. A zasady jego organizacji muszą być przeformułowane. Podstawową zasadę organizacji edukacji
w społeczeństwie industrialnym można sformułować następująco: uczę się 20 lat,
pracuję 40 lat, korzystając ze zdobytej wiedzy, a po tym spokojna emerytura.
Treść tej zasady wymaga rozwinięcia. Po pierwsze, wskazuje ona na trwałość wiedzy zdobytej w ciągu długiego czasu wykształcenia. Tymczasem zdajemy
sobie sprawę, że wiedza bardzo szybko się zmienia, starzeje się, pojawia się nowa
wiedza, a z nią także nowe technologie. To wymaga systematycznego uczenia
się w trakcie aktywności zawodowej. Po drugie, czas pracy ulega także zmianom,
wyraźnie maleje jego długość w stosunku do lat życia człowieka.
Inne zasady edukacji w społeczeństwie industrialnym to:
– wiedza podstawowa, jednolita dla całego społeczeństwa; obowiązujący
kanon wykształcenia ogólnego;
– wiedza zdobywana raz w ciągu życia zawodowego;
– edukacja finansowana przez społeczeństwo;
– uzupełniające kształcenie zawodowe finansowane w znaczącej części
przez zakłady pracy24.
Jak wobec tych zasad modelować procesy edukacyjne, by zachować prymat
człowieka nad modelem organizacji społeczeństwa informacyjnego?
Por. W. Furmanek, Podstawy edukacji zawodowej, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2000.
23

24
Por.: A. Bogaj, Kulturowe i cywilizacyjne determinanty reformy kształcenia ogólnego, w: J. Gnitecki, J. Rutkowiak (red.), Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności.
Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, Warszawa–Poznań 1999, s. 163–171;
W. Furmanek, Z teorii edukacji zawodowej, Lublin 1998.
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Konieczność zmiany filozofii edukacji zawodowej
W oczekiwanym modelu edukacji zawodowej należy przede wszystkim zmienić
filozofię edukacji, tak aby zabezpieczyć każdego człowieka przed wykluczeniem
społecznym.
Z tego powodu podstawowe wyzwanie dla nowych rozwiązań edukacyjnych powinno wynikać z takiech zasad organizacji edukacji w społeczeństwie
informacyjnym, które pozwolą z powodzeniem − co 5 do 10 lat − zmienić stanowisko pracy, zajęcie, rozwijać i doskonalić kompetencje zawodowe. Innymi słowy,
dążyć należy do rozwinięcia tzw. mobilności edukacyjnej wszystkich uczniów.
Wykształcenie zawodowe powinno uwzględnić wnioski wynikające z treści
pojęcia tzw. kariery skokowej, która pozostaje w koneksji z syndromem zjawisk,
jakie niesie ewolucja zawodów. Pozostaje to także w związku przyczynowym
z dokonującymi się transformacjami na rynku pracy. Szkoła musi człowieka do
tego przygotować. A to oznacza, że powinna ona przede wszystkim rozwijać
kompetencje i motywacje poznawcze; powinna przygotować ludzi do aktywności
w karierze skokowej, która pozostaje w koneksji z syndromem zjawisk, jakie
niesie ewolucja zawodów.
Pozostaje to również w związku przyczynowym z dokonującymi się transformacjami na rynku pracy. A one dotyczą przechodzenia od zasady klasycznego
rynku towarów i usług tzn. zasady ludzie do wynajęcia (jako siła robocza) do
zasady kompetencje do wynajęcia25.
Rynek kompetencji oznacza między innymi to, że wiedza konwencjonalna jest
warunkiem przetrwania i obecności (uczyć się aby być), wiedza niekonwencjonalna oznacza warunek czynnego uczestnictwa. A to wymaga syndromu kompetencji: poznawczych (uczyć się aby: wiedzieć), prakseologicznych (uczyć się aby:
działać), społecznych (uczyć się aby: współżyć) i personalnych (uczyć się aby być)26.

Od doktryny edukacji adaptacyjnej do doktryny
edukacji kreatywnej
Filozofia obecnie realizowanej edukacji opiera się na tzw. strategii adaptacyjnej,
zwanej także strategią transmisji kulturowej. W obecnych warunkach dynamicz25
W. Furmanek, Ewolucja zawodów problemem jutra edukacji zawodowej, w: K. Denek, T. Koszczyc, M. Lewandowski (red.), Edukacja Jutra, X Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Zakopane
2004, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2004, s. 101–107.
26

J. Delors (red.), Edukacja – jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO, Stowarzyszenie
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nie zmieniającej się pracy ludzkiej konieczne jest reorientowanie edukacji na
strategię krytyczno-kreatywną. Stąd wynikają kolejne wyzwania dla edukacji
zawodowej, która aktualnie − rozwija umiejętności. jak stosować wiedzę (uczy
operatywności wiedzy), a w przyszłości musi rozwijać kompetencje do tego, jak
tworzyć wiedzę (kształcenie talentów, o których pisałem wcześniej).
Wszak transformacja społeczeństwa obejmuje przechodzenie od ludzi pracujących odtwórczo do ludzi pracujących twórczo; społeczeństwo informacyjne
− jak to już podkreślałem − to społeczeństwo twórców, ludzi mobilnych, gotowych do wysiłku indywidualnego, potrafiących współdziałać z innymi w realizacji
złożonych zadań zawodowych.
Konieczna jest w związku z tym także zmiana w systemie wartości, przyjmowanych za fundament filozofii, aksjologii i teleologii wychowania nowej szkoły
zawodowej. Będzie to wymagać przechodzenia w filozofii edukacji od doktryny
edukacji adaptacyjnej do doktryny edukacji kreatywnej. Konieczna i pilna zmiana
filozofii, aksjologii i teleologii wychowania wymaga wyeksponowania wychowania ku wartościom. Wdrożyć należy nowe nurty dydaktyki kreatywnej na
wszystkich etapach edukacji.

Funkcje wiedzy w nowym modelu
edukacji zawodowej
Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo wiedzy; człowiek bez wiedzy –
w tym modelu organizacji życia społecznego – nie znajdzie godnego miejsca
w społeczeństwie, mówimy o zjawisku marginalizacji lub/i wykluczenia społecznego.
Zadaniem edukacji (szkoły zawodowej), funkcjonującej w tym modelu społeczeństwa, jest nie dopuścić do wykluczenia społecznego żadnego człowieka. W tym
zadaniu wyraża się jednocześnie:
– humanistyczny wymiar edukacji;
– prymat człowieka nad organizacją życia społecznego.
Społeczeństwo informacyjne, nazywane społeczeństwem wiedzy, społeczeństwem poinformowanego rozumu, formułuje pod adresem edukacji swoje oczekiwania. Edukacja, która w istocie prowadzi do wykształcenia − w konwencji
omawianych przemian cywilizacyjnych – powinna być obecnie rozumiana jako
proces świadomego i zorganizowanego wykorzystywania informacji w celu
przygotowania człowieka do posługiwania się informacją.
Oznacza to konieczność rozwinięcia kompetencji w zakresie zdobywania informacji, ich gromadzenia, przechowywania, przekształcania ich formy przetwarzania, przesyłania czy likwidowania. Z każdą z wymienionych typów działań 371
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związane są odpowiednie technologie, nazywane technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Opanowanie tych technologii, to rozwinięcie nie tylko sprawności ich realizacji, ale także zrozumienie ich znaczenia w kontekście zadania
i sensu wykorzystywania w określonych postępowania zawodowych. Stanowią
one o tym, czy człowiek potrafi się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości infosfery.
Jej podstawowym rysem jest nadmiarowość informacji, wśród których są te szczególnie ważne dla człowieka tu i teraz oraz te zbędne. Są też informacje prawdziwe
i fałszywe, tworzące tzw. smog informacyjny.
W cywilizacji informacyjnej zmieniają się funkcje wiedzy: charakterystyczne
jest przechodzenie od funkcji poznawczej do funkcji instrumentalnej; wiedza
staje się tworzywem i narzędziem tworzenia nowej wiedzy. Gospodarka nazywana jest gospodarką opartą na wiedzy. Wyniki pracy przyjmują charakter
utworów i usług cyfrowych.
Jednocześnie charakterystycznymi rysami nowoczesności są trzy następujące
zjawiska:
– systematyczny i bardzo gwałtowny przyrost wiedzy (mówimy o nadmiarowości informacji);
– zmienność wiedzy i zadań zawodowych;
– szybkie starzenie się wiedzy.
To generuje kolejne wyzwania dla edukacji: konieczność przygotowania
wychowanków tak, aby byli w stanie stawiać czoła zmienności i przyrostowi
wiedzy. Wymaga to wprowadzenia:
– modelu uczenia się przez całe życie (model LLL: live − long – learning)27;
– e lastycznych form edukacji, w tym uwzględnienia form edukacji poza formalnej i poza szkolnej w zdobywaniu kompetencji zawodowych.
Dla edukacji zawodowej oznacza to konieczność wprowadzenia następujących idei:
– wychowania do wartości pracy zawodowej;
–u
 czenia się przez całe życie, co wymaga rewizji poglądów na rozwój zawodowy człowieka;
– pobudzania gotowości do samorozwoju (uczenia inicjowanego przez ucznia);
– rozumienia potrzeb i kierunków koniecznego doskonalenia;
– uczenia zgodnie z różnymi stylami uczenia się i myślenia ludzi;
– uczenia się transformacyjnego;
–u
 czenia się na zasadach współpracy, by lepiej przystosować się do współdziałania z innymi ludźmi28.
27
S.M. Kwiatkowski, Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny, IBE, Warszawa
2008.
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Praca, praca zawodowa siłą etyczną człowieka
Praca zawodowa człowieka staje się przede wszystkim siłą etyczną. Zmieniać się
będzie nie tylko jej treść, lecz także jej znaczenie w systemie wartości każdego
człowieka. Wpisanie dobrze odczytanego i rozumianego sensu pracy w sens życia
człowieka wymaga wprowadzenia wychowanków w świat wartości pracy i rozwinięcia kompetencji jego urzeczywistniania. Koniecznością staje się wypracowanie i wdrożenie do systemu oświaty powszechnego nowoczesnego systemu
wychowania ku wartościom pracy, w tym także ku wartościom pracy zawodowej.
Wychowanie ku wartościom pracy, w miejsce wychowania do pracy i przez pracę,
powinno stanowić ideę konstytutywna przyszłej szkoły zawodowej.
Paradygmat aksjologiczny, przeniesiony na interesujący nas teren analiza,
można sformułować następująco: przemiany cywilizacyjne ujawniają się w przemianach dominującego w danym modelu cywilizacyjnym systemu wartości.
Wyzwaniem edukacji, także w cywilizacji informacyjnej, jest wychowywać
ludzi do czekającej ich przyszłości. Wychowywać w cywilizacji informacyjnej,
to nauczyć ich postępowań godnych człowieka, odpowiedzialnych, opartych na
otwartym wyrażeniu myśli i uczuć. Rzeczą najważniejszą w wychowaniu jest
kształtować ludzi tak, aby:
– umieli żyć w warunkach społecznej cywilizacji;
– potrafili podołać zadaniom, które im stawia;
– korzystali z możliwości kulturalnego rozwoju, którego im dostarcza;
– wiedzieli ku czemu i jak dążyć, z jakich źródeł czerpać radość życia (B. Suchodolski).

Uogólnienie
Nie budzi sprzeciwu twierdzenie, że nowy model życia społecznego będzie oparty
na nowych co do treści i form organizacji zjawiskach pracy zawodowej. Nie akceptujemy twierdzenia o końcu pracy. Będzie to praca nowa, odmienna co do roli
i udziału w niej poznawczych dyspozycji człowieka. Praca utechniczniona i zinformatyzowana. I chociaż zmniejszyć się może ogólny czas pracy człowieka, to
i tak będzie ona zajmować znaczące miejsce w jego życiowej aktywności. Wynika
stąd konieczność nowego spojrzenia na rozwiązania, jakie są proponowane dla
nowego modelu szkoły zawodowej.
Dobra szkoła zawodowa to szkoła oparta na najnowszej wiedzy, w koneksji
z nowymi technologiami definiującymi, rozwijająca postawy i aktywność twórczą, pielęgnująca talenty (czy będzie to szkoła elitarna?!). To szkoła przesycona
i oparta na wartościach, w tym wartościach związanych z pracą człowieka.
Wprowadzająca wychowanków w świat wartości, przygotowująca ich do 373
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urzeczywistniania wartości w postępowaniach zawodowych (wychowanie zawodowe). Wszak praca zawodowa jest terenem urzeczywistniania zinternalizowanych systemów wartości. Dzięki nim i poprzez nie człowiek może budować
swoją wielkość osoby, budować swoje człowieczeństwo; odnajdywać satysfakcję
z podejmowanych zadań pracy; odkrywać w nich sens własnego życia. Jednocześnie szkoła otwarta na potrzeby każdego uczącego się (niezależnie od jego
wieku29), koordynująca różne ścieżki autodydaktyki zawodowej, szkoła ukierunkowana na nowe wyzwania cywilizacji informacyjnej.
Realizacja wymagań, wynikających z wyzwań cywilizacyjnych, wymusza
konieczność rozważenia przygotowania nauczycieli do oczekujących ich zadań.
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WSPÓŁCZESNE PROCESY
DEMOGRAFICZNE I OSADNICZE
JAKO WYZNACZNIK EDUKACJI
W PRZYSZŁOŚCI
Zamiast wstępu
Z Profesorem Stefanem M. Kwiatkowskim znamy się prawie 30 lat, najdłużej
z pracy w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, w którym był wicedyrektorem, dyrektorem, a także przewodniczącym Rady Naukowej (w latach 2015–2017,
nie będąc już pracownikiem IBE). Moja znajomość z ówczesnym wicedyrektorem IBE rozpoczęła się na przełomie lat 80./90. XX wieku podczas wyjazdu
studyjnego do Utrechtu. W tej wizycie brało udział wielu pracowników IBE,
nauczycieli, pracowników z polskich uczelni – wszyscy byliśmy gośćmi Holandii,
a prawdopodobnie wielu z nas po raz pierwszy przebywało na „Zachodzie” nie
prywatnie. Wspominam o tym dlatego, że podczas tej bardzo dobrze przygotowanej wizyty dzieliłem pokój w dobrym hotelu z dzisiejszym Jubilatem. W całej
historii Instytutu Badań Edukacyjnych (wcześniej: Badań Pedagogicznych, Pedagogiki) Stefan Kwiatkowski jest wśród byłych dyrektorów Instytutu (m.in. profesorowie: Tadeusz Tomaszewski, Wincenty Okoń, Tadeusz Lewowicki, Mirosław
J. Szymański) najdłużej pracującym na stanowisku dyrektora IBE (i jest mało
prawdopodobne, aby ten wynik został powtórzony przez następnych dyrektorów). Był też chyba najdłużej p.o. dyrektora, oczekując na zatwierdzenie przez
Ministra Edukacji, rekomendacji komisji konkursowej ds. powołania dyrektora
w IBE. Brałem udział w jednej z tych komisji (Profesor Kwiatkowski stawał do
konkursów i wygrywał je kilkakrotnie), w której uczestniczyła także między 377
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innymi prof. Hanna Świda-Ziemba. Członkowie komisji zdecydowanie poparli
kandydaturę Profesora Kwiatkowskiego, ale zaważyła także pozytywna opinia
prof. Świdy-Ziemby, co pokrzyżowało nieco szyki ówczesnemu kierownictwu ministerstwa, które miało swojego kandydata. Warto przypomnieć, że do przełomu
lat 1989–1990 istniało pięć tzw. resortowych (ministerstwa edukacji) instytutów,
z których ocalał tylko Instytut Pedagogiki. Niezależnie od tego, jak ocenia się to
zaplecze badawcze przed 1989 rokiem – IBE jeszcze nie raz, także wówczas, gdy
dyrektorem był Profesor Kwiatkowski – musiał walczyć o przetrwanie. Przyszło
mu „dyrektorować” w bardzo trudnym pod względem finansowym okresie, co
wiązało się z niełatwą i bolesną decyzją zwolnienia wielu pracowników (aby Instytut mógł dalej funkcjonować). Pomimo „mizerii” finansowej (bardzo niskie
pensje, skromne środki, które ledwie wystarczały na pokrycie bieżących potrzeb eksploatacyjnych), były też miłe, nieomal rodzinne chwile: przyjazna atmosfera, wspólne obchody świąt, czasami czyichś imienin – co w dużej mierze
było zasługą dyrektora Stefana Kwiatkowskiego. Instytut nie miał uprawnień
do prowadzenia studiów doktoranckich, ale miał uprawnienia do nadawania
stopnia doktora, habilitowanego niestety już nie, co było warunkiem prowadzenia ww. studiów (jeśli chodzi o habilitacje, to pod względem kadrowym Instytut
z naddatkiem spełniał kryterium co do liczby samodzielnych pracowników
naukowych). Profesor Kwiatkowski wymyślił wówczas seminaria doktorskie,
adresowane przede wszystkim do ambitniejszych, twórczych pracowników
związanych z edukacją, ale na ogół niebędących pracownikami naukowymi
uczelni wyższych. Był to przykład łączenia teorii z praktyką, ale także wspomaganiem skromnych zasobów finansowych IBE. Obecnie, będąc rektorem APS,
przyszło mu znów działać w trudnym okresie, ale wierzę, że poradzi sobie z pomocą, jeśli nie wszystkich, to wielu pracowników APS. Tradycyjnie i szczerze –
życzę Jubilatowi zdrowia, wytrwałości i sukcesów (w tym w przezwyciężaniu
trudności). Jubileusz wiąże się z czasem, przeżytymi latami, jest więc w pewnym stopniu procesem demograficznym w skali jednostki. Dlatego też dedykuję
Jubilatowi ten tekst, odnoszący się do procesów demograficznych, bez świadomości których i wiedzy o nich nie możemy właściwie oceniać i prognozować
tendencji edukacyjnych.
***
Procesy demograficzne – osadzone w kontekście szeroko pojętej edukacji – są
zbyt skomplikowane i zróżnicowane w skali świata, kraju, regionu, aby w jednym, krótkim tekście objąć całość zapowiedzianej w tytule problematyki. Będzie
to więc tylko wybór i sygnalizowanie niektórych kwestii. Sytuacja demograficzno-osadnicza nie jest obojętna dla oświaty – jest dla niej jednym z najważniejszych
uwarunkowań. Okres wyżu demograficznego jest niekorzystny do wprowadzenia
reform oświatowych, którym sprzyjają niże demograficzne (obniżają koszty wdra378 żania tychże reform). Jednakże zbyt mała liczba uczniów była jednym z powo-
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dów zamykania przedszkoli, szkół, co powodowało, że część nauczycieli traciło
pracę. Dla uczniów konsekwencją tego procesu jest wydłużenie drogi do szkoły,
gorsza dostępność szkolnictwa.
Zmniejszenie się liczby uczniów nie zawsze prowadzi do obniżenia kosztów
funkcjonowania oświaty. Utrzymanie małych szkół w niektórych rejonach jest
koniecznością (ale są one „droższe”), ponadto występuje potrzeba budowy nowych szkół w dynamicznie rozwijających się miastach, centrach aktywności
gospodarczej.
Należy także podkreślić, że liczba nauczycieli zmniejsza się na ogół o wiele
wolniej niż maleją populacje szkolne. Maleją więc wskaźniki liczby uczniów na
jednego nauczyciela, lecz nie zawsze muszą one powodować większą indywidualizację nauczania czy obniżanie kosztów kształcenia. Dodatkowym efektem
ubocznym jest starzenie się kadr nauczycielskich, zmniejszenie naboru młodych
nauczycieli. To z kolei może utrudniać wprowadzanie innowacji pedagogicznych, do których starsi nauczyciele są na ogół mniej skłonni.

Dzietność kobiet i przyrost naturalny
W Polsce, podobnie jak w większości krajów europejskich, przyszłość pod względem demograficznym rysuje się niezbyt optymistycznie. Przez wiele lat dzieci i młodzież byli określani jako „przyszłość narodu”. Co najmniej od kilkunastu lat tej
„przyszłości” jest coraz mniej, a jeśli notuje się niewielkie roczne wzrosty liczby
urodzeń, to są one nieznaczne, nie zmieniają ogólnej tendencji. Na Zachodzie
powstało określenie syndrom „pustej kołyski” (empty cradle), które trafnie charakteryzuje sytuację demograficzną wielu tzw. rozwiniętych krajów. Przejawia
się to przede wszystkim spadkiem dzietności poniżej prostej zastępowalności
pokoleń, opóźnieniem decyzji o urodzeniu pierwszego dziecka, wzrostem liczby
urodzeń dzieci w związkach pozamałżeńskich, spadkiem skłonności do zawierania małżeństw, spadkiem umieralności i wydłużaniem się oczekiwanego trwania
życia, a także nasilaniem się procesów migracyjnych. Sytuacja ta jest skutkiem
postępujących przemian politycznych, światopoglądowych, przejawiających się
między innymi we wzroście autonomii jednostki, odrzuceniu wartości tradycyjnych na rzecz liberalnych, poprawiewarunków życia ludności wskutek rozwoju
nowoczesnych technologii i medycyny1. Pojawia się także wiele głosów stwierdzających, że zachwianie struktur demograficznych – starzenie się społeczeństw
– zagraża dobrobytowi osiągniętemu przez wiele krajów (kto wie, czy ten „straszak” nie okaże się najskuteczniejszy w propagowaniu polityki propopulacyjnej).
1

Raport o stanie edukacji 2011, IBE, Warszawa 2012.
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Prawdopodobnie takie przekonanie było jednym z czynników mających wpływ
przy podejmowaniu w 2015 roku przez kanclerz Angelę Merkel decyzji o otwarciu granic Unii Europejskiej dla migrantów przede wszystkim z Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (należy dodać – decyzji, która zaskoczyła pozostałe kraje
Europy).
Demografowie ustalili, że, aby była zapewniona prosta reprodukcja ludności
danego kraju współczynnik dzietności kobiet (total fertility rate), powinien wynosić 2,1 dzieci („liczba dzieci, które urodziłaby kobieta w ciągu całego okresu
rozrodczego, czyli w wieku 15–49 lat)...”2. Według danych Eurostatu, w Polsce
ten wskaźnik, obliczony dla 2004 roku, wynosił 1,23–1,24 dziecka i był jednym
z najniższych w Europie. W roku 2015 w żadnym kraju europejskim nie osiągał
on wartości 2,0 (z wyjątkiem Turcji (2,14), która z racji położenia części tego kraju
w Europie, jest zestawiana z krajami europejskimi). Najbliżej wartości 2,0 były
takie kraje, jak Francja (1,96) i Irlandia (1,92). Najniższe wartości w 2015 roku
odnotowano w Portugalii i Polsce (odpowiednio: 1,31 i 1,32). Prawdopodobnie
polski współczynnik dzietności byłby wyższy, gdyby pod uwagę wzięto dzieci
urodzone przez Polki poza granicami (głównie w Wielkiej Brytanii), ale i tak byłoby
to za mało, aby mówić o rozwoju demograficznym Polski. Zakładając, w dużym
uproszczeniu, że w przyszłości będą zbliżone wartości innych parametrów demograficznych co obecnie (relacja liczby urodzeń do liczby zgonów, liczba
dziewczynek przypadających na kobietę w wieku rozrodczym), to, aby osiągnąć
współczynnik dzietności 2,0–2,1, w Polsce musiałoby się rodzić około 560–590
tysięcy dzieci rocznie.
Pewne nadzieje budził fakt, że w porównaniu do innych krajów europejskich,
Polska ma nadal jeszcze nie „najgorszą” strukturę ludności według wieku (jeszcze
nie jesteśmy całkiem starym, choć szybko starzejącym się społeczeństwem).
Także nadzieje poprawy demograficznej stwarzał ostatni (z początku lat
80. XX wieku) wyż demograficzny, gdy w 1983 roku urodziło się około 720 tysięcy dzieci i w dwadzieścia kilka lat później ci młodzi ludzie weszli w wiek reprodukcji. Niestety, pod koniec pierwszej dekady XXI wieku rodziło się w Polsce
zaledwie 415–418 tysięcy dzieci, co nie było wartościami najniższymi (w 2003
– 351 tysięcy, w 2015 – 370 tysięcy urodzeń). Przyczyniła się do tego między
innymi masowa emigracja ludzi młodych z Polski, ale także zmiany kulturowe,
obserwowane również w wielu, na ogół bardziej rozwiniętych krajach.
W konsekwencji utrzymującej się od połowy lat 80. XX wieku liczby zgonów
na poziomie 380–400 tysięcy, w Polsce mamy okołozerowy (czasami ujemny:
2002–2005, 2012–2014) przyrost naturalny. Według danych Eurostatu w 2016
roku w Polsce odnotowano przyrost naturalny +0,2 promila. Najniższe, ujemne
380
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Rocznik demograficzny 2017, GUS 2017, s. 24.
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wartości obserwuje się w niektórych republikach bałtyckich (Litwa –14,2, Łotwa
–9,6 promila) oraz na Bałkanach (Bułgaria –7,3, Rumunia –6,2 promila).

Legenda
1,31–1,4

1,4–1,49

1,58–1,7
1,7–2,14
minimalna wartość: 1,31; maksymalna wartość: 2,14

1,49–1,58
niedostępne

RY S U N E K 1
Współczynnik dzietności kobiet w 2015 – liczba dzieci przypadających na kobietę
(w wieku 15–49 lat)
Źródło: Eurostat Data Base, ostatnia aktualizacja 11.09.2017.

Warto dodać, że jeszcze przed około 30 laty (i wcześniej) pod względem
charakterystyk demograficznych w Polsce istniała duża różnica między miastami
a wsiami. Współczynnik dzietności kobiet, przyrost naturalny były znacznie
wyższe na obszarach wiejskich, a wskaźnik rozwodów znacznie niższy. W ostatnich latach różnice te bardzo się zmniejszyły, to znaczy na wsi parametry te są
też niekorzystne. Niektóre kraje, dostrzegając wagę problemu, jakim jest perspektywa zmniejszającego się potencjału demograficznego, w ramach polityki 381
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propopulacyjnej zaczęły wprowadzać stałe zapomogi dla rodzin, w których urodziły
się drugie i następne dzieci (np.: Francja, Dania, Australia). W Polsce w 2006 roku
wprowadzono jednorazowy zasiłek wypłacany po urodzeniu dziecka (tzw. becikowe), nie miał on jednak wpływu na sytuację demograficzną w naszym kraju.
Większe nadzieje można wiązać ze stałym zasiłkiem tzw. 500+, wprowadzonym
w 2016 roku – ale o jego skutkach będzie można mówić dopiero za kilka lat.

Legenda
–14,2– –3,4

–3,4–0,3

4,0–7,6
7,6–19,8
minimalna wartość: –14,2; maksymalna wartość: 19,8

0,3–4,0
niedostępne

RY S U N E K 2
Przyrost naturalny w 2016, w promilach
źródło: Eurostat Data Base, ostatnia aktualizacja 11.09.2017.

Na podstawie danych zamieszczonych na rysunkach 1 i 2 można stwierdzić,
że na niedostateczny rozwój demograficzny „cierpi” wiele krajów europejskich.
Niektórzy, powołując się między innymi na Orianę Fallaci, Nialla Fergusona oraz
382 wyrażając własną opinię, stwierdzają, że w Europie obserwuje się obecnie naj-
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większą redukcję ludności od XIV wieku, kiedy żniwo zbierała czarna ospa3.
Przedstawione zmiany stanowią istotne wyzwanie dla wielu obszarów polityki
publicznej, w tym: dla polityki edukacyjnej.

Imigracja
Wiele krajów europejskich przeżywa niepokój związany z napływem ludności
z Afryki i Azji. Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że hasła związane z integracją z rdzenną ludnością Europy i wielokulturowość traktowana jako „ubogacenie” kulturowe, mają charakter postulatów, które w praktyce okazują się
w wielu przypadkach niekontrolowaną porażką (opinie takie określane są często
jako rasistowskie, ksenofobiczne). Czasami postawy migrantów spoza Europy
nie są w pełni akceptowane lub wręcz odrzucane przez mieszkańców kraju,
w którym trwa słabo kontrolowany napływ migrantów. Rodzą się wówczas pytania dotyczące form integrowania i granic izolacji oraz podporządkowania, lojalności wobec kraju, do którego się przybyło; pojawiają się wątpliwości co do
skuteczności działania czy bezradności niektórych rządów. Czy chęć zachowania
tożsamości kulturowej, religijnej, językowej jest niepoprawna politycznie?
W Polsce takie pytanie nie wybrzmiewa tak dramatycznie, mamy bowiem
do czynienia z imigracją, ale głównie z krajów zza wschodniej granicy, których
ludność jest podobna pod względem kulturowym, językowym, religijnym, w przeciwieństwie do ludów azjatyckich, afrykańskich. Z różnych powodów wzrasta
atrakcyjność Polski, już nie tylko jako kraju tranzytowego, ale coraz częściej
docelowego. W pewnym stopniu zaczyna także odgrywać rolę tzw. Karta Polaka,
adresowana przede wszystkim do Polaków, ich potomków zamieszkujących obszary dawnego ZSRR. Posiadaczowi Karty przede wszystkim znacznie łatwiej
wjechać do Polski, studiować, starać się o pracę itp. Ocenia się, że w Polsce przebywa czasowo i na stałe łącznie około 1–1,2 miliona Ukraińców i wydaje się, że
jest to zjawisko pozytywne przede wszystkim z punktu widzenia polskiej gospodarki (według niektórych opinii ukraińskich nie bez racji traktowane jest to jednak jako drenaż siły roboczej). Prędzej czy później zwiększy się także napływ
ludności z Białorusi. Studiująca w Polsce młodzież, przede wszystkim ukraińska,
nie stwarza problemów, szybko się dostosowuje do warunków panujących w naszym kraju. Takie jest „tło” imigracji do Polski, co powoduje, że zostały podjęte
lub powinny być podjęte przedsięwzięcia wobec nie tylko ludności napływowej,
ale także polskiego systemu edukacji.
D. Murray, The Strange Death of Europe: Immigration, Identity, Islam, Bloomsbury, Oxford,
London, New York 2017.
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Szkoła w większym stopniu powinna być traktowana jako miejsce budowania, umacniania spójności społecznej. Jest ona jedną z niewielu instytucji, która
może spajać „niejednorodności” – kulturowe, religijne, etniczne, a nawet polityczne. Do tego niezbędne jest przestrzeganie, uczenie i kształtowanie otwartości
wobec inności, różnic i podziałów istniejących poza sferą edukacyjną – są to
zasady wobec uniwersaliów (takim uniwersalnym dobrem wspólnym jest też
szkoła). Zadbać należy także o logistykę i znacznie rozszerzyć wachlarz oddziaływań wobec imigrantów (do tej pory zdecydowanie dominują działania nakierowane na adaptację zawodową imigrantów).
Niemniej ważne są i będą przedsięwzięcia podejmowane wobec imigracji,
takie jak: organizowanie kursów języka i kultury polskiej; organizowanie kursów
zawodowych (doskonalących, dokształcających, przekwalifikujących), zgodnych
z polskimi i europejskimi standardami kwalifikacji zawodowych; integrowanie
opieki i nauczania dla dzieci imigrantów z nauczaniem dzieci polskich; dokształcanie polskich rodziców, zwłaszcza w środowiskach uboższych kulturowo, cywilizacyjnie (na temat „innych”). Następują także zmiany w zakresie szkolenia
pedagogów i psychologów zajmujących się doradztwem zawodowym, które
uwzględniają problemy imigrantów i wielokulturowości.
Ponadto zwraca się słusznie uwagę, że napływ migrantów może stwarzać
trudności w niektórych obszarach życia społecznego. Zwiększenie zatrudnienia
(poprzez imigrantów) może łagodzić niedobory siły roboczej, ale może też prowadzić do hamowania innowacyjności. W tym kontekście wcale nie jest oczywiste,
jakie standardy i treści mają być promowane w szkolnictwie zawodowym i wyższym. Warto także przypomnieć, że kwalifikacje imigrantów są rzadko w pełni
wykorzystywane i wykonują oni bardzo często tzw. prace śmieciowe.
Wreszcie należy wspomnieć o sytuacji „edukacyjnej” Polaków, którzy wyemigrowali w ostatnich latach (ocenia się, że jest to 1,8 miliona osób – głównie
do Wielkiej Brytanii). W trosce o podtrzymanie więzi z językiem, kulturą polską
państwo polskie organizuje i finansuje w niektórych krajach szkoły dla polskich
dzieci i młodzieży; czynią to także niektóre stowarzyszenia, parafie działające
w skali lokalnej. W Wielkiej Brytanii (głównie w Londynie) na zasadach komercyjnych działają również filie kilku polskich niepublicznych szkół wyższych.

Skutki dla systemu oświaty
Udział w wyludnianiu się i starzeniu ludności na obszarach wiejskich (poza
zmianami kulturowymi, cywilizacyjnymi, przejawiającymi się między innymi
mniejszą dzietnością kobiet) mają migracje ludności w wieku mobilności, aktywności zawodowej. Dla organizowania punktów szkolnych i przedszkolnych nie384 mniej ważnym (o ile nie ważniejszym) uwarunkowaniem są właściwości polskiej

W spółczesne procesy demograficzne i osadnicze . . .

sieci osadniczej. Znacznie łatwiej podjąć decyzję o lokalizacji szkoły w mieście
niż na obszarach wiejskich. Kłopoty w organizowaniu sieci szkolnej, związanej
z rozproszonym osadnictwem w USA, Kanadzie, Australii, Rosji, Skandynawii, są
nieporównywalnie większe niż w Polsce, gdzie problem ten dotyczy tylko niektórych (i nie w takim stopniu) obszarów kraju. W naszym kraju przejawiają się
one przede wszystkim z powodu słabej i rzadkiej sieci komunikacyjnej, w występowaniu większej liczby małych szkół. Te zróżnicowania i pewne „niedogodności”
wiejskiej sieci szkolnej są spowodowane z jednej strony warunkami naturalnymi,
z drugiej zaś zróżnicowanymi procesami zaludnienia i osadnictwa (zakorzenionymi często jeszcze w okresie zaborów). Proces urbanizacji w Polsce przebiega
powoli, nawet jeśli weźmie się poprawkę na fakt, że coraz więcej ludzi mieszkających poza administracyjnymi granicami miast nie zajmuje się rolnictwem. Ta
zamieszkała na wsi ludność ma swoje domy, mieszkania w przeszło 53 tysiącach
miejscowości wiejskich (ponad 42,8 tysiąca wsi oraz około 10,2 tysiąca kolonii
i osad). Przeciętna statystyczna miejscowość wiejska jest zamieszkana obecnie
przez około 288 mieszkańców, wśród których „uzbiera” się około 25 dzieci w wieku
8-klasowej szkoły podstawowej (8 roczników). Wiedząc o tym, łatwiej zrozumieć, dlaczego nie każda polska wieś, osada może mieć „własną szkołę”. Poza
wielkością jednostki osadniczej znaczenie ma tu też gęstość sieci osadniczej.
Pod względem wielkości wsi, gęstości wiejskiej sieci osadniczej w Polsce jest
zróżnicowana. Na południu kraju wiejska sieć osadnicza jest znacznie gęstsza
(w porównaniu do północno-wschodniej i północno-zachodniej części kraju),
znacznie większe są tam wsie, w których często zamieszkuje 1000–1500 mieszkańców. Są także rejony kraju, w których osadnictwo wiejskie jest rozproszone
– dość duże odległości między niewielkimi miejscowościami (w północno-wschodniej Polsce, często średnie zaludnienie wsi nie przekracza kilkudziesięciu mieszkańców), obszary z niewielkimi miejscowościami leżącymi dość blisko siebie
(takim obszarem jest Północne Mazowsze), co wcale nie łagodzi trudów organizowania szkolnictwa na takim obszarze („objechanie” wszystkich miejscowości
w celu dowozu uczniów do szkoły – bardzo wydłuża czas dojazdu).
Skutki tych procesów są widoczne od lat:
– likwidowano szkoły (do czego przyczynił się także system finansowania
oświaty przez samorządy), wprowadzano nauczanie w systemie klas łączonych, do którego nie przygotowuje polski system kształcenia nauczycieli;
– zamierają wsie, co znów napędza migracje młodych ludzi ;
– tracą pracę niektórzy nauczyciele, wstrzymywany jest nabór młodych
kadr, które na ogół są bardziej przychylne wprowadzaniu innowacji pedagogicznych;
– pogarsza się dostępność szkół i przedszkoli, wydłuża się czas dojścia
(ucznia, dziecka) z powodu coraz rzadszej sieci szkolnej (i placówek
385
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W największych polskich miastach trwa od lat 90. XX wieku migracja do
sąsiadujących z tymi miastami miejscowościami (z nazwy) wiejskimi; wyludniają
się również niektóre części dzielnic śródmiejskich tych miast.
TA B E L A 1
Liczba potencjalnych uczniów w szkole według wielkości wsi i szkoły (stan wg danych 2016)
Liczba uczniów w szkole (w zaokrągleniu)

Liczba
mieszkańców wsi

6-letniej

3-letniej

8-letniej

100

7

3

9

200

13

7

18

500

33

16

44

1000

66

33

88

Źródło: opracowanie własne.

Dane zamieszczone w tabeli 1 ilustrują możliwości organizowania szkoły
w zależności od liczby mieszkańców wsi. Nawet duże miejscowości wiejskie są
„skazane” na zbiorczość. Małe szkoły, poza swoimi zaletami (więź ze środowiskiem lokalnym, lepsze warunki nauczania z powodu mniejszej liczby uczniów
w oddziale), mają też swoje mankamenty (są droższe w eksploatacji, nauczyciele
nie wypracowują pensum dydaktycznego, jest bardzo trudno wprowadzić dodatkowe przedmioty).
TA B E L A 2
Liczba potencjalnych uczniów szkoły 8-letniej według gęstości zaludnienia i zasięgu
szkoły (stan wg danych 2016)
Gęstość zaludnienia
osób/1 km2

Liczba uczniów w szkole
(w zaokrągleniu), jeśli zasięg szkoły wynosi
3 km 28 km2

5 km 78 km2

10 km 314 km2

10

31

87

348

30

93

259

1042

Źródło: opracowanie własne.

Hipotetyczne wielkości szkół (liczba uczniów), przedstawione w tabeli 2,
wynikają z mechanicznych przeliczeń, w których zakłada się, że obwody szkolne
są regularne (mają kształt zbliżony do kół). W rzeczywistości częściej mamy do
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drogowe (zasięg) między uczniem a szkołą są co najmniej o 20% większe niż
przyjęte wcześniej.
Warto zwrócić uwagę, że średnia gęstość zaludnienia obszarów wiejskich
w Polsce wynosi mniej niż 50 osób na 1 km2. Sporą część północno-zachodniej
i północno-wschodniej naszego kraju charakteryzuje średnia gęstość zaludnienia obszarów wiejskich poniżej 30 osób na 1 km2 (są gminy, w których wskaźnik
ten wynosi zaledwie 10–12 osób). Umowna granica, poniżej której występują
wyraźne trudności w organizowaniu sieci szkolnej, to 30.

Dominujące modele szkolnictwa powszechnego
Dotychczasowe tempo życia utrudnia przewidywania dotyczące zmian czy sytuacji politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych. Możemy przewidzieć następne rewolucje technologiczne i cywilizacyjne, które z całą pewnością
będą rzutowały na sposoby kształcenia i samokształcenia przynajmniej w bogatszych częściach świata. Jednakże Polska nie jest jeszcze krajem o tak rozproszonym
osadnictwie, aby przyszły system szkolny opierać wyłącznie na nowych technologiach informacyjnych. Dzięki niespotykanemu rozwojowi technologii w ostatnich dziesięcioleciach coraz więcej ludzi żyje w erze globalizacji. Rozwój ten
stwarza ogromne możliwości rozwoju społecznego pod warunkiem, że technologie te zostaną właściwie zastosowane. Połączenie komputerów z telekomunikacją (w tym z telefonią komórkową), a zwłaszcza wykorzystanie Internetu,
złamało schematy dotyczące kosztów, czasu i odległości. otwierając erę globalizacji, współzależności sieci informacyjnej. Zostały złamane niektóre granice
natury (np. nowe odkrycia i zastosowania w genetyce), z nie zawsze znanymi
implikacjami. Trudno przewidzieć przyszłe, nowe i stosowane w edukacji technologie kształcenia, jak również decyzje odnoszące się do wielkości, organizacji
obowiązujących w przyszłości jednostek/placówek edukacyjnych. Jeszcze w końcu
lat 90. XX wieku mieliśmy na przykład w Polsce 8-klasową szkołę podstawową
i nie było 3-letniego gimnazjum (w 1999 roku rozpoczęły pracę pierwsze gimnazja). W 2017 roku szkoła podstawowa ponownie jest 8-letnia, a gimnazja
wygasają. Są to ważne wyznaczniki (liczba klas), niezbędne dla lokalizacji i organizacji szkoły, zwłaszcza na słabiej zaludnionych obszarach.
Podejmując próbę zarysowania modeli edukacji w przyszłości, pod pojęciem modelu będziemy rozumieć przede wszystkim pewną „konstrukcję” organizacyjno-funkcjonalną, do której będziemy zmierzać (a więc w pewnym sensie
model teoretyczny). W mniej licznych przypadkach model będzie rozumiany
jako odwzorowanie rzeczywistości, czyli już funkcjonujące rozwiązania (za granicą i rzadziej w Polsce), mogące mieć nadal zastosowanie w przyszłości.
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Mówiąc o modelach edukacji, powinno się je odnosić do konkretnych szczebli kształcenia (od przedszkoli do szkolnictwa wyższego) oraz konkretnego typu
placówki, szkoły. W związku z tym nie jest możliwe zaproponowanie jednego
uniwersalnego „przyszłościowego” modelu, który równocześnie „obsługiwałby”
cały system oświatowy. Jeśli na ten wspomniany podział systemu edukacji nałożymy podstawowe uwarunkowania demograficzno-osadnicze i spróbujemy
ocenić realność różnych modeli od strony ekonomicznej (tak często stosowany
podział na warianty: optymistyczny, realny, pesymistyczny), to dojdziemy do
dużej liczby rozdrobnionych informacji, dyskusyjnych pod względem ich użyteczności. Dlatego też w tej części opracowania nacisk zostanie położony na
oświatę powszechną, obowiązkową4. Abstrahując od ciągle wydłużającego się
okresu kształcenia i możliwości wydłużania edukacji obowiązkowej, dalsze rozważania będą odnosić się do obowiązkowej w 2017 roku szkoły 8-klasowej.
Przestawione propozycje dotyczą sytuacji, które prawdopodobnie będą się
nasilać w przyszłości, a w pewnym zakresie występują już obecnie (na świecie,
w Polsce). Częściej będą zawierać także elementy innych modeli – rzadziej w „czystej” postaci, o ich nazwie będzie decydować dominująca cecha, funkcja.

A. Model miejski
Będzie występować prawdopodobnie najczęściej, a jego dominacja będzie tym
większa, im wyższy będzie szczebel kształcenia. Można w nim wydzielić dwa
podstawowe warianty:
− miejski lokalny, występujący na ogół w większych miastach; ze względu
na dużą gęstość zabudowy, mający dość niewielki zasięg, lecz grupujący
większą liczbę uczniów;
−m
 iejski zbiorczy, występujący raczej w mniejszych miastach lub na
przedmieściach większych; często „zbierający” uczniów z miejscowości
podmiejskich (z których część ma charakter typowo wiejski); bardziej
zróżnicowany pod względem liczby uczniów.

B. Model wiejski
Występowanie wiejskich modeli oświaty będzie zależeć od tempa urbanizacji
kraju i wyludniania obszarów wiejskich:
− wiejski lokalno-zbiorczy, z dużą grupą uczniów z miejscowości, w której
mieści się szkoła oraz znaczną liczbą uczniów dowożonych, dojeżdżających z innych miejscowości; występujący najczęściej w przypadku większych szkół zlokalizowanych na obszarach wiejskich;
4

R. Piwowarski, Uwarunkowania i tendencje zmian edukacyjnych w Polsce, „Edukacja”, 2009,
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− wiejski zbiorczy, oparty prawie wyłącznie na dowożeniu uczniów – często
z wielu miejscowości; zróżnicowany pod względem liczby uczniów; w dużym stopniu zależny od jakości i gęstości sieci drogowej;
− wiejski „nauczycielski”, oparty w dużej mierze na dojazdach nauczycieli
do niewielkich szkół, punktów szkolnych (kiedy w jednej szkole nie jest
możliwe wypełnienie pensum);
− wiejski lokalny, występujący rzadko, raczej tylko w największych wiejskich miejscowościach, w których będzie wystarczająca liczba uczniów
do zorganizowania szkoły (co nie wyklucza przyjmowania także tych
z innej miejscowości).

C. Model oparty na technologiach elektronicznych
(e-nauczanie, nauczanie sieciowe)
Model ten będzie mieć prawdopodobnie największe zastosowanie na obszarach
słabo zaludnionych, trudno dostępnych (jeśli chodzi o edukację powszechną).
Rola tego modelu kształcenia będzie wzrastać w kształceniu ustawicznym, kształceniu dorosłych – w tym przede wszystkim na studiach niestacjonarnych5.
Trudno jednak przewidzieć, jakie nowe rewolucyjne technologie informatyczne mogą się pojawić w przyszłości. Dostępne będą jeszcze potężniejsze multimedialne komputery, pojawią się jeszcze większe możliwości wykorzystania
w nauczaniu syntezy wizualnej, słuchowej i dotykowej, ale nadal prawdopodobnie będą występować dysproporcje między ogromną wiedzą o tych technologiach
a sposobem wykorzystania tego bogactwa6. Warto w tym miejscu podkreślić, że
te nowe technologie nie powinny powodować likwidacji szkoły jako instytucji –
problem polega i będzie polegać na tym, aby placówki, instytucje edukacyjne
optymalnie z e-nauczania korzystały.
***
Wydaje się, że system edukacyjny nie powinien być odhumanizowany, pozbawiony relacji uczeń–nauczyciel, czy nie mniej ważnych: uczeń–uczeń, nauczyciel–rodzic. Są teorie pedagogiczne, wyniki badań7, wskazujące na wielką rolę
środowiska rówieśniczego w osiąganiu znaczących rezultatów edukacyjnych.

5

Tamże, s. 16.

R. Pachociński, Podstawy kształcenia wyższych umiejętności poznawczych w nowoczesnej szkole,
IBE, Warszawa 1997.

6

R. Dolata, Szkoła – segregacje – nierówności, Wydawnictwa UW, Warszawa 2008; J.R. Harris,
Geny czy wychowanie? Co wyrośnie z naszych dzieci i dlaczego, Wydawnictwo J. Santorski & Co,
Warszawa 2000.
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W skrajnej postaci są niekiedy formułowane opinie, że uczeń może więcej zyskać, nauczyć się od rówieśników niż od nauczyciela. Jeśli więc nie występuje
tzw. wyższa konieczność w postaci braku szkoły, to nie pozbawiajmy uczniów
wzajemnych kontaktów, które dla wielu z nich – poza pożytkiem edukacyjnym
– są największą przyjemnością na trudnej drodze edukacji.
Bez świadomości tego, jak przebiegają procesy demograficzne, jakie są właściwości sieci osadniczej, nie zawsze podejmowane były/są właściwe przedsięwzięcia. Większość tych procesów ma charakter obiektywny, w przeciwieństwie
do niektórych decyzji podejmowanych przez polityków.
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PROF. ZW. DR HAB. STANISŁAW KUNIKOWSKI
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

EDUKACJA KULTURALNA I REGIONALNA
WAŻNYM OGNIWEM WSPÓŁCZESNYCH
WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH
W ostatnich dziesięcioleciach wzrosło znaczenie zainteresowania problematyką
regionalizmu w Polsce, spowodowane z jednej strony wyjątkowo aktywnym,
zakorzenionym jeszcze w okresie PRL-u środowiskiem społecznych działaczy
kulturalnych i regionalnych, a także upadkiem systemu gospodarki nakazowo-rozdzielczej na początku lat 90. ubiegłego wieku oraz, co należy mocno artykułować, przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Poszczególne społeczności
lokalne i ich wkład z kształtowanie własnej tożsamości, stały się niezmiernie
istotnym atrybutem ich przynależności do określonych tradycji kształtowanych
przez wiele pokoleń, przejawiających się między innymi ustnym przekazem
bądź spisywanych w formie pamiętników a także gromadzonych i pieczołowicie
chronionych źródeł pisanych, opowiadań czy anegdot itp.1
Zainteresowania poszczególnych społeczności lokalnych zagadnieniami
regionalnymi wiążą się przede wszystkim z przesłankami natury pokoleniowej
i ustrojowej. Szczególnie uwidoczniły się one w okresie Polski pod rozbiorami.
Jednakże wtedy zainteresowania społeczności lokalnych problematyką regionalną podyktowane były przesłankami patriotycznymi, a przede wszystkim walką
o polski język, kultywowanie tradycji rodzinnych, ale także i narodu polskiego.
Należy podkreślić, co nie jest bez znaczenia i współcześnie, wyjątkową aktywność licznie powstałych w okresie niewoli narodowej stowarzyszeń regional1
Szerzej: S. Kunikowski, Wychowanie środowiskowe. Rola edukacji regionalnej w dobie globalizacji, w: W blasku miłości, pod red. ks. M. Włosińskiego, Włocławek 2012, s. 53–60.

391

S tanisław K unikowski

nych i naukowych niejednokrotnie szeroko wykraczających poza określony
zabór – rosyjski, pruski czy austriacki.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku aktywność społeczności lokalnych znacznie straciła na znaczeniu głównie z powodu powstania
wielu instytucji państwowych, uczelni wyższych, placówek kulturalnych, ogólnopolskich stowarzyszeń naukowych i edukacyjnych, które stanowiły formę
substytutu dawnych oczekiwań, pragnień niepodległościowych i poświęceń społeczeństwa polskiego.
W okresie międzywojennym Polska jako kraj o społeczeństwie wielonarodowym i zróżnicowanym kulturowo, stanowiła przykład współistnienia tychże kultur
i religii znakomicie współpracujących ze sobą i nawzajem się tolerujących2.
Inaczej należy ocenić działalność edukacji kulturalnej i regionalnej prowadzonej zarówno przez szkoły, instytucje życia kulturalnego, jak i organizacje
społeczne w okresie Polski Ludowej. Tuż po 1945 roku nic nie wskazywało na
ograniczanie działalności społecznych organizacji lokalnych, regionalnych czy
ogólnopolskich zajmujących się m.in. edukacją i popularyzowaniem historyczno-kulturowych wartości wśród społeczności lokalnych czy ponadlokalnych. Ale
już po 1948 roku władze partyjne, jak i administracyjne w Polsce zaczęły ograniczać działalność tychże organizacji i podporządkowywać ww. edukację sowieckiemu modelowi, restrykcyjnie zarazem egzekwując pomniejszania roli tradycji
kulturowych i regionalnych poszczególnych regionów ziem polskich.
W latach 60. a szczególnie w 70. XX wieku wzrosła dość gwałtownie aktywność społeczeństwa polskiego przejawiająca się zarówno wzrostem liczby regionalnych organizacji społecznych, kulturalnych, jak i miłośników poszczególnych
miejscowości i regionów, a także znacznym zainteresowaniem społeczności lokalnych kultywowaniem ich tradycji, edukacją dzieci i młodzieży poprzez czynne
uczestnictwo w działalności kulturalnej w instytucjach kulturalnych i edukacyjnych. Ta edukacja kulturalna i regionalna obejmowała także społeczeństwo dorosłe, które upatrywało w tej edukacji potrzebę samorealizacji, zdobywania
wiedzy o własnej tożsamości i dziedzictwie kulturowym.
Ta wyjątkowa jak na okres „realnego socjalizmu” oddolna aktywność społeczności lokalnych poddawana była próbom, z widocznym zresztą skutkiem,
kontroli ze strony aparatu partyjnego i organów administracji państwowej. Stąd
też pojawiały się, szczególnie w latach 80. XX wieku coraz większe trudności
w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność statutową, skomplikowana
procedura związana z uzyskiwaniem zgody na druk wydawnictw, zakup papieru
itp. Działalność edukacyjną poszczególnych grup społecznych utrudniała także
Szerzej: S. Kunikowski, Społeczno-kulturowy wymiar edukacji regionalnej, w: Pedagogiczna
edukacja, pod red. ks. M. Włosińskiego, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Włocławek 2012, s. 40–41.
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rozbudowana biurokracja związana między innymi z uzyskiwaniem zgody urzędów wojewódzkich na zarejestrowanie statutów organizacji społecznych oraz
wszechobecna cenzura wszystkich najdrobniejszych zresztą materiałów przygotowywanych do druku, w tym również zaproszeń, afiszy, plakatów i programów
organizowanych spotkań, imprez kulturalnych bądź estradowych. Wspomnianą
wcześniej edukację kulturalną i regionalną w okresie PRL-u pozbawioną akcentów ideologicznych prowadziły instytucje kulturalne i organizacje społeczne, do
których w pierwszej kolejności należy zaliczyć placówki muzealne (lekcje muzealne), ośrodki kultury, stowarzyszenia kulturalne i naukowe.
Wraz ze zmianami ustrojowymi zapoczątkowanymi w Polsce w 1989 roku
nastąpił okres pełnej demokratyzacji życia społecznego. Podejmowane inicjatywy
społeczne, zarówno w aspekcie regionalnym, jak i ogólnopolskim, stworzyły podwaliny pod kreowanie świadomości narodu polskiego i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
Istotnym elementem, a w zasadzie obszarem zainteresowania społeczności
lokalnych, stało się ich odniesienie do własnej tożsamości historycznej, etnologicznej i kulturowej. Krzewienie dziedzictwa kulturowego jest dla tej społeczności
lokalnej przejawem jej zaangażowania w kreowanie rozwoju społeczno-gospodarczego własnej miejscowości bądź najbliższego regionu, ale także w szerszej
perspektywie własnej państwowości, własnego narodu.
Mając na uwadze te spostrzeżenia, należy jednoznacznie podkreślić, że
z punktu widzenia społecznego istotnego charakteru nabierają współcześnie trzy
jakże ważne płaszczyzny działalności a mianowicie: wychowanie środowiskowe,
edukacja kulturalna i edukacja regionalna3. Stąd też w Polsce, szczególnie na
przełomie tysiącleci, obserwuje się dość rosnące zainteresowanie edukacją w środowisku lokalnym i regionalnym. Swoje miejsce w literaturze zaznaczyło w tym
względzie wiele nauk społecznych i humanistycznych, jak chociażby pedagogika,
historia, antropologia kultury, etnologia, etnografia a także kulturoznawstwo.
Zachodzi pytanie o przyczyny tak rosnącego zainteresowania problematyką
edukacji w najbliższym otoczeniu człowieka. Można wymienić kilka takich przyczyn. Przede wszystkim chęć poznawania historii czy też dziejów danej miejscowości, szczególnie tej najnowszej odnoszącej się do okresu międzywojennego,
II wojny światowej i całego okresu PRLowskiego. Wiele faktów z tego okresu
odkrywanych jest na nowo, pozbawionych zresztą, jak wspomniano wcześniej,
zabarwień ideologicznych i narodowościowych.
3
Szerzej: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. naukowy T. Pilch, t. 7, Wydawnictwo
Akademickie Żak, Warszawa 2008, s. 464–473; Mała ojczyzna. Kultura Edukacja Rozwój lokalny,
W. Theiss (red.), Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001; M. Winiarski, Rodzina – szkoła
– środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej, IBE, Warszawa 2000; M. Cichosz, Działalność społeczno-wychowawcza Kościoła katolickiego w środowisku lokalnym, Wydawnictwo
Świadectwo, Bydgoszcz 1997; także: S. Kunikowski, Wychowanie środowiskowe..., dz. cyt.
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Dużym zainteresowaniem cieszą się biografie wybitnych postaci szczególnie
zasłużonych w przeszłości i współcześnie dla regionu oraz osób, które własnym
autorytetem wpływają na rozwój różnych dziejów życia społecznego, kulturalnego, oświatowego, sportowego, gospodarczego i politycznego. Ta potrzeba poszukiwania autorytetów w przestrzeni lokalnej i regionalnej pozostaje zresztą
w sprzeczności ze stosunkiem społeczeństwa polskiego, niejednokrotnie za przyczyną polityków, do współczesnych autorytetów w skali kraju, niejednokrotnie
nad wyraz gloryfikowanych a w innym miejscu pozbawianych dotychczasowych
zasług, godności i należytej czci.
Istotnego charakteru nabierają współcześnie inicjatywy lokalne wspomagane
także przez władze samorządowe na rzecz popularyzacji osiągnięć własnej miejscowości bądź regionu daleko wykraczające poza własną gminę, powiat bądź
województwo.
Ta więź lokalna mieszkańców kumuluje dotychczasowy dorobek kulturowy
i przyczynia się w sposób znaczny do tworzenia nowych wytworów kultury zarówno tej materialnej, jak i duchowej. Jak podkreśla o. Leon Dyczewski „Troska
o wspólne dziedzictwo kulturowe jest w nich (w mieszkańcach – p.a.) widoczna
i nakłady na jego rozwój wyższe aniżeli w tych społeczeństwach, które przeżywają różne formy anomii społecznej”4.
Istotną rolę w przekazywaniu treści edukacyjnych i wychowawczych, a także
w kreowaniu dziedzictwa kulturowego odgrywają bez wątpienia rodzina, szkoła,
a także placówki animacji i upowszechniania kultury. Nikt nie kwestionuje także
wyjątkowej roli między innymi dziadków i wujów, którzy stanowią swoisty pas
transmisyjny w przekazywaniu wiedzy młodemu pokoleniu o własnej ojcowiźnie,
rodzinnych tradycjach, historii przodków, wybitnych postaciach, udziale mieszkańców w walkach narodowowyzwoleńczych, obronie polskiego języka w czasach niewoli narodowej itp.
Na uwagę zasługują spostrzeżenia cytowanego wcześniej Dyczewskiego,
który wymienia istotne funkcje tego typu przekazów rodzinnych wywołujących
u dzieci i młodzieży wyjątkowe emocje i zainteresowania, a mianowicie:
„– integrują rodzinę, dostarczając wszystkim jej członkom podstawowych
informacji w własnych korzeniach,
– tworzą ideologię rodzinną,
– włączają młode pokolenie w szersze społeczności,
– kształtują osobisty stosunek do historii,
– kształtują własny system wartości, norm i ocen,
o. L. Dyczewski, Rola rodziny w wychowaniu patriotycznym, w: A to Polska właśnie, patriotyzm, regionalizm, kultura, IV Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Regionalistów, Warszawa–Wrocław 2007, s. 109.

4
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– pomagają w wytyczaniu własnej drogi życia”5.
Edukację kulturalną i regionalną powinniśmy rozpatrywać w dwóch obszarach praktycznego procesu poznawczego. Po pierwsze, szerokie rozpowszechnianie edukacji wśród dorosłych, a po drugie, permanentna edukacja kulturalna
i regionalna dzieci i młodzieży w całym cyklu przedszkolnym i szkolnym. Nie
ulega wątpliwości, że elementy tej edukacji kulturalnej powinny mieć miejsce
także w kształceniu studentów i to nie tylko na kierunkach humanistycznych
bądź społecznych6.
W tym duchu wypowiada się w swoim opracowaniu Kultura „instant” – paradoksy pop-tożsamości Zbyszko Melosik, który widzi regionalizm, a zarazem edukację kulturalną i regionalną, w dwóch płaszczyznach: 1) „świadome dążenie do
zablokowania istniejących trendów kulturowych, w imię uznanych, tradycyjnych wartości kulturowych”; 2) „negocjacja z młodzieżą kształtu rzeczywistości,
w której wspólnie żyjemy, a w szczególności kształtowanie w młodzieży nawyku
świadomego podejmowania wyborów odnośnie do kształtu własnej tożsamości”7.
Stwierdzenie prof. Melosika wskazuje, że najlepszą formą w dobie obecnych uwarunkowań społecznych, a także współczesnych oczekiwań ze strony
młodego pokolenia jest wariant drugi. Niemniej jednak, jak podkreśla Piotr
Petrykowski, zwycięża tendencja pierwsza, która wynika między innymi z postawy Ministerstwa Edukacji Narodowej8. MEN w odniesieniu do edukacji
regionalnej, ale także i kulturalnej traktuje obie edukacje w kategoriach ideologicznego odniesienia do postulatów zawartych między innymi w dokumencie
końcowym V Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury odbytego we Wrocławiu w 1994 roku. Dokumentem tym jest Karta Regionalizmu Polskiego przygotowana przez działaczy społecznych, regionalnych i kultury skupionych w Radzie
Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury. Mimo że minęło ponad 20 lat od
opublikowania Karty Regionalizmu Polskiego, trwa nieprzerwanie dyskusja nad
problemami metodologicznymi związanymi z różnymi koncepcjami ujmowania
Tamże, s. 110–111; szerzej: T. Smolińska, Rodzina o sobie. Folklorystyczny aspekt rodzinnej
tradycji kulturalnej, WSP, Opole 1992; A. Omelaniuk, Regionalizm w Polsce na przełomie tysiącleci, Wydawnictwo Silesia, Wrocław–Gorzów Wielkopolski 2002.

5

6
Por. S. Kunikowski, Kulturowe i regionalne aspekty kształcenia w szkolnictwie wyższym, w: Zeszyty Naukowe WSHE, T. XXXIV, Nauki Pedagogiczne, Włocławek 2012, s. 31–39.

Z. Melosik, Kultura „instant” – paradoksy pop-tożsamości, „Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja,
Numer Specjalny”, Wrocław 2000, s. 161, cyt. za: P. Petrykowski, Edukacja regionalna. Problemy
podstawowe i otwarte, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003, s. 62; por. J. Kargul, Animacja społeczno-kulturalna a edukacja kulturalna czy opozycja?, w: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,
B. Idzikowski, E. Narkiewicz-Niedbalec (red.), Regionalne Centrum Animacji Kultury, Zielona
Góra 2000, s. 43–60; S. Kunikowski, Społeczno-kulturowy wymiar edukacji regionalnej, w: Pedagogiczna edukacja..., dz. cyt., s. 39–45.
7

8

Por. P. Petrykowski, Edukacja regionalna..., dz. cyt., s. 62.
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edukacji regionalnej i kulturalnej w Polsce. Niemniej jednak, niezależnie od toczącej się dyskusji, autorzy wspomnianej Karty Regionalizmu Polskiego odnieśli
sukces przede wszystkim z korzyścią dla edukacji młodego pokolenia Polaków.
Otóż pod naciskiem środowisk regionalnych wspomniana karta została potraktowana przez MEN całkiem poważnie, gdyż w październiku 1995 roku opublikowany został dokument, który przybrał formalną nazwę: Edukacja Regionalna.
Dziedzictwo kulturowe w regionie. Założenia programowe. Zapoczątkowana w 1995
roku dyskusja nad miejscem edukacji regionalnej i kulturalnej w systemie oświaty
i w życiu społecznym sprawia, że jest ona spostrzegana jako niezwykle istotne
narzędzie do budowania czy wręcz do rozbudowywania przestrzeni społecznej
społeczeństwa polskiego, w której rola, miejsce oraz wartości odnoszące się do
tożsamości kulturowej regionu nabierają szczególnego znaczenia9.
Wprowadzenie do programów szkolnych edukacji kulturalnej i regionalnej
stworzyło sprzyjającą płaszczyznę zainteresowania uczniów problematyką dorobku
kulturowego społeczności lokalnych od czasów najdawniejszych do współczesności. Nie należy przy tym zapominać o barierach, które niejednokrotnie poważnie utrudniają realizację podstawowych założeń ideowych wspomnianej
wcześniej edukacji, ale jak można zauważyć, presja społeczna, a także rozbudzone zainteresowania młodzieży problematyką lokalną dają gwarancję popularności tej formy uprawiania edukacji. Do czynników zaś, które utrudniają
prawidłową realizację edukacji regionalnej i kulturalnej można zaliczyć między
innymi znaczne w dalszym ciągu obciążenia programowe zajęć szkolnych rozciągające się także na naukę własną w warunkach domowych, ale także brak
niejednokrotnie należytej motywacji ze strony nauczycieli, wychowawców i dyrektorów szkół problematyką regionalną. Należy mieć jedynie nadzieję, że wraz
z wprowadzoną w 2017 roku nową reformą oświaty zagadnienia kulturowe,
historyczne, tożsamościowe i aksjologiczne znajdą swoje ujście także w programach szkolnych.
Sprzymierzeńcem szkół, a przede wszystkim samych nauczycieli zajmujących się edukacją regionalną w tym szerokim znaczeniu, są lokalne stowarzyszenia regionalne, które dodatkowo pobudzają nie tylko uczniów, lecz także
pozostałe społeczności lokalne do większego jeszcze zainteresowania się własną
przeszłością, obrzędowością, historią, zwyczajami, językiem potocznym, kulturą
materialną i duchową. Świadczą o tym cieszące się dużą popularnością istniejące
zespoły folklorystyczne, organizowane festyny ludowe, konkursy, przeglądy,
wystawy, odczyty, spotkania z wybitnymi postaciami wywodzącymi się z danej
miejscowości bądź regionu. Podobną działalność prowadzą wyspecjalizowane
instytucje kulturalne, naukowe i oświatowe, które niezależnie od innych celów
9

Szerzej S. Kunikowski, Społeczno-kulturowy wymiar edukacji regionalnej..., dz. cyt., s. 41–41;

396 także: P. Petrykowski, Edukacja regionalna..., dz. cyt.

E D U K A C J A K U LT U R A L N A I R E G I O N A L N A WA Ż N Y M O G N I W E M . . .

statutowych propagują, niejednokrotnie w sposób bardzo profesjonalny, tradycje
kulturowe związane z ich dziedzictwem i tożsamością lokalną bądź regionalną.
Słusznie podkreśla Stanisław Gawlik, że „w edukacji regionalnej chodzi nie o zdarzenia abstrakcyjne lecz o te symbolizujące region, a więc całkiem bliskie, nabierające w myśli ucznia wymiaru konkretnego racjonalnego”10.
Ten sam autor, w kontekście omawianej problematyki związanej z edukacją
kulturalną i regionalną definiuje tak zwaną „Małą Ojczyznę” jako „wielowymiarową, naturalną rzeczywistość dydaktyczno-wychowawczą, która prowadzi do
racjonalizacji procesu nauczania zarówno w jego mocy inspirującej, jak też przysposabiającej do życia, czemu służy wszechstronne poznawanie przez uczniów
najbliższego środowiska, a także zrozumienie całej jego złożoności społecznej,
gospodarczej i historycznej”11.
Warto w tym miejscu dodać, że w kontekście tożsamości lokalnej, istotnym
wyznacznikiem tożsamości danego regionu, a niekiedy także i miejscowości, jest
jej zróżnicowanie w stosunku do innych regionów. Ta odrębność kulturowa, społeczna, etniczna niekiedy także językowa bądź terytorialna stanowi podstawowy
wyróżnik danej miejscowości lokalnej bądź regionalnej. Jak podkreśla Jerzy Nikitorowicz, „nie można budować kolejnego poziomu bez niższego, gdyż powoduje to zerwanie ciągłości i zanik zdolności dostrzegania różnic niezbędnych do
poszukiwania podobieństw i interpretowania «inności» jako pobudzającej i inspirującej twórczo. Ograniczenie, unifikacja czy negacja własnego dziedzictwa
kulturowego powoduje najczęściej zastój i zanik tożsamości. Dzieci uczą się milczenia, nabywając przekonania o własnej niekompetencji, o niższości kultury
ich środowiska rodzinnego”12. Aby osiągnąć zamierzony cel, potrzebna jest edukacja, która w sposób miarodajny, w oparciu o wiedzę lokalną, będzie epatować
istotne wartości kształtujące i uwrażliwiające cechy osobowościowe zarówno
jednostek, jak i określonych grup społecznych. Należy przy tym zwracać szczególną uwagę na dobór nauczycieli i wychowawców, którzy znając lokalne środowisko, są trwale w tymże środowisku osadzeni i potrafią wzbudzić zainteresowanie
wśród uczniów jako potencjalnych odbiorców i uczestników życia społecznego
i kulturowego kreujących lokalną tożsamość i pielęgnujących własne dziedzictwo
10
S. Gawlik, Tradycyjność i współczesność w pojmowaniu regionalizmu, w: Szkoła a regionalizm,
A. Kociszewski, A. Omelaniuk, W. Pilarczyk (red.), Ciechanów 1996, s. 92, cyt. za: P. Petrykowski,
Edukacja regionalna..., dz. cyt., s. 46.
11

Tamże.

12
J. Nikitorowicz, Wymiary edukacji w dobie globalizacji (edukacja regionalna, wielokulturowa,
międzykulturowa), w: J. Gajda, O nowy humanizm w edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls,
Kraków 2000, s. 323; także S. Kunikowski, Kulturowe i regionalne aspekty edukacyjne naszych
czasów, w: Edukacja dla przyszłości w świetle wyzwań XXI wieku, red. nauk. R. Gerlach, Bydgoszcz 2017, s. 217–228.
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kulturowe. Wielu regionalistów, w tym także i pedagogów, zwraca przy tym
uwagę, aby przekazywane treści pozbawione były jakichkolwiek oznak nacjonalistycznych bądź szowinistycznych. Tożsamości kulturowa i regionalna bezwzględnie powinna uszanować i uwzględniać procesy historyczne i społeczne
traktujące o równości i trwałości także innych kultur i grup społecznych. Osoby
inicjujące i przekazujące bezpośrednio wiedzę regionalną zarówno uczniom, jak
i osobom dorosłym powinny wykazywać się wyjątkowym wyczuciem i ostrożnością w przekazywaniu istotnych zagadnień o charakterze etnicznym, kulturowym,
obyczajowym i rodzinnym, które mogą doprowadzać do upokarzania i pomniejszania wartości stanowiących o tożsamości innych grup społecznych i narodowych.
Współcześnie, w dobie globalizacji i komunikacji międzykulturowej i elektronicznej, mają miejsce dość znaczące, przebiegające czasami nawet gwałtownie
przewartościowania w dziedzinie kultury, które mają istotny wpływ na procesy
związane z szeroko rozumianą edukacją kulturalną i regionalną. Otwartość na
inne kultury, przemieszczanie się ludności doprowadza do dyfuzji kultur na niespotykaną współcześnie skalę. To otwarcie i wpływ obecnych kultur w niektórych środowiskach doprowadzać może do dezintegracji społeczeństw i destrukcji
osobowościowych poszczególnych grup lokalnych, regionalnych a nawet narodowych. Są to istotne zagrożenia, z którymi musi się zmierzyć pedagogika, a w szczególności pedagogika kultury. Istotna jest w tym względzie postawa i rola środków
masowego przekazu, które mogą odgrywać zarówno pozytywną, jak i destrukcyjną niestety rolę13.
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BEZPIECZEŃSTWO I ZAGROŻENIA
W ŻYCIU CZŁOWIEKA I SPOŁECZEŃSTWA
– ASPEKT EDUKACYJNY
Rozpatrywanie bezpieczeństwa nie jest takie oczywiste i proste. Niezależnie jednak od jego złożoności, należy podkreślić, że jest jedną z podstawowych i najważniejszych potrzeb egzystencjalnych każdego człowieka. W zdecydowanej
większości jego określeń wskazuje się na tą pierwotną potrzebę egzystencjalną
jednostek, a także całych grup ludzkich i zbiorowości społecznych. Eksponuje
się również – zwłaszcza współcześnie – znaczenie bezpieczeństwa jako ważnej
i niezbywalnej powinności w działaniu państwa dla zagwarantowania ochrony
jego obywateli.

Istota bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo określa się jako szczególnie ważną „potrzebę egzystencjalną,
wynikającą z obiektywnych warunków bytowania ludzi i różnych grup społecznych oraz ich wzajemnych relacji, wymagającą troski o jej zaspokojenie”1. Bezpieczeństwo jest zatem potrzebą, do której ludzie przywiązują szczególną wagę,
bowiem już nawet maleńkie dziecko potrzebuje stałej troski oraz opieki ze
strony rodziców i bliskich. Poczucie tegoż bezpieczeństwa pozwala rozwijać się,
1

J. Kukułka, Bezpieczeństwo a współpraca europejska. Współzależność i sprzeczność interesów,
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a także wkraczać spokojnie w kolejne etapy życia – w tym, w istniejące obiektywnie oraz zastane przez człowieka środowiska, jak: szkolne, rówieśnicze, czy
też dalsze ich etapy, jak: studia, praca czy działalność społeczna.
Bezpieczeństwo „jest pojęciem odzwierciedlającym brak zagrożeń i jego
poczucie. To również zdolność narodu do obrony jego wewnętrznych wartości
przed zewnętrznymi zagrożeniami. Współczesny miernik szans przetrwania i rozwoju państwa, społeczeństwa oraz jego obywateli”2.
Wielu współczesnych pracowników nauki3 traktuje bezpieczeństwo jako
niezbędny i trwały element życia społecznego oraz łączy je z bezpieczeństwem
osobistym i publicznym, z ochroną państwa i obywateli przed zjawiskami groźnymi dla społecznego i prawnego ładu, co ma bezpośredni wpływ na postępowanie ludzi. Ponadto ład i porządek publiczny wpływają bezpośrednio na rozwój
cywilizacyjny człowieka, kształtowanie warunków jego życia i rozwoju.
W znaczeniu ogólnospołecznym – co eksponuje Ryszard Zięba4 – bezpieczeństwo obejmuje zabezpieczenie potrzeb istnienia, przetrwania, pewności,
stabilności, tożsamości (identyczności), niezależności, ochrony poziomu i jakości
życia. Bezpieczeństwo, będąc naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych,
jest zarazem podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych; jego
brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia.
Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa wiąże się także z wewnętrznymi
i zewnętrznymi potrzebami cywilizacyjnymi, które nie zawsze są uświadomione.
Wraz ze zmianami społecznymi pojawił się bowiem problem tworzenia narodowego systemu bezpieczeństwa, w którym nadrzędny cele stanowią obrona
i ochrona suwerenności oraz niepodległości narodu polskiego, jego prawo do
integralności terytorialnej i nienaruszalności granic. Bezpieczeństwo jest jedną
z powinności państwa, którą gwarantuje Konstytucja RP. W rozdziale 1, art. 5 zapisano:
„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo

J. Kunikowski, Wiedza i edukacja dla bezpieczeństwa, Fundacja Rozwoju Edukacji Europejskiej i Bezpieczeństwa, Warszawa 2002, s. 165; J. Kunikowski, Słownik terminów wiedzy
obronnej i edukacji dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2017, s. 27.

2

Na przykład: Współczesny wymiar bezpieczeństwa. Między teorią a praktyką, J. Pawłowski
(red.), Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych: Mcopy Paweł Żerański, Warszawa 2011;
Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, R. Jakubczak (red.), Bellona, Warszawa
2003; M. Cieślarczyk, Elementy socjologii bezpieczeństwa, Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny, Warszawa 2004; R. Rosa, Filozofia i edukacja do bezpieczeństwa,
IH [Instytut Historii] WSR-P, Siedlce 1998; R. Zięba, Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe”, 1989, nr 10, s. 49.
3

4

Tamże, s. 50.
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obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska,
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”5.
Współczesne pojęcie bezpieczeństwa jest zatem rozpatrywane w dwóch ujęciach – szerszym oraz węższym. Obejmują one zarówno wolność i prawa człowieka, jego bezpieczny rozwój, jak i kwestie polityczne oraz wojskowe, a także
aspekty etniczne, kulturowe, ekonomiczne i gospodarcze, a także – co wymaga
szczególnego wyeksponowania – kwestie edukacyjne. Wieloletnie doświadczenia naszego społeczeństwa wskazują, że najbardziej efektywnym, najtańszym
oraz najrozsądniejszym sposobem powszechnego przygotowania społeczeństwa
do przeciwdziałania zagrożeniom jest kształcenie i przygotowane młodzieży do
życia w pokoju i bezpieczeństwie.
Początek nowego tysiąclecia zdaje się wykazywać, że wysokie tempo przeobrażeń społecznych nie jest wolne od zagrożeń personalnych, strukturalnych,
globalnych. Mamy dziś bowiem do czynienia z wyraźną ewolucją zagrożeń,
spośród których najbardziej dokuczliwymi i dotykającymi stają się zagrożenia
klęskami żywiołowymi i atakami terrorystycznymi, zagrażają one bowiem bezpośrednio życiu wszystkich obywateli, całych społeczeństw. Są to również zjawiska,
które odbijają się natychmiast na funkcjonowaniu ludzi, państwa i jego instytucji,
zwłaszcza na niezwykle ważnych problemach gospodarczych i społecznych.
Odnosząc się szczegółowiej do tej kwestii, podkreślić należy, że termin „bezpieczeństwo” jest jednym z bardziej powszechnych i stosowanych pojęć w życiu
indywidualnym i społecznym, a także w edukacji i nauce. Ze względu na ową
powszechność spotykamy się (co możemy brać pod uwagę) z jego wieloznacznością, a to oznacza, że dokładne określenie jego obszaru wymaga odpowiedniego
przymiotnika. Dlatego też mówimy o bezpieczeństwie personalnym, podmiotowym, osobistym, bezpieczeństwie strukturalnym, społecznym, publicznym,
ekonomicznym, zdrowotnym, kulturalnym oraz regionalnym, europejskim, międzynarodowym, zbiorowym itp.
Gdyby postawić pytanie: „Czy współczesny świat jest dla nas bezpieczny?”,
to odpowiedź na nie wcale nie okaże się łatwa ani prosta. Będzie ona miała – jak
sądzę – wielu zwolenników potwierdzających, ale także (być może większa
ilość) zwolenników przeczących. Pierwsi będą z pewnością wydobywali to, że
bezpieczeństwo jako pojęcie i stan rzeczywisty jest brakiem zagrożeń oraz miernikiem szans istnienia i rozwoju człowieka. Jest to racja, ponieważ jako obywatele czujemy się mniej lub bardziej bezpieczni, ale nade wszystko wyrażamy
wolę i dążenie do bezpieczeństwa oraz społeczną aprobatę do zachowania lub
budowania tegoż bezpieczeństwa. Dążenie to występuje bez względu na społeczne przemiany, epokę – ma wymiar ponadczasowy.
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Odnosząc się do drugiej, bardziej sceptycznej grupy zwolenników bezpieczeństwa, można zauważyć, iż dominuje tu przekonanie, że człowiek nie czuje
się bezpieczny w obliczu współczesnych zagrożeń. U podstaw tego stanu rzeczy
leży zwłaszcza to, że:
– liczba zagrożeń wcale nie maleje, lecz rośnie;
– pojawiają się wciąż nowe zagrożenia, jak na przykład wojny, choroby cywilizacyjne dotykające całych społeczeństw, a także choroby zwierzęce
(m.in. ptasia grypa), które mają bezpośredni wpływ na człowieka;
– zagrożenia nagłe i niespodziewane – pojawiające się współcześnie, jak
na przykład bardzo groźny w skutkach wirus Ebola. Do bardziej bezwzględnych zagrożeń zaliczymy również terroryzm, agresję zbrojną połączoną
z przemocą w stosunku do całego społeczeństwa, a także agresję bezpośrednią w stosunku do drugiego człowieka.
Ogólnie rzecz ujmując, o zagrożeniach będziemy mówić jako o sytuacji,
w której przejawia się prawdopodobieństwo stanu niebezpiecznego dla otoczenia, człowieka, społeczeństwa i przyrody. Najogólniej zagrożenia można podzielić na: wewnętrzne i zewnętrzne. W skład zagrożeń zewnętrznych wchodzą
zagrożenia powodowane konfliktami zbrojnymi, których bezpośrednimi źródłami
są działania polityczne oraz działania militarne państw lub państwa. Zagrożeniem zewnętrznym bezpieczeństwa będzie również przyroda, wytwory ludzkiej
cywilizacji, inny człowiek lub ludzie. Do zagrożeń spowodowanych przez przyrodę można zaliczyć między innymi: powodzie, susze oraz pożary, które są ich
skutkiem, a także trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, śnieżyce paraliżujące
życie ludzi na dużych obszarach itp.
Natomiast do zagrożeń wewnętrznych zaliczymy zagrożenia ekonomiczne
i społeczne, między innymi „[…] bezrobocie, niedostatek i ubóstwo, degradację
ekonomiczną i socjalną jednostek, rodzin, grup zawodowych i społeczności lokalnych, kryzys edukacji, nauki, zdrowia, mieszkalnictwa, środowiska naturalnego”6.
Do zagrożeń wewnętrznych zalicza się: samobójstwa, skłonność do autoagresji, uzależnienia, choroby i zaburzenia psychiczne7. Bardzo specyficzną grupę
zagrożeń stanowi grupa zagrożeń odnoszących się do miejsca pracy, np. mobbing (nieprawidłowa relacja pracodawca–pracownik), w szkole (m.in. przemoc
starszych uczniów wobec młodszych).
Wśród zagrożeń o charakterze społecznym szczególnie groźne są te, które
zalicza się współcześnie do patologii rodziny. Należą do nich między innymi:
sieroctwo społeczne, narkomania, alkoholizm, przestępczość w rodzinie, zaniedbania zdrowotne, opiekuńcze i wychowawcze.

6

B. Hołyst, Wiktymologia, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997, s. 72.

7

Tamże, s. 73–75.
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Główne zagrożenia w życiu społeczeństwa
i człowieka
Zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa ludzi pojawią się czasami nagle i niespodziewanie, a czasami trwają przez całe lata. Jest to z pewnością powodowane
niszczeniem naturalnego środowiska człowieka, na co złożyły się lawinowo stosowane technologie wydobywcze i przetwórcze, które negatywnie wpływały na
całe otoczenie. Przyczyniały się do tego również wyścig i spirala zbrojeń, głównie z lat 70. i 80. XX wieku, a także wciąż trwająca degradacja środowiska naturalnego – postępująca do dziś w niezwykle szybkim tempie.
Ponadto należy wskazać, że rozwój cywilizacji niesie za sobą wiele dobrodziejstw przemysłowych i technicznych, do których się przyzwyczajamy i z których
nie umiemy rezygnować. Jednakże związane są z tym również skutki negatywne,
zagrożenia związane współcześnie z szybkim rozwojem, między innymi zagrożenia cywilizacyjne powodowane technologiami wydobywczymi i przetwórczymi,
zagrożenia energetyczno-przemysłowe oraz te, które dotyczą postępujących degradacji naturalnego środowiska przyrodniczego, zwłaszcza zagrożenia dotyczące ekosystemów.
Poczucie zagrożenia wpływa na zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, im
jest wyższe, tym zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa jest mniejsze i odwrotnie.
Poczucie zagrożenia wzrasta, gdy występujące zagrożenia są w sposób nieuzasadniony, nadmiernie, nazbyt często traktowane jako osobiste (odnoszące się do
reagującej jednostki)8.
Współczesny człowiek coraz częściej nie może odnaleźć się w otaczającej go
rzeczywistości, zatraca poczucie własnej tożsamości, nie jest w stanie podołać
wymogom masowego kształcenia, jest przeciążony nadmiarem informacji i boi
się niemożliwości opanowania dynamicznego postępu technicznego.
I chociaż człowiek nie tak łatwo poddaje się owym zagrożeniom, często
doświadcza poczucia bezsilności. Wiele słabszych jednostek rezygnuje z pełnego
aktywnego uczestnictwa w kreowaniu współczesnego świata. Poddaje się biernie sytuacji, przekreślając własną indywidualność i potrzebę samorealizacji9.
W wieku XXI największym zagrożeniem człowieka i społeczeństwa wydają
się ataki terrorystyczne, które są zaplanowaną, przemyślaną, celową i bezwzględną formą użycia przemocy lub groźbą jej użycia w celu zastraszania
M. Kuć, Zagrożenia nazwać po imieniu – świadomość zagrożeń sposobem przeciwdziałania
wiktymizacji, w: Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane perspektywy, D. Kowalski, M. Kwiatkowski, A. Zduniak (red.), Wydawnictwo O’CHIKARA, Lublin–Poznań 2004, s. 41.
8

9

Problemy bezpieczeństwa w myśli społecznej i wojskowej, R. Rosa (red.), Akademia Obrony

404 Narodowej, Warszawa 1996, s. 245.

BEZPIECZEŃSTWO I ZAGROŻENIA W ŻYCIU CZŁOWIEKA...

ludności, wymuszenia albo zastraszania rządów czy całych państw w celu spowodowania określonych zachowań i świadczeń. Ofiarami takich ataków stają się
coraz częściej niewinni ludzie, czego przykładami są bez wątpienia: atak porwanymi samolotami pasażerskimi z 11 września 2001 roku na World Trade Center,
ataki terrorystyczne na linie kolejowe i obiekty użyteczności publicznej w Hiszpanii, ataki na metro w Londynie, a także z 2017 roku ataki terrorystyczne w Paryżu i Barcelonie oraz wcześniejszy atak terrorystyczny na szkołę w Biesłanie
w Rosji. Ten ostatni przykład szczególnie mocno pokazuje bezwzględność terroryzmu, bo nie ma na świecie bardziej bezbronnych i niewinnych istot niż dzieci.
Szczególnie niebezpiecznym zagrożeniem bezpieczeństwa dla człowieka są
klęski żywiołowe, które dotykają także Polskę i inne kraje w naszej szerokości
geograficznej. Przywołać tu można choćby zimę przełomu 1978/1979, która sparaliżowała życie publiczne i gospodarcze w wielu krajach europejskich i Polsce
oraz pożary w 1992 roku, gdy na skutek wyjątkowo niekorzystnych warunków
atmosferycznych wybuchło ich wówczas 70 tysięcy. Niektóre z nich, jak na przykład w okolicach Kuźni Raciborskiej, Trzcianki, Żagania i Olszyny były niezwykle
groźne, ponieważ obejmowały wielkie obszary.
Jeszcze bardziej dowiodła tego powódź w ostatnich latach, między innymi
w 2010 roku oraz wcześniej spowodowana wylewem Odry i jej dopływów w lipcu
i sierpniu 1997 roku, czego doświadczyła ludność polska i niemiecka z rejonów
przygranicznych. Dodajmy, że: „Te klęski żywiołowe, nawet o tak niszczycielskim
charakterze, meteorologia zalicza do anomalii klimatycznych. Takie zaburzenia,
odbiegające od przeciętnych warunków meteorologicznych, zdarzały się od niepamiętnych czasów. Jednakże od kilku lat te gwałtowne komplikacje pogodowe
wydają się coraz bardziej wyraziste z tendencją ku skrajności. Czy to zwykłe
działanie przypadku, czy sygnał gwałtownej zmiany klimatu na świecie”10.
Najczęstszą przyczyną klęsk żywiołowych na świecie są: huraganowe wiatry,
znane jako cyklony i tornada11, czy trąby powietrzne, których główną przyczyną
powstawania są zmiany położenia mas zimnego i ciepłego powietrza, a konkretnie ruchy tychże mas od rejonów wyższego ciśnienia w rejony niższego ciśnienia;
powodzie, czyli wezbranie wód rzecznych lub morskich i zatopienie przez nie
przyległych obszarów lądowych12. Przyczyną są zazwyczaj skrajne warunki pogodowe, jak na przykład nagły spływ wód roztopowych, bądź też obfite długo10
L’exspress z 2 sierpnia 1997 roku. Podaję za: C. Mojsiewicz, Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych, Alta 2, Wrocław 1999, s. 151.
11
Por. J. Dineen, J. Walker, Katastrofy ekologiczne naturalne. Klęski żywiołowe, Arkady, Warszawa 1995, s. 6.
12
Szerzej: J. Kunikowski, P, Szmitkowski, Problem zagrożeń w edukacji dla bezpieczeństwa,
w: J. Kunikowski (red.), Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo
UPH, Siedlce 2011.
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trwałe opady deszczu. Analizując przyczyny powodzi, należy zauważyć, że wpływ
na ich powstawanie ma także niszcząca działalność człowieka, jak na przykład
wycinanie lasów, powodujące niszczenie naturalnej zapory wodnej w postaci
ściółki leśnej i pozwalające na większe rozlewanie się wód powodziowych. Kolejną przyczyną klęsk żywiołowych są trzęsienia ziemi, czyli nagłe i często gwałtowne drżenie części powierzchni kuli ziemskiej, w wyniku którego powstaje
fala sejsmiczna, rozchodząca się po jej skorupie13. Powstają one w strefach łączenia
się płyt tektonicznych, na skutek ruchu, ścierania się, powstawania naprężeń,
ruchów wypiętrzających oraz pękania płyt. W literaturze przedmiotu wyróżnia
się trzy typy ruchów płyt mogących wywołać trzęsienie ziemi: ruchy kreacyjne,
czyli rozsuwanie się płyt pod wpływem magmy, ruchy konsumpcyjne, polegające
na zderzaniu i wciskaniu się w siebie płyt oraz ruchy przekształcające charakteryzujące się ślizganiem się płyt względem siebie. Wybuchy wulkanów, których
mianem określa się otwór w skorupie ziemskiej, z którego wnętrza wydobywają się
płynne skały, zwane magmą oraz inne materiały piroklastyczne stanowią kolejną
przyczynę klęsk żywiołowych. Najwięcej wulkanów powstaje na granicach płyt,
gdzie przyrasta nowa skorupa, stara zaś zanurza się w głąb i ulega stopieniu14.
Wydaje się zatem, że trudno czasami określić, co zadecyduje o skutecznym
wykonaniu przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem – czy istniejące potrzeby i przygotowania pokojowe, czy ewentualne potrzeby i inne przygotowania na okoliczność ewentualnych niebezpieczeństw.
Ważną grupą zagrożeń ekologicznych, wynikających z działalności człowieka, są zagrożenia nadzwyczajne, które mogą mieć na przykład charakter
katastrof przemysłowych, a także dużych awarii, jak na przykład: elektrowni
atomowej w Czarnobylu w 1986 roku, duże pożary rafinerii naftowych. Źródła
tych zagrożeń występują nie tylko w Polsce, lecz są także liczne poza granicami
naszego kraju. Powodują najczęściej zagrożenie życia ludzi i środowiska, poważne niebezpieczeństwa dla człowieka na długie lata. Ten rodzaj zagrożeń jest
wyjątkowo niebezpieczny, ponieważ występuje najczęściej w sposób niespodziewany, nagle, degradując środowisko naturalne i stwarzając olbrzymie niebezpieczeństwo zarówno dla człowieka, jak i żywych zasobów przyrody.
Dodać należy, co podkreśla dziś wielu uczonych, na przykład profesor Czesław Mojsiewicz15, że po wybuchu w Czarnobylu ogromnie nasiliły się protesty
przeciwko budowie elektrowni jądrowych. Ruchy zielonych zwróciły uwagę na
ujemne skutki i zjawiska towarzyszące energetyce jądrowej i wszystkim jej pozostałym rodzajom. Dziś widzi się produkcję elektrowni w postaci prądu, ale
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Tamże, s. 52.
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Por. J. Dineen, J. Walker, Katastrofy ekologiczne naturalne..., dz. cyt., s. 74.

15

Cz. Mojsiewicz, Leksykon problemów..., dz. cyt., s. 150.
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równie szkodliwe spaliny, pełne różnorodnych zanieczyszczeń. Zagrożenia cywilizacyjne mogą być natomiast rozpatrywane w dwóch płaszczyznach. Pierwsza
dotyczy sfery polityczno-ekonomiczno-kulturowej znanej jako globalizacja. Pojęcie to jest używane do opisania wielu zjawisk gospodarki, kultury i polityki
światowej. Przybiera formy przymiotnika, rzeczownika i czasownika, odnosi się
ponadto do procesów produktów, polityki lub po prostu sytuacji trudnych. Stało
się ono jednym z najczęściej używanych terminów języka politycznego. Najogólniej rzecz ujmując, globalizacja opisuje internacjonalizację i integrację globalnej
społeczności w jedno społeczeństwo bez barier i granic państwowych. Określa
się ją często jako integrację państw przez rozszerzenie kontaktów, komunikacji
i handlu, kreując holistyczny, jeden globalny system, w którym proces zmian
łączy ludzi poprzez wspólne interesy. Zdecydowana większość badaczy tego zjawiska za globalizację uważa rozszerzającą się skalę i znaczenie wymiany ludzi,
towarów, usług, kapitału i idei ponad granicami państwowymi. Globalizacja jest
także kojarzona z pojęciem współzależności, używanym często od połowy lat
70. XX wieku, a więc od chwili, kiedy jakość życia w jednym państwie zależała
od sytuacji w innych państwach16.
Ostatnie lata przyniosły wzrost mocy i treści tego zjawiska ze względu na
nałożenie się w czasie kilku procesów. Chodzi między innymi o wzrost skali mobilności oraz integracji rynków finansowych. Zjawisko to przejawia się choćby
poszukiwaniem zyskownych inwestycji. Dotyczy ono także produkcji oraz wszelkiego rodzaju usług. Analiza procesów globalnych współczesnego świata prowadzi do wyróżnienia następujących ścieżek przebiegu procesów globalizacji:
– ekonomicznej;
– technologicznej;
– politycznej;
– bezpieczeństwa;
– kulturowej.
Cechą charakterystyczną procesu globalizacji jest wzajemny splot powiązań między poszczególnymi ścieżkami. Doskonale odzwierciedlają to słowa „co
dzieje się tam, ma znaczenie tutaj”, wypowiedziane przez zastępcę sekretarza
stanu w administracji Billa Clintona, Strobe’a Talbotta. Dodajmy w tym miejscu,
że proces globalizacji doprowadził do wykształcenia się dwóch przeciwstawnych poglądów, dotyczących zachodzących przemian i powstawania nowego
ładu światowego. Tworzą je z jednej strony „entuzjaści globalizacji”, z drugiej
zaś jej „zaciekli przeciwnicy”. Łączy ich wspólne przeświadczenie, że zachodzący
proces nie jest opcją czy wyborem społeczności, lecz rzeczywistością, nieodwracalną tendencją rozwojową porządku międzynarodowego.
Por. Integracja Europejska, „Wojsko i Wychowanie” – dodatek specjalny, Biblioteczka Wojska
i Wychowania, Warszawa 2002, s. 10.

16

407

J E R Z Y K U N I K O W S K I , A gnieszka A raucz - B oruc

Konieczne jest więc utworzenie swoistej etyki globalizacji, czemu szczególny wyraz dał Ojciec Święty Jan Paweł II w słowach: „globalizacja ma dokonywać
się w klimacie solidarności i nie może prowadzić do marginalizacji”. Słowa te
zawierają szczególne przesłanie, ponieważ to właśnie odsunięcie niektórych
państw od procesów globalizacyjnych wydaje się najpoważniejszym zagrożeniem ze strony tego procesu.
Podstawowym zagrożeniem ze strony globalizacji jest wywoływanie częściowej erozji państwa w rozumieniu jego tradycyjnych atrybutów. Dotyczy to
podstawowych sfer życia państwa: ekonomiczno-finansowej, politycznej, bezpieczeństwa, praw człowieka. Następuje bowiem ograniczenie autonomii państwa w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym, a formalno-prawne ujmowanie
jego suwerenności traci sens. Pojawia się zjawisko określane jako deterytorializacja suwerenności17. Polega ono na redefinicji suwerenności państwa i interesu
narodowego. Występuje konieczność przeniesienia pewnych wartości narodowych na szczebel ponadnarodowy. Tam bowiem często podejmowane są najważniejsze decyzje, dotyczące określonej grupy państw, dlatego też o realizację
praw i interesów, wynikających z suwerenności, trzeba coraz częściej zabiegać
na forum międzynarodowym. Proces globalizacji zaciera granice między tym co
zagraniczne, a tym co wewnętrzne w polityce państwa.
Koniec lat 90. XX wieku, zwłaszcza trzy poważne kryzysy finansowe – azjatycki, rosyjski i brazylijski, zrodziły wątpliwości dotyczące zasięgu i stopnia globalizacji oraz wyłącznie pozytywnych jej skutków. Autorzy, zadający pytania
dotyczące tego procesu, często uważają, że globalizacja jest zjawiskiem przecenianym i na poparcie swoich tez przytaczają następujące argumenty18:
–h
 andel światowy staje się w coraz większym stopniu handlem regionalnym wewnątrz wielkich regionów świata;
–h
 andel międzynarodowy ogranicza się w ogromnej mierze do wymiany
między światowymi koncernami;
–n
 astępuje powrót do protekcjonizmu praktycznego przez rządy narodowe
i ugrupowania gospodarcze, co ma doprowadzić do ochrony własnych
rynków i miejsc pracy;
– inwestycje zagraniczne przepływają niemal wyłącznie pomiędzy najwyżej
rozwiniętymi regionami świata;
–w
 iększość międzynarodowych przedsiębiorstw zachowuje narodowy charakter wewnętrznej kultury organizacyjnej zarządzania i składu zarządu,
w pełni globalne czy nawet europejskie firmy należą ciągle do rzadkości;
R. Kuźniar, Globalizacja, Geopolityka i polityka zagraniczna, „Sprawy Międzynarodowe”,
2000, nr 1, s. 13.

17

18

Por. A.K. Koźmiński, Zarządzanie międzynarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
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– nic nie wskazuje na to, by zanikła całkowicie lokalna specyfika zarówno
w zachowaniach pracowniczych, w upodobaniach, jak i w gustach konsumenckich oraz zwyczajach handlowych.
Zagrożenie gospodarki, jakie niesie ze sobą globalizacja, uwidacznia dodatkowo zasada, głosząca, że należy korzystać z surowców tam, gdzie są najtańsze,
produkować tam, gdzie siła robocza jest najtańsza, sprzedawać tam, gdzie jest
najdrożej. Mimo że jest ona bardzo wygodna dla producenta, to uderza bezpośrednio w pracowników, stających się tanią siłą roboczą oraz nabywców, każąc
im wielokrotnie przepłacać za zakupiony towar.
Uświadamiamy sobie na ogół, że zagrożenia, dotyczące bezpieczeństwa
ludzi, pojawią się czasami nagle i niespodziewanie, a rozwój cywilizacji niesie
wiele dobrodziejstw technicznych, do których się przyzwyczajamy. Występują
tu jednak również skutki negatywne, zagrożenia związane z tym rozwojem,
między innymi: zagrożenie cywilizacyjne, przemysłowe oraz te, które dotyczy
zagrożeń środowiska przyrodniczego, ekologii.
Zachodzące w świecie współczesnym wydarzenia cechuje złożoność, dynamiczność oraz nie zawsze możliwa przewidywalność. Na tę ogólną ocenę składa
się między innymi to, że mogą one nieść i niosą zarówno aspekty pozytywne,
związane z doskonaleniem życia i rozwojem człowieka, jak i negatywne, powodowane zagrożeniami o wielorakim charakterze. Dlatego też dużą uwagę przywiązuje się do budowania bezpieczeństwa oraz przewidywania i określania
zagrożeń współczesnego człowieka. Dotyczy to również definiowania obu pojęć,
a także indywidualnego i społecznego ich odbioru.
Kolejna płaszczyzna zagrożeń cywilizacyjnych związana jest natomiast z rozwojem przemysłu i zaspokajaniem ludzkich potrzeb. Zauważyć należy, że w minionych latach, często pod presją czynników politycznych, wprowadzano na wielką
skalę nie zawsze ekonomiczne, lecz kapitałochłonne (w większości przestarzałe)
technologie oraz niebezpieczne dla środowiska inwestycje przemysłowe, które
funkcjonują po dziś dzień. „Negatywnym skutkiem wielkich odkryć: czy to węgla
brunatnego, czy to siarki, czy to miedzi był rozwój przemysłu wydobywczego
i przetwórczego z całym bagażem zanieczyszczeń środowiskowych i potężnych
energochłonnych kompleksów wielkoprzemysłowych. Bardzo szybko okazało
się, iż bezpośrednią i pośrednią konsekwencją takiego postrzegania zjawisk społeczno-gospodarczych były znaczne zmiany środowiskowe, prowadzące wprost
do zmian w strukturze atmosfery – wzrost stężeń dwutlenku węgla (efekt szklarniowy – cieplarniany), dwutlenku siarki i tlenków azotu (kwaśne deszcze),
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, degradacja gleby (erozja, zakwaszenie, zatrucie) itp.”19. Zauważyć należy, że dysproporcje w rozwoju przemysłu
19
Por. S. Śladkowski, Wybrane problemy edukacji ekologicznej społeczeństwa, w: R. Stępień
(red.), Edukacja dla bezpieczeństwa, Materiały z konferencji naukowej, 23–24 maja 1994,
AON, Warszawa 1994, s. 113.
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i możliwościach zaspokajania ludzkich potrzeb są wciąż źródłem degradacji środowiska naturalnego i zagrożenia ludzkiego zdrowia i życia.
Niezwykle ważnym rodzajem zagrożeń, coraz bardziej nasilającym się również w naszym kraju, są zagrożenia przestępczością, które charakteryzują dwa
podstawowe czynniki. Pierwszy to liczba przestępstw i ich tendencja do wzrostu
lub spadku, drugi to stopień ich wykrywalności. W ciągu pięciu lat, od zapoczątkowanych w 1989 roku przemian ustrojowych w Polsce, liczba przestępstw
podwoiła się. Spowodowane było to z jednej strony rozwojem technologii i dostępem obywateli do coraz nowocześniejszych, kosztownych rzeczy, a z drugiej
– brakiem funduszy na zaspokojenie rozbudzonego konsumpcjonizmu. Dysproporcje społeczne pogłębiały się, a odsetek osób, które było stać na te dobra, był
znacznie niższy od tych, których nie było na nie stać. Dzisiaj proporcje są podobne,
a może nawet większe, zmieniła się jedynie skala czy rozmiar dóbr materialnych. Nie są to z pewnością jedyne powody wzrostu przestępczości. Problem jest
bardziej złożony i trudny do oceny. Faktem pozostaje natomiast, że niewiele
ponad 50% sprawców owych przestępstw była wykrywana.
Często jako zachętę do popełniania przestępstw podaje się niedoskonały
system prawny lub – co się z tym wiąże – zbyt łagodne kary dla sprawców
przestępstw. Urzędnicy czy też politycy odpowiedzialni za działanie instytucji,
mających zapewnić bezpieczeństwo społeczne, wzrost przestępczości tłumaczą
otwarciem granic i wzmożonym ruchem turystycznym, czyli tzw. pochodną
demokratyzacji życia społecznego. Z drugiej strony uważają, że brak jest wystarczającej liczby funkcjonariuszy, którzy mieliby pilnować porządku i bezpieczeństwa obywateli, oraz pieniędzy na nowoczesne wyposażenie policji, wojska czy
innych służb prewencyjnych. Wszystkie te braki wykorzystują zorganizowane
grupy przestępcze, które są brutalne i bezwzględne. Dysponując doskonałym
wyposażeniem, stanowią duże zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia obywateli,
szczególnie tych zamożnych. Czy wobec realnego zagrożenia zdrowia lub życia
obywateli społeczeństwo powinno milczeć? Z pewnością nie. Społeczeństwo powinno się jednoczyć, by stawić czoła przestępczości. Należy również wspierać
działania policji, która bez społecznego i indywidualnego wsparcia obywatelskiego nie jest w stanie sama sprostać zapobieganiu przestępczości.
Wraz z narodzinami nowoczesnej cywilizacji „przyszły na świat” także
nowe, nieznane lub przynajmniej występujące sporadycznie schorzenia. Ich
nasilenie jest tak duże, że światowi specjaliści w dziedzinie zdrowia pokusili się
o stworzenie nowego terminu obejmującego choroby nowoczesnego świata,
których źródłem stał się galopujący postęp we wszystkich dziedzinach życia.
Choroby cywilizacyjne, bo tak właśnie nazwano schorzenia związane z rozwojem
ludzkości, to według naukowych uogólnień „schorzenia związane z ujemnymi
skutkami życia w warunkach wysokiej cywilizacji, takimi jak: sytuacje stresowe
410 i ustawiczne napięcie nerwowe, a mała ruchliwość mięśniowa, oddziaływanie
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skażeń środowiska (dymy, gazy, różne związki chemiczne, promieniowanie jonizujące) i hałasu, nieracjonalne odżywianie się. Są to głównie nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa i wrzodowa, schorzenia alergiczne, otyłość, zaburzenia
psychiczne”20.
Do wymienionych chorób warto także dołączyć wszelkiego rodzaju schorzenia weneryczne, których rozwój wiąże się nierozerwalnie z konsumpcyjnym
oraz pozbawionym sztywnych norm moralnych i zasad stylem życia. Przyczyną
jest także brak „tabu”, jakim kiedyś obdarzano rozwój i dojrzałość płciową człowieka. Dziś jest to przypadkowy seks oraz dość niska świadomość w dziedzinie
przeciwdziałania nasilającym się zakażeniom.
Schorzenia cywilizacyjne możemy podzielić na kilka grup, co wynika ze
specyfiki warunków szkodliwych, na jakie systematycznie są narażone różne
grupy ludności. Wyróżniamy więc:
– choroby wynikłe ze zmniejszonej aktywności ruchowej, niewłaściwego
odżywiania i stosowania leków;
– choroby wynikłe z działania ostrego i przewlekłego stresu;
– choroby będące następstwem niewłaściwego odżywiania i masowego stosowania leków;
– choroby będące wynikiem naruszenia naturalnych stosunków środowiska
biologicznego człowieka;
– choroby zawodowe;
– choroby utajone, zwłaszcza różnego rodzaju uzależnienia;
– choroby przenoszone drogą płciową21.
Wskazując na bezpieczeństwo biologiczne, Jerzy Konieczny podkreśla, że
szczególnie ważne jest zabezpieczenie przed chorobami (zwłaszcza epidemiami,
głodem i niedoborem wody). Działania w zakresie tego bezpieczeństwa obejmują
między innymi: „ochronę przyrody (czyli ochronę różnorodności biologicznej
i funkcjonowania ekosystemów), regulowanie działań gospodarczych, by sprzyjały ochronie oraz odtwarzaniu różnorodności biologicznej ekosystemów, ochrona
środowiska cywilizacyjnego człowieka, zabezpieczenie ludności przed głodem
(zapewnienie przeżycia i zdrowia roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych i poławianych), kontrola nad gradacjami (masowymi pojawami) szkodników, kontrola nad chorobami roślin i zwierząt, kontrola nad wprowadzaniem genetycznie
modyfikowanych organizmów i produktów z nich wytwarzanych, kontrola

20

Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1982, s. 142.

J. Kunikowski, P. Szmitkowski, Problem zagrożeń w edukacji dla bezpieczeństwa, w: Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa, J. Kunikowski (red.), Wydawnictwo UPH, wyd. 2,
Siedlce 2011, s. 82–83.
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nad wprowadzaniem obcych gatunków i obcych genotypów, przeciwdziałaniu
bioterroryzmowi i jego skutkom”22.
Zagrożenia cywilizacyjne mają ścisły związek z zagrożeniami chemicznymi.
Wyraźnym odzwierciedleniem współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i chemicznych są dziś między innymi fabryki produkujące nawozy sztuczne, różnego
rodzaju paliwa, chemikalia, a także bardzo dziś rozpowszechnione opakowania
z tworzyw sztucznych itp. Ponadto znaczącym tego wyrazem są przemieszczające się cysterny kolejowe i drogowe z paliwem, chlorem, siarką oraz innymi substancjami chemicznymi, a także gotowymi wyrobami przemysłowymi. W efekcie
występować mogą tak nieprzewidywalne zdarzenia, jak wykolejenie się dużych
cystern kolejowych z chlorem w Białymstoku 1989 roku i 10 lat później podobnych cystern z benzyną ołowiową i bezołowiową w Rembertowie pod Warszawą
w roku 1998.
Zagrożenia cywilizacyjne i chemiczne mają jednak szersze odniesienia i powinny być brane pod uwagę w procesie edukacyjnym, albowiem szczególnego
znaczenia nabiera dziś poznawcze i dydaktyczne oddziaływanie w zakresie ich
poznawania, ostrzegania przed ewentualnymi niebezpieczeństwami, kształtowania umiejętności samoobronnych. Dotyczy to również zasad postępowania
i zachowywania się podczas zagrożeń, zwłaszcza ewakuacji ludności, udzielania
pomocy poszkodowanym i samopomocy szeroko rozumianej. Ściślej, dotyczyć to
będzie między innymi zachowywania się w warunkach ekstremalnych – włącznie z oceną sytuacji, sposobem postępowania oraz udzielania pierwszej pomocy,
pomocy w ogóle i samopomocy.
Zagrożenia ekologiczne są powodowane zarówno przemysłem, jak i niekompetencją człowieka. Zagrożenia te są tak samo groźne jak poprzednie i nie
zmniejszają się, gdyż pracuje na nie intensywnie nie tylko przemysł chemiczny,
paliwowo-energetyczny, metalurgiczny i mineralny, lecz także gospodarka komunalna i środki transportu. Przypada na nie 90% ogólnej liczby wszystkich
emisji23. Występujące rodzaje zanieczyszczeń, przedostając się do otoczenia, powodują, przez swoje toksyczne właściwości, obniżenie stabilności i zakłócenie
równowagi ekosystemów. To prowadzi do niszczenia szeroko pojętego otoczenia
przyrodniczego, stanowi swoistą agresję ekologiczną, spowodowaną wielorakim
przekroczeniem odporności środowiska, w którym żyje i rozwija się człowiek,
społeczeństwo.
Problematyka zagrożeń ekologicznych nie była dotychczas szerzej podejmowana, jest więc dość młoda, a swoista moda na ekologię, to pozytywny efekt
22
J. Konieczny, Nadzwyczajne zagrożenia środowiskowe. Leksykon administracji bezpieczeństwa, Garmond-Oficyna Wydawnicza, Poznań 2009, s. 128–129.
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Por. S. Śladkowski, Wybrane problemy..., dz. cyt., s. 116–117.
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rozwoju naukowego naszej cywilizacji. Niestety, ludzkość dość późno uświadomiła sobie konieczność łagodniejszego obchodzenia się ze środowiskiem, czego
efektem często jest zrujnowane środowisko naturalne w wielu regionach świata,
gdzie do przywrócenia jego pierwotnego stanu są wymagane wielkie nakłady
finansowe oraz rezygnacja z jego eksploatacji przez co najmniej kilkadziesiąt lat.
Jednym z największych zagrożeń, którego oddziaływanie może mieć katastrofalne skutki dla równowagi biochemicznej na świecie, jest wycinanie lasów,
stanowiące problem charakterystyczny dla wszystkich społeczeństw na świecie.
W krajach słabo rozwiniętych jest związany z pozyskiwaniem nowej powierzchni,
drewna na opał i budowę domów24. Natomiast w państwach uprzemysłowionych łączy się z wykorzystaniem przemysłowym. Niemniej w obu przypadkach
ma to jednakowo zgubny skutek środowiskowy, chodzi tu przede wszystkim
o większy spływ powierzchniowy opadów oraz przyspieszenie erozji gleby. Niektóre obszary stają się nieodwracalnie utracone dla rolnictwa i ponownego zalesienia, ze względu na proces upustynnienia. Efektem braku lasów są także coraz
częstsze powodzie, wywołane brakiem wiążącej wodę ściółki leśnej. Wraz z zanikiem obszarów leśnych zostaje zaburzony światowy bilans dwutlenku węgla,
a wynikające z tego zmiany stężenia tego gazu w atmosferze mogą wpływać na
ogrzanie powierzchni Ziemi i zmiany w strukturze opadów.
Do licznych konsekwencji wycinania lasów można także zaliczyć zmniejszenie różnorodności gatunkowej organizmów żywych poprzez wymieranie gatunków. Niektórzy naukowcy twierdzą, że proceder ten może być porównywalny
do katastrofy, która miliony lat temu spowodowała wyginięcie dinozaurów.
Wówczas zanik był spowodowany przyczynami naturalnymi, tym razem może
być to dzieło człowieka.
W podsumowaniu należy zwrócić uwagę, że każde z wymienionych zagrożeń, niezależnie od rodzaju jego występowania, prowadzi w rezultacie do zagrożenia bezpieczeństwa społeczeństwa i jego obywateli, tym samym zagrożenia
państwa. Analizując problem, łatwo też jest zauważyć i dostrzec pewną prawidłowość, która dotyczy związku występujących na świecie zagrożeń, co oznacza,
że wystąpienie np. jednego nie jest całkowicie autonomiczne, niezależne od innych. Istnienie któregokolwiek z nich pociąga za sobą pojawienie się kolejnych
niebezpieczeństw, dotykających zarówno człowieka, jak i społeczeństwa. Ogromny
wpływ na tę współzależność ma z pewnością coraz większy postęp cywilizacyjny
oraz korzystanie z jego dobrodziejstw.
Podkreślić również należy, że szczególną rolę w kształtowaniu świadomości,
odnoszącej się do bezpieczeństwa oraz występujących zagrożeń, spełnia już dziś
i będzie spełniać w przyszłości edukacja społeczeństwa. Dotyczy to zwłaszcza
24
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Edukacji dla bezpieczeństwa25, która oznacza ogół procesów społeczno-edukacyjnych i wychowawczych realizowanych w rodzinie, szkole, społecznych organizacjach proobronnych, a także stowarzyszeniach społecznych, które zakładają
kształtowanie świadomości, dotyczącej bezpieczeństwa człowieka, społeczeństwa i narodu. Obejmuje poznawanie współczesnych zagrożeń obiektywnych
i subiektywnych oraz celowe działanie na rzecz pogłębiania wiedzy o zagrożeniach potencjalnych wraz z ich rozpoznawaniem.
Odnosi się to także do przygotowania młodzieży i społeczeństwa do obronnego i efektywnego reagowania na okoliczność tych zagrożeń. Edukacja ta zawiera również: przygotowanie do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi;
rozszerzanie świadomości o niezbędnej potrzebie w zachowywaniu bezpieczeństwa obywateli, państwa i narodu; upowszechnianie wiedzy o źródłach i następstwach zagrożeń, w tym militarnych, oraz nauczanie racjonalnych i bezpiecznych
zachowań.
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REFORMA SZKOLNICTWA
ZAWODOWEGO ZORIENTOWANA
WIELOKIERUNKOWO
Wprowadzenie
Obecna reforma rodzimego systemu edukacji, wdrażana do polskiej szkoły od
1 września 2017 roku, ma stać się okazją do odbudowy szkolnictwa zawodowego,
wpisanego bardzo silnie w tradycje edukacyjne Polski, postrzegające szkołę zawodową – zwłaszcza technikum – jako szansę dla jej absolwentów na dobrą
pracę. Owo usytuowanie techników w hierarchii zakładów pracy wyrażała zawsze wysoka ich pozycja społeczna w Polsce. To wynik utrwalonej przez lata
opinii o technikach, przygotowanych według różnych koncepcji szkolnictwa zawodowego do pracy na stanowiskach mistrzów, brygadzistów itp., tj. średniej
kadry zarządzającej i kierującej zespołami ludzkimi tzw. fachowców, czyli grup
pracowniczych, zatrudnionych bezpośrednio na stanowiskach produkcyjnych
(stolarzy, krawców, fryzjerów, piekarzy itp.). Te grupy zawodowe są aktualnie
poszukiwane przez pracodawców, o czym świadczą składane przez nich oferty
pracy. Zatem obecność szkół zawodowych w polskim systemie edukacji jest ze
wszech miar zasadna. Jest to również wynik utrwalonej przez dziesiątki lat
dobrej opinii o polskim absolwencie różnego poziomu szkoły zawodowej.
Wraz z procesami transformacyjnymi ten jego pozytywny wizerunek był
jednak inaczej postrzegany, ze szkodą dla tej grupy społecznej. Przyjęte wówczas założenie intelektualizacji wykształcenia, kosztem cenionej utylitarności,
charakterystycznej dla szkół zawodowych różnego typu, zapisało się szybkim
wzrostem ich likwidacji, czemu towarzyszyło zwiększenie liczby szkół kształce416 nia ogólnego, czyli liceów ogólnokształcących, a w konsekwencji i szkół wyższych.
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Ta koncepcja, zamiast spodziewanego lepszego rynkowego zainteresowania
absolwentami szkół wyższych, zepchnęła ich na margines rynku pracy, dowodząc, że człowiek dobrze teoretycznie przygotowany, to za mało dla pracodawców, którzy oczekują umiejętności dostosowanych do konkretnego stanowiska
pracy oraz doświadczenia zawodowego. Zmiany gospodarcze, ukierunkowane
na rozwój sektora usług, również, obok niskiego zapotrzebowania na absolwentów szkół wyższych, w mniejszym stopniu zgłosiły swe zapotrzebowanie na
absolwentów szkół zawodowych. Mam tu na myśli tzw. fachowców, którzy, dostrzegając zarówno brak perspektyw zatrudnieniowych, jak i szans na stabilizację
swego życia, nie tylko zawodowego, lecz także rodzinnego, swoje plany życiowo-zawodowe zaczęli łączyć z emigracją zarobkową oraz życiem w innych krajach,
takich jak kraje Zjednoczonego Królestwa Brytyjskiego, Niemcy czy kraje skandynawskie.
Państwo polskie, dostrzegając ogromne straty z tytułu ponoszonych nakładów na wykształcenie różnych grup absolwentów i brak możliwości korzystania
z ich ogromnego kapitału ludzkiego oraz powszechnie istniejącą frustrację rynkową absolwentów różnych poziomów wykształcenia (w tym szkół wyższych),
podjęło poszukiwanie rozwiązań naprawczych. Jednym z takich rozwiązań zdaje
się potrzeba odbudowy szkolnictwa zawodowego, zmarginalizowanego większością potransformacyjnych reform oświatowych. Podejmując się zatem kolejnej reformy systemu oświaty i usytuowania w nim szkolnictwa zawodowego
(wraz z adekwatnymi dla jego potrzeb, nowymi i historycznie utrwalonymi typami szkół zawodowych, dostosowanymi do wszystkich podmiotów procesu
edukacji, w tym również osób niepełnosprawnych), warto spojrzeć na dotychczasowe koncepcje w świetle nowych założeń, w które wpisują się szkoły branżowe I i II stopnia, nowe zawody (wraz z problematyką doradztwa zawodowego)
oraz nowe treści, dotychczas pomijane lub realizowane w sposób incydentalny,
jako kolejny priorytet, wyznaczony zmianami klimatycznymi. Ów zbiór zagadnień
ma pomóc w dobrym przygotowaniu do wymagań współczesnej pracy i wpisać
się w aktualne oczekiwania podmiotów uczących się oraz wymagania rynku
pracy wraz z jego perspektywami rozwojowymi, nadając reformowanemu szkolnictwu zawodowemu – wpisanemu w całościowy system oświaty – wielokierunkową orientację.

Orientacja w ujęciu teoretycznym
Pojęcie orientacji nie jest nowe. Znane są już próby jego wyjaśnienia przez S. Bałachowskiego (1917), o czym przypomina Stanisław Gertsmann1, a z pedagogów

1

S. Gertsmann, Podstawy psychologii konkretnej, PWN, Warszawa 1987, s. 73.
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– Teresa Hejnicka-Bezwińska2. Odnoszą oni „orientację do aktywności psychicznej jednostki” i jej „nastawienia wobec otaczającego świata”, jako: „a) nastawienie pierwotne, ekstrospektywne, na zewnątrz, na otoczenie; b) nastawienie
wtórne, introspektywne, kształtujące się w toku życia oraz rozwoju człowieka”3.
Przywołany dualizm orientacji wpisuje się w leksykalny pogląd tegoż pojęcia,
postrzegający orientację jako zdolność do prawidłowego i szybkiego ustalania
danych zewnętrznych oraz danych związanych z własną osobą i kierunkiem
celowego działania. Analiza pojęcia pozwala stwierdzić, że jest to kategoria
dana tylko człowiekowi, którego zdolność sprawia, że orientacja jest zawsze
czyjaś, danej osoby, różni się od samych norm, wzorów, reguł czy wartości, właśnie o przekonania danej osoby jako istoty rozumnej i wolnej. Warto tu wspomnieć także o potrzebie posługiwania przez nią – właśnie rozumem i wolną
wolą – czyli zdolnościami, opisanymi w Księdze Mądrości Pisma Świętego
Starego Testamentu, danych tylko człowiekowi, wedle której kieruje się on
„przede wszystkim dyspozycjami psychicznymi – rozumem, wolą – bo same siły
fizyczne tu nie wystarczają [...] Rozum i wola uważane są za główne władze
duszy ludzkiej”. Ich pochwałę opisuje Księga Mądrości: „Ty mądrością uzbroiłeś
człowieka, aby panował nad istotami stworzonymi przez Ciebie”, czyniąc „człowieka królem na ziemi [...] będąc jej ujarzmieniem, tzn. podporządkowania jej
człowiekowi”4.
Ta gatunkowa cecha, dana tylko człowiekowi, wpisuje kierunek orientacji,
dotyczący danej osoby i jej celowych działań, skorelowanych z działaniami
zewnętrznymi, czyli środowiskiem, w którym żyje, uczy się i pracuje ów interesujący nas podmiot. Odnosząc je do problemu karier zawodowych, to ich model
oraz opis będzie zależał od woli podmiotu jako wolnej jednostki, ustalającej
swoje indywidualne plany życiowe, wpisane w świat wartości, ważny głównie
dla niej samej. Będzie on stanowić odniesienie do konkretnej osoby, jej wyborów
i decyzji, jako wolnej woli, zgodnej z jej odczuciami, oczekiwaniami i potrzebami.
Odniesienie to zostanie wpisane w świat zewnętrzny, w którym funkcjonuje praca,
za sprawą istniejących zawodów, opisanych kwalifikacjami i kompetencjami,
przydatnymi w wytwarzaniu świadczeniu społecznie uzasadnionych wytworów
pracy zawodowej oraz działalności usługowej i kulturowej. Zróżnicowania – zarówno cech osobowościowych, jak i otoczenia oraz poszukiwania wspólnotowych
elementów – uzasadnia celowość orientowania na cechy człowieka i czynniki
świata pracy oraz eksponowania jej jako wsparcie dla człowieka w jego rozwoju

T. Hejnicka-Bezwińska, Orientacje życiowe młodzieży, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz 1991, s. 16.
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(w tym rozwoju zawodowym), w co wpisuje się orientacja na oczekiwania podmiotów uczących się, a także ich rynkowy charakter, opisany zawodoznawstwem rynkowo orientującym.

Zawodoznawczy aspekt reformowanego
szkolnictwa zawodowego wpisany
w orientację rynkową
Dotychczas nurt zawodoznawczy był łączony z zawodami i ich systemami klasyfikacyjnymi. Najnowsza klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego jako
integralny dokument reformy szkolnictwa zawodowego5 ujmuje jego nowe konteksty, a mianowicie zakres treści kształcenia, opisany również podstawami
kształcenia w zawodach. Dlatego warto poddać ją szczegółowej analizie, uważana jest bowiem za jeden z podstawowych instrumentów organizacji szkolnictwa zawodowego. Dotychczas ukazywała ona liczebność zawodów, objętych
obowiązkiem organizacji w nich szkolnictwa zawodowego6. Jej najnowsza
wersja, zamieszczona w przywołanym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, wprowadza duże zmiany w tym dokumencie. Dotychczas dbano o relacje
między Klasyfikacją Zawodów i Specjalności7 a Klasyfikacją Zawodów Szkolnictwa Zawodowego8. Oba dokumenty dotyczyły tej samej konstrukcji rozporządzeń, skoncentrowanych na wykazach różnych zawodów, ze względu na jej
zakres stosowania.
W obecnej reformie szkolnictwa zawodowego klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, poza zawodami i ich symbolami, została skorelowana z wykazami kwalifikacji, opisanych efektami kształcenia zawodowego i efektami
kształcenia wspólnego dla wszystkich zawodów wraz z ich powiązaniami z zawodami, co szczegółowo ukazuje załącznik do już cytowanego rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 roku (Dz.U z dn.
23.03.2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego).

5

6

Tamże.

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.
z 2014 r. poz. 760 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2014 r., poz. 1145) – rozporządzenie weszło w życie z dniem
1 stycznia 2015 roku.

7

8

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r., dz. cyt.
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MEN9. Utrzymano w nim przyporządkowanie zawodów grupom wyprowadzonym z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)10, wyodrębniającej następujące
obszary kształcenia:
– administracyjno-usługowy (A);
– budowlany (B);
– elektryczno-elektroniczny (E);
– mechaniczny i górniczo-hutniczy (M);
– rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R);
– turystyczno-gastronomiczny (T);
– medyczno-społeczny (Z);
– artystyczny (S).
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, poza przytoczonym założeniem, respektuje wszystkie uwarunkowania systemów klasyfikacyjnych, a ponadto
podstaw programowych, co odzwierciedlają:
− nazwy zawodów nauczanych w systemie oświaty, uporządkowanych według grup wielkich, dużych i średnich, zgodnych z nazwami grup, ustalonymi w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy,
o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);
− poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych;
− wnioskodawców – ministrów, na wniosek których wprowadzono zawody
do klasyfikacji (ministrów właściwych w zakresie danego zawodu – wyznaczonych ze względu na odpowiedni dział administracji rządowej,
wskazany w ustawie z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji
rządowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.);
− typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie
w danym zawodzie, tj. trzyletnią branżową szkołę I stopnia, dwuletnią
branżową szkołę II stopnia, pięcioletnie technikum oraz szkołę policealną
o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku;
− nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie lub brak wyodrębnienia
kwalifikacji w zawodzie (zawody szkolnictwa artystycznego);
− poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji cząstkowych;
− możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie;

9
10

Tamże.
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− szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem
w danym zawodzie, zawarte we wnioskach ministrów właściwych w zakresie zawodów11.
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego określa nazwy zawodów
nauczanych w systemie szkolnym na poziomie branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum i szkoły policealnej oraz przypisany do nich
poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych, nadawanych w systemie oświaty, których osiągnięcie potwierdza dyplom wydany przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną. Ta z kolei określa kwalifikacje cząstkowe, wyodrębnione
w zawodzie (K1, K2), których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, wraz z przypisanym do nich
poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji. Kwalifikacje w zawodzie, wyodrębnione
w ramach poszczególnych zawodów, są opisane w podstawie programowej
kształcenia w zawodach jako zestawy oczekiwanych efektów kształcenia, opisanych zakresami wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych
i społecznych, pozwalając na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych.
Kształcenie w zakresie kwalifikacji jest prowadzone na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych, realizowanych zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach, których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Klasyfikacja zawodów
szkolnictwa zawodowego wskazuje także kwalifikacje, dla których nie przewidziano możliwości prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Dotyczy to zarówno zawodów, w których wyodrębniono kwalifikacje, jak i zawodów,
w których nie wyodrębnia się kwalifikacji. Te ostatnie to zawody szkolnictwa
artystycznego, dla których ministrem właściwym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, określający w drodze odrębnego rozporządzenia podstawy
programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych
szkołach artystycznych12.
Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to
zawody jednokwalifikacyjne i dwukwalifikacyjne, w których kwalifikacje oznaczono odpowiednio symbolami porządkowymi K1 i K213.
Zawody jednokwalifikacyjne to przede wszystkim zawody ujęte w grupach
wielkich 6, 7 i 8, nauczane w branżowej szkole I stopnia. Ponadto wśród zawodów jednokwalifikacyjnych znajdują się zawody nauczane zarówno na poziomie
technikum, jak i szkoły policealnej, a także zawody nauczane wyłącznie w tech11

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 roku, dz. cyt.
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Tamże.
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nikum oraz w szkole policealnej. Wśród zawodów, w których kształcenie jest
prowadzone w technikum, dominują zawody dwukwalifikacyjne. Pierwszą
kwalifikacją (K1) jest w wielu przypadkach kwalifikacja ustalona dla zawodu
nauczanego w branżowej szkole I stopnia, a stanowiąca merytoryczną i programową podbudowę do nabywania kolejnych – wyższych – kwalifikacji
w zawodzie w ramach tego samego obszaru kształcenia. W zawodach tzw. szerokoprofilowych, dla których podbudowę merytoryczną i programową stanowi
wiele zawodów, nauczanych w branżowej szkole I stopnia, przewidziano możliwość alternatywnego wyboru kwalifikacji, stanowiących pierwszą kwalifikację
w zawodzie (K1) (np. w zawodzie technik mechanik jako kwalifikację K1 przewidziano alternatywnie kwalifikacje wyodrębnione dla jednego z trzech zawodów: mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających
albo ślusarz)14.
Kształcenie w branżowej szkole II stopnia będzie odbywało się w zawodach,
dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły – będą to zawody
kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Tym samym w branżowej szkole
II stopnia kształcenie będzie prowadzone wyłącznie w tych zawodach, które
stanowią kontynuację kształcenia w branżowej szkole I stopnia. W branżowej
szkole II stopnia będzie realizowana jedynie druga kwalifikacja cząstkowa (K2),
wyodrębniona w danym zawodzie na poziomie technika. Dla celów kształcenia
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wskazano obszary kształcenia,
do których są przypisane poszczególne zawody. Obszary kształcenia obejmują
zestawy zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych
kwalifikacji, wymaganych do realizacji zadań zawodowych w obrębie danego
zawodu. W ramach danego obszaru kształcenia możliwa jest konsolidacja zasobów edukacyjnych i kadrowych w centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego, umożliwiająca racjonalne wykorzystanie potencjału szkół i placówek
systemu oświaty15.
Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto
w grupy wielkie, duże i średnie, zgodnie z podziałem zawodów, ustalonym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Dla przejrzystości
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zrezygnowano w niej z podziału
na grupy elementarne. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawody
zostały ujęte w grupach wielkich od 3 do 9. Symbol cyfrowy zawodu, przyjęty
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, jest zgodny z symbolem cyfrowym zawodu przyjętym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby
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rynku pracy. Zawodom nowo wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, które nie są ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności na
potrzeby rynku pracy, zostały nadane nowe symbole cyfrowe, kolejne odpowiednio w danej grupie wielkiej, dużej, średniej i elementarnej klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy16.
W ten sposób klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego staje się
pełnym instrumentem organizacji szkolnictwa zawodowego. Respektując te założenia, aktualna klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego:
1) w
 prowadza siedem nowych zawodów, adekwatnych do obecnych realiów rynku pracy:
– technik robót wykończeniowych w budownictwie;
– magazynier-logistyk;
– pracownik pomocniczy krawca;
– pracownik pomocniczy mechanika;
– pracownik pomocniczy ślusarza;
– pracownik pomocniczy stolarza;
– asystent fryzjera17
w większości – zwłaszcza o charakterze pracownika pomocniczego –
adresowanych do osób z lekką dysfunkcją intelektualną18.
2) O
 pisała zawody klasyfikacji zawodów szkolnictwa efektami kształcenia,
czyniąc je podstawami programowymi kształcenia zawodowego (zał. do
rozporządzenia MEN z dn. 13 marca 2017 r.). Każde zmiany w zawodach
skutkują zmiennością elementów podstaw programowych, odniesionych
do konkretnych zawodów, w co wpisują się między innymi aktualne
zmiany w odniesieniu do:
a) z integrowanego zawodu operatora maszyn i urządzeń hutniczych, powstałego z połączenia dotychczasowych zawodów operator maszyn i urządzeń
do obróbki plastycznej oraz operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, skutkująca podstawa programowa kształcenia w nowym, jednym
zawodzie;
b) z mian w nazwach dotychczasowych zawodów, a w konsekwencji nadania im nowych symboli cyfrowych i ich uwzględnienia w podstawie programowej kształcenia w zawodach:
– t echnik drogownictwa zostaje zastąpiony zawodem technik budowy
dróg;

16

Tamże.

17

www.men gov.
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– technik dróg i mostów kolejowych zostaje zastąpiony zawodem technik
dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych;
– technik urządzeń sanitarnych zostaje zastąpiony zawodem technik inżynierii sanitarnej;
– monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych zostaje zastąpiony zawodem monter sieci i instalacji sanitarnych;
– t echnik budownictwa okrętowego zostaje zastąpiony zawodem technik
budowy jednostek pływających;
– monter kadłubów okrętowych zostaje zastąpiony zawodem monter kadłubów jednostek pływających;
– technik cyfrowych procesów graficznych zostaje zastąpiony zawodem
technik grafiki i poligrafii cyfrowej;
– technik technologii ceramicznej zostaje zastąpiony zawodem technik
ceramik;
– fototechnik zostaje zastąpiony zawodem technik fotografii i multimediów;
– monter-elektronik zostaje zastąpiony zawodem elektronik;
– monter mechatronik zostaje zastąpiony zawodem mechatronik;
– mechanik maszyn i urządzeń drogowych zostaje zastąpiony zawodem
operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych;
c) określenia nazw pracowni, wyposażenia oraz wymiaru praktyk w zawodach:
– technik nawigator morski;
– technik żeglugi śródlądowej;
– technik rybołówstwa morskiego;
d) katalogu efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie: podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, kompetencji personalnych i społecznych oraz organizacji pracy małych
zespołów19.
Przedłożona i ustawowo zapisana propozycja organizacji kształcenia zawodowego czyni dokument klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego kluczowym narzędziem w zakresie uruchamiania, organizacji i prowadzenia kształcenia
w zawodach szkolnych, objętych aktualną reformą systemu oświaty z adekwatnymi dla szkolnictwa zawodowego szkołami, w tym branżowymi I i II stopnia,
5-letnimi technikami i szkołami policealnymi, o cyklu nie dłuższym niż 2,5 roku
nauki20.
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Szkolne doradztwo zawodowe zorientowane
prorynkowo i wpisane w oczekiwania
podmiotów uczących
Nowością obecnej reformy systemu edukacji jest doradztwo zawodowe, wpisane w ramowe plany nauczania21 jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne wraz
z określonymi limitami godzin, co zilustrowano w tabeli 1.
TA B E L A 1
Doradztwo zawodowe w ramowych planach nauczania w podziale na typy szkół
Nazwa szkoły

Wymiar godzinowy zajęć
z doradztwa zawodowego

1.

Szkoła podstawowa

min. 20 godz.

2.

Szkoły branżowe I stopnia

min. 10 godz.

3.

Liceum ogólnokształcące

min. 10 godz.

4.

Technikum

min. 10 godz.

L.p.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
28.03.2017 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych (Dz.U. poz. 203).

Proces przygotowywania kadry na potrzeby doradztwa zawodowego został
rozpoczęty na przełomie XX i XXI wieku. Aktualna reforma systemu edukacji
tworzy nie tylko nowe miejsca pracy dla tej grupy zawodowej, lecz także staje
się szansą na wykorzystanie potencjału kadrowego i zastosowanie profesjonalnej
wiedzy szkolnych doradców zawodowych w przybliżaniu uczniom szkół podstawowych, branżowych I stopnia oraz liceów ogólnokształcących, zawodów szkolnictwa
zawodowego i ich znaczenia dla decyzji zawodowo-edukacyjnych uczących się
podmiotów, a także dróg – zarówno poprzez naukę zawodu w systemie szkolnym, jak i kierunków studiowania – wiodących do kwalifikacji jako podstawy
odnajdywania się na rynku pracy. Aktualne zapisy, dotyczące szkolnego doradztwa zawodowego, stają się szansą na profesjonalny rozwój tego obszaru, tym
samym przekształcając dotychczasowy mit w rzeczywistość, a dla wykształconych kadr doradztwa zawodowego możliwości pracy w wyuczonym zawodzie.
Jedno z pierwszych istotnych zadań, z którym przyjdzie zmierzyć się szkolnemu doradcy zawodowemu, to promocja zawodów uznanych za deficytowe,
do których resort pracy22 zalicza:
21
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla szkól publicznych (Dz.U. poz. 203).
22
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– kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych;
– spawaczy;
– pielęgniarki i położne;
– samodzielnych księgowych;
– krawców i pracowników odzieży;
– kierowców autobusów;
– kucharzy;
– fryzjerów;
– operatorów obrabiarek skrawających;
– cieśli i stolarzy budowlanych;
– piekarzy;
– pracowników ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych;
– dekarzy i blacharzy budowlanych;
– szefów kuchni;
– murarzy i tynkarzy;
– mechaników pojazdów samochodowych;
– operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych;
– elektromechaników i elektromonterów;
– robotników obróbki drewna i stolarzy;
– przedstawicieli handlowych;
– opiekunów osób starczych lub niepełnosprawnych;
– monterów instalacji budowlanych23.
Szkolny doradca zawodowy powinien te zawody szczególnie przybliżać
młodzieży podejmującej decyzje zawodowe oraz ich rodzicom w kontekście relacji między poziomami kwalifikacji, a zatem formami edukacji wiodącymi do
kwalifikacji, szans rynkowych z uwagi na ich aktualny, deficytowy charakter oraz
dalszych perspektyw, z tytułu podjęcia pracy w nich. To ważne zadania dla uczących się podmiotów i podejmowania przez nich decyzji co do kierunku edukacji.

Sytuacja osób niepełnosprawnych w aktualnej
reformie systemu edukacji zawodowej wpisana
w orientację podmiotów uczących się
Aktualna reforma systemu edukacji nie pozostaje obojętna wobec osób z niepełnosprawnościami. Propozycja opisania następujących sześciu zawodów:
– ślusarz;
– stolarz;
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– mechanik;
– pomocnik obsługi hotelowej;
– krawiec;
– fryzjer kategorią pomocnika24.
Przytoczona propozycja staje się dla osób z niepełnosprawnościami szansą
na podjęcie szkolnego kształcenia zawodowego dla blisko 10 tysięcy uczniów
kształcących się w ponad 320 szkołach zawodowych specjalnych25. Ta inicjatywa
wymaga wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego26
tych propozycji jako szkolnych zawodów oraz podstaw programowych kształcenia zawodowego w nich27. Zaproponowane rozwiązanie staje się realną szansą
na zdobycie samodzielności zawodowej i finansowej oraz pełniejszej akceptacji
społecznej. Owo założenie wpisze się w pełniejsze uwzględnienie indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych, kierowanych do uczniów z lekką
niepełnosprawnością intelektualną28.
Propozycja zawodów pomocniczych powinna zmienić mit o szkołach zawodowych specjalnych29 i popularyzacji wśród młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami wielu zawodów, jak na przykład prac w zawodzie hydraulika,
kucharza, tapicera czy technika cyfrowych procesów graficznych30. Wymienione
przykłady zawodów powinny zmieniać oblicza szkół zawodowych specjalnych,
wciąż podejmujących kształcenie w zawodach archaicznych, na przykład introligator czy pracownik pomocniczy w gospodarstwie rolnym, lub przyjmujących
uczniów z różnymi niepełnosprawnościami tylko dlatego, że nie mogą oni pozostać w domu bez opieki31. Warto popularyzować dobre przykłady, na przykład
szkołę zawodową specjalną w Lesznie, kształcącą w zawodach: sprzedawca,
kucharz, ogrodnik, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik, murarz-tynkarz32. Prezentowana oferta
zawodów szkół zawodowych specjalnych jest pochodną badania losów absol-

24

J. Hołub, Trudna droga od nauki..., dz. cyt.
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Tamże, s. 30.

26

Rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji..., dz. cyt.

27

Rozporządzenie MEN w sprawie podstaw programowych..., dz. cyt.

28

J. Hołub, Trudna..., dz. cyt.
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M. Różański, Dobry zawód, „Integracja. Nauka i praca”, 2017, nr 1, s. 37–38.
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J. Hołub, Trudna droga do nauki..., dz. cyt., s. 35.

32

D. Szymczak, Nie czekają na prace, „Integracja. Nauka i praca”, 2017, nr 1, s. 39–40.
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wentów, na przykładzie szkoły leszczyńskiej33 oraz promocją zawodów deficytowych. Warto zatem na nowo spojrzeć na szkolnictwo zawodowe specjalne.

Edukacyjny nurt reformowanego szkolnictwa
zawodowego prorynkowo zorientowanego
i wpisanego w oczekiwania podmiotów uczących się
Rozważania nad edukacyjnym nurtem reformowanego szkolnictwa zawodowego wiodą do całościowego oglądu systemu edukacji i miejsca w nim szkół
kształcących w zawodach. Aktualną propozycję zmian w systemie szkolnictwa
zawodowego przedstawiono na rysunku 1.
SYSTEM EDUKACJI

System
wychowania
naturalnego

System szkolny

dom rodzinny

przedszkola

środowisko
rówieśników

szkoły
ogólnokształcące

środowisko
zamieszkania

szkoły branżowe
I stopnia
technika, szkoły
branżowe II stopnia
i policealne

System
wychowania
równoległego
placówki
opiekuńczo-wychowawcze
placówki
kulturalno-oświatowe
środki
masowego
przekazu

System
kształcenia
ustawicznego
szkoły
dla dorosłych
instytucje
pozaszkolnej
oświaty zawodowej
instytucje
kształcenia
bezinteresownego

uczelnie wyższe

RY S U N E K 1
Adaptacja systemu edukacji do szkół zawodowych wpisanych w aktualną reformę
szkolnictwa zawodowego w RP
Źródło: opracowanie własne na podstawie Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo
Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2005; Gerlach 1997, s. 51 z modyfikacjami B. Baraniak, Współczesna
pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Warszawa 2010 wyd. I; 2013, wyd. II.
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Nowymi szkołami, które mają przygotowywać zawodowo do rynku pracy,
będą:
1) szkoły branżowe I stopnia – w cyklu 3-letnim będą kształcić w zawodach
o jednej kwalifikacji zawodowej, przy czym większość z tych zawodów
ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum;
2) szkoły branżowe II stopnia – są przewidziane dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia. Będą oni mogli kontynuować naukę w branżowej
szkole II stopnia w celu uzyskania dyplomu technika w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których
przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Będą to zawody na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Ponadto absolwent branżowej szkoły
II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury. Ta upoważni absolwenta do podjęcia studiów zawodowych,
a w przypadku chęci dalszej edukacji na poziomie studiów magisterskich
będzie musiał przystąpić do matury rozszerzonej, zdawanej przez abiturientów liceów ogólnokształcących i techników;
3) technika 5-letnie na podbudowie szkoły podstawowej zastąpią dotychczasowe 4-letnie technika, a kształcenie zawodowe będzie dotyczyć
nauki w zawodach o 2 lub 3 kwalifikacjach. Ponadto absolwenci techników będą mogli podjąć studia wyższe, nie tylko zawodowe, lecz także
magisterskie, z uwagi na analogiczność z liceum ogólnokształcącym zdawanego egzaminu dojrzałości;
4) szkoły policealne – szkoły o maksymalnie 2,5-letnim cyklu kształcenia,
kierowane głównie do absolwentów liceów ogólnokształcących, a także
wszystkich zainteresowanych uzyskaniem kolejnych kwalifikacji zawodowych, w zawodach objętych klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego;
5) dwuletnie szkoły branżowe II stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowych gimnazjów;
6) zawodowe szkoły specjalne – nowe modele szkół zawodowych będą
przygotowywać zainteresowanych absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej do pracy poprzez kształcenie w systemie edukacji zawodowej
wybranych grup i liczby kwalifikacji, przyporządkowanych zawodom
szkolnictwa zawodowego o zakresie określonym podstawami programowymi kształcenia z poszczególnych zawodach34.
Wizerunek modelu dobrej szkoły i miejsca w nim szkół zawodach przedstawiono na rysunku 2.
34

Tamże.
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RY S U N E K 2
Szkoła po zmianie
Źródło: www.men.gov.pl.

Model kształcenia w szkolnictwie zawodowym wpisuje się w kwalifikacyjny
430 model, korelujący z kwalifikacyjną koncepcją zawodu, zilustrowaną na rysunku 3.
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ZAWÓD

PRACA

Kwalifikacja 1

P
R
A
K
T
Y
K
A

Kwalifikacja 2
Kwalifikacja 3
Kwalifikacja 4
N

Kwalifikacja 5

TYTUŁ
ZAWODOWY
(kwalifikacyjny)

EGZAMIN

RY S U N E K 3
Zawód jako zbiór kwalifikacji zawodowych
Źródło: MEN o szkolnictwie zawodowym, nr 3, Warszawa 1999.

Zilustrowany kwalifikacyjny model zawodu, zaprojektowany już w 1999 roku,
wpisuje się w najnowszą klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego. Będzie
ono realizować szkolne i pozaszkolne kształcenie zawodowe, umożliwiające
dochodzenie do coraz wyższych poziomów umiejętności, a wyrażonych zbiorami specyficznych, czyli zmiennych zadań, rozpoczętych w systemie szkolnym
i kontynuowanych w pozaszkolnym, wiodącym do pełnego przygotowania zawodowego. Przydatne będą modele edukacji zawodowej, które umożliwią pozaszkolnej edukacji zawodowej ich dopełnianie. Pomocny, bo wciąż aktualny,
pozostaje model integrowania obszarów kształcenia zawodowego i ustawicznego,
czyli edukacji zawodowej35. Projektowane w niej elastyczne struktury treściowe
powinny uwzględniać oczekiwania pracodawców w zakresie przygotowania
absolwenta do pracy zawodowej, a już pracującemu człowiekowi pozwolić na
kształtowanie dalszych umiejętności i kwalifikacji. Tym samym umożliwi mu
dopełnianie edukacji w zawodzie (zob. rys. 4), rozpoczętej w systemie szkolnym, o kolejne kwalifikacje, lub uczenie się na ich podbudowie nowego, pokrewnego zawodu, odpowiadającego aktualnym trendom zatrudnieniowym.
Rozwiązanie to jest promowane we wdrażanej aktualnie reformie systemu edukacji zawodowej, co zobrazowano na rysunkach 4 i 5. Miejscem kontynuacji
i kształtowania nowych kwalifikacji będą placówki pozaszkolnego systemu
kształcenia zawodowego (zob. rys. 4 i 5).
Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz
2005, s. 25–26.
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Na potrzebę ciągłego doskonalenia się człowieka zwraca uwagę Zygmunt
Wiatrowski. Jego zdaniem edukacja zawodowa stwarza szansę holistycznego
spojrzenia na proces dążenia do kwalifikacji i kompetencji zawodowych, w kształtowaniu których istotne będą zarówno zbiory wiadomości i umiejętności, jak
i postaw (w tym zawodowych) „wyrażonych stanem mobilności zawodowej,
elastyczności, inicjatywności, odpowiedzialności oraz przedsiębiorczości”36. Rozpatrywanie tych procesów łącznie – jak twierdzi Ryszard Gerlach – wydaje się
uzasadnione, edukacja szkolna jest dzisiaj bowiem uznawana za podstawę
dalszego, trwającego do końca życia kształcenia37, co wyznacza rozumienie
edukacji ustawicznej. Zawarta jest ona w większości współczesnych raportach
oświatowych (m.in. E. Faure38, Biała Księga…39, J. Delors40 i F. Mayer41).
EDUKACJA ZAWODOWA
Proces integrujący kształcenie zawodowe i ustawiczne stwarzający szanse holistycznego
spojrzenia na proces dążenia do kwalifikacji i kompetencji zawodowych (Gerlach, 2003)

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
1) stan wiedzy wyznaczony układem pojęć,
twierdzeń i prawidłowości dotyczących
organizacji procesu i wyników kształcenia zawodowego
2) ogół celowo organizowanych czynności
nauczania i uczenia się oraz procesów
(lekcyjnego, działaniowego umożliwiających przygotowanie zawodowe) (Wiatrowski, 2000; por. Nowacki, 2004)

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
1) jako całożyciowe oddziaływanie zawodoznawcze rozkładające się na okresy
problemowe pedagogiki pracy
2) okres przygotowania do aktywności zawodowej składającej się z etapowej edukacji
prozawodowej, zawodowej, ustawicznej
(Wiatrowski, 2000)

RY S U N E K 4
Struktura edukacji zawodowej
Źródło: opracowanie własne42.
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Tamże.

R. Gerlach, Edukacja zawodowa nie tylko dla rynku pracy, w: R. Gerlach (red.), Edukacja
wobec rynku pracy. Realia – możliwości – perspektywy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej,
Bydgoszcz 2003, s. 171.

37

38

E. Faure, Uczyć się, aby być, PWN, Warszawa 1975.

Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się
społeczeństw, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa–Radom 1997.

39

40
J. Delors, Edukacja – jest w niej ukryty skarb, Stowarzyszenie Oświtowców Polskich: Wydawnictwa UNESCO, Warszawa 1998.

F. Mayor, Przyszłość świata, Raport UNESCO, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001.
41

42

B. Baraniak, Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań, Uniwersy-
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Inny model edukacji zawodowej, oparty również na integracji, ale kształcenia formalnego, nieformalnego i incydentalnego, można wyprowadzić z koncepcji
Stefana M. Kwiatkowskiego43, co przedstawiono na rysunku 5.

Edukacja zawodowa integrująca system szkolny i pozaszkolny

SYSTEM SZKOLNY

SYSTEM POZASZKOLNY

KSZTAŁCENIE FORMALNE
Szkolne kształtowanie kwalifikacji
zawodowych

KSZTAŁCENIE NIEFORMALNE
Realizowane w postaci kursów,
szkoleń itp. w dochodzeniu do
kwalifikacji zawodowych

WYCHOWANIE NATURALNE
KSZTAŁCENIE INCYDENTALNE
Kształtowanie wychowawczych
wpływów rodzin, a przez to postaw
u uczących się

RY S U N E K 5
Model edukacji zawodowej w integracji kształcenia formalnego, nieformalnego
i incydentalnego
Źródło: opracowanie własne44.

Zaprojektowane modele edukacji zawodowej, integrujące poszczególne
fazy kształcenia, umożliwiają budowanie otwartego i elastycznego systemu
edukacji, rzeczywiste wspieranie aktywności poznawczej i przedsiębiorczości –
postaw prowadzących do zwiększania szans na współczesnym rynku pracy45.
Funkcjonujący w zintegrowanym modelu podmiot edukacji uczestniczy w całokształcie ich procesów. W myśl aktualnej reformy edukacji (wraz z odbudową
systemu kształcenia edukacji zawodowej od 1 września 2017 roku), zakłada on
kształtowanie w szkołach zawodowych tylko wybranych kwalifikacji, a następnie ich dopełnianie w systemie pozaszkolnym, umożliwiającym dochodzenie do
43

S.M. Kwiatkowski, Kształcenie zawodowe-wyzwania, priorytety, standardy, IBE, Warszawa 2006.

44

B. Baraniak, Współczesna..., dz. cyt.

45

Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, S. Borkowska (red.), IPiSS, Warszawa 2000.
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coraz wyższych poziomów umiejętności. Te zaś są wyrażone zbiorami specyficznych (czyli zmiennych) zadań, rozpoczętych w systemie szkolnym, w kontynuowanym w pozaszkolnym, zwieńczonych zaś pełnym przygotowaniem zawodowym.

Orientacja prośrodowiskowych treści kształcenia
wpisana w edukację zawodową
Reformowana polska szkoła nie może dalej pozostawać bierną wobec postępującej dewastacji środowiska przyrodniczego. Treści, charakteryzujące to zadanie, bliskie kształceniu zawodowemu, wpisują się w ogólnokształcące podstawy
programowe, realizowane w edukacji przedzawodowej (edukacja przedszkolna
i edukacja szkoły podstawowej), ale i w edukacji zawodowej, której formami
stają się szkoły branżowe I i II stopnia oraz technika i szkoły policealne46. Tak
szeroki zakres treści prośrodowiskowych, priorytetem czyni ochronę środowiska
i dążenie do zaniechania jej nieustannej dewastacji, za sprawą niskiej kultury
człowieka i jego stylu życia codziennego, a także pracowników i pracodawców,
wymagających nieustannej potrzeby kształtowania u nich wrażliwości na stale
pogarszający się stan zasobów przyrodniczych. Warto zatem poddać analizie ich
stan oraz zakres treści realizowanych w reformowanej edukacji.

Edukacja ekologiczna w kształceniu przedzawodowym
wstępem do dalszej edukacji, w tym zawodowej
W nowym modelu systemu oświaty edukacja ekologiczna została wpisana w edukację na poziomie przedszkola oraz szkoły podstawowej. Koncentruje się na
kształceniu ogólnokształcącym. Kończy się w liceach ogólnokształcących. Jednak aktualnie ustawowo upublicznione podstawy programowe47 skupiają się na
edukacji przedszkolnej i szkoły podstawowej, brak jest bowiem jeszcze podstaw
programowych dla szkoły ogólnokształcącej ponadpodstawowej, czyli liceum
ogólnokształcącego. Wspomniane dwa pierwsze etapy edukacyjne nie pomijają
treści ekologicznych, co pokazuje liczba ich problemów (zob. tab. 1), wpisanych
w treść podstaw programowych48.
Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia kształcenia ogólnego,
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego
dla szkoły policealnej. Dz.U poz. 356 z dnia 24 lutego 2017 roku.

46
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TA B E L A 2
Treści edukacyjne z zakresu kształtowania i ochrony środowiska objęte podstawami
programowymi zreformowanej edukacji przedszkolnej i szkoły podstawowej
L.p.

Poziom edukacji i jej nazwa

Liczba problemów
prośrodowiskowych

1.

Edukacja przedszkolna

2

2.

Edukacja wczesnoszkolna

4

3.

Edukacja biologiczna jako przedmiotowa na poziomie
szkoły podstawowej

18

4.

Edukacja geograficzna jako przedmiotowa na poziomie
szkoły podstawowej

36

Edukacja chemiczna jako przedmiotowa na poziomie
szkoły podstawowej

1

5.

Źródło: opracowanie własne na podstawie podstawy programowej49.

Treść tabeli 1 unaocznia różny stopień obecności problematyki z zakresu
ochrony środowiska przyrodniczego w edukacji realizowanej w przedszkolu
i szkole podstawowej. Jest on różny, od wręcz lapidarnego eksponowania w edukacji przedszkolnej, podobnie jak i w chemii nauczanej na poziomie szkoły
podstawowej, po bardzo bogatą treść tej problematyki na poziomie edukacji
wczesnoszkolnej oraz przedmiotowego nauczania biologii i geografii, wpisanych
w nauczanie przedmiotowe w szkole podstawowej. Na szczególne podkreślenie
zasługują treści o ekosystemach, ich grupach, roli i znaczeniu dla zachowania
gatunków ekosystemów i ich zagrożeń, w tym cywilizacyjnych. Występują one
na wszystkich trzech poziomach edukacji, tj. przedszkolnej, wczesnoszkolnej
oraz przedmiotowego kształcenia w szkole podstawowej.
Istotnym elementem edukacji środowiskowej jest człowiek w środowisku,
który powinien być wyeksponowany jako jedyny i najważniejszy podmiot wraz
z jego oczekiwaniami, co do życia, wypoczynku, przyszłej pracy oraz zachowań
przyjaznych środowisku, wyrażonych dbałością o przyrodę, szacunek dla niej
oraz potrzebę jej dalszego zgłębiania. Pomocne powinny okazać się takie bloki
treściowe edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i przedmiotowej50, które są
niezbędne do całożyciowego kształtowania świadomości ekologicznej człowieka,
a zarazem obywatela i pracownika. Szeroka gama treści z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego oraz ich ekologiczny wymiar stanowią dobrą ilustrację
wypełnienia priorytetu o potrzebie ochrony przyrody oraz dobre podstawy wiedzy
zawodowej i kształtowanie postaw przyjaznych środowisku przyrodniczemu
49

Tamże.

50

Tamże.
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przez pracowników i pracodawców. Dalszym jej wzmocnieniem będą treści kolejnych podstaw programowych, już upublicznione dla szkół branżowych I stopnia oraz szkół policealnych, co stanowi treść kolejnego podrozdziału.

Treści podstawy programowej ukierunkowane
na kształtowanie i ochronę środowiska przyrodniczego
dla szkół branżowych I stopnia oraz szkół policealnych
Aktualne założenia reformy systemu edukacji wskazują na wprowadzenie szkół
branżowych I i II stopnia. Będą to dwie formy edukacji formalnej, ale nie jedyne
realizujące przygotowanie do pracy zawodowej. Oprócz nich będą jeszcze 5-letnie
technika i szkoły policealne. Aktualne rozporządzenie MEN51 określiło podstawy
programowe dla szkół branżowych i szkół policealnych. Zatem mogą one stanowić przedmiot ilościowej analizy w kontekście treści proekologicznych, co
przedstawiono w tabeli 2.
TA B E L A 3
Treści edukacyjne z zakresu kształtowania i ochrony środowiska objęte podstawami
programowymi szkoły branżowej I stopnia i szkoły policealnej
Nazwa i poziom
edukacji

L.p.
1.

Język obcy

Szkoła
branżowa
I stopnia

Szkoła
policealna

Całościowe przesycenie
podstawy języka obcego
tematyką prośrodowiskową

X

–

Liczba problemów
prośrodowiskowych

2.

Przedsiębiorczość

1 /1

X

X

3.

Geografia

16/0

X

0

4.

Biologia

15/0

X

0

5.

Chemia

1/0

X

0

6.

Informatyka

3/0

X

0

7.

Edukacja
dla bezpieczeństwa

2/0

X

0

Legenda: X – występowanie w podstawie programowej; 0 – brak52.
Źródło: opracowanie własne.
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Treść tabeli 3 ukazuje zainteresowanie edukacją ekologiczną w ogólnokształcącym kursie szkoły branżowej I stopnia oraz szkoły policealnej. Obie te
szkoły przygotowują w oparciu o inną podbudowę szkolną, dlatego zakres tematyczny obu podstaw jest inny. Ustawodawca uznał, że edukacja podstawowa na
poziomie liceum ogólnokształcącego jest w zasadzie zakończona, z wyjątkiem
treści ściśle skorelowanych z nauką zawodu. Dlatego podstawa ogólna nie pomija
języka obcego oraz przedsiębiorczości, tj. przedmiotów, które powinny mieć charakter zawodowy, skorelowany z pobieraną nauką w danym zawodzie. Z inną
sytuacją mamy do czynienia w szkole branżowej I stopnia, która również przygotowuje w obrębie jednej kwalifikacji do pracy zawodowej. Stopień przesycenia dotychczasowej podstawy programowej treściami prośrodowiskowymi nie
kończy się na szkole podstawowej, ale jest kontynuowany w poszczególnych
przedmiotach, co unaoczniają przywołane podstawy programowe kolejnych
przedmiotowych edukacji, nie tylko geograficznej, biologicznej i chemicznej,
lecz także informatycznej oraz bezpieczeństwa53. Podstawy programowe zagadnieniom prośrodowiskowym nadają ogromną różnorodność, co nie pozostaje
obojętne dla kształtowania świadomości ekologicznej na kolejnych poziomach
edukacji, ale również w pracy zawodowej i towarzyszącej jej edukacji pozaszkolnej. Aby udowodnić te tezy, warto wczytać się w zakres edukacji skorelowanej
z ekologiczną, a mianowicie:
1) edukacji geograficznej, które dotyczą:
a) zróżnicowania gospodarczego świata, umożliwiając uczniowi:
– klasyfikowanie państwa na podstawie analizy wskaźników rozwoju
społecznego i gospodarczego; wyróżnia regiony bogate i biedne (bogatą Północ i biedne Południe) oraz podaje przyczyny dysproporcji
w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów świata;
– ocenianie i projektowanie różnych form pomocy państwa i organizacji
pozarządowych państwom i regionom dotkniętym kryzysem (klęskami ekologicznymi, wojnami, głodem);
– opisywanie głównych obszarów upraw i chowu zwierząt na świecie,
wyjaśnia ich zróżnicowanie przestrzenne;
– wyjaśnianie, z czego wynikają różnice w wielkości i strukturze spożycia żywności na świecie (uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe,
społeczne i polityczne, mechanizmy wpływające na nierównomierny
rozdział żywności w skali globalnej);
– opisywanie zmiany w funkcji obszarów wiejskich na wybranych przykładach (np. w Unii Europejskiej, w regionach turystycznych, w państwach rozwijających się); potrafi wyjaśnić szanse i zagrożenia dla
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środowiska przyrodniczego i mieszkańców poszczególnych regionów,
wynikające z procesów przemian zachodzących na terenach wiejskich;
– charakteryzowanie kierunków zmian w powierzchni lasów na świecie (w wyniku procesów wylesiania i zalesiania) i podaje przykłady
gospodarowania zasobami leśnymi (pozytywne i negatywne);
– charakteryzowanie cech gospodarki morskiej i podawanie przykładów wykorzystania oceanu światowego oraz zagrożeń wynikających
ze zbyt intensywnej eksploatacji zasobów morskich;
– charakteryzowanie i ocenianie zróżnicowania oraz zmian struktury,
wykorzystania surowców energetycznych na świecie; dokonuje oceny
zjawiska uzależnienia produkcji energii na świecie od źródeł zaopatrzenia surowców nieodnawialnych, potrafi wyjaśnić twierdzenie
„ropa rządzi światem”;
– wyjaśnianie, na czym polegają zmiany zachodzące na rynku pracy
w skali globalnej i regionalnej, wynikające z rozwoju nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych;
– przedstawianie cechy przemysłu wysokiej technologii i podawanie
przykładów jego lokalizacji na świecie; poznaje nowe funkcje ośrodków przemysłowych i nowe formy przestrzenne – technopolie, klastry
i dystrykty przemysłowe;
– charakteryzowanie wybranych obszarów intensywnie zagospodarowywanych turystycznie na świecie; wyjaśnia, dlaczego zmieniają się
kierunki wyjazdów turystycznych Polaków; identyfikuje skutki rozwoju turystyki dla środowiska przyrodniczego;
– ocenianie roli nowoczesnych usług komunikacyjnych w funkcjonowaniu gospodarki i w życiu codziennym;
– wyjaśnianie zmian zachodzących w kierunkach i natężeniu ruchu
osób i towarów; wskazuje przykłady lokalizacji nowoczesnych terminali i ich rolę w rozwoju regionów;
– podawania przykładów procesów globalizacji i ich wpływu na rozwój regionalny i lokalny;
– wyjaśniania współczesnych zmian na mapie politycznej świata;
– wyjaśnianie na wybranych przykładach (w skali lokalnej, regionalnej i globalnej) przyczyn procesów integracyjnych i ich skutków
gospodarczych, społecznych i politycznych;
b) kształtowania relacji człowiek–środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój, dzięki której uczeń:
– formułuje problemy wynikające z eksploatowania zasobów odnawialnych i nieodnawialnych; potrafi przewidzieć przyrodnicze i pozaprzyrodnicze przyczyny oraz skutki zakłóceń równowagi ekologicznej;
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– charakteryzuje obszary niedoboru i nadmiaru wody na świecie oraz
określa przyczyny tego zróżnicowania (w tym zanieczyszczenia wód);
przedstawia projekty rozwiązań stosowanych w sytuacjach braku
lub niedoborów wody w różnych strefach klimatycznych;
– rozróżnia przyczyny zachodzących współcześnie globalnych zmian
klimatu (ocieplenia globalnego) i ocenia rozwiązania podejmowane
w skali globalnej i regionalnej zapobiegające temu zjawisku;
– wykazuje na przykładach, że zbyt intensywne wykorzystanie rolnicze gleb oraz nieumiejętne zabiegi agrotechniczne powodują w wielu
częściach świata degradację gleb, co w konsekwencji prowadzi do
spadku produkcji żywności, a w niektórych regionach świata do głodu
i ubóstwa;
– wykazuje na przykładach pozaprzyrodnicze czynniki zmieniające
relacje człowiek–środowisko przyrodnicze (rozszerzanie udziału technologii energooszczędnych, zmiany modelu konsumpcji, zmiany poglądów dotyczących ochrony środowiska)54;
2) edukacji biologicznej, dzięki której uczeń w zakresie:
a) biotechnologii i inżynierii genetycznej:
– przedstawia znaczenie biotechnologii tradycyjnej w życiu człowieka
oraz podaje przykłady produktów uzyskiwanych jej metodami (np. wino,
piwo, sery);
– wyjaśnia, czym zajmuje się inżynieria genetyczna, oraz podaje przykłady jej zastosowania; wyjaśnia, co to jest „organizm genetycznie
zmodyfikowany (GMO)” i „produkt GMO”;
– przedstawia korzyści dla człowieka, wynikające z wprowadzania obcych genów do mikroorganizmów oraz podaje przykłady produktów
otrzymywanych z wykorzystaniem transformowanych mikroorganizmów;
– przedstawia potencjalne korzyści i zagrożenia płynące ze stosowania
roślin transgenicznych w rolnictwie oraz transgenicznych zwierząt
w badaniach laboratoryjnych i dla celów przemysłowych;
– opisuje klonowanie ssaków;
– podaje przykłady wykorzystania badań nad DNA (sądownictwo, medycyna, nauka);
– wyjaśnia, na czym polega poradnictwo genetyczne oraz wymienia
sytuacje, w których warto skorzystać z poradnictwa genetycznego
i przeprowadzenia badań DNA;
– wyjaśnia istotę terapii genowej;
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b) różnorodności biologicznej i jej zagrożenia:
– opisuje różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym; wskazuje przyczyny spadku różnorodności
genetycznej, wymierania gatunków, zanikania siedlisk i ekosystemów;
– przedstawia podstawowe motywy ochrony przyrody (egzystencjalne,
ekonomiczne, etyczne i estetyczne);
– przedstawia wpływ współczesnego rolnictwa na różnorodność biologiczną (ciągle malejąca liczba gatunków uprawnych przy rosnącym
areale upraw, spadek różnorodności genetycznej upraw);
– podaje przykłady kilku gatunków, które są zagrożone lub wyginęły
wskutek nadmiernej eksploatacji ich populacji;
– podaje przykłady kilku gatunków, które udało się restytuować w środowisku;
– przedstawia różnicę między ochroną bierną a czynną, przedstawia
prawne formy ochrony przyrody w Polsce oraz podaje przykłady roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową;
– uzasadnia konieczność międzynarodowej współpracy w celu zapobiegania zagrożeniom przyrody, podaje przykłady takiej współpracy
(np. CITES, „Natura 2000”, Agenda 21);
3) e
 dukacji chemicznej, dzięki której uczeń w zakresie posługuje się zdobytą
wiedzą chemiczną w życiu codziennym w kontekście dbałości o własne
zdrowie i ochrony środowiska naturalnego;
4) e
 dukacji informatycznej, dzięki której uczeń posługuje się w opisywaniu zastosowań informatyki do ocena zagrożeń i ograniczeń, aspektów
społecznych rozwoju i zastosowań informatyki, dlatego ważne jest, że:
a) opisuje szanse i zagrożenia dla rozwoju społeczeństwa, wynikające
z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych;
b) omawia normy prawne, odnoszące się do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, dotyczące między innymi rozpowszechniania programów komputerowych, przestępczości komputerowej,
poufności, bezpieczeństwa i ochrony danych oraz informacji w komputerze i w sieciach komputerowych,
c) zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń i programów związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami i potrzebami edukacyjnymi55;
5) edukacji dla bezpieczeństwa, dzięki której uczeń zna zasady:
a) p
 ostępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub
mienia; zna zasady planowania i organizowania działań;
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b) udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych stanach zagrażających życiu i zdrowiu56.
Analiza treści dotyczących środowiska przyrodniczego pokazuje pozwala
stwierdzić, że tak ważne dla życia, zdrowia i wypoczynku każdego człowieka
treści powinny być znane każdemu obywatelowi, towarzyszyć każdemu z etapów edukacji, a także życia zawodowego i pozazawodowego. Powinny być
dostosowywane do danej sytuacji społecznej oraz wyznaczonych wymagań, opisanych różnymi deklaracjami i dyrektywami, poznawanymi dzięki edukacji, nie
tylko formalnej, lecz także pozaformalnej. Tylko wówczas możliwe będzie budowanie wysokiej świadomości ekologicznej zarówno człowieka, jak i całego społeczeństwa. W tym kontekście warto spojrzeć na założenia obecnie przygotowywanej
reformy edukacji i poddać analizom treść najnowszych podstaw programowych.
Powinny one udzielić odpowiedzi na pytanie: „jak treści reformowanego systemu edukacji pomogą w przezwyciężeniu współczesnych problemów środowiska
przyrodniczego, zagrożonego nieustanną jego dewastacją, w czym niemały
udział mają indywidualne zachowania człowieka, jego przyzwyczajenia, styl
życia oraz preferowane przez pracowników i pracodawców postawy – najczęściej niezbyt przyjazne otoczeniu, czyli przyrodzie i stanowić potrzebę wzbogacenia przygotowania zawodowego o treści ekologiczne”. Tylko wówczas praca
człowieka może stać się przyjazna środowisku przyrodniczemu, przez co nie
będzie ona wciąż uważana za jedno z największych potencjalnych zagrożeń dla
środowiska przyrodniczego.
Rola nie do przecenienia w tym zakresie powinna przypaść doradztwu zawodowemu, które z dniem 1 września 2017 roku wkracza do systemu edukacji
w Polsce, między innymi przez promocję zawodów i metod pracy zorientowanych
prośrodwiskowo, stanowiących treść realizowanego projektu „Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa”57,
a w ślad za nim także rozwój doradztwa pracy, ukierunkowanego na zarządzanie przez ekologię oraz rozwój ofert edukacyjnych, kierowanych do pracowników
i pracodawców, w tym między innymi na rozwój postaw zawodowych przyjaznych środowisku przyrodniczemu i potrzebę jego ochrony (a nie degradacji
poprzez agresywne odpady, niewłaściwie sortowane i składowane, ograniczanie
emisji spalin do atmosfery), czy wreszcie należytą utylizację odpadów i oczyszczanie ścieków (a nie ich odprowadzanie do akwenów wodnych) itp. To wybrane przykłady treści przyjaznych środowisku przyrodniczemu, wpisanych
w zakres edukacji formalnej i pozaformalnej, które – zwłaszcza w odniesieniu
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do tej pierwszej formy – nie mogą być pominięte w obecnie reformowanym
systemie oświaty, czyniąc edukację fundamentalną kategorią reformowanego
systemu, w tym zawodowego – szkolnego i pozaszkolnego.

Podsumowanie
Ukazane konteksty reformy systemu oświaty, w tym szkolnictwa zawodowego
i ich orientujący charakter, unaocznia wiele wymiarów owego podejścia. Wpisują
się w nie zawodoznawcze instrumenty szkolnictwa zawodowego z klasyfikacją
zawodów szkolnictwa zawodowego, skorelowaną z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej, Klasyfikacją Zawodów i Specjalności, poziomami Polskiej
Ramy Kwalifikacji z grupami kwalifikacji zawodowych, przewidzianych do realizacji w szkolnictwie zawodowym dla wszystkich grup uczniów, w tym z niepełnosprawnościami, coraz szerzej promowanych wraz z zawodami pomocniczymi
dla tej grupy społecznej jako uczestnika edukacji, któremu będą pomagać szkolni
doradcy zawodowi. W idee te wpisuje się reforma edukacji wraz z nową formułą
szkolnictwa zawodowego i adekwatnymi dla niej typami szkół zawodowych, nie
pozostając obojętną wobec żadnej grupy uczących się oraz problemów ochrony
środowiska. Wreszcie powrót szkolnictwa zawodowego do polskiego systemu
oświaty bardzo silnie wpisuje się w tradycje edukacyjne Polski, postrzegające
szkołę zawodową – zwłaszcza technikum – jako szansę dla jej absolwentów na
dobrą pracę, opisaną zdolnością do kierowania mniejszym zespołem pracowniczym, bezpośrednio zaangażowanym w wykonawczą stronę procesu tejże pracy,
a także na dalszy rozwój. System był tak zaprojektowany, że jego drożność zapewniała tym grupom zawodowym (czyli technikom, rzemieślnikom i robotnikom)
przygotowanym do pracy w zawodach na różnych poziomach, dostosowanych
do możliwości psychofizycznych uczących się (w co wpisują się zawody opisane
symbolami aktualnej klasyfikacji od początkowych cyfr kody zawodoznawczego
rozpoczynającego się od cyfr 6, 7, 8 i niekiedy 4 i 5, a także kodu rozpoczynającego się od cyfry 3). Ich obecność w systemie edukacji daje szanse na dalszy
rozwój zawodowy, adekwatny do dokonującego się postępu techniczno-technologicznego i ich zainteresowań rozwojem wpisanym w awans zawodowy, wymagający nie tylko odświeżenia posiadanej wiedzy, lecz także kształtowania
nowych umiejętności, co miało i ma również miejsce w procesach pracy.
Dlatego nie dziwi nikogo utrwalona, dobra opinia o polskim absolwencie
szkoły zawodowej różnego poziomu, tworzenie i dążenie do perspektyw zatrudnieniowych, jak i szans na stabilizację życia, w tym również osób z niepełnosprawnością, nie tylko zawodowego, lecz także rodzinnego oraz społecznego,
poprzez łączenie swych planów życiowo-zawodowych z Polską, a nie z emigracją
442 zarobkową i pracą, a także życiem w innych krajach, takich jak: kraje Zjednoczo-
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nego Królestwa Wielkiej Brytanii, Niemcy czy kraje skandynawskie. Państwo
polskie, dostrzegając ogromne straty z tytułu ponoszonych nakładów na wykształcenie różnych grup absolwentów oraz brak możliwości korzystania z tego
ogromnego kapitału ludzkiego, powszechnie istniejącej frustracji rynkowej
absolwentów różnych poziomów wykształcenia (w tym absolwentów szkół wyższych), zaczyna poszukiwać rozwiązań naprawczych. Jednym z nich zdaje się
potrzeba odbudowy szkolnictwa zawodowego i zaproponowany model wpisany
w system edukacji, adresowany do wszystkich grup uczących się podmiotów,
w tym osób z niepełnosprawnością.
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PRZYGOTOWANIE I DOSKONALENIE
ERGONOMICZNE CZŁOWIEKA
NA DRODZE EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ
Wprowadzenie
Droga zawodowa człowieka to także jego bezpieczeństwo pracy, życia, wypoczynku. Przemiany cywilizacyjne współczesnego świata charakteryzują się
szczególną zmiennością. Zachodzące procesy, które wywołuje w zasadzie sam
człowiek, oddziałują na jego funkcjonowanie zarówno w wewnętrznej przestrzeni, jak i w różnorakich relacjach na drodze życia. Ponadto przebieg tych
zmian intensyfikuje się w zależności od postępu w nauce, dokonywanych odkryć, w doskonaleniu edukacji itp.
Współczesny świat charakteryzują przede wszystkim:
– globalizacja ekonomiczna z tendencjami do tworzenia stref gospodarczych;
– tworzenie parków technologicznych, klastrów we współpracy z ośrodkami
naukowymi uczelni wyższych, instytutów badawczych, wspartych specjalnymi funduszami itp.;
– globalizacja kulturowa i migracje ludności;
– niedopasowanie systemów edukacyjnych do zachodzących zmian;
– wzrastająca odpowiedzialność człowieka za kierowanie własnymi losami
życiowymi i zawodowymi (np. w rozwoju zawodowym);
– potrzeba przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
zawodowemu, kulturowemu;
– wzrost wymagań wobec organizacji i pracowników w zakresie kształtowania potencjału intelektualnego i ekonomicznego organizacji.
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Intelektualne podstawy gospodarki
Dziś bardziej niż kiedykolwiek stoimy przed wyzwaniami doskonalenia procesów
tworzenia podstaw intelektualnych gospodarki – gospodarki opartej na wiedzy,
kompetencjach, innowacjach.
Takie widzenie problemów współczesnego świata jest charakterystyczne
dla wszystkich współczesnych gospodarek. W zasadzie aktywność kierujących
procesami zarówno globalnymi, jak i lokalnymi zmierza do zwierania (niestety)
rozwierającej się luki pomiędzy pojawiającymi się problemami natury indywidualnej (wewnętrznej) oraz społecznej (zewnętrznej) ludzi oraz możliwościami
ich rozwiązywania w każdym wymiarze, w tym w organizacjach.
Wypracowano więc strategiczne założenie, że podstawą konkurencyjności
przedsiębiorstwai systemów gospodarczych jest edukacja. Przyjęta wcześniej
teoria kapitału ludzkiego zaczęła wyznaczać aktywność zawodową, obejmującą
proces edukacyjny z punktu widzenia jednostki i społeczeństwa (Fourie i inni).
Obecnie za podstawę rozwoju społeczno-gospodarczego przyjmuje się koncepcję
„uczenia się przez całe życie” (Delors i inni), będącą podstawowym procesem
kształtowania aktywności zawodowej człowieka.
Zmiana filozofii uczenia się to nastawiona na rozwój potencjału zawodowego i społecznego aktywność edukacyjna jednostki, dająca jej nowe możliwości
działania w wymiarze indywidualnym i społecznym. Współczesne koncepcje
uczenia się przez całe życie jednoznacznie wskazują na:
– znaczenie uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego jako
procesu ciągłego, dopełniającego się;
– w wyniku edukacji następuje aktywność zawodowa i społeczna człowieka,
mobilność zawodowa na wewnętrznym i zewnętrznym (międzynarodowym) rynku pracy;
– rozwój zawodowy i rozwój kariery wyznaczają potencjał zawodowy pracowników.
Zatem całożyciowa edukacja zawodowa to potrzeba i konieczność. To szczególny wymiar funkcjonowania współczesnego człowieka, to także szczególne
zadanie (wyzwanie) dla systemów edukacji lokalnej i międzynarodowej. Współcześnie edukacja zawodowa jest osadzona w systemie, który pozwala nabywać
kwalifikacje i kompetencje zawodowe na drodze życia.
Procesy edukacji zawodowej wspomagają procesy poradnictwa i doradztwa
zawodowego, planowania karier zawodowych, doradztwa personalnego, pracy,
pośrednictwa pracy itp.
Nabywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych jest więc wyznaczone
linią rozwoju zawodowego człowieka, którą charakteryzują w szczególności:
– istotne progi na drodze życia, które dynamizują aktywność zawodową
i edukacyjną człowieka (zmiana miejsca pracy, poziomów w edukacji itp.);
446

P R Z Y G O T O WA N I E I D O S K O N A L E N I E E R G O N O M I C Z N E C Z Ł O W I E K A . . .

– procesy rozwoju zawodowego i społecznego, które warunkują czynniki
natury podmiotowej i przedmiotowej (np. środowiskowe);
– wsparcie jednostki i organizacji w rozwiązywaniu problemów profesjologicznych.
Analiza tych uwarunkowań umożliwia planowanie, ewaluację, korygowanie
oraz monitorowanie procesów edukacyjnych na każdym etapie życia człowieka.
Ważnym aspektem funkcjonowania człowieka w organizacji są warunki
pracy. Tworzenie zhumanizowanego środowiska pracy to wymóg i konieczność,
zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i odnoszącym się do sprawności działania organizacji (gospodarki). Charakterystyka tych szczególnych uwarunkowań
bezpieczeństwa i humanizacji pracy człowieka prowadzą nas do podstawowych
wymiarów pracy człowieka. Wynikają z nich podstawowe tezy:
1. Podmiotowy wymiar pracy człowieka.
2. Intelektualizacja pracy człowieka, która jest procesem wynikającym z przemian globalizacyjnych (cywilizacyjnych).
3. B
 ezpieczeństwo pracy człowieka, będące wartością podstawową jej wykonywania.
4. P
 rocesy edukacyjno-społeczne, tworzące jakość pracy człowieka, w tym
jego bezpieczeństwa, przedsiębiorczości, twórczości, kreatywności.
5. Budowanie potencjału społeczno-zawodowego pracowników nie jest możliwe bez ergonomicznego przygotowania i doskonalenia w przestrzeniach pracy.
Porządkując i unifikując systemowe podejście do uczenia się przez całe życie, przygotowania kadr dla gospodarki opartej na wiedzy, wspierania rynku
pracy, dokonano istotnych uregulowań w tym zakresie:
1. Wprowadzono akademicki Europejski System Transferu Punktów (ECTS),
pozwalający akumulować zdobytą wiedzę i umiejętności na poziomie
wyższym.
2. Poszukując przejrzystości zapotrzebowania gospodarki na kwalifikacje
oraz lepszego przygotowania zawodowego pracowników w systemie
edukacji ustawicznej (przede wszystkim procesu przygotowania i doskonalenia zawodowego). Wprowadzono standaryzację kwalifikacji zawodowych w edukacji jako normy wymagań kwalifikacyjnych. Pozwala to
– poza krajowymi rynkami pracy – łatwiej porównywać kwalifikacje zawodowe w dostępie do rynków (w tym zagranicznych) pracy (łatwiej
porównywać świadectwa i dyplomy uzyskanie w różnych systemach kształcenia i doskonalenia zawodowego). Występują jednak zróżnicowania
w zakresie realizacji tego postulatu w różnych krajach europejskich1.
Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych. Rozwój i współpraca, H. Bednarczyk, I. Woźniak,
S. Kwiatkowski (red.), MPiPS, Warszawa 2007, s. 34–37.
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3. Realizowany jest proces wdrażania Ram Kwalifikacji, który pozwala na
większą przejrzystość nabywanych kwalifikacji oraz może dynamizować
mobilność pracowników. Znaczenie mają tu bowiem efekty uczenia się
w powiązaniu z wymaganiami stawianymi przez pracodawców.

Ergonomia i jej obszary problemowe
Szczególnie istotnym problemem pozostaje treść nabywanych kwalifikacji.
Przede wszystkim znaczenia nabierają kwalifikacje w obszarze ergonomii, ważne
dla całokształtu przygotowania zawodowego. Ideą przewodnią takiego podejścia
jest kształtowanie systemów nauki i pracy w taki sposób, aby proces przygotowania zawodowego oraz pracy zawodowej i pozostałe sfery aktywności człowieka
odpowiadały wartościom nadrzędnym – bezpieczeństwu człowieka, godności,
dobrostanu.
Takie podejście odnajdujemy w założeniach ergonomii. Istota ergonomii
zawiera się w dwu dopełniających się procesach:
−d
 ostosowanie pracy, środowiska pracy, nauki, rynku pracy, rekreacji, wyrobów lub usług do psychofizycznych właściwości człowieka;
− kształtowanie kwalifikacji i kompetencji ergonomicznych człowieka, pozwalających na projektowanie narzędzi, urządzeń, wyrobów, kształtowania
środowiska pracy i życia ludzi, optymalnymi w zakresie bezpieczeństwa,
ekonomiczności, funkcjonalności, przydatności itd.
Ergonomia jest nauką stosowaną. W zasadzie w całej swej historii człowiek
poszukiwał różnych sposobów doskonalenia narzędzi oraz warunków pracy
i życia. Naukowy, szybki rozwój ergonomii następuje w wieku XX i wiąże się
z doskonaleniem techniki wojskowejw czasie II wojny światowej, także dynamicznego rozwoju produkcji (tayloryzm) itd. Pojęcie ergonomii po raz pierwszy
zostaje użyte przez Wojciecha Jastrzębowskiego w pracy Rys ergonomii, czyli
nauki o pracy już w roku 18572.
Międzynarodowe Towarzystwo Ergonomiczne definiuje ergonomię następująco: „Ergonomia zajmuje się związkami zachodzącymi pomiędzy człowiekiem
a jego zajęciem, sprzętem i otoczeniem (materialnym) w najszerszym znaczeniu, włączając w to pracę, wypoczynek, sytuację w domu i w podróży”3. To
nauka o pracy, która wykorzystuje także dorobek wielu nauk do realizacji swoich
celów.

W. Jastrzębowski, Rys ergonomii, czyli nauki o pracy opartej na prawdach z Nauki Przyrody,
„Przyroda i Przemysł”, 1857, nr 29–32, s. 21.

2
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Statut Międzynarodowego Stowarzyszenia Ergonomicznego (IEA) 1967.
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Należą do nich przede wszystkim4:
−n
 auki o człowieku – filozofia pracy, pedagogika pracy, higiena, fizjologia
pracy;
−n
 auki techniczne – technologia, budowa i konstrukcja maszyn, bezpieczeństwo;
−n
 auki organizacyjne – organizacja pracy, ekonomika, prawo pracy, zarządzenie itd.
Podstawowy układ nauk wspomagających ergonomię zaprezentowano na
rysunku 1.

Profesjologia

Fizjologia pracy

Medycyna pracy

Filozofia pracy

ERGONOMIA

Psychologia
i pedagogika pracy

Organizacja pracy
zarządzanie

Prawo pracy

Higiena pracy

RY S U N E K 1
Nauki o pracy wspomagające ergonomię
Źródło: opracowanie własne.

W analizie zastosowań ergonomii możemy wyróżnić:
– ergonomię koncepcyjną;
– ergonomię korekcyjną.
Te dwa obszary, wyznaczając przestrzeń poszukiwań badawczych, projektowania rozwiązań, modyfikujących różne sfery życia człowieka, określają potrzebę
przygotowania człowieka do rozwiązywania zarysowanych problemów, zarówno
w sferze teoretycznej, jak i praktycznej.
Zadania stawiane współczesnej ergonomii wynikają z potrzeby kształtowania zhumanizowanego środowiska pracy, nauki i życia człowieka. Podstawowymi
kierunkami rozwoju ergonomii współcześnie pozostają:
M. Molenda, J. Bielec, Ergonomia w naukach ekonomicznych, w: T. Kaziukiewicz (red.), Dydaktyka w naukach ekonomicznych, Akademia Rolnicza, Szczecin 2003, s. 75.
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− projektowanie ergonomiczne procesów i wyrobów;
− kształtowanie warunków pracy i życia ludzi;
− rozwój techniki i technologii;
− doskonalenie organizacji i warunków pracy, nauki, wypoczynku;
− całożyciowa edukacja ergonomiczna;
− badania naukowe i prace rozwojowe;
Analizę przytoczonych procesów odzwierciedla bogata literatura przedmiotu5..

Proces przygotowania i doskonalenia
ergonomicznego pracowników
Rozwój ergonomiczny człowieka to proces nabywania kwalifikacji i kompetencji
ergonomicznych, przebiegający w procesie edukacji, życia zawodowego i pozazawodowego. Podstawowym obszarem procesu przygotowania ergonomicznego
jest przede wszystkim edukacja ergonomiczna, będąca składową przygotowania
i doskonalenia zawodowego, która może być rozpatrywana jako:
a) proces – układ zabiegów i działań dydaktyczno-wychowawczych, prowadzących do opanowania przez jednostkę tych składników osobowości
zawodowej, które zapewnią bezpieczeństwo i sprawność układu człowiek–praca–środowisko oraz gwarantują wysoką aktywność w kształtowaniu środowiska pracy i życia człowieka;
b) wynik – zespół cech charakteryzujących osobowość pracownika, który
w szczególności obejmuje:
– układ umiejętności umysłowych i praktycznych, opartych na odpowiednich układach wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ergonomii,
ochrony pracy, higieny pracy, działania skutecznego w rozwiązywaniu
zadań zawodowych;

Zob. B. Pietrulewicz, Edukacja ergonomiczna a proces rozowju zawodowego człowieka w sytuacji zakładu pracy, w: B. Pietrulewicz (red.), Problemy rozwoju zawodowego pracowników, CZE,
Zielona Góra 1998; B. Pietrulewicz, Edukacja ergonomiczna w procesie przygotowania zawodowego, w: Przygotowanie kadr dla potrzeb edukacji ogólnotechnicznej, Materiały z III Konferencji
Naukowej. Zacisze k. Bydgoszczy, B. Pietrulewicz (red.), VIFO, Bydgoszcz 1998; Całożyciowa
edukacja zawodowa: problemy teorii i praktyki, B. Pietrulewicz (red.), Centrum Zastosowań
Ergonomii, Zielona Góra 1997; Czynniki determinujące aktywność zawodową pracownikow,
B. Pietrulewicz (red.), Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, Zielona Góra 2000; W. Furmanek, Rozwój zawodowy człowieka jako kategoria teorii edukacji zawodowej, w: Problemy rozwoju..., dz. cyt.; Załącznik do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
24.08.2004 roku (Dz.U z 2004 r. nr 204, poz. 2087); E. Kowal, Ekonomiczno-społeczne aspekty
ergonomii, WN PWN, Warszawa–Poznań 2002; J. Janiga, Przygotowanie ergonomiczne młodzieży
szkół zawodowych, „Problemy Profesjologii”, 2005, nr 1.
5
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– elementy układu motywacyjnego skierowane na aktywność w kierunku
czynienia pracy i życia bezpiecznymi, dostosowanymi do potrzeb psychofizycznych człowieka6.
Proces edukacji ergonomicznej wpisuje się w system tworzący proces rozwoju ergonomicznego człowieka. Określając rozwój ergonomiczny człowieka,
należy odnieść się do jego podstaw. Przede wszystkim analizujemy rozwój ergonomiczny w koncepcji rozwoju osoby ludzkiej, przez który rozumiemy „proces
systematycznych i trwających w całym okresie życia człowieka przemian przebiegających w rozmaitych warunkach jego aktywności, a przejawiający się w odpowiednich formach postępowania człowieka”7.
Rozwój ergonomiczny człowieka jest współuwarunkowany jego rozwojem
zawodowym. Istnieje ścisła współzależność obu procesów. Nie należy współcześnie
akceptować rozwoju zawodowego człowieka bez jego kwalifikacji ergonomicznych.
Praca, nauka i pozostała aktywność człowieka bez uwzględnienia zasad ergonomii
będzie pozbawiała człowieka jego naturalnego prawa – prawa do bezpieczeństwa, wynikającego z jego natury i miejsca w strukturze współczesnego świata.
Określając rozwój zawodowy, Waldemar Furmanek wydaje się trafnie określać,
że „wyraża się on nie tylko w zachowaniach, ale przede wszystkim w postępowaniach człowieka, w sytuacjach pracy zawodowej, powstaje w wyniku interakcji
przedmiotów środowiska pracy i człowieka zaangażowanego w tym środowisku,
ujawnia się w formach i stopniu aktywności zawodowej, naśladownictwie, samodzielności bądź twórczości”8.
Proces przygotowania ergonomicznego dotyczy wszystkich etapów rozwoju
zawodowego człowieka. W systemie edukacji formalnej jest realizowany przede
wszystkim w procesie kształcenia przedzawodowego i zawodowego. Edukacja
przedzawodowa pozwala włączać podstawy ergonomii do kształcenia ogólnotechnicznego, wychowania do pracy. Realizacja niektórych przedmiotów nauczania (podstawy przedsiębiorczości, informatyka) pozwalają na systematyczną
edukację ergonomiczną.
W kształceniu zawodowym na poziomie średnim realizacja problematyki
ergonomicznej dotyczy zagadnień:
– bezpieczeństwo pracy;
– ochrona pracy;
– podstawy ergonomii;
– prawa pracy.
J. Janiga, Przygotowanie ergonomiczne młodzieży szkół zawodowych, „Problemy Profesjologii”,
2005, nr 1, s. 93.

6

W. Furmanek, Rozwój zawodowy człowieka jako kategoria teorii edukacji zawodowej, w: B. Pietrulewicz (red.), Problemy rozwoju zawodowego pracowników, CZE, Zielona Góra 1998, s. 19.

7

8

Tamże, s. 20.
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Występuje jednak złożoność tego problemu, wynikająca ze zróżnicowanego
przygotowania zawodowego nauczycieli do realizacji tych zagadnień, odpowiedniego wyposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne, a także zakresu treści
ergonomicznych w programach nauczania itp.
Kształcenie ergonomiczne na poziomie wyższym zależy w zasadzie od typu
szkoły wyższej. Program edukacji ergonomicznej najlepiej realizują uczelnie
techniczne, rolnicze oraz uniwersytety. W mniejszym stopniu zaś uczelnie medyczne, ekonomiczne czy pedagogiczne.
Zagadnienia ergonomiczne realizowane są tutaj:
– w ramach oddzielnego przedmiotu nauczania;
– jako pewien zakres treści realizowanych w ramach różnych przedmiotów
(np. psychologia pracy, bezpieczeństwo pracy, higiena pracy).
Ostatnie lata przyniosły postęp w edukacji ergonomicznej. Na wielu uczelniach utworzono specjalności z zakresu bezpieczeństwo pracy i ergonomii. W ramach studiów podyplomowych kształci się ergonomistów dla systemu edukacji
zawodowej oraz środowiska pracy. Następuje istotny postęp w prowadzeniu badań ergonomicznych. Powstają prace naukowe (np. doktorskie itp.)9.
Zarówno potrzeby kształcenia w tym zakresie, jak i znaczący dorobek
w przygotowaniu kadr naukowych, przyczyniły się do uruchomienia studiów
inżynierskich – bezpieczeństwo i higiena pracy.
Doskonalenie kwalifikacji i kompetencji ergonomicznych w systemie edukacji pozaformalnej i aformalnej dotyczy głównie szkoleń i działalności praktycznej doskonalących warunki pracy:
– z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
– projektowania warunków środowiska pracy;
– projektowania rozwiązań modyfikujących warunki życia ludzi;
– prawa pracy;
– analizy ergonomiczności warunków pracy, wyrobów;
– promocji bezpiecznych warunków pracy, nauki, sportu, wypoczynku.
System edukacji ergonomicznej można więc ująć w szczególne etapy, tworzące linię rozwoju ergonomicznego człowieka.
Zarysowana linia rozwoju ergonomicznego koreluje z linią rozwoju zawodowego. Stanowi niezbędny element w procesie nabywania kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz podstawę oceny przydatności zawodowej. Ponadto
kompetencje ergonomiczne pozwalają na „eliminowanie zagrożeń stwarzanych
przez wyroby dla życia i zdrowia użytkowników i konsumentów oraz mienia,
a także zagrożeń dla środowiska”10.

J. Janiga, Przygotowanie ergonomiczne młodzieży szkół samochodowych. Praca doktorska
przygotowana i obroniona pod kierunkiem autora, Zielona Góra 2004.
9

10

Załącznik do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24.08.2004 r.

452 (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087).

P R Z Y G O T O WA N I E I D O S K O N A L E N I E E R G O N O M I C Z N E C Z Ł O W I E K A . . .
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RY S U N E K 2
Przestrzeń rozwoju ergonomicznego człowieka
Źródło: opracowanie własne.

Obecnie dysponujemy wielorakimi metodami badań ergonomiczności produktów, procesów, zjawisk. Są to przede wszystkim ergonomiczne listy kontrolne,
metody oceny ryzyka zawodowego, metody pomiarów czynników niebezpiecznych,
szkodliwych itp. Pozwalają one na diagnozę wielu zjawisk, badania i analizy
oraz projektowania i wdrażanie zmian.

Podsumowanie
Współcześnie poszukujemy efektywnego, skutecznego opisu kompetencji człowieka. Wydaje się, że do katalogu kompetencji kluczowych należałoby dopisać
kompetencje ergonomiczne, będące podstawą bezpieczeństwa pracy i życia
człowieka. Takie stanowisko wynika z faktu, że następują szybkie procesy zmian, 453

B ogusław P ietrulewicz

we wszystkich sferach życia człowieka. Tylko w sferze pracy zawodowej dotyczą
następujących kwestii:
– zacieranie się różnic między pracą indywidualną a zespołową, wyróżnia
się coraz częściej przestrzenie pracy;
– kwalifikacje zawodowe nie zawsze gwarantują sukces zawodowy (np. menadżerowie). Następuje przejście od kwalifikacji do kompetencji w opisie
kapitału ludzkiego;
– za rozwój zawodowy odpowiada coraz częściej sam pracownik;
– następuje coraz większa integracja rynków edukacyjnych i pracy;
– następuje wielowymiarowa i powtarzalna wielokrotnie tranzycja z edukacji
do rynku pracy;
– wymagana jest coraz większa indywidualna odpowiedzialność pracownika
za pracę.
Te następujące w szybkim tempie procesy i zjawiska czynią z pracy człowieka
szczególną formę aktywności. Musi on być gotowym do radzenia sobie z tranzycjami na wewnętrznym rynku pracy oraz skalkulowanego sprzedawania swojej
pracy.
Przytoczone wyzwania dla rozwoju zawodowego określają także szczególne
podejście do rozwoju ergonomicznego człowieka. System edukacyjny ma możliwości i powinien włączyć edukację ergonomiczną do realizowanych przez siebie
procesów przygotowania oraz doskonalenia zawodowego. Współczesny człowiek,
realizując swoją drogę zawodową, osiągając zamierzone szczeble kariery zawodowej, musi pamiętać, że bezpieczeństwo pracy, nauki, wypoczynku to podstawowe wartości, którymi powinien kierować się w życiu.
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TAKT PEDAGOGICZNY
W ODNIESIENIU DO METAFORY
SZKOŁY JAKO ORKIESTRY
Metafora szkoły jako orkiestry jest bardzo adekwatna do rozpatrywania problematyki taktu pedagogicznego. Podkreśla bowiem nie tylko funkcjonowanie wielu
różnorodnych pól merytorycznych w celu nawiązywania współpracy, uczestnictwa
w polemikach interpretacyjnych dotyczących rozmaitych pojęć i tendencji, możliwości inwencji, lecz także tworzenia warunków do pozbywania się ograniczeń,
a tym samym stałego wdrażania nowych i oryginalnych pomysłów. Warto więc
zwrócić uwagę na jakże bogaty świat muzyki. A skoro uwzględniamy w nim
przede wszystkim orkiestrę (jako mistrzów wykonań wielu kompozycji), to możemy poszukiwać w tym kontekście również nauczycieli. Mogą oni – właśnie
w znaczeniu metaforycznym – tak komponować treść swoich utworów, aby nie
pozostawały schematyczne, ale były jak najczęściej nasycone przemyślanymi,
a zarazem zaskakującymi interpretacjami. Jest to więc metafora bardzo adekwatna
do niezwykle profesjonalnej gry każdej orkiestry szkoły, do poszukiwania niestandardowych wariantów realizacyjnych, lecz także uzasadniania, że mają swój
sens i tym samym zasługują na docenienie. Można powiedzieć zatem, że podążamy do filharmonii, i jest to słuszny kierunek, bo możemy właśnie w tym kontekście ujmować szkołę. Warto zaznaczyć, że nie nudną, stereotypową czy wręcz
niepodatną na zmiany, ale przede wszystkim wrażliwą, harmonijną, realną w odniesieniu do współczesnych problemów świata i posiadającą prawdziwie szanującą siebie społeczność. Właśnie podkreślającej niezwykłość odbioru muzyki,
czyli takiej, gdzie może być: głośność, wyciszenie, żart muzyczny, błyskotliwość,
poszukiwanie nowych form czy atrakcyjnych niespodzianek. Wielokrotnie zwra456 camy uwagę na to, że szkoła powinna być wyjątkowo interesującym miejscem
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zdobywania wiedzy, umiejętności i klasy wychowawczej. Występują jednak pewne
różnice między założeniami a funkcjami rzeczywistymi. Wynikają one ze zbyt słabego dowartościowania roli już osiągniętych efektów. Mogą być gaszone przez
niepotrzebne animozje, zazdrość, brak współpracy czy wręcz nadmierną skromność ich autorów, co powoduje w następstwie ich wycinkowy charakter, a nie
odnoszący się do całościowej koncepcji działalności danej szkoły.
Podkreślana metafora orkiestry nie ma zatem odniesienia tymczasowego,
ale zdecydowanie jest ukierunkowana na wdrażanie nowych pomysłów, których
autorstwo ma charakter motywacyjny, sprzyjający również wzbogacaniu kultury
szkoły. To obraz bardzo wielu kompozycji nauczycieli i uczniów, które chociaż
nie zawsze dopełniają się treściowo, to zachowują przecież swoją niepowtarzalność wykonawczą i tworzą wartość uzasadnień, podejmowanie eksperymentów
pedagogicznych, niosą wyczucie następstw wielu spraw i tym samym nie podporządkowują się jednoznaczności.
W odniesieniu do tej metafory David Tuohy twierdzi, że „repertuar szkoły
pokazuje, co uważa się w niej za wartościową muzykę. Organizacja szkoły przypomina organizację orkiestry. Uczniowie podzieleni są według przedmiotów
nauczania i wieku, niby na sekcje w orkiestrze. Atmosfera w szkole zmienia się
w zależności od pory roku szkolnego i fazy rozwojowej uczniów. W czasie egzaminów w szkole panuje nastrój powagi, tak różny od nastroju w innych okresach.
«Muzyka» wykonywana przez uczniów w wyższych klasach może różnić się od tej
z klas niższych. Na pracę szkoły można patrzeć jak na skończoną całość. W coraz
większej mierze postrzegana jest jednak jako akompaniament. Dla wielu uczniów
ukończenie szkoły średniej nie znaczy już porzucenia edukacji formalnej. Szkołę
więc traktuje się jako fragment większego obrazu, jako zapowiedź czegoś ważniejszego od nauki w niej – studiów w uczelni wyższej lub zatrudnienia w określonym zawodzie. Może to stać się powodem napięć wewnątrz szkoły, jako że
nauczyciele widzą swoje miejsce w orkiestrze symfonicznej zajmującej środek
sceny, podczas gdy dla uczniów muzyka szkoły jest tylko tłem dla tego, co dzieje
się w centrum – dla filmu lub musicalu, który przeżywają. Metafora ujawnia
więc założenia lub perspektywy dotyczące związków szkoły z życiem uczniów,
z kulturą dominującą w społeczeństwie, pożądanego miejsca kształcenia szkolnego w całości ludzkiej działalności. Dumając nad tą metaforą, mamy okazję
dojść do wniosku, jaką orkiestrą powinna być szkoła i jaki grać repertuar”1.
To podejście jest zasadne, ponieważ ujawnia rzeczywistość szkoły trójstronnie: nauczyciele, uczniowie, perspektywy. Każde z tych odniesień jest bardzo
ważne, a szczególne znaczenie ma kontekst przyszłościowy, bo tak naprawdę z jednej strony łączy działalność nauczycieli z działalnością uczniów, z drugiej ujmuje
1

D. Tuohy, Dusza szkoły, WN PWN, Warszawa 2002, s. 83–84.
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ją bardziej indywidualnie, wreszcie wypunktowuje elementy niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów. Jest to więc interesujący kontekst współuczestnictwa,
ale nie blokującego wykorzystywania indywidualnych podejść do stworzenia uporządkowanej całości. To daje zarazem możliwość podejmowania dialogu z nauczycielami, niosąc nowe rozwiązania, a przede wszystkim ujawniając wagę zmierzenia
się z ich złożonością. Metafora ta podkreśla zatem otwartość na odkrywanie
potencjału, co dotyczy wszystkich uczestników życia szkoły, aby w rezultacie
ukształtować stałe dyspozycje do poznawania i analizowania rzeczywistości.
Carlo Strenger twierdzi, że „dziś wszyscy jesteśmy w tym samym położeniu
– i taki powinien być komunikat. Jesteśmy manipulowani, jesteśmy wykorzystywani, musimy wspólnie zrobić wszystko, żeby to zmienić. Zamiast siedzieć
w fotelu w gabinecie terapeutycznym i interpretować cudze irracjonalne impulsy,
powinniśmy raczej sprawić, żeby ludzie poczuli się zaalarmowani, wezwani do
działania. Bo wszyscy jedziemy na tym samym wózku.[...] Poczucie braku satysfakcji, depresja i lęk przed wyzwaniami codziennego życia możliwe są wyłącznie
w świecie, w którym istnieje w ogóle jakaś w miarę przewidywalna codzienność.
A taki świat być może już za chwilę przestanie istnieć. W tym sensie każdy z nas
ma dziś wystarczająco dużo siły i zasobów, żeby się zaangażować. A zaangażowanie – przy okazji – daje znacznie więcej poczucia znaczenia niż cokolwiek
innego. Siedzenie i przyglądanie się z pewnością nie sprawi, że poczujemy się
lepiej”2.
Przedstawione stanowisko ma szerokie odniesienie, tym samym może być
ujęte w kontekście szkoły i działalności nauczycieli. Otóż kategoria zaangażowania, uwzględniająca pewne czynniki emocjonalne, tożsamościowe czy nadające
charakter uczestnictwa w funkcjonowaniu jakiejś instytucji, powinna być nie
tylko ujmowana wspólnie, lecz także w znaczeniu przywództwa organizacyjnego,
które będzie nadawało mu przekonanie o sensie danych działań, a dodatkowo
uwzględniało rolę szacunku osobowego. W tym znaczeniu zaangażowanie może
tworzyć ogromną siłę dla modyfikacji oraz ekonomicznej strony działania wszystkich uczestników. Jest to bardzo ważna kwestia dla nauczycieli tworzących przecież koloryt każdej szkoły, aby nie blokować ich pomysłowości przez biurokrację,
a zarazem nie umniejszać tejże aktywności brakiem przemyślanych rozwiązań
gratyfikacyjnych.
W kontekście podejścia Strengera nie trudno zauważyć, że to nauczyciele
powinni być szczególnie zaangażowaną intelektualnie i moralnie grupą zawodową, aby doprowadzać do rozumienia rzeczywistości i właśnie zaangażowania,
ale sami muszą to podjąć i udowodnić odpowiedzialność za takie podejście. Odkrycie przez nauczycieli tej niezwykłej roli jest więc pilną potrzebą. To przecież
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TA K T P E D A G O G I C Z N Y W O D N I E S I E N I U D O M E TA F O R Y S Z K O ŁY. . .

nie jest zawód, w ramach którego można jedynie przedstawiać wiele rozmaitych
wzorców, cech osobowościowych czy wykazów niezbędnych kompetencji. Ważna
jest natomiast własna orientacja w możliwościach wykonania zadań, które wyznacza niezwykłość bycia nauczycielem. Ich poziom, określony przez posiadaną
wiedzę i faktyczne umiejętności, gotowość do podejmowania wyzwań, wreszcie
przekonanie, że jest to radość osobowa, mogą przynieść wiele mądrości i szlachetności wszystkim, którzy z takimi nauczycielami będą przebywać w szkole
czy w innych instytucjach edukacyjnych.
Tę właśnie niezwykłą radość osobową życia każdej szkoły kształtuje znakomicie takt pedagogiczny, będący esencją nauczycielskiego działania. Zasadne
jest zatem podjęcie tego zagadnienia, ale w innym kontekście interpretacyjnym,
aby uniknąć powtórzeń, związanych z rozpatrywaniem przeze mnie tej tematyki
w innych opracowaniach. Podkreślając zatem założenie, że nauczyciel ma ze
swoimi uczniami prowadzić proces kształcenia w pełnej kulturze, współdziałaniu, równości i tworzeniu jak najbardziej atrakcyjnych wariantów metodycznych
lekcji, kategoria taktu pedagogicznego ma pierwszorzędne znaczenie, gdyż zdecydowanie nikogo nie umniejsza, ale prowadzi do ujawniania wychowawczego
kunsztu, a ten z kolei do wartości, ale także do faktycznego uczestnictwa w życiu szkoły.
Warto wobec tego zastanowić się nad strukturą taktu pedagogicznego,
właśnie w odniesieniu do przedstawionej metafory orkiestry. Biorąc pod uwagę,
że zawód nauczyciela ma charakter społeczny, warto na początku wskazać na
pojęcie smaku, jakże zbieżne przecież z taktem. Podaje zatem Carl Dahlhaus,
że „smak – czy to określony jako uczucie (sentiment), czy też jako zmysł (sens)
– był przede wszystkim kategorią społeczną. Kant określał go, w zgodzie z panującymi tendencjami stulecia, jako «zmysł powszechny» (Gemeinsinn, sensus,
communis, common sense), który przejawia się w obcowaniu z innymi ludźmi,
a nie w samotnym zatopieniu się w dziele sztuki. Okazując smak, człowiek
wznosi się ponad ograniczoność swych przypadkowych skłonności; to, co szczególne i ogólne, prywatne i publiczne, przenika się i oddziałuje na siebie, przy
czym smak nie traci charakteru uczucia, o którym nie można dyskutować”3.
Ta kwestia jest kluczowa w aspekcie omawianego zagadnienia taktu, gdyż
bardzo wyraźnie wskazuje na wagę samokrytycznego różnicowania tego, co
wiąże się z działaniem indywidualnym i społecznym, mając na względzie jego
następstwa. Szczególnie ważny jest tu kontekst przenikania, niejednokrotnie
bowiem nie respektuje się przyjętych zasad, a powinno być wręcz odwrotnie.
Zwraca na to uwagę Václav Havel, twierdząc, że „polityka ze swej natury nie jest
brudna, a najwyżej czynią ją taką nieczyści ludzie. Można się jedynie zgodzić, że
3

C. Dahlhaus, Estetyka muzyki, Wydawnictwa UW, Warszawa 2007, s. 8–9.
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jest to taka dziedzina ludzkiej działalności, w której istnieje nieco więcej pokus,
by popełniać świństwa, niż w innych sferach, i dlatego stawia ona ludziom wyższe
wymagania. Ale absolutnie nie jest prawdą, że polityk koniecznie musi kłamać
czy intrygować. [...] Oczywiście w polityce – podobnie jak w innych dziedzinach
– nie ma sensu i nie można mówić każdemu i wszystkiego wprost. Ale to wcale
nie znaczy, że trzeba kłamać. Wystarczy po prostu mieć takt, instynkt i dobry
smak. Jedno z moich najbardziej zaskakujących doświadczeń z «wielkiej polityki»
jest takie, że dobry smak jest ważniejszy niż politologiczne wykształcenie. W istocie to wszystko kwestia formy: wiedzieć, jak długo trzeba rozmawiać, kiedy
zacząć i kiedy skończyć, jak w uprzejmy sposób powiedzieć coś, co partner niechętnie by usłyszał, jak mówić zawsze to, co w danym momencie jest ważne,
a nie to, co nieistotne i co nikogo nie interesuje, jak obstawać przy swoim, nie
urażając rozmówcy, jak stworzyć przyjazną atmosferę ułatwiającą dyskusję, jak
podtrzymywać konwersację, nie sprawiając wrażenia, że narzucamy się partnerowi albo – przeciwnie – że go ignorujemy, jak sprawić, żeby poważne tematy
polityczne pozostawały zawsze we właściwych proporcjach w stosunku do tematów lżejszego kalibru, skąd wiedzieć, dokąd przyjść czy przyjechać, a dokąd
raczej nie, kiedy pozwolić sobie na daleko posuniętą szczerość, a kiedy raczej
zachować powściągliwość. Należy też mieć wyczucie chwili i atmosfery, wyczucie ludzi, ich nastroju, humoru czy charakteru ich problemów – wszystko to
także jest może ważniejsze niż rozmaite sondaże socjologiczne”4.
W obszarze problematyki taktu trudno jest przejść obojętnie wobec tych słów,
ponieważ wyznaczają one bardzo uniwersalny kierunek dla zachowywania się
z klasą wobec innych, albo w różnych warunkach naszej obecności. Odnosząc
się do tych prawidłowości w kontekście pedeutologicznym, nie jest trudno zauważyć, że są bardzo przydatne dla nauczycieli, a dodatkowo mogą być odnoszone na bazie refleksji do różnych sytuacji, jakie dzieją się w szkole, a niosących
niejednokrotnie rozżalenie, zaskoczenie czy poczucie urażenia. Zatem rola dobrego smaku w interakcjach osobowych jest niezwykle ważna i nie może być
pomijana przez nauczycieli w szkolnej oraz pozaszkolnej codzienności.
Wspomniany już w artykule Dahlhaus zakłada, że „są cztery charakterystyczne aspekty smaku, tak jak rozumiano go w XVIII wieku. Po pierwsze – zawsze
osądza on rzecz indywidualną, ujmując ją jako przypadek szczególny, uwarunkowany przez sytuację, od której zależy. Wszelako – po drugie – bardziej niż
pojedyncze dzieło lub niecodzienna sytuacja estetyczna, w jakiej umieszcza ono
odbiorcę, decydująca jest edukacja estetyczna i kultura przekazywana przez
sztukę. Po trzecie – smak wyraża się raczej w negatywnych niż w pozytywnych
sądach; wybór tego, co stosowne, wynika z odrzucenia tego, co pozbawione
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smaku, a nie na odwrót. Po czwarte – chociaż przedmiotem smaku jest to, co indywidualne, jego sądy zmierzają ku powszechnej ważności. Jednakże to, co
powszechne, co nadaje prawomocność poszczególnym sądom – «zmysł powszechny» – jest bardziej postulatem niż faktem: «ideą regulatywną», by powtórzyć za Kantem. W niedoskonałej rzeczywistości, w jakiej żyjemy, sądy smaku są
często rozbieżne, normy zaś, wedle których można by wykazać ich prawdziwość
lub fałszywość, jak wykazuje się prawdziwość twierdzeń matematycznych, nie
istnieją. Mimo to, w sądach o pięknie – w odróżnieniu od tych o czystej przyjemności – zawarty jest zawsze wymóg powszechnej ważności, czy to explicite, czy
też w sposób niewypowiedziany. Mogę stwierdzić, że jakaś rzecz jest «mi» miła
i przyjemna, ale nie, że jest «mi» piękna. Jestem zatem zmuszony już przez język,
będący «duchem obiektywnym», pretendować do zgody innych z moim sądem.
Instancją, która może spełnić to wymaganie, nie są wprawdzie «ludzie» jako
policzalny zbiór, lecz «ludzkość», którą każdy ma w sobie, nawet jako nierozwiniętą możliwość”5.
Biorąc pod uwagę wskazane aspekty smaku, można je odnieść do rzeczywistości szkolnej. Otóż zauważamy, że gdy dana sytuacja wychowawcza nie znajduje rozwiązania, pojawiają się typowe stwierdzenia: „tak nie wolno”; „zachowuj
się dobrze”; „jesteś uczniem naszej szkoły, a jak się zachowujesz” albo „masz go
natychmiast przeprosić”. Tymczasem chodzi o pełne zrozumienie popełnionego
błędu i na tej podstawie budowanie przemyślanych zmian u ucznia. Nie mają też
należytego dowartościowania metody waloryzacyjne, prowadzące właśnie do
uczestnictwa w edukacji estetycznej, a to ma bezpośredni związek z kształtowaniem delikatności, porządku i oczywiście przeżywania. Zatem ważne jest zwracanie uwagi na naszą obecność w świecie sztuki, aby następnie przenosić te
doświadczenia do codziennych interakcji z innymi.
Warto także zwrócić uwagę na rolę uczniowskich debat, aby dane wybory
czy decyzje znajdowały świadomość uzasadnień i były szanowane, nawet przy
zachowaniu stanowisk odmiennych. I wreszcie, skoro mówimy o powszechnej
ważności, to niech oddziaływania wychowawcze charakteryzują się ważnością,
a nie powierzchownością. Jest wówczas pewna szansa na potwierdzanie posiadania dobrego smaku. Zauważamy zatem, że ważne przemyślenia teoretyczne
można przenosić do szkolnej rzeczywistości, chociaż nie mają w tym miejscu
swego uszczegółowienia metodycznego. Poszukujemy jednakże kierunku, a to
daje możliwość rozwiązań autorskich. Wskazane podejście zaprasza również nauczycieli i uczniów do świata filozofii, gdzie można zastanawiać się nad swoimi
uprawnieniami, wrażliwością moralną, fenomenem człowieka czy nad ludzką
egzystencją. Zatem problematyka smaku wyznacza w naszych przemyśleniach
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główny punkt odniesień, ponieważ z niego wynika wiele cech charakteryzujących nauczycieli. Wskażmy choćby odpowiedzialność, umiejętność słuchania,
życzliwość, wyczucie miary w oddziaływaniach albo podmiotowość, które odrzucają tym samym nieprzemyślane konfrontacje, konflikty bądź ekspansywność, a dodatkowo przynoszą zdecydowanie lepsze efekty. Trzeba się więc do
nich przekonać, choć to najtrudniejsze zadanie.
Taktem pedagogicznym można wzbogacić osobowość ucznia, nietaktem
możemy jedynie go znieważyć. Kolejny termin, na który zwrócę uwagę, to przedtakt. Zgodnie z terminologią muzyczną „przedtakt stanowi niepełny takt na początku utworu muzycznego. Jeżeli przedtaktem jest jedna nuta, to nazywana
jest odbitką. Utwór rozpoczęty przedtaktem powinien kończyć się taktem niepełnym uzupełniającym ten przedtakt. Dopiero połączenie wartości rytmicznej
przedtaktu z nutami ostatniego taktu tworzy pełen takt”6. Przedstawione odniesienie jest adekwatne do naszych przemyśleń nie tylko z racji metafory szkoły
jako orkiestry, lecz także roli nauczyciela w tym kontekście. Jaką więc można
wskazać tu łączność z pedagogiką? Otóż termin „przedtakt” może dopełniać
termin przedrozumienie. To ważne wprowadzenie do sztuki bycia nauczycielem,
gdyż „każdy człowiek od pierwszych dni swojego życia przeżywa różne rzeczy
i gromadzi doświadczenia. Wchodzi z nimi w życie, dokonując interpretacji rzeczywistości, z którą się spotyka. Interpretacja prowadzi do potwierdzenia pewnego stanu rzeczy, ale także do modyfikowania własnego «przedrozumienia»”7.
Takie podejście podkreśla zarówno osobowe wzbogacanie samego siebie,
bardziej rzetelną orientację o rzeczywistości wychowawczej, jak i inspiruje do
tego, aby tworzyć tu zawsze kierunek do człowieka, a nie przeciwstawny. Skoro
więc nauczyciel jest dyrygentem, to ma właśnie zadanie dopełniania brzmienia
swojej orkiestry, czyli zespołu uczniów, aby doprowadzić do rozumienia ważności
własnej roli w tworzeniu zespołowego porozumienia, a wynikającego właśnie
z dostrzeżenia taktu relacyjnego, mającego przecież najważniejszy walor uznania
osobowego. Jest wobec tego ważne, aby przedtakt, już w znaczeniu pedagogicznym, ujmować jako swoje doświadczenie z koniecznością weryfikacji. Właśnie
po to, aby uniknąć „odbitki” jako utrwalanej sekwencyjnej powtarzalności, niemającej znaczenia dla całości przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Nauczyciel jest bowiem dyrygentem wielu orkiestr uczniowskich, co sprawia, że
zmienność interpretacji jest jak najbardziej pewna.
6
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Skoro jest to tak oczywiste, to nie może zabraknąć tu współpracy projektowej
i innowacyjnej. To właśnie jest szansą dla wszystkich uczestników, aby przezwyciężać postawy egoistyczne, niejednokrotnie nasycone gadulstwem i niechęcią
do angażowania się w sukces zespołowy. Przedtakt jest więc dla nauczyciela
bardzo ważną kategorią do zastanowienia się, jak po wejściu do klasy rozpocząć
lekcję według rozbudowywania pól możliwości uczniów, a nie nastawienia konfrontacyjnego, co wywoła konfrontację założonych celów z ich merytoryczną
realizacją. To prowadzi właśnie do przekonania, że został zrealizowany pełny
takt lekcji, uwzględniający tak naprawdę ład w skomplikowanej pracy nauczyciela z uczniami. Nie jest to zarazem nieosiągalne, bo sięgając znów do świata
muzyki, wystarczy czasami spojrzeć na partyturę dyrygenta w filharmonii. Okazuje się, że jej twórcze rozumienie prowadzi do zachwytu. Podobnie jest z taktem
pedagogicznym, gdzie przemyślenie jego struktury doprowadza do wielu pozytywnych zmian.
Bardzo ważne pytanie w tym kontekście postawił Havel: „dlaczego my jesteśmy stale tacy nieszczęśliwi? Wiecznie rozdrażnieni? Dlaczego wciąż na coś
narzekamy, zamiast porządnie pracować?”8. Warto się temu przeciwstawiać i poszukiwać rozmówców, zainteresowanych wprowadzaniem nowości, a nie tych,
zamkniętych w swoich światach niemożności, których sensem istnienia jest narzekanie, sarkazm, nawet naśmiewanie się z innych. Przyszłość należy do światów
inicjowanych przez ludzi mądrych, szanujących siebie i wyraźnie zainteresowanych swoim uczestnictwem w procesie demokratyzacji.
Takie podejście będzie bardzo pomocne w przeciwdziałaniu przeciętności,
powtarzalności i tym samym inercji myślenia. Można wprost powiedzieć, że jest
to osiągalne dla każdego, bo tak o sobie pisał właśnie Havel „jestem racjonalnie
systematyczny, lubię ład i porządek, jestem zdyscyplinowany i solidny, czasami
wręcz biurokratycznie pedantyczny – a równocześnie jestem człowiekiem nadwrażliwym, nawet trochę sentymentalnym, którego zawsze pociągało wszystko,
co tajemnicze, magiczne, irracjonalne, niewytłumaczalne, groteskowe i absurdalne, wszystko, co wymyka się porządkowi i go problematyzuje”9. Jest to znakomita dyspozycja nie tylko dla indywidualnego rozwoju, lecz także w kontekście
pracy nauczyciela z uczniami. Stanowi też bardzo ważną podstawę oddziaływań, służącą zgłaszaniu pomysłów, otwartości na niestandardowość, docenianiu
nawet najbardziej niesamowitych stanowisk i mających łączność z taktem pedagogicznym. Sprawi bowiem, że uczniowie zawsze poczują się potraktowani
należycie i będą chcieli bez obaw o druzgocącą opinię, sformułowaną przez nauczyciela, angażować się w różne projekty oraz zadania szkolne i pozaszkolne.
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Stanowisko Havla ukierunkowuje również działania szkoły, aby nie bać się
podejmowania nawet najbardziej zaskakujących rozwiązań, bo takie lubią uczniowie dzięki swojej spontaniczności, solidarności, niezależności czy dobrze rozumianej prowokacyjności. Dostrzegamy zatem możliwości, aby świat szkoły zmieniać
dzięki współpracy nauczycieli i uczniów, aby nie działać „sztucznie idealistycznie”, lecz realnie, z błędami, odwagą ich naprawiania, sukcesami, ale z ważnością
ich rozwijania i wzmacniania. Wreszcie oddziaływać autentycznością swojego
uczestnictwa, ponieważ spowoduje to wiele tak bardzo potrzebnej dzisiaj przyjemności przebywania z innymi, oddalającej od egotyzmu. Przedtakt ma więc
znaczenie weryfikujące, czyli wyznacza konieczność systematycznej pracy, od
samego początku podjęcia zadań nauczycielskich.
Następny termin w naszych rozważaniach to oczywiście takt. Ponownie,
pozostając w kręgu głównej metafory artykułu, odnieśmy go do teorii muzyki.
„Takt (z języka łacińskiego tactus = dotknięcie) oznacza określony odcinek tekstu
muzycznego w utworze. Zawiera on różne wartości nut i pauz, które tworzą
w sumie ilości wyznaczone przez metrum. Odcinki te są oddzielone od siebie
za pomocą kresek taktowych”10. Ponownie można tę interpretację odnieść do
rzeczywistości szkolnej. Zauważmy, że kreski taktowe, które są zróżnicowane
w interpretacji muzycznej, mogą także odnosić się do uczestnictwa dzieci w szkole,
bo może to być sytuacja na lekcji, dana lekcja, dzień w szkole, tydzień w szkole,
dłuższy czas, wreszcie semestr czy nawet koniec roku szkolnego. Skoro jest to
oddzielanie sekwencji czasowych, to może być też oddzielaniem wielu taktów,
dodajmy pedagogicznych, czyli w gruncie rzeczy tworzących całość wychowawczą szkoły, a więc mających znaczenie przynależności bądź nie. Właśnie
tworzenie tego „utworu” jest bardzo uzasadnione jako wiążące dla nauczyciela,
ale też nie pozbawione przekonania o współuczestnictwie uczniów. To podejście
wzmocni jego uwaga, gotowość do improwizacji, zaskakujące pytania czy zastanowienie się nad osiągniętymi wynikami.
Jednakże wspomniane kreski taktowe wyraźnie też podkreślają odcinki,
które powinny być nacechowane wzajemną kulturą interakcji, indywidualną
odpowiedzialnością za ich przebieg, rozumieniem całości danych spraw i oczywiście zaufaniem. Skoro utworu muzycznego słuchamy, niekiedy patrzymy na
orkiestrę w filharmonii, tak samo słuchamy treści wypowiadanych przez nauczyciela, i jakby odwrotnie... dyrygent patrzy na nas, jak na swoich wykonawców. Rzadko zdarza się na koncertach, że ktoś wychodzi z sali, na lekcjach bywa
różnie. Jak wiele zatem zależy od zasłuchania się w wartość prezentowanego
utworu, odnalezienia siebie w nim, swoistego przeżycia, potem być może powtórnego wysłuchania albo przemyślenia tego, co powiedział nauczyciel. Takt
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pedagogiczny umożliwia więc wyszukanie jakiegoś szczególnego związku naszych
doświadczeń, przemyśleń, uczuć. Upewnianie się, że można na kogoś liczyć
w pokonywaniu swoich problemów, co zawsze powinno mieć należyte miejsce
w szkole, bo chociaż posiada swoje bezsporne uzasadnienie, to jednak nie znajduje szerszego zainteresowania.
Kategoria ta może pomóc w odnajdywaniu siebie wśród innych, bo „jeśli nie
ma być z nami źle, to potrzebujemy «rewolucji głów i serc» – jak to nazwał Masaryk – jakiegoś powszechnego opamiętania się człowieka”11. Tym samym to
wszystko, czego doświadczamy w codziennych kontaktach, ma swoje ogromne
znaczenie osobowe, tylko nie potrafimy tego docenić, wpadając tym samym
w pułapki konsumeryzmu i skupieniu na walce o siebie. Nie są to zadowalające
perspektywy, gdyż wzmagają zbyt często bezwzględności, a nie potrzebę kontaktowania się i osiągania porozumienia. Jesteśmy więc zdecydowanie bardziej
dla siebie, a zarazem nie rezygnujemy z ujawniania siebie w najbardziej zaskakujących możliwościach. Dlatego niezbędna jest dziś edukacja z kultury wyższej.
Oczywiście miejsce szkoły w tym procesie jest jak najbardziej zasadne, aby przestrzegać przed jałowością, a doprowadzać do tworzenia przyszłości z człowiekiem. Wskażmy zatem pewne odniesienia do taktu w muzyce i właśnie przez ten
pryzmat przenieśmy je do rzeczywistości szkolnej.
Warto zwrócić uwagę na przekształcanie taktów, co „polega na zamianie
oznaczeń taktowych przy zachowanej kolejności nut. Konsekwencją takiej zamiany jest konieczność innego ugrupowania w ramach każdego taktu. Możliwość przekształcania taktów występuje wówczas, gdy oznaczenie taktowe jest
odmienne, natomiast suma wartości w różnym metrum jest jednakowa”12. Przeniesienia tego kontekstu do działań nauczyciela ma oczywiście znaczenie symboliczne, ale mimo wszystko można odnaleźć tu pewne rozwiązania. Otóż ustalona
kolejność nut to uczniowie, którzy, rzecz jasna, prezentują zróżnicowane podejścia do „dyrygentury” nauczyciela. Zatem owe przekształcenia taktów mogą odnosić się do płynących od niego komunikatów do uczniów, które mogą wyciszyć,
wzmocnić aktywność, wywołać wzruszenie bądź zaskoczenie, dać impuls do
bardziej wnikliwych przemyśleń, albo pozwolić czytelniej odebrać przekazywane
treści.
Czy to jest coś nowego? Tak, jeśli będzie to ukierunkowane na równość i odnoszone do trafnego interpretowania potrzeb danego ucznia. Można bowiem
powiedzieć bardzo typowo: „czy wszyscy mnie słuchają oprócz znudzonego
Kowalskiego?”, ale też zmienić formę: „oto zadanie na dwadzieścia pięć szóstek,
czyli dla każdego, przedstawiam treść...”. Wyraźny przekaz tego komunikatu
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zostanie, rzecz jasna, zadowalająco przyjęty przez uczniów, a zarazem nie zawiera żadnego nietaktu. Jest ukierunkowany na to, aby uczniowska klasa była
znakomitą „orkiestrą”. Dlatego też jest bardzo ważne, aby nauczyciele przemyśleli standardowość stwierdzeń i komunikatów w swojej pracy na rzecz ich
zmieniania. Tak można właśnie zinterpretować w szkole przekształcanie taktów,
bez obrażania, jednostronnego wskazywania czy poniżania, ale podkreślając
akcenty taktowne, które dotyczą wszystkich uczniów, chociaż zachowują się oni
w sposób zróżnicowany. Mimo to mogą znakomicie nauczycielowi-dyrygentowi
akompaniować (np. prezentować swoją wiedzę w ramach omawianego zagadnienia), czy też wspólnie wykonywać bardziej złożony utwór, w tym wypadku
niech to będzie rozwiązywaniem fascynującego problemu.
Ta kategoria ma również znaczenie wychowawcze, ponieważ takt pedagogiczny najtrafniej ujawnia osobowe znaczenie relacji. Występujące niejednokrotnie w tym obszarze trudności wymagają pracy nad sobą, co zawiera
m.in. problematykę taktu, a „wychowawcy i, nauczyciele, którzy nie pracują nad
sobą, pozbawieni są na ogół wystarczających predyspozycji do odpowiedzialnego
kierowania rozwojem swych wychowanków (uczniów). Zaniedbując rozwiązywanie własnych problemów osobistych, nie są zdolni do skutecznego wywierania
wpływu wychowawczego na swych podopiecznych”13. Z perspektywy eksponowania taktu pedagogicznego w pracy wychowawczej jest wręcz niezbędne, ponieważ blokuje nauczycielskie zachowania, które nie mają nic wspólnego z jej
założeniami. Zarazem tworzy z wychowankami pewną wychowawczą całość, co
niesie najbardziej wiarygodną interpretację faktycznego postępowania.
W dalszych poszukiwaniach struktury taktu należy też zwrócić uwagę na
jego kolejne uzasadnienie. Otóż „określenie taktu samoistnie wyznacza odpowiednie wystąpienie w nim akcentów metrycznych (naturalnych). Akcenty te nie
są oznaczane w utworze muzycznym. Są one naturalną koniecznością wynikłą
z interpretacji dzieła. Poprzez powtarzanie wyznaczonego schematu metrycznego wywołują one u słuchacza odczucie porządku przebiegu muzycznego”14.
To kolejna ważna kwestia dla nauczyciela, wynikająca nie tylko z umiejętności
prowadzenia klas szkolnych (podkreślam: nie jednej klasy), często bowiem zdarzają się zaskakujące sytuacje, które nie były przewidziane przez nauczyciela.
Zatem taktowne reagowanie na ich opanowanie jest niezbędne, jak też pewne
działania informujące, co będzie się za chwilę działo – w kontekście spójnego
przebiegu lekcji. Uczniowie, mając poczucie uczestnictwa w przygotowanej lekcji,
będą wyraźniej doceniać efekty uczenia się i budować swoje przekonanie, że są
bardzo dobrze postrzegani przez swoich nauczycieli.
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Kwestię tę ponownie odnieśmy do muzyki, gdyż „takty posiadają mocne
i słabe części. Dla graficznego ich rozróżnienia przyjęto dla nich oznaczenia
z metryki poetyckiej. Mocna część taktu to znak poziomej kreski: -, natomiast
słabą część taktu określa znak: Ʋ. W każdym metrum najsilniejsza metrycznie
jest pierwsza część taktu”15. Gdyby ten kontekst odnieść do szkoły, okazuje się,
że nie tylko wskazane mocne i słabe strony taktu mają inną zupełnie interpretację,
gdyż najczęściej znak „-” oznacza coś ujemnego, wymagającego poprawienia,
znak zaś Ʋ bardziej symbolizuje aprobatę czy uśmiech. W tym wypadku chodzi
jednak o wskazanie merytoryczne osiągnięć czy błędów ucznia, właśnie w sposób taktowny. Jeśli uczeń np. dobrze napisał sprawdzian z matematyki i usłyszał
od nauczyciela komunikat: „jak na ciebie to słabo, rezygnujesz z kariery matematycznej?”, to brakuje tu konkretnej informacji, co trzeba poprawić, co dopracować, czy zorientowania się nad przyczynami stanu rzeczy. Taktowny komunikat
byłby inny: „sprawdzian napisałeś dobrze, ale zaskoczony jestem brakiem rozwiązania zadania..., porozmawiajmy o tym, bo przecież każdy ma słabszy dzień”.
Tak samo jest ważna słaba strona taktu, co nie znaczy, że musi być uczeń skrzywdzony, ale komunikat nie daje mu wyraźnego odniesienia, co ma robić. Można
to zilustrować następująco: „słabo napisałeś klasówkę, ale może dam ci szansę”;
zamiast powiedzieć: „nie udała się praca klasowa, ale znajdźmy koniecznie rozwiązania tej sytuacji”. Nie jest od razu ukierunkowaniem to, co uczeń faktycznie
ma zrealizować, ale daje nadzieję, że dojdzie do pewnych wzajemnych ustaleń.
Takt pedagogiczny wymaga więc zawsze wyczucia sytuacyjnego, aby właściwie
zrozumieć sens pomocy, a przede wszystkim swojej własnej roli w jej okazywaniu.
Można coś powiedzieć ze zdecydowanie większym nasileniem, ale bez wywoływania tym samym poczucia słabości, można też powiedzieć coś z wyciszeniem,
bardziej dyskretnie, ale również w poczuciu, że nie jest to żadną sensacją, tylko
właśnie poszanowaniem uczuć innych.
I już ostatnia kategoria w naszych poszukiwaniach ujmowania taktu pedagogicznego przez pryzmat muzyki, to „polimetria (z języka greckiego polýs =
liczny; métron = miara) polega na jednoczesnym wykonywaniu różnych podziałów metrycznych w odmiennych głosach utworu muzycznego. [...] Zjawisko polimetrii jest wykorzystywane przez kompozytorów dla uatrakcyjnienia przebiegu
muzycznego. Interesujący przykład polimetrii znajduje się w twórczości Wolf
ganga Amadeusza Mozarta [...]. W I akcie swojej opery Don Giovanni [...] kompozytor wprowadził trzy orkiestry, które jednocześnie grają rozmaite tańce”16.
Oczywiście to pojęcie ma znaczenie metaforyczne, gdyż nie wprowadzimy do
klasy szkolnej trzech nauczycieli, ale jeden nauczyciel może mieć zawsze po15

Tamże.
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mysły na wzbogacenie przebiegu lekcji, w tym na zróżnicowanie uczestnictwa
uczniów, nawet jednoczesne. Zainteresowanie tematem jest jednym z bardziej
istotnych elementów sprawnego prowadzenia klasy uczniowskiej, a wspólna inwencja może bardzo pomóc w opanowaniu zespołu uczniowskiego.
Dostrzegamy zatem, że takt pedagogiczny ma nie tylko ujęcie symboliczne,
lecz także znaczenie aksjologiczne, jako kierunek do niezawodności procesu wychowywania. Oczywiście, niezależnie od wskazanej metafory szkoły, jest to kategoria obowiązująca powszechnie, gdyż bardzo dopełnia myślenie o naszym
charakterze i działaniu. Jest to więc ważne, czy zastanawiamy się, jacy jesteśmy
dla innych, w swoim własnym odbiorze i czy w tym myśleniu pojawia się kontekst spotkania. Takt pedagogiczny jest tu niezbędnym komponentem, gdyż
w gruncie rzeczy wcale nie jest tak łatwo być człowiekiem przyzwoitym. Dlatego
więc warto nim być!
BIBLIOGRAFIA
Dahlhaus C., Estetyka muzyki, Wydawnictwa UW, Warszawa 2007.
Havel V., Letnie rozmyślania, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
Havel V., Tylko krótko, proszę, Instytut Społeczny Znak, Kraków 2007.
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
Nowak M., O pedagogikę bardziej zorientowaną na nauki humanistyczne czy na nauki społeczne?
Metodologia nauk humanistycznych i społecznych w pedagogice, w: F. Szlosek (red.), Badanie, dojrzewanie, rozwój (na drodze do doktoratu). Metodologia nauk społecznych a metodologia badań pedagogicznych, IP APS Warszawa/ITE–PIB, Radom 2016.
Strenger C., Historia się nie skończyła, „Przekrój”, 2017, nr 3.
Tuohy D., Dusza szkoły, WN PWN, Warszawa 2002.
Zganiacz-Mazur L., Teoria muzyki, Wydawnictwo Muzyczne CONTRA, Warszawa 2002.

468

DR JAN SIKORA
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

EDUKACYJNE UTOPIE
W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM
Ważną przesłanką refleksji, dotyczącej znaczenia utopii w życiu współczesnego
człowieka, jest traktowanie tego fenomenu jako składnika kultury, która stanowi
integralną całość, składającą się z narzędzi i dóbr konsumpcyjnych, konstytucjonalnych, twórczych zasad różnych grup społecznych, ludzkich idei i umiejętności,
wierzeń i obyczajów1.
Skupienie uwagi na zjawisku utopii jest podyktowane oddziaływaniem tego
zjawiska na sposób rozstrzygania bieżących problemów ludzi. Utopia bowiem,
jako osobliwość umożliwiająca pozagenetyczne sposoby interakcji człowieka z rzeczywistością, w sposób znaczący może wpływać na organizację działalności ludzi
i ich materialne realizacje2. Chociaż myślenie utopijne jest obecne, jak się wydaje,
w każdej kulturze ludzkiej, to szczególny wymiar pojęciu utopii nadało dzieło
Tomasza Morusa, który jest twórcą tego neologizmu, oznaczającego „miejsce, którego nie ma”. Z uwagi na treść tego utworu, prezentującego życie fikcyjnego
społeczeństwa zamkniętego, ale doskonałego, stał się on inspiracją do tworzenia
koncepcji takiej organizacji życia społecznego, która zapewni człowiekowi wyzwolenie od towarzyszących mu utrapień – życie szczęśliwe. Ta literacka wizja
społeczeństwa doskonałego znalazła swoją egzemplifikację w doktrynach filozoficznych, generujących projekcje idealnych ustrojów i państw.
1
B. Malinowski, Czym jest kultura?, w: A. Mencwel (red.), Antropologia kultury, Wydawnictwa UW, Warszawa 2001, s. 36.
2

M. Czeremski, J. Sadowski, Mit i utopia, Libron, Kraków 2012, s. 16.
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W potocznym użyciu sens terminu utopia jest zwykle niedookreślony. Według
Słownika języka polskiego3 oznacza w ogólności nierealny, niedający się wprowadzić w życie pomysł, mrzonkę, w szczególności zaś nieliczący się z możliwościami
realizacji ideał życia społecznego. Stąd też, w dyskursie dotyczącym zjawiska
utopii, należy wyraźnie odróżnić utopię jako gatunek literacki od stylu myślenia,
nastawienia filozoficznego i doktryn politycznych.
Na tym tle należy wyraźnie oddzielić utopię jako przekonanie, że możliwe
jest osiągnięcie stanu doskonałego w organizacji ludzkich społeczności od idei
dotyczących poprawy w dowolnym aspekcie ludzkiej egzystencji. To rozróżnienie
jest szczególnie istotne z uwagi na powszechne mieszanie tych porządków i posługiwanie się utopiami jako elementami programów działania.
Przykładem takiego podejścia w debacie pedagogów jest, prezentowane
w założeniach programowych II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Utopia
a edukacja, przeświadczenie o możliwości poszukiwania tego, co w utopizmie
„wciąż aktualne i inspirujące, co stanowi wyzwanie dla myślenia i działania,
pedagogiki i edukacji, badań naukowych i praktyki społecznej”4, a także stanowisko, w ramach którego przyjmuje się, „że przenikanie się kategorii utopii
i edukacji tworzy interesującą perspektywę badawczą, pozwalającą dostrzec
niezwykłe projekty i zjawiska społeczne a teorie pedagogiczne i koncepcje wychowania pozwalają nam sformułować nowe obietnice rozwoju, samorealizacji,
doskonałości …”5.
Z drugiej zaś strony, cechy utopii przypisuje się działaniom o charakterze
innowacyjnym, ukierunkowanym na kreatywne przekształcanie rzeczywistości
edukacyjnej. Projekty takie Kazimierz Czerwiński nazywa konstruktywnymi utopiami, które egzemplifikują się w takich przedsięwzięciach, jak edukacja środowiskowa czy też łączenie zawartości „minimum programowego” ze „światem
życia” uczniów6.
Tymczasem, jak zwrócił uwagę Leszek Kołakowski, utopia jest projektem
wewnętrznie sprzecznym, a „utopia wykonalna musiałaby zasadzać się na założeniu, że ludzie utracili zdolność tworzenia i wolność, że różnorodność form
ludzkiego bytowania, a zatem i życie osobowe zostało zniszczone, że wszyscy
ludzie osiągnęli stan doskonałego zaspokojenia swoich potrzeb i zaakceptowali
jako coś naturalnego wieczną i zabójczą stagnację”7. Z kolei konsekwentne próby
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aplikacji utopijnych projektów do polityki oznaczają totalitarny koszmar i upadek cywilizacji8.
Niemniej utopijne narracje stanowią wyrazisty fenomen w kulturze i dla
wielu jej uczestników nabierają waloru rzeczywistości, w której jednostki zyskują
nowy układ odniesienia, generujący tzw. dewiacje nomiczne, będące źródłem
postulatów zmian dotychczasowego porządku9. Może to w rezultacie prowadzić
do ukształtowania świadomości ludzi, zorientowanej na czynniki i elementy o charakterze wirtualnym. Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być podejmowanie
działań abstrahujących od rzeczywistego kontekstu, w którym ludzie funkcjonują.
Warto przy tym zwrócić uwagę, że działania wynikające z przyjętych utopii,
niezależnie od dziedziny i specyfiki problemów, są nacechowane schematyzmem
i często przybierają postać rytuałów, wykonywanych w atmosferze olbrzymich
napięć emocjonalnych.
W szczególności w działaniach pedagogicznych eksploatowanie utopii może
prowadzić do wytworzenia fałszywej świadomości, prowadzącej do nieakceptowalnych społecznie skutków wychowawczych10.
Ważną okolicznością w analizach, dotyczących utopii pedagogicznych są ich
związki z utopiami społecznymi, w których oddziaływaniom edukacyjnym przypisuje się istotną funkcję w kreowaniu utopijnej wizji społeczeństwa, będącej
emanacją określonej partyjnej doktryny i strategii urzeczywistniania tej wizji.
W tych warunkach oddziaływania pedagogiczne uzasadniane są nie tyle potrzebami wychowanków, ile raczej wynikającymi z określonej doktryny politycznej,
egzemplifikującej się w projektach doskonałego społeczeństwa, fundamentalizmach religijnych, dominacji ekonomicznej itp. Prowadzi to w rezultacie do wystąpienia tendencji do formułowania sylwetek abstrakcyjnego, idealnego wzoru
ucznia i budowania zamkniętych modeli wychowawczych w celu uformowania
określonego kształtu obywatela.
Warto zwrócić uwagę na siłę oddziaływania utopijnych wizji, mimo że „utopia nie jest portretem realnego świata ani rzeczywistego porządku politycznego
czy społecznego. Nie istnieje w żadnym momencie czasu i w żadnym punkcie
przestrzeni”11.
W swoich analizach dotyczących tych kwestii Talcott Parsons zwraca uwagę,
że „we wszystkich systemach społecznych istnieją potężne siły kształtujące zaangażowanie na rzecz utopijnych wzorów orientacji wartościujących, czyli wzorów
niekompatybilnych ze znanymi warunkami skutecznej, długotrwałej instytucjo8
9
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nalizacji”12. W tej sytuacji w dyskursie pedagogicznym ciągle aktualny jest problem dotyczący eksploatowania w procesach edukacyjnych nieosiągalnych celów.
Ta kwestia przyjmuje nową postać w warunkach formowania się społeczeństwa,
w którym upowszechnienie technologii informacyjnych rodzi swoistą odmianę
społeczeństwa sieciowego – społeczeństwo informacyjne.
W klasycznym już ujęciu przyjmuje się, że społeczeństwa są zorganizowane
wokół historycznie określonych stosunków produkcji, doświadczenia i władzy.
Współcześnie społeczeństwo informacyjne jest odmianą społeczeństwa sieci,
w której technologie informacyjne stanowią podstawę organizacji stosunków
społecznych, także w przywołanych obszarach. W szczególności w społeczeństwie informacyjnym:
– ekonomia jest zorganizowana globalnie na zasadzie paradygmatu technologii informacyjnej;
– ludzkie doświadczanie czasu i przestrzeni zostaje zastąpione ponadczasowością oraz przestrzenią przepływów;
– władza i bezsilność są funkcją dostępu do sieci i kontroli przepływów13.
W tych okolicznościach kluczowym problemem w dziedzinie edukacji staje
się przystosowanie systemów edukacyjnych do nowego sposobu funkcjonowania
społeczeństwa, tworzącego się na bazie paradygmatu informacyjnego. Pedagodzy
muszą rozstrzygać, czy dotychczasowe narracje dotyczące kształtu edukacji,
które odwołują się do przebrzmiałych mitów i opierają się na utopijnych wizjach
społeczeństwa doskonałego, mogą i powinny stanowić podstawę tworzenia funkcjonalnych współcześnie systemów kształcenia i wychowania. Zadanie to jest
szczególnie złożone w sytuacji, kiedy nie dysponujemy teorią, która może stanowić adekwatne narzędzie rozwiązywania problemów tworzącego się społeczeństwa o nieznanych wcześniej cechach jakościowych.
Podejmując tę kwestię, Manuel Castells wskazuje na różne perspektywy,
w ramach których można organizować teoretyczne wyjaśnienia. Z jednej strony
podejmowane są próby modelowania zachodzących zjawisk poprzez konwergencję dorobku różnych dziedzin, w tym nauk biologicznych, z drugiej zaś koncentruje się uwagę na mechanizmie powstawania autoreferencyjnych struktur,
którego epistemologiczna wartość mogłaby wynikać z rozpoznania samoorganizującej się przyrody i społeczeństwa14.
Jednocześnie Castells wyraża przekonanie, że wysiłek związany z pokonywaniem trudności w rozstrzyganiu pojawiających się problemów stanowi właściwy sposób budowania lepszego świata. Nie przez dostarczanie uniwersalnych
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odpowiedzi, te bowiem są odmienne dla każdego społeczeństwa i muszą być
znajdowane przez samych aktorów, lecz przez formułowanie odpowiednich pytań. Ten wspólny wysiłek analityczny, podjęty w ramach różnych orientacji badawczych, ma na celu zrozumienie naszej nowej rzeczywistości na podstawie
dostępnych dowodów i wstępnych teorii15.
Określona w ten sposób perspektywa badawcza może stanowić atrakcyjny
poznawczo sposób rozwiązywania problemów, przed którymi stoją współcześnie
pedagodzy. Podejście takie powinno pozwolić na uwolnienie się od niefunkcjonalnych schematów edukacyjnych wywodzących się z nieuzasadnionych nadziei,
postulatów i utopii na rzecz badania realnie zachodzących procesów wyznaczających rzeczywiste warunki funkcjonowania społeczeństw.
Rzeczywisty kontekst społeczeństwa informacyjnego jest określony przez
radykalne zmiany jakościowe, wyznaczające sposoby tworzenia materialnych
podstaw społeczeństwa i jego struktury. Tworzy się oparta na wiedzy gospodarka,
która nie eliminuje przedsięwzięć przemysłowych opartych na zasobach, ale rozwinięte technologie informacyjne umożliwiają realizację przedsięwzięć, których
produktem są urządzenia do przetwarzania informacji lub samo ich przetwarzanie16. W rezultacie mamy do czynienia z przesunięciem aktywności gospodarczej z produkcji towarów na dostarczanie usług, przy systematycznym spadku
zatrudnienia w przemyśle i radykalnym ograniczeniu zatrudnienia w rolnictwie.
Następuje wzrost liczby nowych modeli elastycznej produkcji i zarządzania. Zmienia się także sytuacja pracowników. Rośnie zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowaną siłę roboczą, w tym w obszarze przetwarzania informacji, innowacji i badań,
w wyniku czego edukacja i kształcenie przez całe życie staje się dla pracowników imperatywem.
Jednocześnie obserwuje się globalny trend, wyrażający się w absorbowaniu
przez gospodarkę informacyjną jednostek najbardziej dla tej gospodarki wartościowych – użytkowników technologii informacyjnych – i marginalizację tych,
którzy nie nadążają za stawianymi im wymaganiami, co w ekstremalnym wymiarze może prowadzić do wykluczenia społecznego.
Równie ważną kwestię stanowią kulturowe przemiany, charakterystyczne
dla społeczeństwa informacyjnego. Przemiany te egzemplifikują się w zmianie
sposobu życia, której przyczyną jest rozprzestrzenienie się kultury sieci zdominowanej przez informacyjne technologie. Zmienia się sposób doświadczania czasu
i przestrzeni, których lokalny charakter ulega zanikowi. Generuje to napięcia,
powodujące alienację, która wynika z konfliktu między lokalnym usytuowaniem
osoby a siecią. Sieć staje się także środowiskiem, w którym lokowane są procesy
15
16
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koncentracji władzy, dóbr materialnych i informacji zorganizowanych w przestrzeni przepływów. Brak dostępu do uczestniczenia w przestrzeni przepływów
tworzy warunki do marginalizacji i wykluczenia społecznego osób pozostających z różnych przyczyn poza siecią. Jednocześnie identyfikowane są zjawiska
egzemplifikujące się w swoistej homogenizacji użytkowników sieci, której rezultatem może być utrata podmiotowości i związana z tym dehumanizacja człowieka.
Zakwestionowaniu ulega przekonanie o emancypacyjnym charakterze sieci. Upowszechnienie dostępu do sieci i związanych z tym możliwości nie przekłada się
bowiem wprost na emancypację społeczną beneficjentów technologii informacyjnych.
W tym kontekście, jak się wydaje, podstawowym wyzwaniem dla pedagogów
jest nie tyle rozstrzygnięcie, ile podjęcie problemów wynikających z z upowszechniania technologii informacyjnych. Kluczową kwestią jest zdolność do postawienia
zasadniczych problemów dotyczących wyborów edukacyjnych, z których podstawowym jest rozstrzygnięcie dylematu związanego z utrzymaniem wygenerowanych wcześniej koncepcji edukacyjnych lub też podjęcie wysiłku na rzecz
takiej ich rekonstrukcji, która pozwoli uniknąć odwoływania się do nowych,
charakterystycznych dla współczesności utopii. Źródłem tych utopii może być
nierozpoznanie mechanizmów właściwych dla kształtowania się społeczeństwa
informacyjnego i wynikające stąd projekcje, które dotyczą rozwiązywania problemów ludzi.
Należy przy tym zwrócić uwagę, że we właściwie zorganizowanej praktyce
pedagogicznej zasadniczą kwestią jest uwzględnienie dorobku myśli pedagogicznej, której podstawową przesłanką jest ugruntowanie logiki myślenia pedagogicznego w ludzkim działaniu17. Oznacza to odniesienie sposobu myślenia i działania
pedagogicznego do historycznie zdeterminowanego kontekstu, w którym, odpowiednio do tradycji rozważań poświęconych ludzkiemu działaniu, przyjmuje się
komplementarny charakter aktywności pedagogicznej, ekonomicznej, etycznej
i politycznej. Współcześnie ten historycznie zdeterminowany kontekst implikuje
konieczność prawidłowego zidentyfikowania i uwzględnienia w działalności pedagogicznej jakościowych zmian w sposobie funkcjonowania społeczności, w których ludzie organizują swoje życie w odniesieniu do rzeczywistości, w znacznym
stopniu usytuowanej w zdigitalizowanych kodach informacji.
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EDUKACJA DOROSŁYCH
JAKO RÓŻNIE ROZUMIANA WARTOŚĆ
Edukacja dorosłych, mimo że jest dziedziną, której wszyscy przypisują wartość,
w zależności od środowiska społecznego jest swoiście rozumiana, interpretowana
i oceniana. Niejednolitość stanowisk dotyczących ujęcia i znaczenia edukacji
dorosłych występuje zarówno w literaturze pedagogicznej, jak i w podejściu
decydentów oświatowych, a także wśród samych dorosłych. W tej publikacji
podejmę próbę ustalenia, jak poszczególne środowiska konceptualizują edukację dorosłych oraz dokonam ich analizy z perspektywy konsekwencji dla osób
dorosłych.

Kierunki refleksji edukacyjnej andragogów
i pedagogów pracy
Zarówno andragogika, jak i pedagogika pracy jako przedmiot swoich zainteresowań przyjmują edukację osób dorosłych, choć w przypadku tej drugiej subdyscypliny pedagogicznej stanowi ona tylko jeden z czterech obszarów badawczych
i nosi nazwę Kształcenie ustawiczne dorosłych1. Należy też zaznaczyć, że twórca
dyscypliny – Zygmunt Wiatrowski – uściślił ujęcie tego obszaru poprzez przyjęcie ostatecznej nazwy Kształcenie ustawiczne dorosłych w okresie ich aktywności
zawodowej2, co oznacza, że tak określony dział sprowadza edukację dorosłych
Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz
2005, s. 34–35.

1

2

Z. Wiatrowski, Początki, rozwój i aktualny stan pedagogiki pracy w Polsce, „Edukacja Usta-
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do procesów dokształcania i doskonalenia zawodowego, a zatem ukierunkowuje
ją na cele związane z pracą zawodową. Charakterystyczne jest również, że w pedagogice pracy edukację ustawiczną odnosi się do osób aktywnych zawodowo.
Wobec tego można przyjąć, że w ramach tego działu pedagodzy pracy skupiają
swoje zainteresowania naukowe i badawcze na treściach dotyczących edukacji
zawodowej.
Pedagodzy pracy analizują edukację dorosłych jako proces ściśle powiązany
z rynkiem pracy, ponieważ wynika to z ujęcia przedmiotu dyscypliny, czyli relacji
człowiek–wychowanie–praca. Uczenie się ludzi dorosłych jest rozpatrywane z perspektywy instytucjonalnego układu: nauczyciel–uczeń i odnoszone do wielu
form pozaszkolnych, w tym również zakładu pracy. W myśl tego pragmatycznego
ujęcia edukacja staje się wartością nie tylko indywidualną, lecz także społeczną.
W odniesieniu do osoby jest rozpatrywana przede wszystkim jako stwarzająca
nowe możliwości związane z jej życiem zawodowym, które z kolei ściśle łączy
się z zapewnianiem warunków bytowych. Postrzega się ją również jako znaczącą
w stratyfikacji społecznej, ponieważ w jej wyniku zmienia się habitus człowieka.
W pedagogice pracy jest również uważana za czynnik rozbudzający aspiracje
zawodowe, motywację do rozwoju zawodowego.
Edukacja ustawiczna dorosłych, w wymiarze nadanym przez pedagogów
pracy, ma szerszy niż jednostkowy zasięg i obejmuje rynek pracy, a nawet gospodarkę państwa. Można uznać, że przypisuje się jej wymierne efekty, wpisujące
się nie tylko w teorie kapitału ludzkiego, lecz także społecznego. Mają one charakter głównie ekonomicznych rezultatów i są sprowadzane do następujących
korzyści: wzrostu liczby wykwalifikowanych pracowników, wzrostu stopnia zatrudnialności, większej produktywności pracy.
Problematyką edukacji osób dorosłych zajmuje się andragogika. Lucjan
Turos określił ją jako „naukę o kształceniu, samokształceniu, wychowaniu i samowychowaniu dorosłych”3. Jest to definicja, która ujmuje pełen zakres procesów
edukacyjnych z udziałem osób dorosłych i jednocześnie wskazuje na złożoność
przedmiotu badawczego tej dyscypliny. Natomiast Józef Półturzycki zwraca
uwagę, że „andragogika zajmuje się przede wszystkim analizą i opisem rzeczywistości oświatowej w środowisku osób dorosłych oraz jej uwarunkowaniami”4.
Jako punkt wyjścia podjętych rozważań należy przyjąć, że przedmiot badań
andragogiki ewaluował na przestrzeni niezbyt odległej historii w zależności od
przyjętego paradygmatu, co też bezpośrednio wiąże się z nadawaniem określonego znaczenia edukacji dorosłych.
3

L. Turos, Andragogika, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1999, s. 7.

J. Półturzycki, Andragogika jako dyscyplina akademicka, w: A. Fabiś (red.), Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Mysłowice–Zakopane
2004, s. 15.
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Za Mieczysławem Malewskim5 można wyodrębnić trzy okresy konceptualizujące edukację dorosłych:
– pierwszy okres, najdłuższy, trwający do lat 60. XX wieku, kiedy edukację
dorosłych pojmowano jako proces realizowany instytucjonalnie i wytyczony procesem nauczania;
– drugi okres przypadający na przełom lat 60. i 70. XX wieku, charakteryzujący się zmianą podejścia do uczestników edukacji w kierunku ich
upodmiotowienia i przyjęciem założeń idei kształcenia ustawicznego;
– trzeci okres, wykrystalizowany na początku lat 90. XX wieku, wyznaczony
pojawieniem się nowej idei edukacyjnej nazwanej całożyciowym uczeniem się.
W ślad za określonymi atrybutami rzeczywistości, które głównie wyznaczały kulturowo-społeczne przesłanki, przyjmowana była perspektywa poznawcza
i kierunek dążeń badawczych przedstawicieli dyscypliny. Taki sposób podejścia
oznacza, że andragodzy postrzegają swoją dziedzinę jako dostosowawczą do
uwarunkowań kulturowych, ale też i praktyczną, ponieważ jej rolę sprowadzają
do dostarczania aktualnych naukowych uprawomocnień dla praktyki edukacyjnej osób dorosłych. Jednocześnie promują w społeczeństwie konkretne idee dotyczące edukacji osób dorosłych.
Ukierunkowywanie przez andragogów tematyki na aktualne wyzwania
kulturowo-społeczne jest wyraźnie widoczne w dokonanej przez Tadeusza Aleksandra kwerendzie literatury, na bazie której autor wskazał na następujące obszary ich aktywności teoretycznej i badawczej:
1) antropologiczny, hermeneutyczny i aksjologiczny kierunek analiz, który
obejmuje problematykę „na temat istoty i cech dorosłości człowieka,
możliwości i rozległości oświaty dorosłych, istoty i swoistości uczenia się
dorosłych, jego podstaw etycznych i filozoficznych, edukacji jako wartości
i środka doprowadzenia do osiągania określonych wartości, możliwości
uczenia się i konieczności uczenia się ludzi różnych zawodów i środowisk, społecznej i indywidualnej potrzeby edukacji, społecznych zagadnień edukacji, granic i możliwości edukacji, dyspozycji psychofizycznych
angażowanych w proces kształcenia dorosłych, postaw człowieka jako
uwarunkowania dla organizacji kształcenia i uczestniczenia w nich, znaczenia i funkcji oświaty dorosłych”6;
2) mieszczący zagadnienia obejmujące „warunki działalności i funkcjonowanie różnych instytucji kształcenia i wychowania dorosłych”7;
5
M. Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010, s. 46–47.
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3) d
 otyczący warunków i procesu kształcenia dorosłych. Zawiera wiele zagadnień: aspiracje edukacyjne osób dorosłych, ich postawy wobec edukacji,
zainteresowania poznawcze, motywację do uczenia się, treść edukacji, rodzaje i typy edukacji, kształcenie w różnych środowiskach, formy kształcenia (takie jak: wydarzenia biograficzne, poprzez pracę, wolontariat);
4) obejmujący proces wychowania w instytucjach oświaty i upowszechniania kultury, w tym zagadnienie edukacji międzykulturowej;
5) rozwijający zagadnienia kształcenia dorosłych za pomocą środków masowych;
6) podejmujący refleksje i badania nad nauczycielem dorosłych;
7) poświęcony popularyzacji wiedzy i nauki w różnych środowiskach i z rozmaitych zakresów: zdrowia, wychowania, życia i pracy, kultury życia
codziennego;
8) zawierający problematykę kształcenia i wychowania osób starszych;
9) zawierający treści z zakresu andragogiki porównawczej;
10) rozpatrujący problematykę samokształcenia;
11) obejmujący refleksję i badania nad kształceniem kobiet, bezrobociem
i możliwościami edukacji8.
W obliczu dużej złożoności zagadnień, lecz także wygenerowanych przez
andragogów ujęć teoretycznych, rodzi się pytanie: „Jakie zatem wartości dotyczące edukacji propagują przedstawiciele tej dyscypliny?”.
Odpowiadając na tak postawione pytanie, należałoby brać pod uwagę kwestię, na ile treściwa i nośna jest koncepcja całożyciowego uczenia się, a na ile
wybrzmiewa jeszcze idea kształcenia ustawicznego. Należy jednak zauważyć, że
chociaż lata 90. XX wieku przyniosły zmianę retoryki, która przejawia się w tym,
że refleksja na temat edukacji dorosłych zostaje ukierunkowana na jednostkę
i proces uczenia się, a nie jak do tej pory, na instytucje edukacyjne i proces kształcenia, to nadal te dwie orientacje występują w piśmiennictwie andragogicznym.
Każda z nich swoiście postrzega nie tylko istotę, lecz także wartość edukacji.
Koncepcja kształcenia ustawicznego promuje edukację instytucjonalną osób
dorosłych, choć także wskazuje na samokształcenie czy samowychowanie jako
najbardziej pożądane i cenne procesy w życiu człowieka dorosłego. Autorzy,
wypowiadający się w myśl idei kształcenia ustawicznego, postrzegają edukację
jako instrument wychowania, a także wszechstronnego rozwoju człowieka. Dość
mocno akcentują jej osobowościowy wymiar bez względu na wiek kalendarzowy
człowieka. Obok autotelicznego wymiaru edukacji wskazują również na jej wartość pragmatyczną, uzyskiwaną w wyniku instytucjonalnej edukacji dorosłych.
Edukacja jest postrzegana również jako narzędzie dające wykształcenie oraz
8

Tamże, s. 409–412.
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umożliwiające lepsze funkcjonowanie w życiu zawodowym, osobistym i społecznym.
Jak już wspomniano, koncepcja kształcenia ustawicznego utraciła swoją
aktualność9 i obecnie analizy teoretyczne w obrębie andragogiki powinny opierać się na założeniach idei całożyciowego uczenia się. Tym samym refleksja na
temat procesów edukacyjnych zostaje ukierunkowana na jednostkę i proces
uczenia się, a nie jak do tej pory, na instytucje edukacyjne i proces kształcenia.
Tak rozumiane uczenie się przebiega w szerokiej przestrzeni publicznej i całkowitą odpowiedzialność za jego przebieg i rezultat przypisuje osobie.
Pojawiające się w piśmiennictwie andragogicznym opracowania, przyjmujące założenia teoretyczne koncepcji całożyciowego uczenia się, wskazują na
nowe obszary edukacyjne (np. wolontariat, biografia człowieka, cielesność, codzienność, życie rodzinne, życie zawodowe) i aktywność jednostki wraz z rezultatami edukacyjnymi. Edukacja w ujęciu tej koncepcji jawi się jako konieczność
i szansa współczesnego człowieka. Dlatego też uczyniono go jej dysponentem,
a jako narzędzie jego rozporządzania przypisano uczenie się.

Postawy decydentów oświatowych
wobec koncepcji kształcenia ustawicznego
i całożyciowego uczenia się
Do decydentów oświatowych należy zaliczyć podmioty, które decydują o organizacji i kierunku edukacji, w tym przypadku dotyczącej osób dorosłych. W Polsce
reprezentują je następujące ministerstwa: Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Działania poszczególnych ministerstw w zakresie
edukacji dorosłych mają charakter normatywny. Z ich udziałem zostały sporządzone istotne uregulowania w ramach kształcenia ustawicznego, dotyczące zdefiniowania kształcenia ustawicznego, określające zasady odnoszące się do form
kształcenia ustawicznego, zapisy w sprawie zasad i warunków podnoszenia
kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
Obszernie na ten temat piszą dwaj czołowi polscy andragodzy – Mieczysław Malewski i Józef
Kargul w książkach: J. Kargul, Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły
Wyższej, Wrocław 2005; M. Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010.
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Inną formą odniesienia do kwestii kształcenia ustawicznego były raporty.
Dwa z nich były wydane jeszcze w okresie PRL, kolejne zaś dwa już po transformacji ustrojowej. Pierwsze raporty edukacyjne: z 1973 roku „O stanie oświaty
w PRL” pod redakcją prof. Jana Szczepańskiego oraz z 1989 roku „Edukacja narodowym priorytetem” Komitetu Ekspertów ds. Edukacji Narodowej, wskazywały
na ustawiczność jako jedną z istotniejszych zasad przeprowadzania reformy polskiego systemu edukacji10.
Raport z 2002 roku, noszący tytuł „Modernizacja kształcenia ustawicznego
i kształcenia dorosłych w Polsce jako integralnych części uczenia się przez całe
życie”, traktuje głównie o możliwości edukacji zawodowej11.
Kolejnym dokumentem jest „Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do
2010 roku”. Wiązano z nią duże nadzieje, zakładano bowiem, że rozwój kształcenia ustawicznego przyczyni się do budowania społeczeństwa wiedzy w Polsce.
Aby osiągnąć ten cel, autorzy sformułowali sześć priorytetów dla rozwoju edukacji ustawicznej: „zwiększanie dostępności do kształcenia ustawicznego; podnoszenie jakości kształcenia ustawicznego; współdziałanie i partnerstwo; wzrost
inwestycji w zasoby ludzkie, uświadamianie roli i znaczenia kształcenia ustawicznego; ułatwianie dostępu do rzetelnych informacji, poradnictwa i doradztwa12”.
Mimo że autorom strategii zarzuca się niedociągnięcia (np. terminologiczne i ich skutki dla postawionych tez), to należy przyznać, że nie tylko wytyczyła
ona wizję edukacji ustawicznej, lecz także wskazała na jej rolę i funkcje.
Obecnie aktualny dokument, który został opracowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej, nawiązuje do koncepcji uczenia się całożyciowego i jest zatytułowany „Perspektywa uczenia się przez całe życie”. Dla wytyczonych w nim
celów i kierunków działania określono horyzont czasowy do 2020 roku. Trzeba
jednak przyznać, że jest to również działanie strategiczne, ponieważ przyjęcie
tego dokumentu wynika także z przygotowań Polski do nowej perspektywy
finansowej UE na lata 2014–2020. Przedstawia on nowe podejście do edukacji,
które wpisuje się w zasady wyznaczające jej europejski wymiar.
Można odnieść wrażenie, że działania decydentów oświatowych w Polsce
są odpowiedzią na prowadzoną politykę, głównie zewnętrzną. Natomiast można
mówić o zwiastunie wymiernych działań, wpisujących się w myśl przyjętych
założeń, którym są krajowe ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie.
Jest to bowiem narzędzie umożliwiające uznawanie efektów uczenia się zdobywanych poza edukacją formalną.
10
A. Frąckowiak, Kształcenie ustawiczne i szkoły wyższe – niedostrzegany potencjał, Instytut
Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2012, s. 75–77.
11

Tamże.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do
roku 2010, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 2003, nr 3, s. 7–28.
12
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Osoby dorosłe w procesach edukacyjnych
Osoby dorosłe tworzą grupę bardzo zróżnicowaną pod wieloma względami:
wiekowym, poziomu wykształcenia, stylu życia i wielu jeszcze innych wyróżników, dlatego trudno jest tworzyć generalizacje, wypowiadając się na tematy dotyczące tego okresu życia człowieka. Jednakże w celu przedstawienia tematyki
trzeba obrać określoną wykładnię. Odwołując się do omawianej w tym podrozdziale problematyki, przyjęto dwa założenia: opierające się na konstatacjach
teoretycznych oraz na danych statystycznych.
Podnosząc problematykę uczenia się osób dorosłych, należy wskazać na
podstawowy jej mechanizm, a więc na motywację. Elżbieta Dubas wychodzi
z założenia, że „uczenie się dorosłych jest motywowane w zróżnicowany sposób,
choć najbardziej znamienne są motywy praktyczne; dorosły się uczy, gdyż przez
uczenie się chce rozwiązać jakiś ważny problem, jakieś ważne wyzwanie, które
pojawiło się na jego drodze rozwojowej. Inne motywy, takie jak społeczne, intelektualne oraz osobistego rozwoju, też nie są bez znaczenia dla jego rozwoju”13.
Według autorki potrzeby edukacyjne człowieka są ściśle powiązane z jego życiem,
strukturą osobowości, czyniąc go homo educandus. Zatem motywacja uczenia się
dorosłych z perspektywy homo educandus „jest warunkowana z jednej strony
ponadczasowymi, uniwersalnymi potrzebami uczenia się człowieka, określającymi istotę człowieczeństwa, z drugiej zaś potrzebami historycznymi, czasowymi,
wyznaczanymi przez zewnętrzne wpływy społeczno-cywilizacyjne, w jakich
przyszło żyć każdej jednostce”14.
Na interesujące ujęcie motywacji edukacyjnej osób dorosłych zwraca uwagę
Mieczysław Malewski poprzez stwierdzenie, że błędem jest przyjmowanie założenia opartego na tezie, że decyzje dotyczące wyboru pomiędzy podjęciem lub
niepodejmowaniem zadań edukacyjnych, są ich autonomicznym i w pełni dowolnym wyborem15.
W innym opracowaniu autor ten, na podstawie odniesień do Davida Kolba,
wypowiada się, że osoby dorosłe nie lubią edukacji realizowanej instytucjonalnie, a więc takiej, która jest realizowana w systemie klasowo-lekcyjnym16.
E. Dubas, Dorosłość w edukacyjnym paradygmacie, czyli dorosłość jako edukacyjny okres życia
człowieka, w: M. Podgórny (red.), Człowiek na edukacyjnej fali. Współczesne konteksty edukacji
dorosłych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005, s. 28.

13

14

Tamże, s. 29.

M. Malewski, Przymus i wolność w edukacji dorosłych, w: W. Horyń, J. Maciejewski (red.),
Nauczyciel andragog u progu XXI wieku, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2002.
15

16

M. Malewski, Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi, w: E. Przybylska (red.), Andra-
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Józef Półturzycki również przyznaje, że uczący się dorośli są grupą bardzo
zróżnicowaną pod względem własnej edukacji. Autor przytacza (za C.O. Houle)
typologię, w której wyróżnia się cztery grupy osób uczących się: pierwszą stanowią osoby, które lubią i chcą się uczyć. Osoby te charakteryzują się dociekliwością poznawczą i aktywnością w procesie uczenia się. Drugą grupę tworzą osoby,
które biernie podejmują i realizują naukę w szkołach czy uczelniach. W procesie
edukacyjnym wymagają wsparcia ze strony nauczyciela, rozumieją istotę edukacji
dorosłych i bezkrytycznie wpisują się w jej organizację. Są to osoby korzystające
z różnych form edukacji. Kolejną grupę tworzą osoby niechętnie podchodzące
do wszelkiej edukacji. Osoby te wywodzą się ze środowisk nieuprzywilejowanych
społecznie, mniejszości rasowych, religijnych, mieszkających w trudno dostępnym terenie (góry, wyspy, mokradła). Ich niechęć do nauki wynika z dziedzictwa społecznego. Czwartą grupę tworzą osoby wrogo nastawione do nauki i do
całego systemu edukacyjnego17.
Jak zatem przedstawiają się dane statystyczne dotyczące aktywności edukacyjnej osób dorosłych?
Niestety, udział dorosłych Polaków w uczeniu się przez całe życie nie prezentuje się zadowalająco, a nawet – według danych statystycznych – ma tendencje
spadkowe. W badaniu (AES) osób w wieku 25–64 lat, które dotyczyło uczestnictwa
w edukacji i szkoleniach (formalnych, pozaformalnych i nieformalnych), uzyskano wskaźnik, który znacząco odbiega od przyjętego 15% poziomu wyznaczonego przez benchmark europejski (tabela 1).
TA B E L A 1
Udział osób w wieku 25–64 lata w edukacji i szkoleniach w latach 2010–2016

Rok

2010

2013

2014

2015

2016

Europa

9,3%

10,7%

10,7%

10,7%

10,8%

Polska

5,2%

4,3%

4,0%

3,5%

3,7%

Źródło: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/Prezentacja-kick-off-KA2-27Sep17final_akademia.pdf.

Tak słaby wynik w zakresie udziału dorosłych Polaków w edukacji formalnej i szkoleniach spowodował, że Polska w latach 2012 i 2013 otrzymała indywidualne zalecenia poprawy tej sytuacji. Jak można wnioskować na podstawie
danych zamieszczonych w tabeli 1 do 2016 roku nie uzyskano jeszcze zadowa17
J. Półturzycki, Spór o kształcenie ustawiczne. Polemiki i analizy, ITE–PIB, Radom, Warszawa
2016.
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lających rezultatów w tym obszarze. Na bazie tego wyniku można się zastanawiać, w jakim stopniu osoby dorosłe są faktycznie bierne w procesie uczenia się,
czynność ta może być bowiem również realizowana samodzielnie, a ten aspekt
nie był badany. Jednakże należałoby stwierdzić, że istota edukacji nie jest przez
osoby dorosłe właściwie zrozumiana i doceniana.

Konkluzja
Postawioną w artykule tezę o zróżnicowanych w społeczeństwie stanowiskach
na temat ujęcia edukacji oraz nadawaniu jej odmiennych wartości, można uznać
w przeprowadzonym wywodzie za potwierdzoną. Pedagodzy pracy postrzegają
edukację osób dorosłych jako bardzo ważny instrument rozwoju zawodowego,
przygotowujący osobę dorosłą do rynku pracy. Z kolei andragodzy odnoszą edukację człowieka dorosłego do jego wszechstronnego rozwoju i lepszego funkcjonowania w różnych obszarach życia. Natomiast same osoby dorosłe, chociaż są
bardzo zróżnicowaną grupą, nie wykazują aktywności w podejmowaniu edukacji
instytucjonalnej.
Przeprowadzone analizy teoretyczne prowadzą do następujących wniosków:
− edukacja

jest wartością uznawaną przez wszystkie przywołane w tym
tekście środowiska;
− pedagodzy pracy i andragodzy przyjmują odmienne ukierunkowania
edukacji dorosłych, ponieważ wynika to z ontologicznego ujęcia przedmiotu badań;
− w literaturze przedmiotu można dostrzec akcenty gloryfikujące rynkowe
wartości (bardziej na gruncie pedagogiki pracy) i retorykę na temat edukacji prowadzoną w duchu merytokratycznym (bardziej na gruncie andragogiki);
− każda z tych dyscyplin (pedagogika pracy i andragogika) stara się wpisać
i odczytać złożone oraz dynamicznie zmieniające się uwarunkowania
współczesności, aby ukierunkować do nich swoje założenia;
− na pewno należy promować wartość edukacji (chociażby biorąc pod
uwagę wymogi rzeczywistości, niską aktywność dorosłych);
− promocję edukacji powinno ukierunkować się na tezę, że jest ona wartością dla wszystkich wymiarów życia ludzkiego (osobistego, zawodowego,
rodzinnego, społecznego). Należy dodać, że jest nią każde intencjonalne
uczenie i ten aspekt powinien być podkreślany.
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PRZYGOTOWANIE PRZYSZŁEGO
PRACOWNIKA DO RYNKU PRACY
W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY
PRACODAWCÓW ZE SZKOŁAMI
ZAWODOWYMI
Wstęp
Istotą kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do rynku pracy. Najbardziej efektywną formą jest współpraca szkół z pracodawcami. Pozyskanie
jednak pracodawców nie jest rzeczą łatwą. Wielokrotnie szkoły czynią dużo bezskutecznych starań w celu podpisania umów o realizacji zajęć praktycznych,
praktyk zawodowych, staży czy też innej formy współpracy. Wyjazdy na praktyki
w ramach realizacji programu Erasmus+ niewątpliwie stworzyły nową jakość
w organizacji procesu kształcenia zawodowego i pozyskiwania nie tylko wiedzy,
lecz także nowych umiejętności i kompetencji. To ciekawa alternatywa dla uczniów,
która wymaga również zaangażowania nauczycieli, w szczególności przedmiotów
zawodowych i praktycznej nauki zawodu, przewodniczących zespołów przedmiotowych oraz niejednokrotnie nauczycieli języków obcych. Osobiste zaangażowanie nauczycieli i dyrektorów szkół zwiększa skuteczność realizacji ciekawych
praktyk i upraktycznienia nauki, co przybliża uczniom rynek pracy, nie tylko
krajowy.
„Gospodarka rynkowa wymaga partnerskich relacji między pracodawcami
a szkołami zawodowymi. Pracodawcy tworzą miejsca pracy, inwestują w infra486 strukturę i technologie, określają kryteria, jakie powinni spełniać kandydaci do
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pracy. Jeżeli szkoły zawodowe przygotowujące tych kandydatów nie biorą pod
uwagę oczekiwań pracodawców, to mamy do czynienia z dwoma odrębnymi obszarami: pracy i szkoły. Postulowane partnerskie relacje pozwalają na uwzględnianie oczekiwań pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych, ale też,
na zasadzie wzajemności, na szersze otwarcie przedsiębiorstw dla uczniów (praktyki) i nauczycieli (staże, szkolenia). Podstawą relacji, o których mowa, jest zrozumienie charakteru i uwarunkowań współczesnej pracy przez szkołę i specyfiki
szkoły przez pracodawców”1.
W rekomendacjach na poziomie centralnym podkreśla się, że: „Konieczne
jest przygotowanie systemowych rozwiązań dotyczących współpracy szkół zawodowych z pracodawcami. […] Na poziomie regionalnym:
Wskazane byłoby, by instytucje i organizacje regionalne wspierały szkoły
zawodowe i pracodawców w budowaniu efektywnej współpracy, np. poprzez
tworzenie sieci branżowych, upowszechnianie dobrych praktyk. Konieczne
wydaje się monitorowanie rozwoju sieci szkół zawodowych oraz ich wsparcia
zgodnie ze strategią rozwoju regionu.
Na poziomie szkoły:
Warto, w większym stopniu, włączać pracodawców do opracowywania programu nauczania dla zawodu, a w szczególności w program zajęć praktycznych
oraz praktyk zawodowych.
Pracodawcy częściej powinni być partnerami szkoły. Warto podkreślać ich
rolę w przygotowywaniu uczniów do egzaminu zawodowego, realizację programu
wychowawczego szkoły czy udział w ocenianiu kompetencji zawodowych uczniów.
Dlatego wskazane jest nie tylko informowanie pracodawców o wynikach egzaminu zawodowego, ale także wspólne analizowanie sukcesów i egzaminacyjnych porażek”2.
Krzysztof Symela podkreśla: „Przygotowanie wykwalifikowanych i kompetentnych kandydatów do zatrudnienia z uwzględnieniem potrzeb dynamicznie
zmieniających się wymagań lokalnego, regionalnego, krajowego, europejskiego
i globalnego rynku pracy stanowi podstawowy wyznacznik rozwoju krajowych
systemów edukacji”3.

S.M. Kwiatkowski, Kształcenie zawodowe w formach szkolnych – wyzwania edukacyjne i gospodarcze, „Debata Edukacyjna”, 2013, nr 6, s. 20.

1

2
A. Pfeiffer, Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2013–2015, KOWEZiU, Warszawa 2015,
s. 145–146.

K. Symela, Zintegrowany system kwalifikacji, implikacje dla szkolnictwa zawodowego oraz
doskonalenia nauczycieli, „Meritum”, 2017, 1(44), s. 29.

3
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W wieloaspektowych rozwiązaniach dotyczących współpracy z pracodawcami niewątpliwie podstawową rolę odgrywa w szczególności dyrektor szkoły
sprawujący nadzór pedagogiczny.

Podstawy prawne realizacji praktycznej nauki
zawodu
Sposób organizacji i realizacji praktycznej nauki zawodu jest określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej4. Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem w § 4.1. praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć
praktycznych, a w technikum i szkole policealnej także w formie praktyk zawodowych. Istotną zmianą5 w rozporządzeniu była możliwość realizacji zajęć praktycznych na zasadach dualnego systemu kształcenia: „§ 4.1a. Zajęcia praktyczne
mogą odbywać się u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia,
na podstawie:
1) u
 mowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy
młodocianym a pracodawcą;
2) u
 mowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem
szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu”.
Istotą realizowanych praktyk jest nabywanie wiedzy i umiejętności, które
z założenia odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy, o czym stanowi
„§ 4.3 Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy”6.
Podobnie zapisy dotyczą realizacji zajęć praktycznych organizowanych dla
uczniów i młodocianych z uwzględnieniem kształcenia dualnego „§ 4.2. Zajęcia
praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez
nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – również w celu zastosowania i pogłębienia
zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy”7.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244, poz. 1626 z późn. zm.).

4

Zgodnie z Zaleceniami Komisji Europejskiej dotyczącej polityki oświatowej państw członkowskich znowelizowano rozporządzenie w sprawie realizacji praktycznej nauki zawodu.

5

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244, poz. 1626 z późn. zm.).

6
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Ułatwieniem dla uczniów i młodocianych realizujących kształcenie dualne
jest możliwość odbycia praktyk zawodowych, zajęć praktycznych w czasie ferii
letnich. Wówczas odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych8.
Wymiar realizowanych praktyk zawodowych jest określony w podstawie
programowej kształcenia w zawodach. „W zależności od zawodu praktyka określona jest w wymiarze od 4 tygodni (160 godz.) do 12 tygodni (480 godzin)”9.
Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania precyzuje sposób
realizacji praktyk w przypadku, gdy realizowane są powyżej 4 tygodni. „W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie, dalsze
tygodnie ich trwania dyrektor technikum przelicza na godziny i organizuje w ramach godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe (jedna godzina zegarowa
praktyki zawodowej odpowiada jednej godzinie lekcyjnej). Dyrektor technikum
może rozłożyć w czasie przebieg praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż
przez 4 tygodnie”10.
Należy podkreślić fakt, że „szkoła, mając na uwadze zawód i ustalenia wynikające z programu nauczania, a także własne możliwości lokalowe, kadrowe
i finansowe podejmuje ostateczną decyzję o tym, jak będzie realizowane kształcenie praktyczne”11.
Rozwiązania systemowe umożliwiają realizację praktycznej nauki zawodu
organizowanej w formie zajęć praktycznych, a w technikum i szkole policealnej
także w formie praktyk zawodowych.
Biorąc pod uwagę przytoczone dane oraz dynamikę zmieniającego się prawa
oświatowego, należy stwierdzić, że dyrektor szkoły jako funkcyjny nauczyciel
ma bardzo dużą odpowiedzialność wynikającą ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Niezmiennym wyzwaniem dla dyrektorów szkół są zadania i oczekiwania wynikające z relacji szkoła–pracodawca w przygotowaniu uczniów do
rynku pracy.
§4.5.W przypadku organizowania praktyk zawodowych lub zajęć praktycznych odbywanych
u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia w okresie ferii letnich na podstawie
umowy, o której mowa w ust. 1a pkt 2, odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki lub zajęcia (Dz.U. 2010
nr 244, poz. 1626 z późn. zm.). Uzasadnienie do rozporządzenia MEN w sprawie realizacji
pnz, https://men.gov.pl/wpcontent/uploads/2015/08/uzasadnienie_pnz_06.08.15.docx.

8

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2012, poz. 184).

9

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania (Dz.U. 2012, poz. 204 z późn. zm.), zał. nr 8, ust. 3

10

E. Drogosz-Zabłocka, U. Jeruszka, Metody praktycznego nauczania zawodu, w: U. Jeruszka
(red.), Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwane
kierunki zmian, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012, s. 172.
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W literaturze przedmiotu podkreśla się rolę jakości i sposobu realizowanych
praktyk: „Wyniki badań wskazują, że na praktykach zawodowych uczniowie
przeważnie albo słuchają instrukcji, w jaki sposób należy wykonać daną czynność w zakładzie pracy, albo obserwują jej wykonanie, gdy używany jest do tego
specjalistyczny sprzęt”12.
Skuteczność edukacji zawodowej w szczególności w formach szkolnych,
a zatem skuteczne przygotowanie do rynku pracy zależy od wielostronnej współpracy z pracodawcami, na co zwraca uwagę Stefan M. Kwiatkowski: „Współczesna
rodzima szkoła zawodowa nie jest w stanie sprostać wciąż zmieniającym się
wymaganiom natury infrastrukturalnej. Tworzenie kosztownej bazy technicznej
(technodydaktycznej) w każdej szkole jest mało realne. Pozostaje zatem korzystanie z maszyn i urządzeń funkcjonujących w przedsiębiorstwach. Wymaga to
jednak zawierania porozumień z organizacjami pracodawców, a następnie z indywidualnymi pracodawcami, tworzenia sieci instytucji kooperujących z daną
szkołą zawodową w zakresie kształcenia uczniów oraz dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Skuteczność działań tego typu zależy w dużej mierze od
świadomości pracodawców, koncepcji rozwoju szkoły, a także od nastawienia
społeczności lokalnych i uwarunkowań formalno-prawnych”13.
Współpracę szkół z pracodawcami z perspektywy rzeczywistości szkolnej
prezentują przytoczone dalej wyniki badań

Dyrektorzy Zespołów Szkół Zawodowych
o realizacji praktyk i aspektach współpracy
z pracodawcami w Warszawie
i województwie mazowieckim
W dniu 3 października 2016 roku przeprowadzono badania własne, których
celem było uzyskanie wiedzy w zakresie opinii dyrektorów warszawskich i mazowieckich zespołów szkół zawodowych o realizacji praktyk i udziale pracodawców
w przygotowaniu uczniów do rynku pracy z perspektywy realiów praktyki szkolnej w latach 2012–201614.
12

Tamże, s. 180.

13
S.M. Kwiatkowski, Kształcenie zawodowe w formach szkolnych – wyzwania edukacyjne i gospodarcze, „Debata Edukacyjna”, 2013, nr 6, s. 24.

Dyrektorzy szkół wypowiadali się w kontekście realizowanego rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia
w zawodach (Dz.U. 2012, poz. 184) (z określeniem w cz. II efektów kształcenia wspólnych dla

14
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Do przeprowadzenia badań zastosowano metodę sondażu diagnostycznego,
technikę ankiety oraz kwestionariusz ankiety badawczej.
Grupę badawczą stanowili dyrektorzy ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, kształcących zarówno w technikach, jak i zasadniczych szkołach zawodowych,
funkcjonujących w Warszawie i województwie mazowieckim. W badaniach
wzięło udział 57 dyrektorów szkół, w tym 46 kobiet i 11 mężczyzn.
Przed przeprowadzeniem badań sformułowano następujące problemy badawcze:
Problem badawczy nr I
Jak realizowane są praktyki u pracodawców w opinii dyrektorów warszawskich i mazowieckich zespołów szkół?
Problem badawczy nr II
Jaki jest udział pracodawców w przygotowaniu uczniów do rynku pracy w opinii
warszawskich i mazowieckich dyrektorów szkół zawodowych?
Na rysunku 1 przedstawiono udział liczbowy dyrektorów szkół zawodowych, zarówno z Warszawy, jak i województwa, w badaniach.
5
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RY S U N E K 1
Udział liczbowy dyrektorów szkół zawodowych w badaniach
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Źródło: opracowanie własne.
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Dominującą część badanych (59%, tj. 34 respondentów z ogólnej liczby
23
– 57 osób) stanowili dyrektorzy szkół spoza Warszawy (44%, czyli 25 badanych
dyrektorów z ogólnej liczby – z 57 z miejscowości do 50 tys., 8,8%, tj. 5 badanych dyrektorów z ogólnej liczby – 57 osób reprezentowali miejscowości powyżej
500 tys. i 7%, tj. 4 respondentów z ogólnej liczby – 57 badanych z miast liczących od 50 do 100 tys. mieszkańców). Drugą liczebnie grupę (40%, tj. 23 badanych z ogólnej liczby – 57 osób) stanowili dyrektorzy warszawskich szkół
zawodowych.
25
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W ramach przeprowadzonych badań respondenci zostali zapytani o formalne
aspekty współpracy z pracodawcami, w tym czy szkoła ma podpisaną umowę z pracodawcami? Na rysunku 2 zaprezentowano uzyskany wynik.
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RY S U N E K 2
Deklaracje badanych dyrektorów szkół, dotyczące zawarcia umowy o współpracy
z pracodawcami
Źródło: opracowanie własne.

Dominująca część badanych (72%, 41 z 57, z czego 60% to 34 kobiety i 12%
492 to 7 mężczyzn) dyrektorów szkół deklaruje podpisanie umów z pracodawcami.
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Niestety dość duża grupa (26,3%, czyli 15, z czego 21,1% 12 to kobiety i 5,2% to
3 mężczyzn) dyrektorów szkół nie ma podpisanych umów z pracodawcami.
Kolejne pytanie dotyczyło stopnia satysfakcji dyrektorów szkół z realizowanych u pracodawców praktyk:
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RY S U N E K 3
Ocena stopnia satysfakcji dyrektorów szkół zawodowych z jakości realizowanych przez
uczniów praktyk u pracodawców
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Źródło:
opracowanie własne.
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praktyk u pracodawców większość dyrektorów szkół zawodowych (63%, tj. 36 z 57, z czego
65%, czyli
30
0 kobiet i 55%, czyli 6 mężczyzn) ocenia na poziomie średnim,
1
wysoko ocenia niewielka grupa respondentów (28%, czyli 16 z 57, z czego
3
28%, czyli 13 kobiet i 27%,
czyli 3 mężczyzn), natomiast na poziomie niskim
oceniły tylko 5%, czyli 3 osoby, z czego 4% to 2 kobiety i 9%, czyli 1 mężczyzna)
(por. rysunek 3).
Na rysunku 4 zobrazowano odpowiedzi na kolejne pytanie:
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ewentualnych
strat?
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dyrektorzy szkół (7%, czyli 4 z 57, w tym 4%, czyli 2 z 46 kobiet i 18%, czyli
2 z 11 mężczyzn) wskazali jednak, że zaistniał taki fakt.
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Opinia badanych na temat dotychczasowego wymiaru realizowanych praktyk
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Źródło: opracowanie własne.
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W opinii większości (52%, czyli 30 z 57, z czego 52%, czyli 24 kobiety i 55%,
czyli 6 mężczyzn) dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych Warszawy i województwa mazowieckiego dotychczasowy wymiar realizowanych praktyk jest
wystarczający. Pozostali dyrektorzy są przeciwnego zdania, czyli dość liczna grupa
dyrektorów (40%, czyli 23 z 57, z czego 41%, czyli 19 kobiet i 36%, czyli 4 mężczyzn) uważa, że obowiązujący wymiar praktyk w technikach jest niewystarczający, 7%, czyli 4 dyrektorów nie udzieliło odpowiedzi (7% – 3 kobiety i 9%,
czyli 1 mężczyzna).
Na pytanie: Czy praktyki realizowane u pracodawcy są przez szkołę kontrolowane na stanowisku pracy? odpowiadano w sposób następujący (por. rysunek 6).
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Kontrola na stanowisku pracy praktyk realizowanych u pracodawcy
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Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowana większość (88%, czyli 50 z 57, z czego 87%, czyli 41 kobiet
i 82%, czyli 9 mężczyzn) potwierdza kontrolę przez szkołę praktyk na stanowisku pracy u pracodawcy. Tylko nieliczni (5%, czyli 3, z 57, 11
z czego 4%, czyli
2 kobiety i 9%, czyli 1 mężczyzna) nie kontrolują praktyk na stanowisku pracy
u pracodawcy, 7%, czyli 4 respondentów nie udzieliło odpowiedzi (7% – 3 ko495
biety i 9%, czyli 1 mężczyzna).
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warszawskich i mazowieckich dyrektorów zespołów szkół zawodowych?
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Współpraca pracodawców ze szkołami jest oceniana przez dyrektorów
szkół w stopniu wystarczającym (37%, czyli 21 z 57), liczna grupa respondentów (28%, czyli 16 z 57) stwierdza, że są trudności z pozyskiwaniem pracodawców do realizacji praktyk. Niewielka grupa (19%, czyli 11 z 57) dyrektorów
wysoko ocenia współpracę z pracodawcami; tylko nieliczni (12%, czyli 7 z 57)
oceniają tę współpracę w stopniu bardzo wysokim, natomiast 3,5%, czyli 2 osoby
nie udzieliły odpowiedzi.
Na rysunkach 8 i 9 zobrazowano stopień współpracy pracodawców ze szkołami w podziale na płeć.
Współpracę pracodawców ze szkołami większość (39%, czyli 18 z 46) kobiet-dyrektorów szkół ocenia w stopniu wystarczającym. Na uwagę zwraca fakt,
że porównywalna (30,4%, czyli 14 z 46) grupa kobiet-dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych ocenia stopień współpracy pracodawców ze szkołami w stopniu
496 wysokim (17,3%, czyli 8 z 46) i bardzo wysokim (13,4%, czyli 6 z 46). Liczna
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grupa kobiet-dyrektorów szkół (28,2%, czyli 13 z 46) stwierdza, że są trudności
z pozyskiwaniem pracodawców do realizacji praktyk. Jedna kobieta-dyrektor
szkoły nie udzieliła odpowiedzi.
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Mężczyźni-dyrektorzy szkół ocenili współpracę pracodawców ze szkołami
w stopniu wysokim i bardzo wysokim (36%, czyli 4 z 11) i w stopniu wystarczającym (36%, czyli 4 z 11). Dwóch mężczyzn-dyrektorów szkół wskazuje (2 z 11)
na trudności z pozyskiwaniem pracodawców do realizacji praktyk.
Mężczyzn jest zdecydowanie mniej (11) niż kobiet (46), w tym jeden mężczyzna nie udzielił odpowiedzi. Należy podkreślić fakt, że proporcje odpowiedzi
zarówno kobiet-dyrektorów, jak i mężczyzn-dyrektorów zostały w obu przypadkach porównywalne.
Na pytanie: Na czym polega udział pracodawców we współpracy z technikum
w przygotowaniu do rynku pracy? (można było zaznaczyć kilka możliwości) dyrektorzy odpowiedzieli w sposób następujący – rysunek 10.
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Dyrektorzy techników wskazali, że udział pracodawców w przygotowaniu
młodzieży technikum do rynku pracy polega na: stworzeniu możliwości realizacji
498 praktyk (80,7%, czyli 46 z 57), realizacji staży w miejscu pracy (43,9%, czyli 25
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z 57), utworzeniu klasy patronackiej (29,8%, czyli 17 z 57). Dyrektorzy (21%,
czyli 12 z 57) jako istotne wskazali: ufundowanie stypendiów dla najzdolniejszych, dodatkowe szkolenia, wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne. Ponadto za ważne dyrektorzy uznali udział pracodawców
w tworzeniu programów (12,2%, czyli 7 z 57) oraz wyposażenie pracowni w nowoczesne oprogramowanie (10,5%, czyli 6 z 57).
Odpowiedzi były wielokrotnego wyboru, dlatego nie sumują się do liczby
respondentów.
Rozkład uzyskanych odpowiedzi na to pytanie w podziale na płeć zobrazowano na rysunku 11.
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realizacji praktyk (82,6%, czyli 38 z 46), realizacji staży w miejscu pracy (41%,
czyli 19 z 46), utworzeniu klasy patronackiej (34%, czyli 16 z 46). Kobiety-dyrektorzy technikum jako istotne wskazały: ufundowanie stypendiów dla najzdolniejszych (26%, czyli 12 z 46), dodatkowe szkolenia (23%, czyli 11 z 46), wyposażenie
pracowni szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne (21, 7%, czyli 10 z 46).
Ponadto kobiety-dyrektorzy techników za ważne uznały udział pracodawców
w tworzeniu programów (10,8%, czyli 5 z 46) oraz wyposażenie pracowni w nowoczesne oprogramowanie (10,8%, czyli 5 z 46).
Odpowiedzi były wielokrotnego wyboru, dlatego nie sumują się do 100%.
Rozkład odpowiedzi udzielonych przez mężczyzn przedstawiono na rysunku 12.
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W odpowiedziach na pytania swobodne dyrektorzy odpowiedzieli następująco:
Jakie czynniki sprzyjają procesowi przygotowania do rynku pracy na poziomie
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Dyrektorzy wskazują na: wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, dużą
wiedzę praktyczną, możliwość rzeczywistego uczestniczenia w pracy w zakładach
produkcyjnych, oferty pracy od pracodawców, zainteresowanie uczniów, rozwój gospodarki, dobrze przygotowaną kadrę, rozwój rynku pracy, rozwój technologii,
pracownie komputerowe z nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem, współpracę
z uczelnią.
Odpowiadając na pytanie: Jakie czynniki opóźniają proces przygotowania do
rynku pracy w przypadku kształcenia na poziomie technika?, dyrektorzy wskazują
na: zamknięcie się pracodawców, brak właściwego wyposażenia, kwalifikacje nauczycieli nie nadążają za rozwojem technologicznym, zbyt wiele godzin czysto teoretycznych, trudność w organizacji praktyk, szybką zmianę nowych technologii,
zawężenie rynku pracy, frekwencję uczniów, niestabilne prawo oświatowe, brak
dobrze przygotowanej kadry, brak bazy dydaktycznej.
Udzielając odpowiedzi na pytanie: Jakie czynniki opóźniają proces przygotowania do rynku pracy w przypadku kształcenia na poziomie zasadniczej szkoły
zawodowej?, dyrektorzy podkreślają: zaniedbania środowiskowe, brak wyposażenia, zbyt mało praktyki, szybkie zmiany technologii, zawężenie rynku pracy,
frekwencję uczniów, niższy poziom możliwości intelektualnych uczniów, brak wystarczającego zaangażowania pracodawców, brak bazy dydaktycznej.

Wnioski
Analiza problemu badawczego nr I Jak realizowane są praktyki u pracodawców
w opinii dyrektorów warszawskich i mazowieckich zespołów szkół zawodowych?
prezentuje się następująco. Na podstawie przeprowadzonych badań w dniu
3 października 2016 roku wśród 57 dyrektorów szkół zawodowych Warszawy
i województwa mazowieckiego należy podkreślić, że praktyki są realizowane
w większości (72%, 41 z 57 ogółem, z czego 74%, czyli 34 z 46 kobiet i 63,6%,
czyli 7 z 11 mężczyzn) na podstawie umów podpisanych z pracodawcami.
Stopień satysfakcji z jakości realizowanych przez uczniów praktyk u pracodawców większość dyrektorów szkół zawodowych (63%, czyli 36 z 57, z czego
65%, czyli 30 kobiet i 55%, czyli 6 mężczyzn) ocenia na poziomie średnim.
Wysoko realizowanie praktyk ocenia mała grupa respondentów (28%, czyli 16 z 57,
z czego 28%, czyli 13 kobiet i 27%, czyli 3 mężczyzn) natomiast na poziomie
niskim oceniło tylko 5% (czyli 3 osoby, z czego 4%, czyli 2 kobiety i 9%, czyli 1 mężczyzna). Bardzo ważne jest, że zdecydowana większość (87,7%, tj. 50 z 57, w tym
91%, tj. 42 z 46 kobiet i 73% 8 z 11 mężczyzn) dyrektorów stwierdza, że nie
zdarzyło się, aby pracodawcy oceniali praktyki przez pryzmat pokrycia kosztów
czy ewentualnych strat; tylko nieliczni potwierdzają ten fakt (7%, czyli 4 z 57,
502 w tym 4%, czyli 2 z 46 kobiet i 18%, czyli 2 z 11 mężczyzn).
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W przypadku realizacji obowiązującego wymiaru praktyk opinie dyrektorów są podzielone. Większość (52%, czyli 30 z 57, z czego 52%, czyli 24 kobiety
i 55%, czyli 6 mężczyzn) dyrektorów szkół ocenia wymiar realizowanych praktyk
jako wystarczający. Niemniej jednak na uwagę zwraca fakt, że jest duża grupa
dyrektorów (40%, czyli 23 z 57, z czego 41%, czyli 19 kobiet i 36%, czyli 4 mężczyzn), która jest przeciwnego zdania i ocenia wymiar realizowanych praktyk
jako niewystarczający.
Zdecydowana większość (88%, czyli 50 z 57, z czego 87%, czyli 41 kobiet
i 82% czyli 9 mężczyzn) dyrektorów szkół potwierdza kontrolę praktyk u pracodawcy na stanowisku pracy; tylko nieliczni (tj. 5%, czyli 3 z 57, z czego 4%, czyli
2 kobiety i 9%, czyli 1 mężczyzna) nie kontrolują praktyk; również nieliczni dyrektorzy, tj. 7%, czyli 4, nie udzieliło odpowiedzi (w tym 3 kobiety, tj. 7%, i 1 mężczyzna, tj. 9%).
Reasumując należy stwierdzić, że praktyki są realizowane przez większość
szkół na podstawie podpisanych umów. Stopień satysfakcji z jakości realizowanych przez uczniów praktyk u pracodawców większość dyrektorów szkół zawodowych ocenia na poziomie średnim. Istotne, że w opinii dyrektorów szkół
pracodawcy nie oceniają praktyk przez pryzmat pokrycia kosztów czy ewentualnych strat. Dyrektorzy mają podzielone zdanie na temat realizacji obowiązującego wymiaru praktyk, ponieważ duża grupa dyrektorów (40,4%, czyli 23 z 57,
z czego 41%, czyli 19 kobiet i 36%, czyli 4 mężczyzn) ocenia wymiar realizowanych praktyk za niewystarczający.
Analizę problemu badawczego nr II Jaki jest udział pracodawców w przygotowaniu uczniów do rynku pracy w opinii dyrektorów szkół zawodowych? ukazują
następujące wyniki badań. Opinia dyrektorów zespołów szkół zawodowych dotycząca stopnia współpracy pracodawców ze szkołami jest niezadowalająca.
Wskazują na to wyniki badań, w których 37% dyrektorów ocenia je w stopniu
wystarczającym, a 28% dyrektorów stwierdza, że są trudności z pozyskiwaniem
pracodawców. Z drugiej jednak strony należy podkreślić, że 31% dyrektorów
ocenia współpracę pracodawców ze szkołami w stopniu wysokim i bardzo wysokim. Mimo że nie jest to duża grupa dyrektorów, stanowi godny do naśladowania zwiastun dobrych praktyk. Ponadto należy podkreślić, że proporcje odpowiedzi
na to pytanie zarówno kobiet-dyrektorów, jak i mężczyzn-dyrektorów w obu
przypadkach są porównywalne.
Udział pracodawców w przygotowaniu młodzieży technikum do rynku pracy
zdaniem dyrektorów szkół polega przede wszystkim na: stworzeniu możliwości
realizacji praktyk (80,7%). Należy jednak zwrócić uwagę na bardzo ważną i nowoczesną formę współpracy, jaką są kosztowne dla pracodawcy: realizacja staży
w miejscu pracy (43,9%), tworzenie klas patronackich (29,8%), ufundowanie
stypendiów dla najzdolniejszych, dodatkowe szkolenia, wyposażenie pracowni
szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne. Ponadto jako ważne nieliczni dy- 503
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rektorzy wskazali na udział pracodawców w tworzeniu programów (12,2%)
oraz wyposażenie pracowni w nowoczesne oprogramowanie (10,5%).
Należy podkreślić, że proporcje odpowiedzi zarówno kobiet-dyrektorów,
jak i mężczyzn-dyrektorów również i w tym przypadku były porównywalne.
Udział pracodawców we współpracy ze szkołą zasadniczą w kontekście
przygotowania młodzieży do rynku pracy polega w opinii dyrektorów szkół na
możliwości realizacji zajęć praktycznych (47%), zatrudnianiu absolwentów
(29,8%), zatrudnianiu młodocianych (26%). Spośród wszystkich respondentów
jedna kobieta (2%) – dyrektor szkoły zasadniczej, wskazała na udział pracodawcy
w tworzeniu programów. W procesie kształcenia dla rynku pracy jest to bardzo
ważne, choć trudno nazwać zwiastunem, raczej przypadkiem incydentalnym.
Dyrektorzy za czynniki sprzyjające procesowi przygotowania do rynku pracy
na poziomie technika wskazują na: wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne,
dużą wiedzę praktyczną, możliwość rzeczywistego uczestniczenia w pracy w zakładach produkcyjnych, oferty pracy od pracodawców, zainteresowanie uczniów, rozwój
gospodarki, dobrze przygotowaną kadrę, rozwój rynku pracy, rozwój technologii,
pracownie komputerowe z nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem, współpracę
z uczelnią.
W czynnikach opóźniających proces przygotowania do rynku pracy w przypadku kształcenia na poziomie technika dyrektorzy wymieniają: zamknięcie się
pracodawców, kwalifikacje nauczycieli nie nadążają za rozwojem technologicznym,
zbyt wiele godzin czysto teoretycznych, trudność w organizacji praktyk, szybką
zmianę nowych technologii, niestabilne prawo oświatowe, brak dobrze przygotowanej kadry.
W czynnikach opóźniających proces przygotowania do rynku pracy w przypadku kształcenia na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej dyrektorzy wymieniają: różne zaniedbania środowiskowe, zbyt mało praktyki, niższy poziom
możliwości intelektualnych uczniów, brak wystarczającego zaangażowania pracodawców.
Dyrektorzy szkół zawodowych na poziomie technikum i zasadniczej szkoły
zawodowej wymieniają wspólne czynniki opóźniające proces przygotowania do
rynku pracy, tj.: brak właściwego wyposażenia, zawężenie rynku pracy, brak bazy
dydaktycznej, niską frekwencję uczniów, szybkie zmiany technologii.

Zakończenie
Reasumując, na podstawie przeprowadzonych badań wśród 57 dyrektorów warszawskich i mazowieckich Zespołów Szkół Zawodowych, którzy wzięli udział
w badaniu, trzeba stwierdzić, że do nierozwiązanych problemów szkolnictwa
504 zawodowego nadal należy sfera współpracy pracodawców ze szkołami. Pomimo
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istnienia systemowych rozwiązań formalno-prawnych rzeczywistość jest jednak
daleka od zamierzeń. Wśród różnorodnych form współpracy pracodawców ze
szkołami zawodowymi istotną rolę nadal odgrywają praktyki i realizacja zajęć
praktycznych. Potwierdzają to wypowiedzi badanych dyrektorów szkół zawodowych, którzy wskazują na trudności w pozyskiwaniu pracodawców oraz konieczność podniesienia jakości realizowanych praktyk. Wielostronność i różnorodność
współpracy oraz metodyczne kształcenie i doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych zwiększą niewątpliwie skuteczność i efektywność kształcenia
w zawodach zarówno w technikach, jak i na poziomie szkół zasadniczych.
Aktualne pozostaje stwierdzenie: „Z punktu widzenia efektywności wprowadzanych zmian strukturalnych, programowych i organizacyjnych niezbędne
wydaje się opracowanie pełnej mapy problemów kształcenia zawodowego. Powiązane relacjami przyczynowo-skutkowymi mogłyby tworzyć łańcuch – konstrukcję nośną reformy. Takie podejście umożliwiłoby identyfikację problemów
o znaczeniu strategicznym, od których, w sensie globalnym, zależy powodzenie
wszystkich innowacji – zgodnie z zasadą, iż łańcuch czy też konstrukcja są tak
silne i niezawodne, jak ich najsłabsze ogniwa”15.
W wielostronnych trudnościach kształcenia zawodowego w kontekście
współpracy z pracodawcami i zmian systemowych wskazywany jest przez dyrektorów problem finansowania szkolnictwa zawodowego, na który zwraca uwagę
Urszula Jeruszka: „Unowocześnienie szkolnego kształcenia zawodowego wymaga
stworzenia uwarunkowań prawnych promujących współpracę szkół z zakładami
pracy korzystną dla obu partnerów społecznych, wypracowania odpowiednich
mechanizmów, które pozwolą na skuteczne finansowanie tego kształcenia z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środków
prywatnych (pracodawców i uczestników kształcenia)”16.
Istotne problemy szkolnictwa zawodowego w kontekście obecnych zmian
obowiązujących od roku szkolnego 2017/2018 wymienia Franciszek Szlosek:
„Ostatecznie po analizie sytuacji szkolnictwa zawodowego w Polsce, z uwzględnieniem zmian jakie zostały dokonane w wyniku reformy systemu edukacyjnego
w 1999 roku, reformy w 2002 roku oraz istotnej korekty strukturalnej i programowej, systemu oświatowego w 2012 roku, można przyjąć, że do głównych,
wciąż aktualnych problemów systemu kształcenia zawodowego należy zaliczyć:
1) zbyt częstą zmienność tego systemu,
2) brak ścisłej współpracy z życiem gospodarczym,
15
S.M. Kwiatkowski, Kształcenie zawodowe – główne problemy i wyzwania, w: S.M. Kwiatkowski (red.), Kształcenie zawodowe. Rynek pracy. Pracodawcy, IBE, Warszawa 2000, s. 27.
16
U. Jeruszka, Oczekiwane zmiany metod i form kształcenia zawodowego, w: U. Jeruszka (red.),
Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwane kierunki
zmian, IPiSS, Warszawa 2012, s. 318–319.
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3) n
 ieustanny spadek liczby uczniów i szkół zawodowych w systemie edukacyjnym,
4) trudności w organizacji praktycznej nauki zawodu,
5) brak wdrożenia kształcenia modułowego w przygotowaniu do zawodu,
6) brak spójnego systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Jednak największym problemem kształcenia zawodowego w naszym kraju
jest brak dostosowania struktury tego kształcenia do potrzeb zmieniającego się
rynku pracy”17.
W kontekście zmian w systemie edukacji od roku szkolnego 2017/2018
Ryszard Gerlach wskazuje na rolę pracodawców, którzy poszukują pracowników
zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. „Zorientowanie edukacji zawodowej na
rynek pracy ułatwić może aktywne włączenie się pracodawców w proces programowania kształcenia, a także egzaminowania. Jesteśmy obecnie na progu reformy
edukacji w Polsce. Informacje płynące z Ministerstwa Edukacji Narodowej na
temat zmian w edukacji zawodowej pozwalają przypuszczać, że w tym właśnie
kierunku będą zmierzać zmiany. Trudno jednak ustosunkować się do tego zagadnienia, ponieważ przedstawiane propozycje są jeszcze zbyt ogólnikowe. Mieć
tylko można nadzieję, że rozwój edukacji zorientowanej na rynek pracy, która
dostępna będzie dla młodzieży z różnych środowisk i w której realizacji znaczącą
rolę odgrywać będą pracodawcy stanie się faktem. Będzie to z pożytkiem zarówno
dla młodych ludzi chcących uzyskać po raz pierwszy pracę, osób dorosłych chcących zmienić pracę, uzyskać zatrudnienie po okresie bezczynności zawodowej
oraz rozwijać się zawodowo i awansować. Dotyczy to także pracodawców poszukujących coraz częściej pracowników o odpowiednich do wymagań rynku
pracy kwalifikacjach i kompetencjach”18.
W kontekście obecnych zmian systemu edukacji, w tym szkolnictwa zawodowego od 2017/2018 roku aktualne pozostają refleksje Jeruszki: „Pojawia się
fundamentalne pytanie: czy przedstawione propozycje zmian w kształceniu zawodowym będą mogły być zrealizowane, czy ich wdrożenie umożliwią przygotowane przez resort edukacji i resort pracy rozwiązania merytoryczne i prawne,
mechanizmy wspierania i finansowania kształcenia zawodowego, zwłaszcza
w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu. Czas pokaże!”19.

17
F. Szlosek, Współczesne problemy kształcenia zawodowego w Polsce, „Meritum”, 2017, 1(44),
s. 7.

R. Gerlach, Edukacja zawodowa zorientowana na rynek pracy, „Problemy Profesjologii”,
2017, nr 1, s. 32–33.

18
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U. Jeruszka, Oczekiwane zmiany..., dz. cyt., s. 318–319.
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Uzasadnione jest zatem wprowadzone przez Stefana M. Kwiatkowskiego
pojęcie ciągłego monitorowania funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego. „Umożliwi to dokonywanie zmian ewolucyjnych, zmian wielostronnie umotywowanych, wreszcie zmian, których efekty podlegają prognozie”20.
Reasumując, niezależnie od kolejnych wprowadzanych reform należy podkreślić fakt, że współpraca szkół z pracodawcami jest nieodzownym elementem
kształcenia zawodowego. Niestety kwestia ta nadal stanowi poważny i bardzo
pilny problemem kształcenia zawodowego, czego potwierdzeniem są zaprezentowane w tym artykule wyniki badań.
„Zaangażowanie pracodawców w system edukacji zawodowej jest zatem
wartością bezdyskusyjną, jednak w aktualnej niepewnej rzeczywistości ekonomicznej dla wielu firm może okazać się ono ryzykowne”21. Strategiczne myślenie, rozwiązania zachęcające i inspirujące pracodawców do zaangażowanego
działania na rzecz szkół zawodowych, świadomość konieczności uczestnictwa
w procesie kształcenia przyszłych pracowników jest wciąż wyzwaniem nie tylko
dla środowiska edukacyjnego, lecz także dla gospodarki.
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POTRZEBY WSPÓŁCZESNYCH
NAUCZYCIELI W ROZWOJU
ZAWODOWYM
Wprowadzenie
Potrzeba rozwoju nauczyciela wiąże się ze zmianami społecznymi, kulturowymi,
ekonomicznymi i technologicznymi, dokonującymi się na przełomie XX i XXI wieku,
które ulegają akceleracji i globalizacji na skalę wcześniej niespotykaną. Wskazują
one na proces wyodrębniania się specyficznych warunków funkcjonowania jednostki, określanych między innymi jako: ponowoczesność, płynna nowoczesność
(Zygmunt Bauman), późna nowoczesność (Anthony Giddens), społeczeństwo
ryzyka (Urlich Beck), społeczeństwo postkapitalistyczne (Peter Drucker), społeczeństwo sieci (Manuel Castells). Zmiany te determinują szereg nowych wyzwań
dla człowieka, który powinien rozumieć mechanizmy i specyfikę dokonujących
się przeobrażeń, podążać za zmianą, by nie ulec wykluczeniu, nie poddać się
manipulacji, działać refleksyjnie, dokonywać mądrych wyborów oraz świadomie i odpowiedzialnie konstruować własną tożsamość i biografię.
Dokonujące się zmiany wpływają również na funkcjonowanie szkoły, stawiając przed nauczycielem nowe wyzwania i zadania w zakresie rozwoju zawodowego. Rysują konieczność nowego spojrzenia na uwarunkowania pracy
nauczyciela, jego funkcje i zadania, kompetencje zawodowe, osobowość i doskonalenie. Kierują uwagę na przygotowanie nauczyciela do pracy w komplikującej
się rzeczywistości społecznej i rzetelne wypełnianie zmieniających się zadań zawodowych, wśród których coraz większej wagi nabiera przygotowanie osób
uczących się do odpowiedzialnego funkcjonowania w zmieniającym się świecie. 511
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Efektem całożyciowej, interdyscyplinarnej i transdycyplinarnej edukacji staje się
nabywanie i rozwijanie przez uczące się podmioty kompetencji przyszłości.
Kompetencje te są wskaźnikiem harmonijnego i optymalnego rozwoju jednostki,
zdolności obiektywnej oceny swojej sytuacji, planowania własnej przyszłości
i wzięcia za nią odpowiedzialności.
Kompetencje przyszłości, jako kluczowe dla rozwoju człowieka, zostały
scharakteryzowane między innymi przez dwóch niemieckich badaczy – Geralda
de Haana i Marco Rieckmanna. Gerald de Haan wśród tych kompetencji wymienia: myślenie antycypacyjne, pracę interdyscyplinarną, kosmopolityczne postrzeganie i zmianę perspektyw, pracę z niekompletnymi i kompleksowymi
informacjami, uczestnictwo, współpracę (kooperację), kompetentne postępowanie z dylematami decyzyjnymi, samomotywację i motywowanie innych, refleksję
nad indywidualnymi i kulturowymi modelami, działanie etyczne, zdolność do
empatii i solidarności1. Podobne kompetencje przyszłości wskazuje Marco Rieckmann, eksponując – obok wyróżnionych przez de Haana – również nowe wymiary
kompetencji, takie jak: działanie sprawiedliwe i ekologiczne, empatia i zmiana
perspektywy, komunikacja i kompetentne korzystanie z mediów, planowanie
i realizowanie innowacji, ewaluacja, tolerancja dla niejednoznaczności i frustracji2. Posiadanie tych kompetencji jest warunkiem harmonijnego rozwoju
człowieka, a przez to – zrównoważonego rozwoju społeczności, społeczeństw,
narodów i środowisk życia.

Rozwój zawodowy nauczyciela
Konieczność kształcenia kompetencji przyszłości w procesie edukacji skłania nauczycieli do ciągłego doskonalenia własnych kompetencji oraz zdobywania nowych w ramach rozwoju zawodowego. Kompetencje nauczyciela są rezultatem
jego uczenia się i rozumiane są jako funkcja interakcji wiedzy, umiejętności,
dyspozycji i postaw niezbędnych do skutecznej realizacji zadań edukacyjnych.
G. de Haan, Guide: Education for Sustainable Development at Secondary Level. Justifications,
Competences, Learning Opportunities. Compiled by the Transfer-21 Programme’s ‘Quality and
Competences’ working group, Berlin 2007; G. de Haan, The BLK 21’ programme in Germany: a Gestaltungskompetenz-based model for education for sustainable development, „Environmental
Education Research”, 2007, nr 12/1; G. de Haan, The Development of ESD-Related Competencies
in Supportive Institutional Frameworks, „International Review of Education”, 2010, nr 56(2–3),
s. 315–328.
1

M. Rieckmann, Future-oriented higher education: Which key competencies should be fostered
through university teaching and learning?, „Futures”, 2010, nr 44(2); M. Rieckmann, Key Competencies for a Sustainable Development of the World Society. Results of a Delphi Study in Europe
and Latin America, „GAIA”, 2011, nr 20(1).
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Są podstawą podmiotowego zaangażowania w świat3. Związane są z samoświadomością osobową nauczyciela i poczuciem zawodowej wartości. Stanowią
istotny warunek krytycznej refleksji oraz samodzielnej postawy wobec uczniów
i rzeczywistości edukacyjnej. Są również warunkiem aktywnego uczestnictwa
nauczyciela w zmianach i odważnego ich kreowania. Powinny zatem być ustawicznie doskonalone w procesie rozwoju zawodowego, z zachowaniem równowagi między kompetencjami przedmiotowymi, pedagogicznymi i własnym
rozwojem osobowym.
W literaturze naukowej istnieje wiele definicji rozwoju zawodowego, prowadzącego zazwyczaj do mistrzostwa w wykonywaniu zadań zawodowych4.
Rozwój ten jest cechą każdego nauczyciela i może przebiegać na różnych poziomach, traktowanych jako interaktywne fazy: (1) nowicjusz; (2) zaawansowany
początkujący; (3) kompetentny nauczyciel; (4) biegły nauczyciel; (5) ekspert5.
Na rozwój zawodowy nauczyciela składają się wszystkie doświadczenia, związane
z naturalnym uczeniem się oraz świadome i planowane działania, które mają
przynieść korzyści nauczycielowi, grupie zawodowej lub szkole oraz podnieść
jakość nauczania. Jest to proces prowadzący do zmiany moralnych celów nauczania, dzięki któremu nauczyciele nabywają i krytycznie rozwijają swoją wiedzę,
umiejętności i inteligencję emocjonalną, niezbędne do profesjonalnych przemyśleń,
planowania i organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz współpracy
z innymi nauczycielami i środowiskiem lokalnym na każdym etapie rozwoju6.
Rozwój ten obrazuje dążenie nauczyciela do refleksyjnego doświadczenia praktycznego, którego rezultatem jest konieczność modyfikacji przekonań i poglądów
dotyczących między innymi oceny własnej pracy. Jest procesem przynoszącym
wzrost autonomii nauczyciela.
Ze względu na znaczenie rozwoju zawodowego nauczyciela w dążeniu do
osiągania mistrzostwa i profesjonalizmu, a także podniesienia jakości funkcjonowania szkoły i efektywności kształcenia, podjęto badania przebiegu tego procesu oraz zaangażowania nauczycieli we własny rozwój zawodowy.

J. Szempruch, Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013, s. 102–103.

3

Por. C. Day, Rozwój zawodowy nauczyciela, GWP, Gdańsk 2004; H. Kwiatkowska, Pedeutologia, WAiP, Warszawa 2001; Mistrzostwo pedagogiczne, I.A. Zjaziun (red.), Wydawnictwo ITE
PiB, Radom 2005; R. Harre, A Theory for Individual Psychology, Basil Blackwell, Oxford 1983;
C. Banach, Polska szkoła i system edukacji – przemiany i perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999 i in.

4

5

C. Day, Rozwój zawodowy nauczyciela, dz. cyt., s. 85.

6

Tamże, s. 21.
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Z badań nad potrzebami rozwoju zawodowego
nauczycieli
W badaniach, realizowanych latach 2010–2012, wzięło udział 315 nauczycieli
szkół gimnazjalnych, sześciu dyrektorów i sześciu pedagogów szkolnych. Przeprowadzono diagnozę poziomu funkcjonowania nauczycieli w zakresie kompetencji zawodowych i dojrzałości osobowościowej, potrzeb doskonalenia w tym
zakresie i podejmowanych przez nauczycieli form doskonalenia zawodowego,
jako przejawu zaangażowania we własny rozwój. Analizowano również źródła
wsparcia nauczycieli w rozwoju zawodowym. W celu zgromadzenia materiału
empirycznego zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem
ankiety dla nauczycieli, kwestionariuszy „Charakterystyka funkcjonowania profesjonalnego w zakresie kompetencji zawodowych i dojrzałości osobowościowej” i „Zapotrzebowanie na rozwój profesjonalny” oraz wywiadów z losowo
wybranymi nauczycielami, dyrektorami gimnazjów oraz pedagogami szkolnymi.
Badania zostały przeprowadzone na terenie województwa świętokrzyskiego
i lubelskiego. Respondenci stanowili zróżnicowaną próbę badawczą, co umożliwiło dokonanie wielokierunkowych i wielopłaszczyznowych analiz uzyskanego
materiału empirycznego. Prezentowane wyniki są częścią szerszego projektu
badawczego7.
Ważnym elementem przyjętej procedury badawczej było oszacowanie ogólnego poziomu funkcjonowania zawodowego badanych nauczycieli, by na tej
podstawie określić ich potrzeby doskonalenia zawodowego – rysunek 1.
Wyniki badań ujawniły, że wśród respondentów liczna grupa przejawia
niższy od przeciętnego ogólny poziom funkcjonowania zawodowego (40,9%).
Najbliżej osiągnięcia mistrzostwa w zawodzie było prawie 23% nauczycieli. Na
analizowany poziom funkcjonowania zawodowego składa się dojrzałość osobowościowa i kompetencje zawodowe.
W badaniach przyjęto, że dojrzałość osobowościowa nauczyciela będzie
przejawiała się między innymi: (1) pozytywnym nastawieniem nauczyciela do
siebie, rozumianym jako akceptacja siebie takim, jakim się jest – z własnymi
ograniczeniami i możliwościami; (2) wzrostem i rozwojem, określanym jako
dążenie do samorealizacji, oraz stawianie sobie odległych i konstruktywnych
celów; (3) autonomią, definiowaną jako względna niezależność od innych ludzi
i umiejętnością kierowania się w życiu własnymi wewnętrznymi standardami;
(4) adekwatnym spostrzeganiem rzeczywistości, polegającym na umiejętności
konfrontowania własnych spostrzeżeń i ocen z nowymi faktami oraz zmieniania
7

J. Synal, J. Szempruch, Od zapału do wypalenia? Funkcjonowanie nauczycieli w codzienności

514 szkolnej, Wydawnictwo UJK, Kielce 2017.

POTRZEBY WSPÓŁCZESNYCH NAUCZYCIELI...

w efekcie swoich poglądów; (5) kompetencją w działaniu, rozumianą przede
wszystkim jako wywiązywanie się z pełnionych ról społecznych, oraz pozytywnymi relacjami interpersonalnymi, polegającymi na partnerskiej wymianie
wzajemnego zrozumienia, szacunku, pozytywnych emocji. Odnosząc się do wymienionych przejawów dojrzałości osobowościowej, badani nauczyciele szkół
ponadgimnazjalnych dokonali samooceny ich nasilenia – rysunek 2.
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Poziom dojrzałości osobowościowej i kompetencji zawodowych nauczycieli
Źródło: opracowanie własne.
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Analiza poziomu dojrzałości osobowościowej wykazała, że grupa 40,3%
respondentów charakteryzuje się niższym od przeciętnego poziomem funkcjonowania profesjonalnego w tym zakresie, co może wskazywać na ich niedostatecznie ukształtowaną tożsamość zawodową oraz działanie zewnątrzsterowne.
Zaledwie co piąty nauczyciel prezentował wysoki lub bardzo wysoki poziom tej
cechy. O nich można powiedzieć, że są świadomi zarówno swych możliwości,
jak i ograniczeń, nie ustają w dążeniu do samorealizacji oraz nie mają problemów ze stawianiem sobie konstruktywnych i odległych celów. Wśród komponentów składających się na dojrzałość osobowościową badani dokonali najwyższej
samooceny odnośnie do pozytywnych relacji interpersonalnych oraz wywiązywania się z pełnionych ról społecznych, najsłabszą zaś stroną badanych okazało
się pozytywne nastawienie wobec siebie.
Kwestia dojrzałości osobowej nauczyciela nabiera szczególnego znaczenia
w związku z aksjologicznym charakterem rozwoju i wychowania. Osobowość
nauczyciela w połączeniu ze specyficznymi umiejętnościami psychopedagogicznymi stwarzają warunki rozwojowe prowadzące do rezultatów ważnych i wartościowych dla jednostki i społeczeństwa.
Również analiza kompetencji zawodowych ujawniła, że bardzo liczna
grupa respondentów (prawie 40%) charakteryzuje się niższym od przeciętnego
poziomem funkcjonowania profesjonalnego w tym zakresie, co może oznaczać
niewystarczające przygotowanie do pełnienia funkcji nauczyciela. Niewielki odsetek respondentów (zaledwie 3,2%) cechuje biegłość posługiwania się posiadaną
wiedzą profesjonalną i umiejętnościami niezbędnymi w zawodzie nauczyciela.
Analiza kompetencji składowych wykazała, że za najmocniejszą stronę badanych można uznać kompetencje pragmatyczne i interpretacyjno-komunikacyjne,
najsłabiej zaś rozwinięte są kompetencje współdziałania oraz informatyczno-medialne. Jest to niepokojące, ponieważ prospołeczna postawa i umiejętność
podejmowania współpracy z innymi podmiotami edukacyjnymi, a także umiejętność posługiwania się współczesną technologią informacyjną, stanowią niezbędny
element warsztatu pracy nauczyciela-profesjonalisty i należą do wskazywanych
wcześniej kompetencji przyszłości. Ponadto złożoność problemów, jakie stają
przed nauczycielem zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym
sprawia, że oczekujemy od niego określonych cech osobowości i umiejętności
charakteryzujących przywódców – osoby potrafiące skutecznie realizować plany
we współpracy z innymi8.
Przejawem funkcjonowania nauczycieli w zawodzie jest również potrzeba
podejmowania doskonalenia. Analiza ogólnego poziomu potrzeb nauczycieli
S.M. Kwiatkowski, Miejsce i rola przywództwa w edukacji, w: S.M. Kwiatkowski, J.M. Michalak (red.), Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
Warszawa 2000, s. 13–15.
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w rozwoju zawodowym wykazała, że największy odsetek badanych charakteryzuje się przeciętnym poziomem tej cechy (rysunek 3).
60,0

50,0

48,2

40,0

43,8

30,0
23,2

19,7

20,0

21,0

13,3
10,0

0,0

18,4

12,4

0,0
bardzo niski

niski

przeciętny

wysoki

0,0

bardzo wysoki

poziom zapotrzebowania na rozwój dojrzałości osobowościowej
poziom zapotrzebowania na doskonalenie kompetencji zawodowych

RY S U N E K 3
Potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego
Źródło: opracowanie własne.

Nie zidentyfikowano osób o bardzo wysokim poziomie potrzeby rozwoju.
Na otrzymany wynik złożyły się wyniki cząstkowe, uzyskane przez badanych
nauczycieli w dwóch obszarach: dojrzałości osobowościowej oraz kompetencji
zawodowych. W obu przypadkach dominujący okazał się poziom przeciętny.
Największe zapotrzebowanie na doskonalenie atutów osobistych respondenci przejawiają względem pozytywnych relacji interpersonalnych oraz pozytywnego nastawienia do siebie, a w zakresie kompetencji największa potrzeba
doskonalenia dotyczy kompetencji współdziałania oraz pragmatycznych.
W toku badań sprawdzono również, jak deklarowane potrzeby doskonalenia mają się do rzeczywistości, tj. ilu nauczycieli podjęło w ciągu ostatnich
trzech lat doskonalenie zawodowe i jakie przybierało ono formy – rysunek 4.
Okazało się, że 80% respondentów uczestniczyło w różnorodnych formach
doskonalenia zawodowego, spośród których najczęściej wybierali oni szkolenia
i kursy. Najrzadziej nauczyciele podejmowali doskonalenie zawodowe w ramach
studiów podyplomowych. Interesowali się między innymi takimi zagadnieniami
jak: ewaluacja pracy szkoły, specjalne potrzeby edukacyjne, profilaktyka i promocja zdrowia, organizacja i metodyka pracy. Na udział w rozwoju zawodowym,
poświęconym określonemu zagadnieniu, mają wpływ nie tylko zainteresowania 517
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i potrzeby samych nauczycieli, lecz także potrzeby szkoły i oferta tematyczna,
do której mają dostęp. Nauczyciele na ogół dość wysoko ocenili przydatność
poszczególnych zagadnień. Spośród respondentów, którzy podjęli doskonalenie
zawodowe, ponad połowa kierowała się chęcią podniesienia kwalifikacji oraz
możliwością zdobycia nowej wiedzy i umiejętności (53,4%). Również znaczący
odsetek badanych za motyw podjęcia doskonalenia uznał szlifowanie własnego
warsztatu pracy, podniesienie atrakcyjności prowadzonych lekcji oraz poprawienie efektywności własnych działań (42,3%). Potrzebą rozwoju osobistego kierowało się 27,9% badanych, co piąty zaś respondent zdecydował o doskonaleniu
zawodowym, aby sprostać odgórnie postawionym wymogom. Chęć doskonalenia posiadanych kompetencji jako czynnik determinujący podjęcie doskonalenia
profesjonalnego przyświecała 15,9% nauczycieli. Wśród motywów realizacji założeń samorozwoju badani najrzadziej wymieniali zdobycie kolejnego stopnia
awansu zawodowego – 7,2% (wiąże się to niewątpliwie z tym , że ponad połowę
próby stanowili nauczyciele dyplomowani, którzy osiągnęli najwyższy szczebel
kariery zawodowej) oraz obowiązek, tj. kursy, szkolenia, warsztaty były organizowane w szkole i obligatoryjne dla wszystkich nauczycieli (4,3%).
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RY S U N E K 4
Formy i treści doskonalenia nauczycieli
Źródło: opracowanie własne.
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rowało swój udział w kursach/warsztatach oraz w konferencjach. W przypadku
nauczycieli polskich gimnazjów 81% brało udział w kursach (dla porównania
w krajach TALIS 71%), 52% w konferencjach (TALIS 44%), 41% w sieci współpracy (TALIS 37%), 45% w mentoringu, hospitacjach, coachingu (TALIS 30%),
38% w indywidualnych lub wspólnych badaniach (31%)9.

Wsparcie nauczycieli w rozwoju zawodowym
W podjętych badaniach analizowano również wsparcie nauczycieli w rozwoju
zawodowym. Skoncentrowano się na określeniu źródeł i częstotliwości wsparcia. Badani nauczyciele doświadczali wsparcia w rozwoju zawodowym świadczonego przez różne osoby (tabela 1).
TA B E L A 1
Źródła wsparcia nauczycieli w rozwoju zawodowym i częstotliwość korzystania
z danego źródła wsparcia
Częstotliwość korzystania z danego źródła wsparcia
Źródła wsparcia

nigdy

rzadko

często

bardzo
często

zawsze

L

L

L

%

L

%

L

L

%

Rodzina własna

8

2,5

28

8,9

85

315

100,0

Przyjaciele

3

1,0

63

20,0 132 41,9 84 26,7

33

10,5

315

100,0

Koledzy, znajomi

10

3,2

111 35,3 141 44,8 43 13,7

10

3,2

315

100,0

Uczniowie

58

18,4 165 52,4

77

24,4 12

3,8

3

1,0

315

100,0

Rodzice uczniów

38

12,1 186 59,1

75

23,8 13

4,1

3

1,0

315

100,0

Współpracownicy

4

1,3

80

25,4 171 54,3 46 14,6

14

4,4

315

100,0

Dyrektor

14

4,4

93

29,5 132 41,9 48 15,3

28

8,9

315

100,0

Pedagog szkolny

76

24,7

92

29,9

82

26,6 39 12,7

19

6,2

308* 100,0

Psycholog szkolny 200 69,9

51

17,8

20

7,0

11

3,9

4

1,4

286* 100,0

57

20,8

6

2,2

2

0,7

0

0,0

274* 100,0

Profesjonalne
grupy wsparcia

209 76,3

%

%

%

ogółem

27,0 59 18,7 135 42,9

*Suma odpowiedzi jest inna niż 315, ponieważ nie wszyscy respondenci określili częstotliwość
korzystania z pomocy pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego oraz profesjonalnych grup wsparcia.
Źródło: opracowanie własne.

Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013.
Raport z badania, IBE, Warszawa 2014, s. 34.
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Najczęstsze źródło wsparcia w rozwoju zawodowym stanowi rodzina, przyjaciele i współpracownicy (odpowiednio 88,6%, 79,1% i 73,3% odpowiedzi często,
bardzo często i zawsze). Z pomocy rodziny częściej korzystają kobiety (92,1% odpowiedzi często, bardzo często i zawsze) niż mężczyźni (70,6% odpowiedzi często,
bardzo często i zawsze), przy czym 45,5% nauczycielek i 29,4% nauczycieli zawsze poszukuje wsparcia w rodzinie. Po pomoc do kolegów i koleżanek z pracy
częściej zwracają się kobiety niż mężczyźni – odpowiednio 76,1% i 58,8% odpowiedzi często, bardzo często i zawsze.
W wypełnianiu zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz
w doskonaleniu zawodowym ważnym źródłem wsparcia dla nauczycieli powinien być dyrektor placówki. I tak w kryzysowych sytuacjach zawodowych wielu
nauczycieli gimnazjów nie waha się prosić go o pomoc (66,1% wskazań często,
bardzo często i/lub zawsze). W ogóle lub rzadko z takiego źródła wsparcia korzysta więcej niż co trzeci respondent. Mniej niż połowa badanych respondentów
w stresowych sytuacjach zawodowych udaje się po poradę i wsparcie do pedagoga szkolnego. Najrzadziej respondenci korzystają z pomocy profesjonalnych
grup wsparcia oraz psychologa (odpowiedzi rzadko lub nigdy udzieliło odpowiednio 97,1% i 87,7%). Być może sytuacja ta jest związana z faktem, że w niewielu
szkołach jest zatrudniony psycholog na etacie lub jego części (psycholog był
zatrudniony jedynie w dwóch gimnazjach, na terenie których prowadzono badania). Ponadto z przeprowadzonych wywiadów wynika, że badani nauczyciele
niechętnie korzystają z tej formy wsparcia, gdyż wciąż w mentalności społecznej
pokutuje przekonanie, że profesjonalna pomoc psychologiczna jest ostatecznym
rozwiązaniem, zarezerwowanym dla „bardzo poważnych przypadków”.
Okazuje się więc, że szkoła jako instytucja społecznego kształcenia i wychowania nie zawsze zapewnia nauczycielom odpowiednie warunki rozwoju
zawodowego. Poprawa tej sytuacji wymaga większego zaangażowania dyrektora
szkoły – jako lidera sieci powiązań pedagogicznych – w okazywanie nauczycielom autentycznego zainteresowania i życzliwości, umiejętnego skupiania ich
wokół siebie oraz inspirowania do rozwoju i do osiągania ponadprzeciętnych
rezultatów, które mają znaczenie w kształtowaniu tożsamości zawodowej.

Konkluzje
Zmiany społeczne i edukacyjne wymagają ustawicznego rozwoju zawodowego
nauczycieli. Wyniki badań ujawniły, że wśród badanych dominują nauczyciele
o niższym od przeciętnego ogólnym poziomie funkcjonowania zawodowego
w obszarach kompetencji zawodowych i dojrzałości osobowościowej. Wskazane
obszary funkcjonowania zawodowego u większości respondentów wymagają
520 doskonalenia. Stąd też za przejawy profesjonalnego funkcjonowania w zawo-
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dzie uznano świadomość nauczycieli dotyczącą własnych ograniczeń oraz potrzebę podejmowania doskonalenia.
Analiza ogólnego poziomu potrzeb doskonalenia wykazała, że największy
odsetek badanych cechuje się przeciętnym poziomem tej cechy. Wysoki poziom
potrzeby rozwoju zawodowego najczęściej charakteryzuje nauczycieli o bardzo
wysokim lub wysokim poziomie funkcjonowania zawodowego. Stwierdzono ponadto, że im wyższy poziom funkcjonowania zawodowego badanych nauczycieli,
tym wyższy poziom ich potrzeby rozwoju w tym zakresie. Optymistyczne wydaje
się, że nauczyciele, którzy z powodzeniem realizują zadania zawodowe, są nastawieni na permanentny rozwój, niepokojące zaś, iż badani, którzy nie osiągają
choćby przeciętnego poziomu tego funkcjonowania, raczej nie odczuwają potrzeby działań doskonalących w tym zakresie lub odczuwają je w niewielkim
stopniu.
O mistrzostwie w zawodzie świadczy nie tylko świadomość własnych braków, lecz także podejmowanie działań zmieniających ten stan. W toku badań
sprawdzono również, jak deklaracje potrzeby rozwoju zawodowego mają się do
rzeczywistości, tj. ilu nauczycieli podjęło w ciągu ostatnich trzech lat doskonalenie zawodowe i jakie przybierało ono formy. Okazało się, że większość respondentów w tym czasie inwestowała w samorozwój, uczestnicząc w różnorodnych
formach doskonalenia zawodowego. Wobec koncepcji rozwoju ustawicznego,
będącego integralną częścią nauczycielskiej profesji, uzyskany obraz wpisuje się
w jego konwencję, ukazując nauczyciela, który dąży do samorozwoju, podejmując w tym kierunku właściwe kroki. Wykazano, że nauczyciele aktywni w tym
obszarze charakteryzują się wyższym poziomem funkcjonowania zawodowego
niż badani, którzy nie doskonalą się zawodowo.
Badani nauczyciele są świadomi, że w sytuacjach zawodowych warto wykorzystać zasoby w postaci wsparcia społecznego i chętnie z tego korzystają.
Szczególnie często korzystają z porad rodziny oraz przyjaciół. Wciąż niedostateczna liczba nauczycieli korzysta z profesjonalnej pomocy pedagogów i psychologów szkolnych oraz grup wsparcia, zatem rysuje się potrzeba zapewnienia
w szkole lepszych warunków do ich wsparcia w procesie rozwoju zawodowego.
Warto również podjąć rozwiązania wzmacniające rozwój zawodowy nauczycieli, które powinny obejmować działania dotyczące:
– kształcenia przyszłych nauczycieli, związane między innymi z umiejętnością identyfikacji potrzeb doskonalenia, organizacją tego procesu, prowadzeniem autoewaluacji, badaniami w działaniu, kreowaniem wizerunku
nauczyciela jako osoby uczącej się przez całe życie;
– wzmocnienia rozwiązań szkolnych w zakresie wsparcia nauczycieli w wykonywaniu obowiązków zawodowych;
–p
 romowania w szkole współpracy między nauczycielami w realizacji
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– tworzenia sieci współpracy i samokształcenia dających możliwość wymiany
doświadczeń, nawiązania długotrwałych zawodowych relacji opartych na
samoorganizacji i swobodzie działania, analizie dobrych praktyk, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzania kompetencji;
– uwzględniania w podziale środków na rozwój zawodowy nauczycieli
zarówno działań doraźnych, jak i długoterminowych
Rozwiązania te powinny mieć charakter integralny i obejmować swym zasięgiem szeroko rozumiane środowisko funkcjonowania nauczycieli.
BIBLIOGRAFIA
Banach C., Polska szkoła i system edukacji – przemiany i perspektywy, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 1999.
Day C., Rozwój zawodowy nauczyciela, GWP, Gdańsk 2004.
Haan G. de, Guide: Education for Sustainable Development at Secondary Level. Justifications,
Competences, Learning Opportunities. Compiled by the Transfer-21 Programme’s ‘Quality
and Competences’ working group, Berlin 2007.
Haan G. de, The BLK 21’ programme in Germany: a Gestaltungskompetenz-based model for education for sustainable development, „Environmental Education Research”, 2007, nr 12/1.
Haan G. de, The Development of ESD-Related Competencies in Supportive Institutional Frameworks, „International Review of Education”, 2010, nr 56(2–3).
Harre R., A Theory for Individual Psychology, Basil Blackwell, Oxford 1983.
Kwiatkowska H., Pedeutologia, WAiP, Warszawa 2001.
Kwiatkowski S.M., Miejsce i rola przywództwa w edukacji, w: S.M. Kwiatkowski, J.M. Michalak
(red.), Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
Warszawa 2000.
Mistrzostwo pedagogiczne, I.A. Zjaziun (red.), Wydawnictwo ITE–PIB, Radom 2005.
Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013,
Raport z badania, IBE, Warszawa 2014.
Rieckmann M., Future-oriented higher education: Which key competencies should be fostered
through university teaching and learning?, „Futures”, 2010, nr 44(2).
Rieckmann M., Key Competencies for a Sustainable Development of the World Society. Results of
a Delphi Study in Europe and Latin America, „GAIA”, 2011, nr 20(1).
Synal J., Szempruch J., Od zapału do wypalenia? Funkcjonowanie nauczycieli w codzienności
szkolnej, Wydawnictwo UJK, Kielce 2017.
Szempruch J., Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Oficyna Wydawnicza Impuls,
Kraków 2013.

522

DR JOANNA MICHALAK-DAWIDZIUK
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

STRES W PRACY NAUCZYCIELA
A JEGO DIALOGICZNE RELACJE
Z UCZNIEM
Wstęp
Współczesny człowiek funkcjonuje w sytuacji permanentnej zmiany społecznej.
„Zmiana społeczna jest rozumiana jako różnica między stanem tego samego
systemu społecznego w dwóch różnych momentach. Oznacza więc przejście od
jednego stanu systemu do drugiego”1. Każda zmiana − zarówno pozytywna, jak
i negatywna − powoduje w jednostce traumę. Zmiana, będąca cechą charakterystyczną współczesnego świata powoduje, że jednostka funkcjonuje w sytuacji
stałej niepewności. „Niepewność dotycząca przyszłości w czasach ponowoczesnych staje się trwałym elementem życia. Podobnie jak dziś nie można zagwarantować trwałego i stabilnego miejsca pracy, nie ma dawnej pewności co do
utrzymywania się koniunktur gospodarczych, trwałości rodziny, niezawodności
kolegów i przyjaciół, pozostawania przez lata w zdrowiu. Świat jest w ciągłym
ruchu, w wirze nieustannych zmian, raptownych zwrotów, redefiniowania znaczeń. Zygmunt Bauman określa to płynną nowoczesnością, której istota powoduje, że jesteśmy jakby w ciągłej podróży, nieustannie poszukując drogowskazów,
których jest za mało, a w dodatku ich oznaczenia bywają zawodne”2.
J. Szempruch, Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2013, s. 292.

1

2
M.J. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013, s. 119.
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Toczący się proces zmian ma wpływ na funkcjonowanie szkoły. Od 1999 roku
wdrażane są w Polsce kolejne reformy systemu edukacji, których zadaniem jest
dostosowywanie kształcenia i wychowania do wyzwań, jakie niesie współczesny
świat. Reforma, wprowadzona w 1999 roku, dotyczyła wszystkich obszarów
funkcjonowania systemu edukacji, to jest struktury systemu oświaty, planów i programów kształcenia, metod nauczania, systemów egzaminów uczniów, awansu
zawodowego nauczycieli, systemu doskonalenia nauczycieli, nadzoru pedagogicznego. Kolejne reformy systemu oświaty dotyczyły między innymi wydłużenia
okresów ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego, reaktywowania
szkolnictwa zawodowego.
Od 1 września 2017 roku wdrażana jest reforma systemu edukacji, która między innymi ponownie zmienia strukturę systemu edukacji. W dużym stopniu następuje powrót do struktury systemu edukacji obowiązującej przed 1999 rokiem.

Dialog jako wartość w relacji nauczyciel–uczeń
Współczesna szkoła oparta jest na partnerskich relacjach nauczyciel−uczeń,
których podstawą jest dialog. Postawa nauczyciela wobec ucznia może stanowić
zarówno zaproszenie do dialogu, jak i dystans, zamykający drogę do dialogu.
„Dialogu nie można dać, ani zadać, to pożądana, osobista postawa, to dojrzałość
i wielka potrzeba osobistej refleksji nad obiema uczestniczącymi w nim stronami.
To też odwaga mówienia o własnych sukcesach i porażkach”.
Budowanie relacji dialogicznych z uczniem jest procesem wymagającym od
nauczyciela zaangażowania, czasu i cierpliwości.
„Dialog nie jest metodą instrumentalną, służącą osiąganiu określonych
efektów (np. wychowawczych), nie jest również grą, zakładającą uprzednio wyreżyserowany układ ról i sytuacji, samo pojęcie dialogu nie jest wolne od ryzyka,
ponieważ nie wszystko da się przewidzieć, dialogowanie nie jest aktem, lecz
procesem, a jego celem nie jest «uzgodnienie» czy rezygnacja z odmienności,
dialog nie jest krytyką lecz poszukiwaniem, dialogu nie można «zorganizować»,
w dialogu nie zakłada się wyeliminowania błądzenia”3.
Zatem dialog wymaga głębokiej refleksji nauczyciela nad procesem budowania relacji z każdym uczniem, a także wnikliwej obserwacji i analizy, bowiem
„[…] nie ma specjalistów od dialogu, a więc nie można być pouczanym, podlegać
instrukcjom, dialog to równość szans dialogujących stron”4. Partnerskie relacje
Zob. M. Reut, Pytanie – nauczanie problemowe – dialog, w: J. Rutkowiak (red.), Pytanie,
dialog, wychowanie, WN PWN, Warszawa 1992, s. 155–201.
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z uczniem oparte na dialogu stanowią ważną wartość w procesie edukacyjno-wychowawczym. „Dialog to niewątpliwie wartość sama w sobie, forma likwidowania konfliktów wychowawczych za pomocą wymiany zdań przez dwie strony”5.
Dialog to także „[…] proces dochodzenia nie tylko do konsensusu, ale i do
prawdy”6, tak ważnej w procesie edukacyjno-wychowawczym. Zatem dialog jest
bardzo ważnym elementem procesu edukacyjno-wychowawczego. Jednak może
być postrzegany przez jego uczestników w różny sposób. Dialog poprzez zadanie uczniowi pytania: czy odrobiłeś lekcję? i oczekiwanie na krótką odpowiedź:
tak lub nie oraz dialog, któremu towarzyszy empatia, deklaracja chęci zrozumienia przyczyn tego stanu rzeczy, a zatem: dlaczego nie odrobiłeś lekcji? i oczekiwanie, połączone z otwartością nauczyciela na wyjaśnienie przez ucznia przyczyn
zaistniałej sytuacji.
Przytoczony przykład stanowi uproszczoną formą ukazania różnicy w jakości
dialogu. Jego jakość ma poważny wpływ na proces edukacyjno-wychowawczy
i stanowi o wartości relacji dialogicznej między nauczycielem i uczniem.
Zatem otwartość, zaufanie, przestrzeń na odmienność poglądów, umiejętność słuchania są czynnikami nieodzownymi w procesie budowania dialogu.
Różnice w podejściu do dialogu prezentują między innymi poglądy Andrzeja
Przyłębskiego i Janusza Mastalskiego. Według Przyłębskiego „…rozumienie innego nie prowadzi do rzeczywistego rozumienia, jeśli u podstaw tego rozumienia leży z góry założone wczuwanie się w przeżycie drugiej osoby. Rozumiejąc,
wyprzedzając wszystko, co mówi partner, nie pozwalamy bowiem w rzeczywistości na to, by jego słowa do nas dotarły. To sposób, by nie dać sobie nic powiedzieć”.
Przytoczone podejście neguje empatyczne uczestnictwo stron w dialogu.
Zwraca uwagę, że empatia uniemożliwia rzeczywiste zrozumienie rozmówcy.
Według Andrzej Baeuvale’a empatia to „1) «współbrzmienie» emocjonalne
i umysłowe z drugą osobą w postaci takiego «wczuwania się w nią» (odbioru jej
komunikatów), które zapewnia jednoczesne występowanie takich samych uczuć
i myśli, jakie pojawiają się u niej (e. emocjonalna); 2) uświadomienie sobie myśli
i uczuć drugiej osoby poprzez postawienie się w jej sytuacji (e. poznawcza)”7..
Tymczasem, według Mastalskiego, „Dialog wychowawczy jest także nieodłącznie związany z empatią, która warunkuje jego przebieg, ale także poprzez
dialog zostaje sama pogłębiona. Empatia umożliwia pokonanie głównych przeW. Korzeniowska, A. Murzyn, H. Lukášova-Kantorkovà (red.), Nauczyciel, wartości, świat,
Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011, s. 113.

5

A. Przyłębski, Słowo wstępne, w: H.-G. Gadamer, Dziedzictwo Europy, Fundacje Aletheia,
Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1992, s. 6.

6

A. Baeuvale, Empatia, w: J. Siuta (red.), Słownik psychologii, Wydawnictwo Zielona Sowa,
Kraków 2005, s. 85.

7
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szkód w komunikacji interpersonalnej. Przeszkody te bowiem wynikają przede
wszystkim z odmienności naszych spojrzeń i przeżyć, czyli z subiektywnej percepcji rzeczywistości. Unikamy wtedy niepotrzebnych sporów czy konfliktów.
Można spierać się o to, jak wygląda obiektywna rzeczywistość, ale nie można
spierać się o to, co ktoś subiektywnie doświadcza. Słuchanie empatyczne umożliwia nawiązanie pogłębionego kontaktu z drugim człowiekiem”8.
Empatia, w kontekście przywołanej myśli, jest podstawowym czynnikiem
warunkującym dialog. Stanowi o wartości dialogu oraz przyczynia się do eliminacji problemów komunikacyjnych. Empatia nierozerwalnie łączy się z wrażliwością na sytuację drugiego człowieka. Stąd znaczenie aktywnego słuchania,
wyrażającego rzeczywiste zainteresowanie i determinację słuchania rozmówcy.
Potwierdzeniem tego jest między innymi adekwatność odpowiedzi słuchającego,
rzeczowe wypowiedzi, ale także skupienie i poświęcenie czasu, umożliwiającego
dialog. Dialog, który ma stanowić wartość dla rozmówców, wymaga wzajemnego
słuchania, wyklucza presję czasu, z którym łączy się pośpiech i rozkojarzenie.
Szczególnego znaczenia w dialogu nabiera subtelność wypowiedzi, stanowiąca
potwierdzenie podmiotowego traktowania drugiego człowieka.
Wyczucie intonacji, formy, chwili, długości i płynności wypowiedzi decyduje
o procesie budowania dialogu, tworzenia atmosfery otwartości i szczerości.
„Zachodząca pomiędzy stronami komunikacja, bez zakładania nadrzędności
strony podmiotu wychowującego, jest potwierdzeniem poglądów Martina Bubera,
w których między innymi relacje JA−TY pozostają osobotwórcze, a w relacji dialogowej tworzy się sfera MIĘDZY, która jest miejscem ludzkiego «stawania się»”9.
Dialog nauczyciel–uczeń przebiega zarówno w sferze werbalnej, jak i niewerbalnej. Stąd znaczenie gestu i mimiki w dialogu, które mogą zarówno zachęcić rozmówcę do wypowiedzi, jak i zakończyć rozmowę. Pozawerbalny dialog
przebiega także poprzez przykład, jakim służy nauczyciel. Jego zachowanie, wypowiedzi, profesjonalizm, kultura osobista mają wpływ na ucznia.
„Należy wspomnieć, że w dialogu wychowawczym samo uczestniczenie
w życiu mistrza (np. rodzica będącego autorytetem), oddziałującego siłą swej
osoby jest formą niemej komunikacji przez przykład, w którym bez «nawracania» i «rozumienia» można odnaleźć «siebie»”10.
Wartościowy dialog uwzględnia także element poznawczy, pozwala na odkrywanie drugiego człowieka „[…] rozmowę czyni rozmową nie to, że doświad-

Za W. Korzeniowska, A. Murzyn, H. Lukášova-Kantorkovà (red.), Nauczyciel, wartości, świat,
dz. cyt., s. 118; J. Mastalski, Dialog edukacyjny, http:// www.mastalki.pl//michal157.html.

8

9
W. Korzeniowska, A. Murzyn, H. Lukášova-Kantorkovà (red.), Nauczyciel, wartości, świat,
dz. cyt., s. 123.
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czyliśmy w niej czegoś nowego, lecz że napotkaliśmy coś w drugim człowieku,
czego jeszcze w naszym doświadczeniu świata nie napotkaliśmy”11.

Stres w pracy nauczyciela
Zawód nauczyciela staje się coraz bardziej stresujący. „W badaniach OBOP
znalazł się na drugim miejscu”12. Jest to spowodowane zarówno wzrastającymi
wymaganiami formalnymi, wynikającymi m.in. z awansu zawodowego, wdrażanych reform oświatowych, jak i relacji z innymi nauczycielami w szkole, uczniami
i ich rodzicami. Mimo powszechnego przekonania, iż nauczyciele mają niski
wymiar czasu pracy, w istocie zadaniom zawodowym poświęcają wiele czasu,
także poza szkołą. Stałe zmęczenie i stres prowadzą do stanu permanentnego
zdenerwowania, niezadowolenia i w konsekwencji – frustracji.
„Stres nauczycielski to stan emocjonalny o negatywnym charakterze pobudzenia, powstały w wyniku oceny sytuacji związanej z realizacją zadań edukacyjnych, oczekiwań i wymagań środowiska społecznego (władz oświatowych,
bezpośrednich przełożonych, rodziców, uczniów) z punktu widzenia własnych
możliwości adaptacyjnych oraz oceny osobistych zasobów do redukowania spostrzeganych zagrożeń”13.
Długotrwały stres może prowadzić do wypalenia zawodowego. „N. Ogińska-Bulik, powołując się na wyniki badań uczonych zagranicznych i polskich, podkreśla, że nauczyciele zaliczani są do grupy osób o wysokim stopniu wypalenia
zawodowego. Na przykład według badań fińskich uczonych co piąty nauczyciel
doświadcza silnego stresu, a 27% przejawia symptomy wyczerpania emocjolnalnego”14.
Liczne badania wskazują wiele przyczyn tego stanu rzeczy.
11

H.-G. Gadamer, Niezdolność do rozmowy, „Znak”, 1980, nr 3, s. 371–372.

Najbardziej stresującym zawodem okazał się lekarz. Po zawodzie nauczyciela kolejne miejsca
zajęli: policjant, pilot, kierowca, strażak, prawnik, sędzia, adwokat, górnik. Na końcowych
pozycjach znaleźli się: polityk, dziennikarz, saper. (Najbardziej stresujące zawody, www.wcb.
pl/analizy-/-raporty,114.html, dostęp 12.02.2014. Amerykański serwis CarrerCast.com na
podstawie takich kryteriów, jak: presja czasu, konieczna precyzja, zagrożenia życia, konieczność spotykania się z ludźmi oraz liczba przepracowanych godzin, zamieszcza listę najbardziej
stresujących zawodów świata: żołnierz, generał, strażak, pilot, specjalista ds. eventów, pracownik PR, kierownik (dyrektor, manager), reporter, policjant, taksówkarz. Żołnierz i strażak
– najbardziej stresująca praca na świecie)”, www.nowiny.pl/96993-żołnierz-i-strażak-najbardziej-stresująca-pl.
12

13
S. Korczyński, Stres w pracy zawodowej nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Impuls, Wyższa
Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Kraków 2014, s. 68.
14

Tamże, s. 78.
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„Badania C. Kyriacou i J. Sutcliffe (1978b) z Uniwersytetu w Cambridge przeprowadzone wśród 257 nauczycieli w 16 szkołach ogólnokształcących w Anglii
wykazały, że najbardziej stresującymi czynnikami w pracy nauczycieli są: niewłaściwe zachowania uczniów (od braku motywacji do nieprzestrzegania zasad),
złe warunki pracy, presja czasu i nadmiar pracy oraz słabnący etos szkoły i małe
szanse na lepsze płace, awans i rozwój. Skutkuje to poczuciem wyczerpania
pracą i frustracją. Na niezdyscyplinowanie uczniów jako główną przyczynę stresu
nauczycieli szkockich zwrócili uwagę naukowcy z Uniwersytetu z Glasgow.
Wśród innych stresorów wymienili prace papierkową oraz relacje z kolegami
i koleżankami”15.
Cheryl J. Travers i Cary L. Cooper wśród 10 grup czynników stresu w zawodzie nauczyciela wskazują:
„1. Interakcje nauczyciel – uczeń
− agresja werbalna ze strony uczniów,
− problemy z utrzymywaniem dyscypliny,
− nauczanie uczniów, którym brak motywacji do pracy,
− uczestniczenie jako świadek w incydentach narastającej agresji między podopiecznymi,
− brak wsparcia ze strony rodziców uczniów,
− agresja fizyczna ze strony podopiecznych,
− kłótnie podopiecznych z nauczycielem na zajęciach.
2. Zarządzanie/struktura szkoły
− hierarchiczna natura placówki,
− brak udziału nauczycieli w podejmowaniu decyzji,
− brak wsparcia społecznego ze strony przełożonych,
− słaba komunikacja w zespole współpracowników,
− konkurencja między członkami zespołu.
3. Złe warunki pracy w placówkach oświatowych
− zbyt duża liczba uczniów w klasie/grupie,
− niekorzystny stosunek ilościowy kadry do podopiecznych (brak etatów),
− zbyt mała kubatura pomieszczeń placówki.
4. Zmiana systemu edukacji
− ciągłe zmiany dotyczące profesji nauczycielskiej,
− niewystarczająca bądź nieadekwatna informacja dotycząca wprowadzanych zmian.
5. Ewaluacja pracy nauczycieli
− nacisk na dobre rezultaty ze strony rodziców podopiecznych,
− ocena ze strony nadzoru.
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6. Czynniki obciążające nauczycieli pełniących funkcje kierownicze
− niezrozumienie ze strony podwładnych,
− nierealistyczne wymagania w stosunku do nauczyciela pełniącego kierowniczą rolę,
− zbyt duża liczba czynności kontrolnych pod względem podwładnych.
7. Niski status zawodu i małe możliwości awansu
− świadomość, że bycie dobrym nauczycielem nie oznacza automatycznie awansu,
− brak możliwości awansu,
− obniżający się status społeczny zawodu nauczycielskiego,
− wysokość wynagrodzenia nieproporcjonalna do wkładu pracy.
8. Zastępstwa za chorych kolegów
− nieprzewidywalność terminu zastępstwa,
− z byt duża liczba podopiecznych w grupie/klasie spowodowana zastępstwem.
9. Niepewność socjalna
− możliwość zwolnienia w wyniku redukcji etatów,
− niskie zarobki.
10. Dwuznaczność roli nauczycieli
− wątpliwości dotyczące zakresu odpowiedzialności zawodowej,
− nieznajomość szczegółowych wymagań zawodowych,
− poczucie zbyt słabego przygotowania zawodowego”16.
Przyczynami stresu są zatem zarówno kwestie statusu zawodu nauczyciela,
jak i warunki oraz środowisko, w którym nauczyciel wykonuje pracę. Wydaje się
jednak, że poczucie niskiego statusu zawodowego jest odczuciem subiektywnym
nauczycieli, bowiem zgodnie „[…] z rankingiem zawodowym cieszących się dużym poważaniem społecznym opracowanym przez CBOS w 2009 roku, w którym zawód nauczyciela zajmuje stosunkowo wysoką siódmą pozycję (70%)”17
można uznać, że nauczyciel jest wysoko ocenianym społecznie zawodem.
Niewątpliwie następujące zmiany w systemie edukacyjnym oznaczają zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli permanentny stan niepewności, skutkujący
wysokim stopniem stresu. Sytuacja ta ma wpływ na relacje między nauczycielem
i uczniem. W poważnym stopniu ogranicza, a nawet uniemożliwia budowanie
dialogu między obiema stronami procesu edukacyjno-wychowawczego.

16
C.J. Travers, L. Cooper, Mental health, job satisfaction and occupational stress among UK
teachers, „Work & Stress”, 1993, s. 7.
17

S. Korczyński, Stres w pracy zawodowej nauczyciela..., dz. cyt., s. 70.

529

J oanna M ichalak - D awidziuk

Prezentacja wyników badań
Metodologia i teren badań
Na przełomie listopada i grudnia 2016 roku, t.j. w roku szkolnym poprzedzającym
wdrażaną od 1 września 2017 roku kolejną reformę systemu edukacji w Polsce,
przeprowadziłam badania, których celem było uzyskanie wiedzy w zakresie
opinii nauczycieli na temat:
• stopnia w jakim stres hamuje postawę dialogiczną nauczyciela wobec
ucznia,
• wartości nadrzędnych w pracy nauczyciela.
Badaniami zostali objęci nauczyciele z trzech zespołów szkół, działających
w Warszawie w dzielnicy Praga t.j.:
• Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego, ul. Objazdowa 3 (w skład
którego wchodzą: XX Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego
i Technikum Mechaniczne nr 35 im. Stefana Starzyńskiego),
• Zespołu Szkół nr 112, ul. Otwocka 3 (w skład którego wchodzą: Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 i Gimnazjum nr 34
im. Adama Asnyka z klasami integracyjnymi i sportowymi),
• Zespołu Szkół Muzycznych I stopnia im. Stanisława Moniuszki, ul. Kawęczyńska 23/25.
W badaniach uczestniczyło ogółem 61 nauczycieli (40 kobiet i 21 mężczyzn). W podziale na poszczególne szkoły grupa badawcza przedstawiała się
następująco:
• Zespół Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego ul. Objazdowa 3 − 27 nauczycieli, (17 kobiet i 10 mężczyzn),
• Zespół Szkół nr 112, ul. Otwocka 3 – 19 nauczycieli (14 kobiet i 5 mężczyzn),
• Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki, ul. Kawęczyńska 23/25
– 15 nauczycieli (9 kobiet i 6 mężczyzn).
W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę
ankietę oraz narzędzie badawcze − kwestionariusz ankiety badawczej.

Analiza wyników badań
Problem badawczy nr 1
W jakim stopniu stres hamuje postawę dialogiczną nauczyciela wobec ucznia?
Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że stres w wysokim stopniu hamuje postawę
dialogiczną nauczyciela wobec ucznia. Opinię taką wyraziło 30 respondentów,
(23 kobiety i 7 mężczyzn). Stopień średni wskazało 17 badanych (7 kobiet i 10
530 mężczyzn), oraz stopień bardzo wysoki 13 badanych (9 kobiet i 4 mężczyzn).
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Analiza wyniku pokazuje, że kobiety najliczniej wskazały stopień wysoki
(23 osoby), podczas gdy mężczyźni stopień średni (10 osób). Można przypuszczać, iż mężczyźni są bardziej odporni na stres niż kobiety. Jednocześnie, zarówno
w odpowiedzi stopień wysoki i średni, odnotowuje się tą samą liczbę odpowiedzi
w obu grupach płci (po 7 osób). Odpowiedź – w stopniu bardzo wysokim −
wskazała druga, pod względem liczebności, grupa kobiet, t.j. 9 osób, podczas
gdy wśród mężczyzn stopień bardzo wysoki wskazało jedynie 4 mężczyzn (najmniej liczna grupa odpowiedzi wśród mężczyzn). Jedynie jedna kobieta wskazała stopień niski. Nikt z badanych nie wskazał odpowiedzi stopień bardzo niski.
Oznacza to, że stres ma poważny wpływ na budowanie relacji nauczyciel–uczeń.
Postawa nauczyciela, charakteryzująca się otwartością na dialog, jest podstawowym elementem współpracy w procesie edukacyjno-wychowawczym. Stąd uzyskany wynik może niepokoić.
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WYKRES 1
Stopień, w jakim stres hamuje postawę dialogiczną nauczyciela wobec ucznia
w opinii badanych nauczycieli
Źródło: badania własne.

Uzyskane wyniki w podziale na poszczególne szkoły prezentują się następująco:
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WYKRES 2
Stopień, w jakim stres hamuje postawę dialogiczną nauczyciela wobec ucznia
w opinii nauczycieli Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego
Źródło: badania własne.
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WYKRES 3
Stopień, w jakim stres hamuje postawę dialogiczną nauczyciela wobec ucznia
w opinii nauczycieli Zespołu Szkół nr 112
Źródło: badania własne.
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WYKRES 4
Stopień, w jakim stres hamuje postawę dialogiczną nauczyciela wobec ucznia
w opinii nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki
Źródło: badania własne.

Problem badawczy nr 2
Jakie wartości nauczyciel uznaje w swej w pracy za nadrzędne?
Na 61 respondentów najliczniejsza grupa badanych (38 osób – 25 kobiet i 13 mężczyzn) wskazała sprawiedliwość, jako nadrzędną wartość w pracy nauczyciela.
Cecha ta jest podstawową cechą w pracy nauczycielskiej − zarówno w procesie
dydaktycznym, wyrażanym w ocenianiu ucznia, jak i w procesie wychowawczym
– podczas wyrażania opinii o uczniu na tle grupy. Brak obiektywności i stronniczość w pracy nauczyciela z uczniem podważa zaufanie ucznia do nauczyciela.
Tym samym uniemożliwia dialogiczne relacje między tymi podmiotami. W grupie
odpowiedzi dobroć i wrażliwość występuje taka sama liczba odpowiedzi – po
6 osób – w grupie kobiet i mężczyzn. Jednocześnie jedynie 2 mężczyzn wska532 zało dobroć, a 9 kobiet wrażliwość.
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WYKRES 5
Wartości nadrzędne w pracy nauczyciela w opinii badanych nauczycieli
Źródło: badania własne.

Uzyskane wyniki w podziale na poszczególne szkoły prezentuje się następująco:
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WYKRES 6
Wartości nadrzędne w pracy nauczyciela – w opinii badanych nauczycieli
w Zespole Szkół nr 40
Źródło: badania własne.
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WYKRES 7
Wartości nadrzędne w pracy nauczyciela w opinii badanych nauczycieli Zespołu Szkół nr 112
Źródło: badania własne.
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WYKRES 8
Wartości nadrzędne w pracy nauczyciela w opinii badanych nauczycieli
Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki
Źródło: badania własne.

Podsumowanie
Stres we współczesnym świecie jest nieodłącznym elementem życia człowieka.
„Jest przyczyną wielu niekorzystnych zmian, dokonujących się w jednostce,
ujemnie wpływa na stan zdrowia, powoduje liczne dolegliwości fizyczne, zaburza
zachowanie, myślenie i sferę emocjonalną. Jest przyczyną zaburzeń życia społecznego oraz obniża zdolność do pracy. Zainteresowana jednostka traci radość
życia i zapał do pracy”18. Stąd stał się obszarem badań zarówno w kontekście
socjologicznym, psychologicznym, jak i pedagogicznym.
Szczególnie interesującym polem badawczym wydaje się stres występujący
u człowieka w środowisku pracy. Dynamika zmian na rynku pracy generuje złożone stresogenne sytuacje w pracy, zarówno w sferze organizacji (m.in. permanentna dyspozycyjność pracownika), jak i relacji międzyludzkich. Zawód
nauczyciela jest szczególnie stresogennym zawodem w związku licznymi reformami systemu edukacji, nakładającymi nowe zadania lub powodującymi poważną obawę o pracę z powodu zmiany struktury systemu oświaty. Także relacje
z rodzicami stają się coraz bardziej stresującym obszarem działania nauczyciela.
Roszczeniowość, brak czasu na rozmowę z nauczycielem powodują napięcie i stres
nauczyciela w codziennej pracy. W atmosferze stałego stresu zadaniem nauczyciela jest praca z uczniem, tworzenie warunków do dialogu, umożliwiające
zarówno przekazywanie wiedzy, jak i przygotowywanie do życia dorosłego, wyposażając go w umiejętności i kompetencje społeczne.
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Uzyskane wyniki badań dowodzą, że stres w wysokim stopniu hamuje postawę dialogiczną nauczyciela wobec ucznia. Odpowiedź taką wskazała dominująca
część badanych (30 osób). Druga pod względem liczebnym grupa to nauczyciele,
którzy wskazali średni stopień (17 osób). Najmniej liczną grupę stanowili respondenci, którzy wskazali stopień bardzo wysoki (13 osób). Wyniki badań potwierdzają, że stres jest poważnym demotywatorem procesu budowania relacji
dialogicznej nauczyciela z uczniem. Jest to bardzo trudna sytuacja w kontekście
odpowiedzialności nauczyciela za proces dydaktyczno-wychowawczy uczniów,
którzy współcześnie narażeni są na różnorodne zagrożenia płynące z otaczającego ich świata, w tym między innymi z Internetu.
„Większe szanse? – Tak, głównie w zakresie łatwego i szybkiego dostępu do
ogromnych ilości informacji, jakiego nie miały poprzednie pokolenia, żyjące
w warunkach deficytu informacji. Zatracenia? Również tak. Mark Bauerlein,
autor książki The Dumbest Generation: Haw the Digital Age Stupefies Young Americans and Jeopardizes Our Future19 (w tłumaczeniu: Najbardziej tępe pokolenie.
Jak życie w epoce cyfrowej ogłupia młodych Amerykanów i naraża na szwank naszą
przyszłość), który stwierdza, że młodzi ludzie nie mają pojęcia o niczym i ocenia
pokolenie sieci jako obraz żywiołowej, nieskrępowanej ignorancji”20.
Innym poważnym zagrożenie w środowisku szkolnym są relacje między
uczniami z rodzin o różnym statusie ekonomicznym. Przemiany społeczno-gospodarcze mają coraz częściej odzwierciedlenie w statusie ekonomicznym rodzin. Sytuacja ta ma poważny wpływ na relacje wśród uczniów. Coraz częściej
można zauważyć problem nierówności społecznej w środowisku szkolnym. Zjawisko nierówności społecznej pojmowane jest jako „[…] różnice w dostępie do
szeroko rozumianych dóbr, są nieodłącznym elementem wszelkich ustrojów
społeczno-ekonomicznych, stając się jednym z wyznaczników relacji międzyludzkich”21.
„Nierówności są wytwarzane oraz podtrzymywane społecznie przez rozwiązania i procesy systemowe, a także działania dystrybutywne zarówno
jednostkowe, jak i zbiorowe”22.

M. Bauerlein, The Dumbest Generation: How the Digital Age Stupefies Young Americans and
Jeopardizes Our Future, (Or, Don’t Trust Anyone Under 30). Paperback, Penguin Book, London
2009.

19

20
R. Nowakowska-Siuta, Maszyny i ludzie. O źródłach podmiotowości, perspektywach dialogu
i technologicznym po(d)stępie w edukacji szkolnej, w: D. Jankowska, M. Grzelak-Klus (red.),
Pedagogika dialogu. Dialog jako droga rozumienia i samorozumienia, Wydawnictwo APS, Warszawa 2016, s. 144.
21

J. Szempruch, Pedeutologia, Studium teoretyczno-pragmatyczne..., dz. cyt., s. 302.

22

G. Therborn, Nierówność, która zabija, WN PWN, Warszawa 2015, s. 66.
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Dysproporcje wśród uczniów o różnym statusie ekonomicznym stają się coraz częściej silnym polem polaryzacji wśród nich.
W tym kontekście wartość dialogicznej postawy nauczyciela w procesie
edukacyjno-wychowawczym jest niepodważalna. Stanowi ważny element niwelowania na wczesnym etapie pojawiających się problemów wśród uczniów.
Jednocześnie wspiera proces przygotowania ucznia do życia dorosłego w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, do podejmowania wyzwań, jakie niesie
proces zmian, a także do uczestniczenia w życiu społecznym. Postawa dialogiczna
w relacjach nauczyciel−uczeń wspiera proces dojrzewania ucznia do odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym „[…] uczniowie, którzy nie posiadają
wiedzy i kompetencji obywatelskich na poziomie umożliwiającym skuteczną
partycypację w życiu społecznym i politycznym, też są wykluczeni, może nawet
w większym zakresie, gdyż nie będą w stanie korzystać z przysługujących im
praw i podejmować działań zmierzających do poprawy ich położenia społecznego i społecznej inkluzji”23.
W zakresie uzyskanych wyników badań, dotyczących stopnia, w jakim stres
hamuje postawę dialogiczną nauczyciela wobec ucznia, na uwagę zasługuje rozkład uzyskanych odpowiedzi w grupie kobiet i mężczyzn. Wśród kobiet najliczniej respondentki wskazały stopień wysoki (23 osoby), na drugim miejscu – pod
względem liczebności odpowiedzi – były kobiety, które wskazały stopień bardzo
wysoki (9 osób), na trzecim grupa respondentek, które wskazały stopień średni
(7 osób). W grupie mężczyzn rozkład odpowiedzi wskazywał na większą odporność respondentów na stres, bowiem najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni,
którzy wskazali stopień średni (10 osób), w drugiej kolejności stopień wysoki
(7 osób) oraz stopień bardzo wysoki (4 osoby). Zwraca uwagę fakt, że żadna
z badanych osób nie wskazała stopnia bardzo niskiego, natomiast stopień niski
wskazała jedna kobieta. Zatem stres nie jest stanem obojętnym dla obu płci. Ma
wpływ zarówno na stan psychiczny, w tym emocjonalny (skupienie, zaangażowanie), jak i fizyczny (zdrowie) człowieka. Stąd stres w pracy nauczyciela może
mieć negatywny wpływ na relacje nauczyciel–uczeń, które wyrażają się między
innymi brakiem empatii i otwartości w stosunku do ucznia, czego przykładem
może być przytoczony przykład dialogu: „Ktoś czegoś nie zrozumiał?” – „Ja,
proszę pana!” – „To trzeba było uważać!”24.
A. Wiłkomirska, A. Zielińska, Wiedza i postawy obywatelskie młodzieży a zagrożenie ekskluzją i marginalizacją społeczną, w: A. Komorowska-Zielony, T. Szkudlarek, Różnice, edukacja
i inkluzja, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2015, s. 307.
23

R. Fudała, Konstruowanie roli zawodowej a wirtualny obraz nauczyciela, w: J.M. Łukasik,
N.G. Pikuła, K. Jagielska, Rozwój nauczyciela. Od wczesnej do późnej dorosłości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2016, s. 98.
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Warto jednak zauważyć, że proces dynamicznych zmian, jakie następują
w otoczeniu współczesnego nauczyciela, jest zjawiskiem nieodwracalnym. Zmiana
jest cechą, która charakteryzuje świat. Zatem stres towarzyszący zmianie – podobnie jak sama zmiana – jest stałym towarzyszem współczesnego nauczyciela.
Stąd znaczenie świadomości nauczyciela tego stanu rzeczy i uznanie stałości
tego faktu. Co w konsekwencji skutkuje zaadaptowaniem przez nauczyciela
stresu jako permanentnego stanu. „W warunkach współczesnego życia stres stał
się czymś naturalnym, ale także zindywidualizowanym, i to zarówno pod względem czynników go wywołujących, jak i sposobów reagowania na nie”25.
W tym kontekście istotne jest, aby stres nie miał charakteru demobilizującego, nie powodował wewnętrznego buntu i nie wpływał negatywnie na jakość
pracy pedagogicznej nauczyciela, w tym na budowanie relacji dialogicznej z uczniem,
jak również na stan jego zdrowia. Wewnętrzna akceptacja stresu przez nauczyciela pozwoli na pozytywne spojrzenie na otoczenie, większe skupienie na realnych zadaniach zawodowych. „Reakcja człowieka na sytuacje stresową zależy
od tego, jak ją postrzega, ocenia i interpretuje, a więc czy odbiera ją jako zagrażającą, czy jako możliwą do przezwyciężenia”26.
Stres, który ma charakter konstruktywny, może stać się silnym motywatorem
do twórczych działań, między innymi w zakresie kreowania relacji dialogicznych między nauczycielem i uczniem. Może inspirować nauczyciela do poszukiwania różnorodnych innowacyjnych metod działania i współdziałania z uczniem.
Jednocześnie badania wykazują, że wartościami, jakie nauczyciele uznają
w swej pracy za nadrzędne, są: sprawiedliwość (38 osób), wrażliwość (15 osób)
i dobroć (8 osób). Uzyskany wynik potwierdza świadomość nauczycieli ważnych
elementów sprzyjających budowaniu relacji dialogicznych z uczniem, w tym
zaufania ucznia do nauczyciela. Wartości te wskazują również, że mimo dynamicznych zmian występuje wśród nauczycieli wysoki stopień świadomości odpowiedzialności pracy pedagogicznej. Analizując uzyskany wynik w podziale na
płeć, warto zauważyć, że wśród badanych kobiet najliczniejszą grupę stanowiły
respondentki, które jako wartość nadrzędną w swej pracy uznały sprawiedliwość
(wśród mężczyzn odpowiedź tę wskazała najmniej liczna grupa, t.j. 2 respondentów), na drugim miejscu – pod względem liczebnym (zarówno w przypadku
kobiet, jak i mężczyzn) – została wskazana wrażliwość (9 kobiet i 6 mężczyzn),
dobroć została wskazana przez najmniej liczną grupę kobiet (6 osób) i najliczniejszą grupę mężczyzn (13 osób). Występujące wśród kobiet w dwóch skrajnych liczbowo grupach odpowiedzi, t.j. najliczniejsze i najmniej liczne wskazują, że
w pracy pedagogicznej kobiety za priorytet uznają obiektywizm (sprawiedliwość)
25

S. Korczyński, Stres w pracy zawodowej nauczyciela..., dz. cyt., s. 51.
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Tamże.
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i tolerancję (dobroć). Wśród mężczyzn występują te same odpowiedzi, lecz
w odwrotnych wartościach liczbowych – najliczniej mężczyźni wskazują dobroć,
a najmniejsza liczbowo grupa wskazała sprawiedliwość. Cechy te pozwalają na budowanie relacji dialogicznej, bowiem sprawiedliwości (obiektywizmowi) w pracy
pedagogicznej badanych nauczycieli towarzyszy dobroć, a zatem zrozumienie.
W obu grupach płci na drugim miejscu (pod względem liczby odpowiedzi) jest
wrażliwość, jako wartość uznana przez badanych nauczycieli za nadrzędną w ich
pracy pedagogicznej. Cecha ta niewątpliwie uzupełnia wymienione wcześniej
cechy, tworząc obraz nauczyciela empatycznego, otwartego na ucznia. „Reakcja
empatyczna pojawia się wskutek zachodzących procesów psychicznych, sprawiających odczuwanie emocji, które bardziej pasują do sytuacji drugiej osoby
(współodczuwanej) niż swojej własnej”27.
Potwierdzeniem tego są odpowiedzi udzielone przez badanych nauczycieli
na pytanie o ocenę ich postawy wobec uczniów. „Na ogólną liczbę 61 badanych,
54 nauczycieli (38 kobiet i 16 mężczyzn) deklarowało postawę otwartą na dialog i współpracę, zaś 7 respondentów (2 kobiety i 5 mężczyzn) wskazało postawę
zdystansowaną i kontrolną”28. Zatem świadomość nauczycieli o potrzebie dialogicznych relacji z uczniem potwierdzają odpowiedzi na postawione pytanie.
Przywołane wyniki wykazują także rozumienie przez nauczycieli roli współpracy
z uczniem w procesie edukacyjno-wychowawczym. Oznacza to, że mimo licznych zmian, założenia reformy z 1999 roku, dotyczące kreowania partnerskich
relacji z uczniem, są uznane w środowisku nauczycieli.
Ma to duże znaczenie, uwzględniając fakt, że współczesny proces kształcenia, zarówno w szkolnictwie ogólnokształcącym, jak i zawodowym, koncentruje
się nie tylko na przekazywaniu konkretnych wiadomości, lecz także na kształtowaniu umiejętności i postaw/kompetencji społecznych.
„W procesie edukacyjnym fundamentalną kwestią jest wyposażenie młodych ludzi w wiedzę, umiejętności i postawy/kompetencje, które umożliwią
im funkcjonowanie na rynku pracy. W procesie tym szczególną rolę odgrywa
kształtowanie koniecznych dla współczesnego rynku pracy postaw, takich jak
komunikatywność, umiejętność pracy w zespołach (także międzynarodowych/
międzykulturowych), kreatywność i innowacyjność”29.
27
D. Jankowska, Empatia w relacjach nauczyciel – uczeń w sytuacjach edukacyjnych, w: D. Jankowska, (red.), Pedagogika dialogu. Wokół pedagogiki Janusza Korczaka, Wydawnictwo APS,
Warszawa 2014, s. 100.

J. Michalak-Dawidziuk, Znaczenie postawy dialogicznej nauczyciela w permanentnej zmianie.
Część I, Wydawnictwo APS, Warszawa (tekst przekazany do druku).

28

29

I. Kust, Szkoła w procesie przemian i funkcjonowania dla rynku pracy, „Edukacja dla bezpie-
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Także w szkolnictwie zawodowym postawa nauczyciela, charakteryzująca
się otwartością, ma duży wpływ na jakość kształcenia ucznia. „Kształcenie oparte
na praktycznym działaniu pozwala na weryfikację rzeczywistych umiejętności
ucznia oraz zdobywanie doświadczenia praktycznego, wymaganego przez pracodawców. Stąd znaczenie otoczenia ucznia, w którym zdobywa umiejętności
i kompetencje, przygotowujące go do aktywności zawodowej”30.
Nieliczna grupa badanych, deklarująca postawę zdystansowaną i kontrolną,
jest wynikiem różnorodnych – niejednokrotnie agresywnych − postaw uczniów,
nie tęsknot do autokratycznego modelu nauczyciela.
Ważne jest, że wyniki przeprowadzonych badań wskazują wysoki stopień
prezentowania przez nauczycieli postawy nacechowanej otwartością na dialog
i współpracę. „Na ogólną liczbę 61 badanych, najliczniejszą grupą byli nauczyciele,
którzy wskazali odpowiedź w stopniu wysokim 41, w tym 28 kobiet i 13 mężczyzn,
6 respondentów, w tym 4 kobiety i 2 mężczyzn wskazało odpowiedź w bardzo
wysokim, oraz 4, w tym 2 kobiety i 2 mężczyzn w średnim. Żaden z respondentów nie wskazał odpowiedzi w stopniu niskim i bardzo niskim”31.
Analizując ten wynik, należy wziąć pod uwagę występującą zazwyczaj tendencję zawyżania oceny własnej osoby. W kontekście wcześniej analizowanego
wyniku, dotyczącego stopnia, w jakim stres hamuje postawę dialogiczną nauczyciela wobec ucznia, można przypuszczać, że uzyskane odpowiedzi na omawiane
pytanie są zawyżone. Jednak – podobnie jak w pytaniu o stopień, w jakim stres
hamuje postawę dialogiczną nauczyciela wobec ucznia – także i w tym przypadku
żadna z badanych osób nie wskazała odpowiedzi w stopniu bardzo niskim. Stopień niski w pytaniu o stopień stresu hamującego postawę dialogiczną nauczyciela wobec ucznia wskazała jedna kobieta, w przypadku omawianego pytania
żadna z badanych osób nie wskazała tej odpowiedzi.
Odpowiedzią na postawę dialogiczną nauczyciela wobec ucznia jest otwartość ucznia, zainteresowanie i aktywność. Według badanych „Na ogólną liczbę
61 badanych, 24 nauczycieli w tym 18 kobiet i 8 mężczyzn wskazało odpowiedź
lepsze wyniki w nauce, 22 badanych, w tym 13 kobiet i 9 mężczyzn wskazało
odpowiedź uczniowie rewanżują się podobną postawą, 12 respondentów, w tym
9 kobiet i 3 mężczyzn wskazało uczniowie chętniej podejmują wspólne inicjatywy,
10 osób, w tym 8 kobiet i 2 mężczyzn wskazało lepsza integracja klasy, 5 osób,
30
I. Kust, Shaping attitudes required at the labor market during the educational process, w: I. Kust,
J. Michalak-Dawidziuk, Altenatywne metody wspierające proces kształtowania u ucznia postaw
koniecznych do rynku pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa 2016, s. 77.
31
J. Michalak-Dawidziuk, Samorealizacja, poświęcenie i dialogiczność, jako wartości nadrzędne
w pracy nauczyciela, w: A. Solak, J. Bluszcz, Personalizm pracy ludzkiej. Współczesne konotacje,
Wydawnictwo APS, Warszawa 2017, s. 242.
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w tym 2 kobiety i 3 mężczyzn wskazało brak otwartości, ale uczniowie są zdyscyplinowani”32.
W kontekście uzyskanego wyniku znaczenie postawy dialogicznej nauczyciela wobec ucznia jest niepodważalne, ma ona bowiem ogromny wpływ na
postępy ucznia w nauce (lepsze wyniki w nauce – najliczniejsza 24-osobowa grupa
badanych), ale także inspiruje do podjęcia przez ucznia dialogu z nauczycielem
(uczniowie rewanżują się podobną postawą – druga pod względem liczebnym
grupa badanych − 22 osoby). Postawa dialogiczna nauczyciela kształtuje w uczniu
– poprzez naśladownictwo dobrego przykładu – postawy pożądane w życiu dorosłym (uczniowie chętniej podejmują wspólne inicjatywy – 12 respondentów),
ale także współudział w permanentnym procesie budowania społeczeństwa
obywatelskiego (lepsza integracja klasy).
Dialog w procesie edukacyjno-wychowawczym jest niepodważalną wartością, stanowiącą o rzeczywistym przygotowaniu ucznia do życia dorosłego
w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, jednocześnie świadomego znaczenia wartości demokratycznego społeczeństwa i potrzeby jego stałego budowania,
co wiąże się z jego osobistą aktywnością i zaangażowaniem. „Człowiek może
myśleć i mówić. Może mówić, to znaczy może mówiąc ujawnić coś czego nie ma
w obecnej chwili – tak, że również ktoś inny ma to przed oczyma. Wszystkie
swoje myśli człowiek może w ten sposób przekazać innym, ba – więcej jeszcze:
tylko dzięki tej możliwości przekazu istnieje w ogóle między ludźmi wspólnota
myśli, pewne wspólne pojęcia. Przede wszystkim te, które ludziom pozwalają
żyć razem bez mordu i zabójstw, dzięki którym możliwe jest życie społeczne,
życie unormowane politycznie, oparta na podziale pracy wspólnota gospodarcza.
Wszystko co zawiera się w prostej formule: człowiek jest żywą istotą, która mówi”33.
Uzyskane wyniki badań pokazują także, że nauczyciele – mimo złożoności
następujących procesów – wykazują w codziennej pracy zaangażowanie, cierpliwość, kreatywność i dyspozycyjność. Tabela 1 prezentuje opinie nauczycieli dotyczące cech charakteryzujących ich codzienną pracę.
Zaprezentowane wyniki badań pokazują „[…] świadomość respondentów
znaczenia zaangażowania i poświęcenia w pracy pedagogicznej”34.
Można wysnuć wniosek, że wyniki tych badań potwierdzają tym samym
postawę nauczycieli, charakteryzującą się otwartością na dialog i współpracę.
Nauczyciele stają przed różnorodnymi wyzwaniami zarówno w sferze funkcjonowania organizacyjnego szkoły, współdziałania ze środowiskiem, jak i współ32

J. Michalak-Dawidziuk, Znaczenie postawy dialogicznej..., dz. cyt.

33

H.-G. Gadamer, Słowo, rozum, dzieje. Szkice wybrane, PIW, Warszawa 1979, s. 53.

34

J. Michalak-Dawidziuk, Samorealizacja, poświęcenie i dialogiczność, jako wartości nadrzędne
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działania wewnątrzszkolnego – z innymi nauczycielami oraz uczniami. Każdy
z wymienionych obszarów wymaga od nauczyciela profesjonalizmu i empatii.
TA B E L A 1
Opinia nauczycieli na temat cechy charakteryzującej ich codzienną pracę35
Nazwa
szkoły

Lp.

Odpowiedzi uzyskane w poszczególnych szkołach
w oparciu o liczebność wskazań
1

2

3

4

5

zaangażowanie

cierpliwość

kreatywność

dyspozycyjność

permanentne
doskonalenie
zawodowe

dyspozycyjność

dążenie
do samorealizacji
i cierpliwość

kreatywność

–

cierpliwość

zaangażowanie

–

–

1.

Zespół Szkół
nr 112
w Warszawie

2.

Zespół Szkół
nr 40
im. Stefana
Starzyńskiego
w Warszawie

3.

Zespół Szkół
Muzycznych
permanentne
im. Stanisława
doskonalenie
Moniuszki
w Warszawie

poświęcenie

Źródło: opracowanie własne.

Jednocześnie wyniki badań ukazują złożoność sytuacji współczesnego nauczyciela. Proces permanentnej zmiany na świecie ma poważny wpływ na funkcjonowanie systemu edukacyjnego, w tym także na pracę nauczyciela. „Obecna
rzeczywistość jest nacechowana zatem brakiem stabilizacji zawodowej, która
w dłuższej perspektywie może skutkować wieloma negatywnymi emocjami, w tym
między innymi frustracją i poczuciem beznadziejności”36.
Być może współdziałanie w grupie jest najbardziej adekwatną formą pracy
współczesnego nauczyciela, funkcjonującego w zmieniającym się otoczeniu.
„Uczenie się razem w grupach może przebiegać wieloma różnymi drogami,
całe posiadane moce i słabości oraz wynik wspólnego wysiłku stanowi wartość,
z której my możemy coś wypożyczyć dla siebie”37.
35

Tamże.

I. Kust, Prekariat – stereotypy i rzeczywistość, w: A. Kryniecka (red.), Stereotypy a kształtowanie świadomości człowieka, Kresowa Agencja Wydawnicza, Białystok 2017, s. 66.
36

G. Cain, R.N. Cain, Strenghtening and Enriching your Professional Learning Community. The
Art of Learning Together, ASCD, Alexandria, Virginia USA 2010, s. 22.
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KARIERA ZAWODOWA
W „SPOŁECZEŃSTWIE PŁYNNYM”
Termin „kariera zawodowa” jest pojęciem coraz powszechniej stosowanym w celu
określenia działań związanych z wykonywaniem pracy. Jest ono jednak znacznie
bogatsze znaczeniowo niż pojęcie „zawodu” i dzięki temu postrzegane jest jako
bardziej adekwatne w odniesieniu do działań z zakresu poradnictwa zawodowego.
Na przestrzeni ostatnich dekad kariera zawodowa nabrała szczególnego
znaczenia. Praca jest ważną sferą życia człowieka, wręcz wartością, która ubogaca samą wartość ludzką i te wartości, które z bytem ludzkim są powiązane. Na
rynku pracy i w sferach z nim związanych dzieją się dynamiczne zmiany, zmienia
się prawo pracy, struktura zatrudnienia, inne są też oczekiwania pracodawców
względem pracowników oraz pracodawców wobec pracowników, co uwidacznia
się w rosnącej fali strajków (chociażby całej służby zdrowia). Wobec tych zmian
nie jest sprawą prostą wybrać właściwą drogę realizacji kariery zawodowej. Nikt
nie jest w stanie dokładnie wskazać, jakie zawody mogą mieć przyszłość naznaczoną stabilną kulturą pracy w danym środowisku, a nawet jakie czynności będą
się mieściły pod nazwą zawodów już znanych1.

W kręgu definicyjności kariery zawodowej
Pojęcie „kariera zawodowa” zapożyczono z języka włoskiego, gdzie słowo carriera
stosowano dla określenia placu gonitwy, toru wyścigowego, szybkiego biegu czy
też jazdy galopem. W ujęciu Roberta Pryora i Jima Brighta termin „kariera”
544
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Zob. szerzej K. Lelińska, Zawodoznawstwo w planowaniu kariery, OHP, Warszawa 2006.
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odnosi się do ruchu lub przesunięcia2. Kojarzenie kariery z ruchem, zmianą czy
przekształcaniem jest bardzo zasadne, to ruch bowiem określa jakość kondycji
człowieka – żyć znaczy poruszać się.
W ogólnym znaczeniu kariera to: zawód, droga życiowa, zatrudnienie, widoki, cel, dążenie, los, poprawa bytu. Pojęcie kariery może występować zatem
w różnych kontekstach (ekonomicznych, politycznych czy nawet religijnych)
i może oznaczać funkcjonujące w danym społeczeństwie modele życiowego sukcesu, ukierunkowujące ludzkie działania. Jest to ideologiczny wymiar kariery.
Modele życiowego sukcesu podlegają ocenie w kategorii „dobra” i „zła”, co z kolei
stanowi moralny wymiar kariery3.
W znaczeniu socjologicznym kariera jest terminem odnoszącym się do pewnej strefy obiektywnych faktów społecznych – zmiany pozycji społecznej jednostek, z reguły z niższych na wyższe. W przypadku kariery zawodowej zmiany te
odnoszą się do zmiany pozycji zawodowej.
Według Ewy Rokickiej kariera zawodowa to „sekwencja ról i pozycji zawodowych obejmowanych przez jednostki w różnych fazach cyklu życiowego”4.
W tym znaczeniu kariera jest więc biografią zawodową, wspinaniem się po
szczeblach pozycji zawodowych ułożonych w hierarchii pionowej, z których
każda następna znajduje się wyżej od poprzednich w odczuciu społecznym,
opartym na miarach prestiżu społecznego, bogactwa, sławy itd.
Pojęcie „kariery zawodowej” najczęściej używane jest dla określenia tego,
co chce się osiągnąć na drodze zawodowej. Przez pojęcie to rozumie się: postęp,
osiąganie kolejnych poziomów rozwoju zawodowego i związanych z nimi profitów (nie tylko dotyczących sfery finansowej). Chodzi o to, aby wraz z upływem
czasu osiągać więcej, a zatem można mieć wyższą pozycję lub coraz bardziej
odpowiedzialne stanowisko, można coraz więcej zarabiać, albo wywierać coraz
większy wpływ na otoczenie bliższe lub dalsze, można też być coraz bardziej
znanym, zarządzać coraz większym przedsiębiorstwem, lub kierować większym
gronem ludzi5.
Za: E. Sarzyńska-Mazurek, Perspektywa przypadkowych zdarzeń w karierach doradców zawodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 15.

2

E.L. Herr S.H. Cramer, Planowanie kariery zawodowej, „Zeszyty Informacyjno-Metodyczne
Doradcy Zawodowego”, 2001, cz. I, nr 15.

3

E. Rokicka, Wzory karier kierowniczych w gospodarce państwowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź
1995, s. 17.

4

Zob. szerzej A. Bańka, Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy, w: Z. Ratajczak, A. Bańka, E. Turska (red.), Współczesna psychologia pracy i organizacji – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UŚ, Katowice
2006.
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W literaturze funkcjonuje wiele definicji kariery. Jak stwierdza Maria Stolarska, kariera jest złożonym, wielowymiarowym i różnorodnie uwarunkowanym
fenomenem. Karierę określa się jako powodzenie w życiu, zdobywanie coraz
wyższych stanowisk w pracy zawodowej, naukowej, społecznej itp., utożsamiane
z osiągnięciem jakiegoś celu, zapewniającego dobre widoki na przyszłość i dobrą pozycję życiową6.
Definicja encyklopedyczna z kolei akcentuje, że kariera to: „szybkie zdobywanie przez jednostkę wyższych stanowisk i pozycji w działalności zawodowej,
naukowej i społecznej, związane z przechodzeniem z pozycji społecznych niżej
cenionych do pozycji wyżej cenionych w społeczeństwie”. W ujęciu Józefa Penca
kariera powinna mieć wymiar nie tylko indywidualny, lecz także organizacyjny,
dlatego też pozwala osiągać zarówno cele na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym. Zdaniem autora kariera to droga rozwoju zawodowego lub awansu
społecznego, polegająca albo na zdobywaniu coraz wyższych stanowisk i jest to
wówczas tzw. „kariera pionowa”, albo na zdobywaniu coraz wyższych specjalizacji i nazywa się wówczas „karierą poziomą”. W drugim przypadku mamy do
czynienia z pewnym ciągiem obejmowanych przez pracownika stanowisk, wykonywanych prac czy pełnionych funkcji7.
Kariera zawodowa może być ujmowana w kategoriach rezultatów, lub postrzegana jako działanie o charakterze procesowym i definiowana jako przebieg
pracy zawodowej człowieka w ciągu życia, lub czas, w którym wykonuje się
nałożone obowiązki zawodowe bądź pełni zawód.
Kariera może być strukturalną własnością zawodu lub organizacji. W takim ujęciu oznacza sekwencję pozycji zajmowanych przez typowego przedstawiciela danego zawodu – od rozpoczęcia pracy aż do emerytury8. Inne ujęcie
wskazuje, że kariera jest własnością jednostki i oznacza ogół zgromadzonych
przez jednostkę stanowisk, pozycji i doświadczeń zawodowych. Takie ujęcie
kariery pozwala z kolei zauważyć, że każdy człowiek realizuje niepowtarzalną
karierę9.
Pojęcie kariery można rozpatrywać trójczynnikowo. Takie podejście proponuje Edgar Schein, który odróżnia obiektywne postępy czyjejś kariery, definiowane przez otoczenie, od oceny subiektywnej danego pracownika, wynikającej

Por. M. Stolarska, Inżynier – menedżer, zawód, system kształcenia, kariera zawodowa, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1998.

6

Por. J. Penc, Kreatywne kierowanie: organizacja i kierownik jutra, rozwiązywanie problemów
kadrowych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.

7
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Za: E. Sarzyńska-Mazurek, Perspektywa przypadkowych zdarzeń..., dz. cyt.

9

Por. A. Bańka, Psychologiczne doradztwo karier, „Print-B”, Poznań 2007.
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z indywidualnych aspiracji10. Każda z tych ocen może dotyczyć przemieszczania na płaszczyźnie poziomej, pionowej lub „w głąb”. Miarą sukcesu w karierze
pionowej jest osiąganie coraz wyższych stanowisk w hierarchii służbowej, zaś
w poziomej – nieustanne poszerzanie kompetencji, umożliwiających zmianę stanowisk i zakresów obowiązków. Sukces osiągnięty na tej płaszczyźnie jest związany z wykonywaniem zadań trudniejszych i bardziej odpowiedzialnych. Z kolei
w przypadku kariery „w głąb” organizacji chodzi o zdobywanie wiedzy i wpływów, które wynikają z pracy w tej samej instytucji i ze znajomości jej tajników.
Zdaniem Aleksego Pocztowskiego można mówić o tradycyjnych i współczesnych podejściach do kariery. W tradycyjnym ujęciu wyróżnia się kryteria
awansowe, zawodowe i stabilności11.
Pierwsze kryterium, czyli perspektywa awansu, jest często wpisane w karierę
i oznacza, że jednostka realizuje karierę wtedy, gdy jej udziałem są stałe i szybkie
awanse w statusie, zarobkach itp. Jest to jednak dość wąskie ujęcie, gdyż ogranicza pojęcie kariery tylko do sytuacji, w których ludzie doświadczają awansów
i odnoszą sukcesy, mają osiągnięcia zawodowe.
O karierze można również mówić, przyjmując za perspektywę wykonywanie pewnych zawodów, które mają wysoki prestiż społeczny. W potocznym rozumieniu można zatem mówić o karierze lekarzy, prawników czy artystów. Istnieje
też grupa ludzi nie mających szansy na awans, którzy nigdy nie zrobią kariery
z uwagi na to, że wykonują prace proste, nie cieszące się uznaniem społecznym.
Perspektywa ta również ogranicza pojęcie kariery, gdyż wpisana jest w nią konieczność osiągnięcia określonej pozycji społecznej lub zawodowej.
Analiza współczesnych podejść do kariery pozwala zauważyć, że ujmowana
jest jako sekwencyjny rozwój doświadczenia jednostki w czasie. Zdaniem Donalda Supera kariera to całożyciowy proces rozwoju postaw, wartości, umiejętności, zdolności, zainteresowań, cech osobowości i wiedzy odnoszących się do
pracy12. Jak wskazuje Alicja Kargulowa, Super nadał dość szerokie znaczenie
pojęciu kariery, gdyż odnosi ją do zachodzących równolegle z pracą procesów
i zjawisk w obszarach życia rodzinnego, dotyczących rozwoju osobistego, aktywności społecznej, politycznej, edukacyjnej czy towarzyskiej. Kariera w różnych
okresach życia człowieka odzwierciedla szeroką przestrzeń, w jakiej lokują się
rozmaite sfery jego życia, w tym także aktywność zawodowa, mocno związana
z innymi rodzajami aktywności. Moim zdaniem, to spojrzenie Supera mocuje się

A. Paszkowska-Rogacz, Warsztat pracy europejskiego doradcy zawodowego, Krajowy Ośrodek
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2002, s. 15–17.

10

A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 45–67.

11

12

A. Kargulowa, Zmiany w polskim poradnictwie, „Edukacja Dorosłych”, cz. 61, nr 1.
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jako wartość w „płynnym społeczeństwie”, które niesie wiele zagrożeń oraz wyzwań dla człowieka pracy i samego rynku pracy.

Wybrane zasoby kariery zawodowej
Termin „zasoby”, zaczerpnięty z koncepcji zachowania zasobów (Conservation
of Resources, COR), stanowi pewien teoretyczny konstrukt, pod którym kryje się
wszystko to, co człowiek uznaje za cenne, między innymi cechy osobowości,
rzeczy materialne, czy też sprzyjające warunki i predyspozycje, które pomagają
osiągnąć te zasoby. Odniesienie tego pojęcia do kariery stanowi próbę określenia
czynników, które odgrywają istotną rolę w kształtowaniu i przebiegu kariery
człowieka. W literaturze przedmiotu w odniesieniu do tych czynników używa
się zwykle pojęcia „kapitał kariery”.
Kapitał kariery, jak wskazuje Piotr Bohdziewicz, odnosi się do trwałych
determinant wyboru i realizacji działań, a także jest najczęściej produktem
uprzedniej aktywności, wpływającym na przebieg aktywności aktualnej13. Istnieją
różne formy kapitału, które wyznaczają przebieg karier i wzajemnie na siebie
oddziałują. Kapitał kariery stanowi jedną z wielu form i jest „postrzeganą podmiotowo wartością zasobów personalnych, czyli kompetencji, umożliwiających
ustanowienie oraz podtrzymywanie zdolności zatrudnieniowej jednostki”14.
Dokonując przeglądu najczęściej spotykanych kompetencji w kontekście
pracy zawodowej, Anna Marszałek opracowała listę, zawierającą aż 24 pozycje,
które odnoszą się do:
– kompetencji związanych z procesem myślenia (rozumowania), czyli na
przykład: myślenie analityczne, myślenie twórcze, możliwość i chęć uczenia się;
– kompetencji związanych z procesem odczuwania, jak na przykład: umiejętność wpływania na innych, zdolności interpersonalne, pewność siebie,
wyrażająca się poczuciem własnej wartości, wewnętrznym poczuciem
kontroli, niezależnością, decyzyjnością, poczuwaniem się do odpowiedzialności;
– kompetencji związanych z procesem działania, jak na przykład: zmysł
organizacyjny, umiejętność planowania, czyli umiejętność zarządzania
czasem, tworzenia hierarchii ważności zadań do wykonania15.
13
Por. P. Bohdziewicz, Kariery zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie grupy
zawodowej informatyków), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008.
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A. Bańka, Psychologiczne doradztwo..., dz. cyt., s. 72.

15

Zob. szerzej A. Marszałek, Poradnictwo zawodowe, Warszawa 2011.
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Przemiany, zachodzące w świecie, powodują ciągłą aktualizację listy najbardziej pożądanych kompetencji, przypisując większe znaczenie jednym, a stopniowo
marginalizując inne. Jak zauważa Joanna Minta, wielu badaczy zajmujących się
problematyką doradztwa kariery wskazuje, że w związku z nieprzewidywalnością
współczesnego świata, kompetencją, która niewątpliwie będzie odgrywała duże
znaczenie w kształtowaniu karier, jest umiejętność radzenia sobie w sytuacji
nieustannych zmian, nie podlegających kontroli, często sprawiających trudność
w ich zrozumieniu. Człowiek w coraz większym zakresie musi sam dostrzegać,
interpretować i zarządzać możliwościami, zagrożeniami i ambiwalencjami, które
pojawiają się w jego życiu16.
W literaturze przedmiotu można odnaleźć liczne cechy, należące do zasobów kariery pomocnych w radzeniu sobie z ciągłymi zmianami. Można do nich
zaliczyć między innymi:
– refleksyjność, czyli zdolność krytycznego myślenia o samym sobie, dostrzegania zjawisk negatywnych, patologicznych, definiowania przyszłych
zagrożeń i podejmowania środków zaradczych; refleksyjna kontrola nad
podejmowanymi działaniami stanowi warunek konieczny do poradzenia
sobie w różnych sytuacjach społecznych, człowiek bowiem zwraca uwagę
na zachodzące wokół niego zdarzenia i w pewien sposób dostosowuje do
nich swe działania17;
– umiejętność opanowania lęków i niepewności to kolejna cecha pomagająca w zmaganiu się z własną karierą, bowiem – aby konstruktywnie myśleć o kształtowaniu kariery – człowiek powinien brać odpowiedzialność
za własne działania i przejawiać aktywność w realizacji przedsięwzięć,
które nieustannie są narażone na ryzyko porażki, a ich końcowe efekty są
trudne do przewidzenia. Od człowieka oczekuje się, że zapanuje nad
ryzykiem wynikającym z potencjalnych wyborów, w sytuacji, gdy nie jest
w stanie oprzeć ich na solidnych podstawach, które uwzględniałyby
wszystkie możliwe konsekwencje18;
– umiejętność podejmowania decyzji z uwzględnieniem perspektywy czasowej, zwana „mentalnym obrazem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”,
która oznacza nie tylko osobiste zaangażowanie i koncentrację uwagi na
wszystkich trzech wymiarach czasu, lecz także wskazuje na rozpiętość
i zorganizowanie aktywności podmiotu, charakteryzuje się poczuciem
ciągłości między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, optymizmem
16
Por. J. Minta, Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery,
KOWEZiU, Warszawa 2012.
17

Por. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, WN PWN, Warszawa 2007.

18

Por. J. Minta, Od aktora do autora, dz. cyt.
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oraz nadzieją na osiągnięcie postawionych celów (ciągłość ta oznacza pewien poznawczy schemat, na podstawie którego człowiek planuje własną
karierę, dbając przy tym o jej w miarę realne kształty; optymizm jest tu
przekonaniem, że dzięki odpowiedniemu wysiłkowi, włożonemu w realizację planu, wybrany cel zostanie osiągnięty; nadzieja zaś to wiara w to, że
uda się zrealizować cele, również dzięki własnemu wysiłkowi, ale i wsparciu otrzymanemu od innych19;
– gotowość do uczenia się, od której uzależnione jest uczestnictwo w rynku
pracy; udział w kształceniu ustawicznym ze względu na nowe wyzwania,
zmienność wymagań współczesnego rynku pracy czy też dewaluację umiejętności, staje się naturalnym zachowaniem osób chcących w świadomy
sposób konstruować własną karierę; posiadanie teoretycznej i praktycznej
wiedzy o tym, jak skutecznie uczyć się funkcjonowania w nowoczesnym,
nasyconym wiedzą, ale i chaosem społeczeństwie, jest najlepszą drogą
wykorzystania potencjału, w jaki wyposażyła ludzi natura; współczesny
świat oferuje szeroki wachlarz możliwości uczenia się i samodoskonalenia
– ważne jest jednak to, aby człowiek chciał i potrafił z nich korzystać20;
– kreatywność, czyli zdolność do działania i myślenia w sposób nowy w stosunku do uprzednio ustanowionych wzorów; jest ona ściśle związana z zaufaniem do siebie, co wynika z tego, że zaufanie zawiera w sobie pewien
naturalny element kreatywności, gdyż warunkuje oddanie się, czyli „przeskok w nieznane”, zgodę na ryzyko, która jest równoznaczna z gotowością
na przyjęcie nowych doświadczeń21.
Oprócz wymienionych kompetencji, istotnych w procesie planowania kariery
zawodowej i jej rozwoju, warto zwrócić uwagę na skrystalizowane poczucie tożsamości zawodowej, wyrażające się tym, że jednostka potrafi definiować siebie
w kategoriach wykonywanej profesji, oraz zdolność adaptowania się do wymogów zatrudnienia i rynku pracy, co jest jednym z warunków niezgubienia się
w społeczeństwie płynnym.
Współczesna kariera zawodowa wymaga także od człowieka: przemyślenia,
zaradności, motywacji, elastyczności oraz umiejętności wykorzystania swoich
zasobów w postaci posiadanych umiejętności i kompetencji. Należą do nich
między innymi: samokierowanie i wyznaczanie celów, komunikowanie się, bu19

Por. E. Sarzyńska-Mazurek, Perspektywa przypadkowych zdarzeń..., dz. cyt.

Intellectual Enterpreneurship. Wiedza, przedsiębiorczość, bogactwo, Kwiatkowski S., Kamiński M. B.
(red.), Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa
2006.
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A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, WN PWN, Warszawa 2007.
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dowanie oraz podtrzymywanie osobistych sieci znajomości i kontaktów, działanie przedsiębiorcze, czy też automarketing.

Wartość kariery
Znaczenia kariery zawodowej nie sposób nie doceniać, jest wręcz wartością utylitarną, tworzącą wartości innego rzędu. Dla jednych jest ona elementem ważnym,
dla innych ma charakter priorytetowy, gdyż umożliwia osiągnięcie profesjonalnej doskonałości i satysfakcji z własnego rozwoju oraz stanowi szansę na zaspokojenie potrzeby osiągnięć. Kariera powinna mieć jednak nie tylko wymiar
indywidualny, lecz także powinna być rozpatrywana z punktu widzenia przedsiębiorstwa, w którym dany pracownik jest zatrudniony. Ważnym elementem
procesu zarządzania karierą na poziomie przedsiębiorstwa jest planowanie karier, które oznacza zespół działań, podejmowanych w celu kształtowania drogi
zawodowej pracownika. Rozwój kadr ma szczególne znaczenie dla organizacji,
których działalność oparta jest na wiedzy i zaawansowanych technologiach,
gdyż ludzie z reguły stanowią tam najważniejszy zasób firmy, pozwalający na
działania twórcze i innowacyjne. Pod pojęciem „planowanie kariery zawodowej”
rozumie się rozwój zatrudnionego w obrębie organizacji pracownika, zgodnie
z potrzebami i wynikami przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem możliwości i preferencji pracowników. Planowanie kariery oznacza zatem szerokie spektrum
działań, których celem jest wpływanie na kształtowanie drogi zawodowej jednostki w organizacji. Planowanie kariery na poziomie indywidualnym polega na
dążeniu do integracji osobistych priorytetów oraz planów osób zatrudnionych
w firmie z organizacyjnymi możliwościami ich realizacji i potrzebami kadrowymi organizacji. Istota indywidualizacji w planowaniu karier pracowniczych
to korelacja subiektywnych i obiektywnych aspektów kariery zawodowej.
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PRZYSZŁOŚĆ PRACY: RZECZYWISTOŚĆ,
POSZUKIWANIE NOWEJ WIZJI,
WYZWANIA
Wprowadzenie
Jak będzie wyglądać praca w przyszłości? Na to pytanie nie odpowie żaden badacz czy nawet cały zespół badaczy. W epoce przyspieszenia, w której żyjemy,
trudno bowiem przewidywać i tworzyć choćby średnioterminowe prognozy dla
rządów i wszelkiego typu organizacji. We współczesnym świecie suponuje się,
że praca człowieka zostanie zastąpiona przez maszyny, a sam człowiek ma być
zastąpiony przez sztuczną inteligencję. Osiągnięcia technologiczne, wydłużająca
się długość życia, wzrost populacji, którą do 2030 roku tworzyć ma dziewięć
miliardów ludzi, nie pozostaną bez wpływu na przyszłość pracy. Prawdopodobnie w okresie tym aż trzy miliardy nowych pracowników wejdzie na rynek pracy,
co znacząco wpłynie na konieczność zmian w organizacjach. Taka sytuacja nie
pozostanie bez konsekwencji dla naszego życia zawodowego, przebiegu i długości kariery, rozwoju modelu pracy w domu1. Przyszłość pracy to zagadnienie
ważne dla przedstawicieli różnych dziedzin nauki, wśród których znajdują się
andragodzy i pedagodzy pracy. Dlatego – jak pisze Ryszard Gerlach – „Pewności
co do przyszłości nie możemy mieć żadnej przynajmniej w dłuższej perspektywie
czasowej. Nie oznacza to jednak, że takie próby nie powinny być podejmowane”2.
Zob. Z. Jagiełło, Postawmy na gospodarkę, w: I. Palacios-Huerta (red.), Gospodarka za 100 lat.
Najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość, Kurhaus Publishing, Warszawa 2016, s. 9–13.
1

R. Gerlach, Edukacja zawodowa zorientowana na rynek pracy, „Problemy Profesjologii”, 2017,
nr 1, s. 28.
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Prezentowany artykuł stanowi próbę włączenia się w dyskurs naukowy poświęcony pracy i sygnalizuje te obszary problemowe, które wymagają nieustannego
namysłu.

„Motory” napędowe zmian środowiska pracy
Obecnie dużo mówi się i pisze o tzw. rewolucji świata/środowiska pracy. Określenie to oddaje istotę ogólnoświatowych zmian, które zachodzą w stosunkowo
krótkim czasie, a ich źródłem są złożone zjawiska demograficzne, społeczne,
gospodarcze, technologiczne i in. Uzasadnienie zmian, zachodzących w obszarze
pracy ludzkiej, jest w zasadzie bardzo proste. Pracę wykonują ludzie, więc jeżeli
ludzie – a w wyniku tego społeczeństwa – zmieniają się, to zmienia się także
praca oraz sposób rozumienia jej granic, zakresu i charakteru. Praca pozostaje
uniwersalna, ale to jak, dlaczego, kiedy i gdzie pracujemy, nigdy jeszcze nie było
przedmiotem tak indywidualnej interpretacji jak teraz3.
Omawiając problematykę przemian pracy ludzkiej, można w tym miejscu
odnieść się do najważniejszych determinantów cywilizacyjnych, które aktualnie
– i prawdopodobnie w najbliższej przyszłości – najsilniej będą na nią oddziaływać. Znaczenie, ramy czasowe i istotę najpotężniejszych „motorów” napędowych zmian na rynku pracy syntetycznie zawarto w tabeli 1.
TA B E L A 1
Znaczenie, ramy czasowe i definicja „motorów” napędowych zmian
„Motor”
napędowy
zmiany

Oceniony Szacowane
jako trend
ramy
wiodący
czasowe

Definicja

DEMOGRAFICZNE I SPOŁECZNO-GOSPODARCZE „MOTORY” NAPĘDOWE ZMIAN
Zmieniające się środowiska pracy oraz elastyczna
organizacja pracy

3

44%

Wpływ
Nowe technologie umożliwiają injest już
nowacje w miejscu pracy, takie jak
odczuwany praca zdalna, przestrzenie co-workingowe i telekonferencje. Organizacje posiadają w związku z tym
coraz mniejszą liczbę pracowników
na pełen etat na rzecz pozyskiwania współpracowników w innych krajach, zewnętrznych konsultantów
oraz osoby zakontraktowane na potrzeby konkretnych projektów

Za: S. Prokurat, Praca 2.0. Nie ukryjesz się przed rewolucją rynku pracy, Wydawnictwo HELION,

554 Gliwice 2016, s. 23, 46.
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„Motor”
napędowy
zmiany

Oceniony Szacowane
jako trend
ramy
wiodący
czasowe

Definicja

Powstanie klasy średniej
w nowo kształtujących
się rynkach

23%

Wpływ
Środek ciężkości światowej gospojest już
darki przesuwa się w kierunku nowo
odczuwany kształtującego się świata.
Do 2030 roku, przewiduje się, że to
właśnie w Azji funkcjonować będzie 66% światowej klasy średniej
oraz odbywać się będzie 59% konsumpcji na poziomie tej właśnie
klasy społecznej

Zmiany klimatyczne,
ograniczenia w ilości surowców naturalnych oraz
skłanianie się ku bardziej ekologicznej gospodarce

23%

Wpływ
Zmiany klimatyczne są głównym
jest już
motorem napędowym innowacji, poodczuwany nieważ organizacje poszukują rozwiązań, aby zminimalizować ich
skutki lub móc się do nich dopasować. Niemniej, jako że globalny
wzrost gospodarczy wciąż prowadzi
do zapotrzebowania na naturalne
i inne surowce, nadmierne wydobycie wymusza wyższe koszty wydobywcze i degradację ekosystemów

Coraz większa niestabilność geopolityczna

21%

Wpływ
Krajobraz geopolityczny wciąż się
jest już
zmienia, co przynosi daleko sięgaodczuwany jące następstwa dla handlu globalnego i mobilności talentów wymagając, żeby gałęzie przemysłu, takie jak
choćby ropa i gaz, bądź awiacja i turystyka, reagowały i dopasowywały
się szybciej niż kiedykolwiek indziej

Nowe obawy konsumentów o kwestie etyczne oraz prywatności

16%

2015–2017 W wielu gospodarkach konsumenci
są coraz bardziej zaniepokojeni szeregiem problemów związanych z ich
decyzjami nabywczymi: śladem węglowym; wpływem na środowisko;
bezpieczeństwem jedzenia; standardami pracy; dobrym traktowaniem zwierząt oraz tym, jak firmy
dbają o etyczny handel. Dodatkowo,
użytkownicy Internetu są coraz bardziej świadomi problemów związanych z bezpieczeństwem danych
oraz prywatnością w sieci

Długowieczność i społeczeństwa starzejące się

14%

2015–2017 W ciągu kolejnej dekady zaawansowane gospodarki odczują coraz silniej skutki starzenia się populacji.
Coraz częściej ludzie będą pracować
po 65. roku życia, aby zapewnić sobie odpowiednie środki na czas emerytury. Równocześnie zaspokajanie
potrzeb starszego społeczeństwa
stworzy szanse na nowe produkty,
usługi i modele biznesowe
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„Motor”
napędowy
zmiany

Oceniony Szacowane
jako trend
ramy
wiodący
czasowe

Definicja

Młoda demografia
w kształtujących się
rynkach

13%

Wpływ
Duża część rozwijającego się świata
jest już
doświadcza gwałtownego wzrostu
odczuwany populacji i musi zmierzyć się z zupełnie innymi wyzwaniami demograficznymi niż gospodarki zaawansowane, jak choćby stwarzanie
odpowiednich systemów edukacji
i szkoleń, aby przygotować młodą
populację do miejsc pracy. Wiodące
narody z krajów rozwijających się
inwestują w dostęp do edukacji o wysokiej jakości, co często przykłada
się na wzrost liczby absolwentów
szkół wyższych oraz przesunięcie się
globalnego rozmieszczenia talentów

Wzrastające aspiracje i siła
gospodarcza kobiet

12%

2015–2017 Kobiety dużo zyskały w kwestii udziału w sile roboczej oraz osiągnięć
edukacyjnych, co zaowocowało ich
coraz ważniejszą rolą w gospodarce
– zarówno jako konsumentek, jak
i pracownic. Przewiduje się, że kobiety będą odpowiadać za 5 bilionów
dodatkowych wydatków konsumenckich i więcej niż dwie trzecie globalnego dostępnego dochodu w ciągu
nadchodzącej dekady

Gwałtowna urbanizacja

8%

Światowa populacja miast ma się poWpływ
dwoić do roku 2050 z 2,6 miliarda
jest już
odczuwany do 5,2 miliarda ludzi. To gwałtowne,
bezprecedensowe tempo urbanizacji,
zwłaszcza w przypadku rynków takich jak Chiny czy Afryka Subsaharyjska, przynosi ze sobą wiele szans,
jak i wyzwań

TECHNOLOGICZNE „MOTORY” NAPĘDOWE ZMIANY
Internet mobilny, technologia pracy „w chmurze”

556

34%

2015–2017 Mobilny Internet znajduje zastosowanie w sektorze biznesowym i publicznym, pozwalając na bardziej
efektywne dostarczanie usług i szans
na podniesienie produktywności siły
roboczej. Dzięki technologii „chmury”
aplikacje mogą być dostarczane przy
minimalnym lub braku nakładu lokalnych programów lub mocy obliczeniowej, pozwalając na gwałtowne
rozprzestrzenianie się modeli usług
opartych na Internecie
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„Motor”
napędowy
zmiany

Oceniony Szacowane
jako trend
ramy
wiodący
czasowe

Definicja

Postępy w mocy informatycznej i „Big Data”
(dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych, których przetwarzanie i analiza jest trudna,
ale jednocześnie wartościowa, ponieważ może
prowadzić do zdobycia
nowej wiedzy)

26%

2015–2017 Uświadamianie sobie pełnego potencjału postępów technologicznych
będzie wymagało posiadania swojego miejsca w systemach i możliwości, aby zrozumieć i wykorzystać
znaczenie z niespotykanego do tej
pory napływu danych, które zostaną
wygenerowane przez innowacje

Nowe źródła energii
i technologie

22%

2015–2017 Nowe źródła energii i technologie,
takie jak odnawialne źródła energii
albo szczelinowanie hydrauliczne,
wstrząsną globalnym krajobrazem
energetycznym i zakłócą pracę największych gigantów z tej branży,
generując skomplikowane reperkusje
geopolityczne i środowiskowe

„Internet rzeczy”

14%

2015–2017 Zastosowanie zdalnych czujników,
komunikacji i mocy obliczeniowej
w wyposażeniu przemysłowym
i przedmiotach codziennego użytku
wygeneruje ogromną ilość danych
i stworzy szanse, aby dostrzegać
pewne wzorce i systemy schematów na niespotykaną dotąd skalę

Crowdsourcing (proces,
w ramach którego organizacja/firma/instytucja
publiczna/ organizacja
non-profit przeprowadza outsourcing zadań
wykonywanych tradycyjnie przez pracowników
do niezidentyfikowanej,
zwykle bardzo szerokiej
grupy ludzi w formie open
call), gospodarka dzielenia się oraz platformy
peer-to-peer

12%

Stosując platformy peer-to-peer firWpływ
my i jednostki mogą dokonywać
jest już
odczuwany rzeczy, które wcześniej wymagały
organizacji na dużą skalę. W niektórych przypadkach talenty i zasoby
dostępne dla firm przez czynności
takie jak crowdsourcing mogą okazać się bardziej istotne niż zasoby
lokalne, które posiadają

Zaawansowana robotyka
i transport niezależny

9%

2018–2020 Zaawansowane roboty o wyczulonych zmysłach, zręczności i inteligencji mogą być praktyczniejsze niż
ludzka praca w procesach wytwórczych, jak i w rosnącej liczbie prac
związanych z usługami, np. sprzątanie czy konserwacja. Ponadto jest
dziś możliwe, aby tworzyć samochody, ciężarówki, samoloty i łodzie,
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„Motor”
napędowy
zmiany

Oceniony Szacowane
jako trend
ramy
wiodący
czasowe

Definicja
które są całkowicie lub częściowo
autonomiczne, co zrewolucjonizuje
transport już w ciągu kolejnej dekady

Sztuczna inteligencja
i uczenie się maszyn

7%

2018–2020 Postępy w sztucznej inteligencji,
uczenie się maszyn i naturalne interfejsy użytkownika (np. system
rozpoznawania głosu) umożliwiają
automatyzację zadań pracownika
wiedzy, które dotąd uważane były
za niemożliwe albo niepraktyczne
do wykonania dla maszyn

Zaawansowane wytwórstwo i druk 3D

6%

2015–2017 Zakres postępu technologicznego
w technologii wytwarzania obiecuje
nową falę produktywności. Na przykład druk 3D (budowanie przedmiotów warstwa po warstwie na
podstawie cyfrowego pliku projektu)
pozwala na produkcję na żądanie,
co niesie za sobą dalekosiężne implikacje dla globalnych łańcuchów
zaopatrzenia i sieci produkcji

Zaawansowane materiały, biotechnologia i genomika

6%

2018–2020 Postępy technologiczne w naukach
o materiałach naturalnych mają
wiele innowacyjnych zastosowań
przemysłowych. Ostatnie przełomowe odkrycia w genetyce mogą mieć
ogromny wpływ na medycynę i rolnictwo. Podobnie wytwarzanie syntetycznych cząsteczek poprzez procesy
bioinżynieryjne będzie niezwykle
ważne w farmaceutyce, tworzywach
sztucznych jak plastiki i polimery,
biopaliwach i innych nowych materiałach oraz procesach przemysłowych

Źródło: World Economic Forum, Global Challenge Insight Report: The Future of Jobs Employment,
Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, January 2016, s. 6–7. Dane zebrane
na podstawie badania 371 największych globalnych pracodawców na świecie w 9 sektorach przemysłu
(klasyfikacja wg World Economic Forum) w 15 głównych rozwiniętych i rozwijających się gospodarkach i regionalnych obszarach gospodarczych (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Rada Współpracy Zatoki Perskiej (GCC),
Indie, Włochy, Japonia, Meksyk, Południowa Afryka, Turcja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej).

Kontynuując, wskazać można na główne trendy. Z jednej strony charakteryzujące ogólnoświatowe środowisko pracy, a z drugiej – przewidywane także
w przyszłości. Niektóre z nich są zbieżne z zasygnalizowanymi wcześniej deter558 minantami:
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1. W obszarze zagrożeń i zaleceń dla realizacji polityki personalnej w organizacjach:
a) zróżnicowanie i wysoki poziom wykształcenia siły roboczej;
b) płaski i zglobalizowany świat pracy;
c) starzenie się światowej populacji roboczej;
d) rozwój miejskiej populacji pracującej;
e) hiper-połączenie globalnej siły roboczej;
f) powstanie nowych, licznych rynków pracy;
g) w wielu częściach świata utrzymujące się wysokie bezrobocie.
2. W obszarze tworzenia „przyzwoitych i godnych”4 miejsc pracy i nowej
umowy społecznej między pracownikami a pracodawcami:
a) r ozwój rynków zorientowanych na usługi, które zmieniają naturę samej pracy;
b)	zależność posiadania „przyzwoitego i godnego” miejsca pracy od tego,
w jakiej części świata ludzie żyją, od poziomu gospodarczego danego
państwa bądź od konkretnego sektora rynku pracy;
c)	brak możliwości utożsamiania „przyzwoitej i godnej” pracy z pracą na
czas nieokreślony i na pełen etat;
d) rozwój form pracy „nieprzyzwoitej”, tzn. nielegalnej i przymusowej;
e)	śmierć czasu pracy w systemie „od 9 do 17”, co oznacza, że praca,
która przestaje być przypisana konkretnej przestrzeni fizycznej, coraz
silniej oddziaływać będzie na sferę życia prywatnego;
f)	zmiany w przestrzeni pracy spowodowane rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych powodujące coraz częściej, że „do pracy przestaje się chodzić”;
g) nowy model pracy w postaci crowdsourcingu;
h)	rozszerzenie zakresu umiejętności wymaganych do pracy, a także
wzrost możliwości posiadania pracy w kilku miejscach jednocześnie;
i)	rozwój modelu pracy opartej na interakcji: nowe tryby produkcji, bazujące na większej swobodzie i autonomii ludzi oraz na ich odpowiedzialności, uwzględniające potrzebę pracy zespołowej, będą wymagać
Praca przyzwoita i godna (decent work) to termin, dla którego niełatwo znaleźć odpowiednik w języku polskim. Istnieją co najmniej dwie możliwości interpretacji pojęcia decent work.
Pierwsza „minimalistyczna” lub „pragmatyczna”, gdzie decent work to praca, której szeroko
rozumiane warunki spełniają różnego rodzaju minimalne standardy i wymogi – przede wszystkim te wynikające z różnych konwencji MOP, jak i te, które wynikają z norm, praw i przepisów
obowiązujących w poszczególnych krajach. Po polsku pracę taką określilibyśmy słowami „przyzwoita” czy „godziwa”. Druga „maksymalistyczna” czy „idealistyczna” traktuje decent work
jako pracę prawdziwie godną, a więc kreatywną, twórczą i pozbawioną jakiegokolwiek elementu przymusu – poza przymusem czy wolą płynącą z wnętrza jednostki. Źródło: W trosce
o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004, S. Golinowska (red.), Program Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2004, s. 21.
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coraz więcej inicjatywy własnej pracownika i profesjonalnych interakcji
międzyludzkich.
3. W obszarze organizacji pracy i produkcji:
a)	przejście od masowej produkcji do masowej adaptacji: aby móc odpowiadać na potrzeby gospodarek „na żądanie” i ich globalizacji, obecne
wzorce produkcji muszą zostać przeorganizowane w kierunku elastyczności i żywotności;
b)	nowy porządek przemysłowy: produkcja addytywna oparta na technice
drukowania przestrzennego wynikająca z cyfryzacji generuje konieczność przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną;
c)	rozwój gospodarki zorientowanej na usługi, w której granice pomiędzy przemysłem i usługami zacierają się;
d) wzajemnie połączone, globalne środowisko handlowe;
e)	zacieranie granic/relacji pomiędzy pracownikami i pracodawcami na
skutek powstawania kolejnych nowych form umów o pracę (np. samoprzedsiębiorczość, franczyza, payrolling i in.);
f) dalszy postęp cyfryzacji i powstanie tzw. ludzkiej chmury.
4. W obszarze zarządzania pracą:
a)	w wielu gospodarkach utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia,
wynikający z niedopasowania umiejętności siły roboczej do potrzeb
rynku pracy;
b)	dynamiczne przeobrażenia w świecie zawodów zanikających i rozwijających się;
c)	wzrastająca zależność krajowych rynków pracy w globalnym środowisku pracy;
d)	konieczność tworzenia i korzystania z masywnych zestawów informacji
i danych (tzw. Big Data);
e)	rosnąca złożoność środowiska pracy związana z narastającą liczbą
regulacji prawnych (np. wskazania OECD dla organizacji wielonarodowościowych, Trójstronna Deklaracja Międzynarodowej Organizacji
Pracy, wskazania UN Global Compact dla biznesu i praw człowieka itd.);
f)	zmniejszenie władzy tradycyjnych związków zawodowych i pojawienie się nowych sił przeciwdziałających;
g)	niski poziom zatrudnialności młodych ludzi, wynikający zwłaszcza z braku
podstawowych lub wymaganych umiejętności, poszukiwanych przez
potencjalnych pracodawców5.
Dopełniając zasygnalizowany zestaw trendów, interesujące wydają się również następujące tendencje:
5

World Employment Confederation, The Voice of Labour Market Enablers, The Future of Work,

560 White Paper from the employment & recruitment industry, September 2016, s. 1–37.
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– wzrost znaczenia kreatywności i potrzeba wbudowania innowacyjności w wykonywane zawody: pracownik jest dziś coraz częściej wynagradzany wyłącznie za sukces, czyli dostarczenie produktu/usługi, a nie za faktyczny
nakład pracy liczony w godzinach;
– domocentryzm: dom staje się dla człowieka XXI wieku swoistym rodzajem
centrum decyzyjnego, sprawnie zarządzanym i pozwalającym na zaspokojenie większości potrzeb. Rozwój modelu pracy w domu, który coraz
częściej przypomina wirtualne biuro, może jednak okazać się niebezpieczny
i prowadzić do rezygnacji z naturalnych więzi interpersonalnych z innymi
ludźmi; zatracenia granicy pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym;
pracoholizmu bądź siecioholizmu. Ponadto brak naturalnego środowiska
pracy może spowodować zatracenie umiejętności realnej oceny wykonywanych zadań, gdyż osoba pracująca wyłącznie w domu nie może porównać swojej pracy z wynikami innych;
– hiperspecjalizacja: dzielenie wykonywanej pracy na coraz mniejsze etapy
i przydzielanie ich realizacji poszczególnym pracownikom dotyczy już nie
tylko procesów produkcyjnych, lecz także pracy opartej na wiedzy. Coraz
częściej pracodawcy poszukują właśnie specjalistów o bogatym zasobie
wiedzy w wąskiej i określonej dziedzinie, dlatego hiperspecjalizacja zwiększa
znaczenie pracowników czasowych, których nie ma sensu trzymać na stałe;
–u
 beryzacja pracy, czyli usługi w ramach tzw. ekonomii na żądanie, które
bezpośrednio oddziałują na współczesne firmy i zmieniają strukturę dotychczasowo rozumianych karier. Uberyzacja stwarza szerokie możliwości
uzyskiwania dodatkowych dochodów i wykonywania zadań czy projektów, realizowanych w czasie rzeczywistym, najczęściej bez szefa i w ramach
elastycznych godzin pracy. Sprzyja tworzeniu perspektywy quasi-przedsiębiorcy (tzn. każdy może być przedsiębiorcą i każdy odniesie z tego
korzyści), a jednocześnie zaciera granice pomiędzy takimi kategoriami,
jak „dom”, „biuro”, „prywatny”, „zawodowy” bądź „pracodawca” i „pracownik”. Termin „uberyzacja” pochodzi od firmy Uber, która stworzyła aplikację
kojarzącą klientów i ludzi oferujących usługi taksówkarskie. Dzięki niej
może je świadczyć każdy, wystarczy, że ma samochód i wolny czas. Warto
dodać, że w tych krajach, w których wprowadzono wspomnianą aplikację,
rozpoczęły się protesty taksówkarzy wypieranych w ten sposób z rynku
pracy. W tym kontekście twierdzi się wręcz, że świat wszedł w fazę twórczej destrukcji, a każda branża wkrótce doczeka się swojego ubera6.
S. Prokurat, Praca 2.0..., dz. cyt., s. 45–64, 147–150. Zob. też: A. Andrysiak, Uberyzacja gospodarki. Czy chcesz cierpieć w imię wolnego rynku?, http://forsal.pl/artykuly/941445,andrysiakuberyzacja-gospodarki-czy-chcesz-cierpiec-w-imie-wolnego-rynku.html; T. Świderek, Każda
branża doczeka się swego Ubera, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/kazda-branza-doczeka-sie-swego-ubera/.
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Wskazane w tej części artykułu „motory” napędowe zmian oraz trendy globalnego środowiska pracy to wybrane przykłady, które nie wyczerpują wszystkich możliwości w tym zakresie. Zjawiska te są natomiast coraz szybsze i coraz
mniej poddają się predykacji. Ich kierunki na całym świecie są podobne, choć skala
i tempo są uwarunkowane cechami specyficznymi dla danego społeczeństwa.
Jak zauważa Ewa Kubiak-Szymborska: „Przewidywania […], dotyczące życia
w przyszłości, w kwestiach pracy ludzkiej, jej charakteru, wykonywanych zawodów, spędzania wolnego czasu, wychowywania dzieci, itp., są tyleż inspirujące
i rozbudzające wyobraźnię, co i budzące niepokój, a nawet pewne obawy. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że to tylko wizje autorów, i nawet jeśli są
podbudowane wieloma wypowiedziami badaczy rzeczywistości, istniejącymi
już dziś odkryciami i dokonaniami w zakresie nowoczesnych technologii, to
przecież niekoniecznie muszą się sprawdzić. Nie jeden raz mieliśmy przecież
okazję zetknąć się, chociażby w aspekcie interesującej nas tu pracy, ze stanowiskami różnych «wizjonerów», którzy, jak zauważa Zygmunt Wiatrowski, pokazywali zróżnicowane «wizje pracy» – od jej dalszej transformacji po jej zanik. Póki
co, niezależnie od tego, że obserwujemy na rynku pracy «wielkie przewartościowanie», że wskaźnik ludzi, pozostających bez pracy, jest ciągle wysoki, a wielu
młodych, dobrze wykształconych ludzi ma kłopoty z jej znalezieniem, że toczymy
spory wokół wprowadzonych regulacji wydłużających okres naszej pracy, to o zaniku tego typu aktywności człowieka głosów jakby mniej, choć o dokonujących
się zmianach głosy te nie milkną. A jeśli tak, to nieobojętne powinno być – szczególnie pedagogom pracy i wychowawcom – przygotowanie obecnych i przyszłych
pokoleń młodych ludzi na rozpoznawanie dokonujących się przemian i radzenie
sobie z sytuacjami, w jakich się znajdą na rynku pracy”7.
Przygotowanie, o którym mowa, w znacznej mierze wyznacza zadania pedagogiki pracy. Dla pedagogów pracy, podejmujących zagadnienia zachodzących
przeobrażeń (m.in. dematerializacji i intelektualizacji pracy, rozwoju kategorii
„pracy prekarnej”, podziału rynku pracy na „rdzeń” i „peryferie”, relacji praca
zawodowa−życie osobiste, pracownika wiedzy, czy też pracownika portfolio
i in.8), szczególnie istotne są te zjawiska, które implikują konieczność zmiany
koncepcji pracy i zawodu. Praca człowieka staje się bowiem coraz bardziej zindyE. Kubiak-Szymborska, Wychowanie ku pracy jako formacja dyskursywna pedagogiki pracy,
w: R. Gerlach, R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Wokół podstawowych zagadnień pedagogiki pracy,
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017, s. 163–164.
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Zob. np. R. Tomaszewska-Lipiec, Work Transformations and Their Consequences for the Personal Life of Workers, „Chinese Business Review”, 2016, t. 15, nr 5, s. 239–248; R. Tomaszewska-Lipiec, Prekarna praca jako produkt współczesnej cywilizacji, „Przegląd Pedagogiczny”, 2014,
nr 2, s. 40–55; Równowaga praca – życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju
jednostki, R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz 2014.
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widualizowana, elastyczna, wymagająca dużego udziału wiedzy oraz wykorzystująca w coraz większym stopniu narzędzia technik informacyjnych. Oczekiwania
i potrzeby rynku pracy powinny być zatem ważnym wyznacznikiem zarówno
dla zawodoznawstwa, doradztwa edukacyjno-zawodowego, jak i szkolnej oraz
pozaszkolnej edukacji zawodowej. Stanowią one również istotny czynnik oddziałujący na politykę personalną organizacji i edukacyjny wymiar funkcjonowania w nich pracowników9. To ich kwalifikacje i kompetencje decydują przecież
o rozwoju i przewadze konkurencyjnej.

Koniec świata pracy, który znamy i poszukiwanie
nowej wizji, czyli „pracować inaczej”
Kontynuując rozważania, można zaryzykować tezę, że świat pracy, który znamy,
powoli się kończy. Co to oznacza dla podmiotów reprezentujących podaż i popyt
na pracę, a także dla przedstawicieli rządów/ustawodawców kształtujących
politykę rynkową?
Niewątpliwie zaakceptować należy fakt, że z powodu zróżnicowania siły
roboczej i wzrastającej międzynarodowej mobilności pracy niemożliwe jest
wypracowanie uniwersalnego rozwiązania, gwarantującego zatrudnienie wszystkim poszukującym. Z powodu zmian demograficznych, dalszej globalizacji gospodarki i zgłaszanego przez pracodawców „niedoboru talentów”, to mobilność
pracy i różnorodność kulturowa będą stanowić główne filary światowego rynku
pracy. Zróżnicowanie warunków pracy i powstawanie kolejnych nowatorskich
i innowacyjnych jej form zapewnić raczej powinno nowe rozwiązania w obszarze
zatrudnienia, choć najprawdopodobniej skutkujące rozłączeniem zawodu i pracy,
tzn.: w przyszłości coraz więcej ludzi może nie mieć zawodu, ale nie być z tego
tytułu osobami bezrobotnymi. Tym samym powstawać będą nowe ścieżki realizacji kariery zawodowej, szczególnie bazujące na pracy on-line. W nowej epoce
wiedzy i IT praca staje się bowiem mniej fizyczna, przetworzona i powtarzalna
na rzecz zmiennej, urozmaiconej i z pewnością hiper-połączonej. Skoro praca
przestaje być już miejscem, do którego się chodzi, to coraz częściej pracownicy
będą mogli być zatrudniani zdalnie, co powinno sprzyjać powstaniu rozproszonej i rozprzestrzenionej siły roboczej. Dodać również należy, że dalsza automatyzacja będzie skutkować nie tyle niszczeniem miejsc pracy, ile ich tworzeniem.
Wraz z rozwojem innowacji technologicznych i społecznych pojawią się prze9
Zob. np. R. Gerlach, Labour market – a challenge for extracurricular vocational education,
w: E. Solarczyk-Ambrozik, Lifelong learning for labour market needs, Wydawnictwo Naukowe
UAM, Poznań 2016, s. 55–68; R. Gerlach, Edukacyjny wymiar funkcjonowania człowieka w organizacji, „Problemy Profesjologii”, 2016, nr 2, s. 13–22; R. Gerlach, Edukacja zawodowa zorientowana na rynek pracy, dz. cyt., s. 23–33.
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cież szanse na wprowadzanie nowości i otwieranie nowych firm. Nieunikniona
wydaje się być też konieczność przedefiniowania pojęcia „czasu pracy”, gdyż
w kontekście zjawiska jej dematerializacji umiejętność zarządzania czasem stanie się pilną potrzebą większości osób pracujących – zarówno pracowników, jak
i pracodawców10.
Kwestią przyszłości wydaje się także zanik etatów. Być może będzie tak, że
wszyscy przejdziemy na krótkotrwałe kontrakty, a sukces w o wiele większym
stopniu będzie uzależniony od dobrej współpracy w zespole. Być może również
każdy z nas „stanie się firmą” i będzie starał się zapewnić sobie to, co Amerykanie nazywają employability, czyli zdolność do bycia zatrudnionym. Według
raportu „Liderzy przyszłości – 2030 r.”, przygotowanego przez niemieckiego socjologa Georga Vielmettera, kończą się czasy lojalności wobec jednej instytucji.
Jako jednoosobowe firmy będziemy mieć różnych klientów. Wydaje się ponadto,
że – poza nielicznymi wyjątkami – mało kto będzie wierny jednej profesji przez
całe życie. Kolejnym ważnym obszarem zmian będzie praca z konkretnymi ludźmi,
a nie z firmami. Przewiduje się, że w czasach niepewności gospodarczej coraz
więcej organizacji uzna gromadzenie wszystkich pracowników w jednym miejscu
za nadmierną rozrzutność. Pracodawcy już teraz poszukują przede wszystkim
ludzi niezbędnych dla funkcjonowania firmy, a wykonanie reszty zadań zlecają
zewnętrznym wykonawcom. W tym miejscu rozważań ponownie nawiązać
można do prognoz wskazujących, że większość ludzi będzie pracować w domu.
Internet, który dynamicznie opanowuje nasze życie prywatne i społeczne (Facebook w 2004 roku miał około miliona aktywnych użytkowników, w 2010 roku
– 500 milionów; 56% Amerykanów i aż 72% Francuzów przyznaje, że bez sieci
nie wyobraża sobie kontaktów z przyjaciółmi i rodziną) staje się podstawą wirtualnego biura. Pracownicy coraz częściej spotykają się ze sobą tylko raz na jakiś
czas, na przykład podczas telekonferencji, albo w realnej siedzibie firmy, jeśli
taka oczywiście w ogóle istnieje. Warunki pracy osób pracujących staną się zatem
coraz bardziej płynne i powiązane z indywidualnymi potrzebami. W tym kontekście dywagować można, w jakim stopniu w przyszłości kariera zawodowa
jednostki będzie mogła być określona jako prorodzinna oraz uwzględniająca potrzebę równoważenia życia prywatnego i zawodowego. Jednym z większych
wyzwań zarządzania, w tym zarządzania wirtualnego, będzie zdolność do współpracy z ludźmi należącymi do odmiennych kultur oraz wypracowanie metod
motywowania i nagradzania pracowników w różnych rejonach świata. Menedżer
przyszłości stanie się nie tylko specjalistą od zarządzania. Będzie musiał znać
biegle kilka języków obcych, być elastyczny, możliwe, że będzie musiał stale
podróżować na duże odległości i podejmować decyzje związane z dużym ryzy10
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kiem. Charakteryzować go powinny również: otwartość i chęć nauki; myślenie
koncepcyjne i strategiczne; wrażliwość na różnice międzykulturowe, pokoleniowe
i genderowe; tworzenie nowych mechanizmów wyzwalających lojalność wobec
lidera, a nie wobec firmy; tolerowanie wysokiego poziomu niejasności i niepewności. Istotną kwestią przyszłości pozostaje także starzenie się siły roboczej.
W 2005 roku w krajach uprzemysłowionych osoby powyżej 65. roku życia stanowiły 15% społeczeństwa, w 2050 roku będzie ich 26%. Niektórzy badacze
przewidują, że za 10 lat osoby 60/70-letnie będą stanowić aż 40% pracowników
w USA11.
W odniesieniu do tych przewidywań wskazać można na przyszłe strategie
zarządzania, dotyczące siły roboczej, zidentyfikowane w raporcie The Future of
Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution.
Zostały one zadeklarowane przez 371 największych globalnych pracodawców
na świecie i zobrazowane na rysunku 1. Warto zwrócić uwagę, że największy
procent odpowiedzi związany jest z edukacją pracowników.
zatrudnianie większej liczby pracowników
krótkoterminowych
celowanie w talenty mniejszości
współpraca z innymi przedsiębiorstwami
w branży
współpraca z innymi przedsiębiorstwami
pomiędzy gałęziami przemysłu
oferowanie staży
przyciąganie talentów z zagranicy
celowanie w talenty kobiet
współpraca z instytucjami edukacyjnymi
wspieranie mobilności i rotacji zawodów
inwestowanie w przekwalifikowanie obecnych
pracowników
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RY S U N E K 1
Przyszłe strategie zarządzania dotyczące siły roboczej
Źródło: World Economic Forum, Global Challenge Insight Report: The Future of Jobs Employment,
Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, January 2016, s. 29.

E. Nieckuła, Zmierzch ery etatów, w: Jak przetrwać w korporacji?, opieka redakcyjna K. Sroczyńska, Burda Publishing Polska Sp. z o.o., Warszawa 2015, s. 138–144.

11

565

R enata T omaszewska - L ipiec

Jakie zatem przykładowe implikacje i zalecenia wynikają z zasygnalizowanych przemian pracy dla podmiotów kształtujących politykę na rynku? Wydaje
się, że walka z bezrobociem powinna odbywać się poprzez ułatwianie dostępu
do pracy, a tworzone regulacje prawne w zakresie zatrudnienia i polityki społecznej powinny przedkładać bezpieczeństwo rynku pracy ponad bezpieczeństwo zawodu (np. przez facylitację możliwości pracowników, aby łatwo przejść
między dwoma lub więcej miejscami pracy). Instrumentem wspierającym tworzenie nowych miejsc pracy mogą być między innymi rozwiązania pracy opartej
na bonach. W takim scenariuszu pracodawca otrzymuje bon/voucher od instytucji
trzeciej (zwykle władzy publicznej), aby użyć go zamiast gotówki dla pracownika
zapewniającego usługę. Należy również zmodernizować obecne programy bezpieczeństwa socjalnego i wprowadzić sieci bezpieczeństwa dla nowych form
pracy i/lub sprawić, żeby były one spójne z tymi, które obowiązują obecnie dla
tradycyjnych jej form. Dla większości pracowników na świecie posiadanie jednego
miejsca pracy na całe życie nie jest już bowiem realistyczne. Bezpieczeństwo pracy
musi być zatem rozważane w zakresie całego rynku pracy, a nie tylko na poziomie
zawodu/profesji. Koniecznością jest jednocześnie wspieranie elastycznych rozwiązań pracy, przedsiębiorczości i samozatrudnienia, między innymi poprzez zachęcanie do zakładania nowych firm (sklepy jednoosobowe/soloprzedsiębiorcy/
mikroprzedsiębiorcy), a także ułatwianie dostępu do finansów i kapitału. Konieczne wydają się także: współpraca pomiędzy publicznymi i prywatnymi instytucjami zatrudnienia na rzecz wspierania inkluzji wszystkich poszukujących
pracy i redukowania rozbieżności pomiędzy popytem na pracę a jej podażą,
a także promocja inkluzyjnych rynków pracy, która pozwoli grupom niereprezentatywnym na udział w opłacalnym i zrównoważonym zatrudnieniu. Twórcy
polityk rynkowych muszą zatem wypracowywać rozwiązania adekwatne do dostosowujących się rynków pracy, które będą potrafiły stawić czoło tendencjom
zniżkowym w gospodarce. Podejście ustawodawcze powinno również wspierać
uczenie się przez całe życie tak, aby na tyle, na ile to możliwe, okresy bezrobocia
były wykorzystywane jako szanse na podnoszenie umiejętności dla osób poszukujących pracy oraz przekwalifikowywanie się12.
Konkludując zaprezentowane rozważania, należy się zastanowić, w jakim
stopniu przedstawione wizje dotyczące przyszłości pracy są realne oraz powinny
znaleźć odzwierciedlenie w edukacji. W kontekście trzeciej i w obliczu czwartej
rewolucji przemysłowej nie ma wątpliwości, że przyszłość rynku pracy należeć
będzie do pracowników niezależnych, elastycznych, lepiej przygotowanych na
zmiany, którzy będą rozumieli otaczający ich świat. Przyszłość pracy człowieka
generuje zatem aktualne implikacje dla edukacji przez całe życie.
12
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Zakończenie
Potrzeba namysłu nad ludzką pracą nie powinna budzić zastrzeżeń. Tradycyjny
świat pracy odchodzi bowiem powoli do lamusa. Każda próba nakreślenia jej
przyszłości wzbogaca obszar dyskursu pedagogicznego, jak i praktyki społecznej. Mimo trudności, wynikających z prób przewidywania przyszłości pracy,
dwie kwestie nie powinny budzić wątpliwości – konieczność inwestowania w siebie
przez edukację, a także konieczność wzięcia odpowiedzialności za wyposażenie
się w umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu zawodowego, zarówno
w teraźniejszości, jak i w przyszłości.
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PRACOWNIK WSPÓŁCZESNEGO RYNKU
PRACY TO OSOBA GŁÓWNIE…?
Wprowadzenie
Problematyka dotycząca przygotowania człowieka do podjęcia pracy zawodowej,
a także jego sytuacji na rynku pracy, była i nadal jest przedmiotem nieustannych
rozważań, badań i dyskusji naukowych. Wielu badaczy tej problematyki nieustannie wskazuje na bliskie, wręcz przenikające się relacje, jakie mają miejsce
w podejmowanych procesach edukacyjnych i tych wszystkich poczynaniach,
które dzieją się w aktywności zawodowej człowieka. Na relacje te i ich znaczenie
zawsze bardzo wyraźnie wskazuje Czcigodny Jubilat – Profesor dr hab. inż. Stefan M. Kwiatkowski.
Jest rzeczą naturalną, że z okazji znaczących rocznic staramy się upamiętnić osoby, których zasługi w różnych obszarach ich pracy są niewątpliwe. Do
takich osobowości należy na pewno Profesor Stefan M. Kwiatkowski, którego
wkład nie tylko w tym obszarze, który uczyniłem przedmiotem rozważań podjętych w prezentowanym tekście, lecz także w wielu innych równie (a może jeszcze
bardziej) znaczących. Dlatego, z okazji pięknego Jubileuszu działalności zawodowej i naukowej, ten tekst dedykuję Profesorowi Stefanowi M. Kwiatkowskiemu, który do takich refleksji nieustannie mnie zachęcał.
Płynna rzeczywistość obecnej cywilizacji – zwłaszcza końca wieku XX i początku XXI – sprawia, że współczesny rynek pracy, a w niej sytuacja pracujących
i pretendujących do podjęcia pracy, ulega dynamicznej zmianie. Dzieje się tak
zarówno w wyniku naturalnego i ciągłego procesu cywilizacyjnego rozwoju, jak
i towarzyszących temu rozwojowi różnego rodzaju zjawiskami natury politycznej,
568 społecznej, gospodarczej, a także kulturalnej i wielu innych. To, co do niedawna
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było powszechnie obowiązującym kanonem, za chwilę staje się swoistego rodzaju
„balastem” dla dalszego rozwoju, czy też osiągania doraźnych korzyści.
Dynamika i zakres zmian, jakie dokonały się w otaczającej nas rzeczywistości
po 1989 roku, implikują cały szereg zarówno wyzwań, jak i barier, które z jednej
strony są siłą sprawczą każdej cywilizacji, z drugiej zaś rodzą nowe – często
nieznane wcześniej – zjawiska społeczne, kulturowe czy gospodarcze. W takiej
złożonej rzeczywistości istotne staje się nieustanne zgłębianie istoty owych zmian
w celu znalezienia właściwych rozwiązań umożliwiających dostosowywanie się
do nich i tworzenia warunków do optymalnego wykorzystania ich dla dobra
jednostki i dobra ogólnego1.
Jednym z obszarów takiego nieustannego zgłębiania istoty zachodzących
zmian jest „dynamiczny, w wielu przypadkach trudny do przewidzenia, otwarty,
elastyczny, umiędzynarodowiony współczesny rynek pracy, którego klasyczny
model ograniczony sztywnymi regulacjami – dotyczącymi zarówno samego rynku
pracy, jak i jego uczestników – w aktualnej sytuacji nie znajduje już racji bytu”2.
Potrzeba ta wydaje się być z różnych względów zasadna, zwłaszcza jeśli dokładnej analizie poddamy relacje podaży i popytu, które na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat uległy niemal całkowitej zmianie. Jeszcze na początku obecnego
stulecia znalezienie miejsca pracy – głównie z racji bardzo dużego bezrobocia –
niemal graniczyło z „cudem”. Dotyczyło to wszystkich grup społecznych, w tym
zwłaszcza absolwentów kończących różnego rodzaju szkoły, którzy chcieli wejść
na rynek pracy (dokładniej zostanie to scharakteryzowane w dalszej części tego
materiału). Jeśli sporadycznie pojawiały się oferty pracy, to zazwyczaj były one
obwarowane wymaganiami, którym absolwenci kończący naukę szkolną nie mogli
sprostać. Był to tzw. okres, o którym można było mówić jako o rynku pracodawców, którzy mogli (niekiedy kapryśnie) przebierać3 w ofertach osób chętnych do
podjęcia zatrudnienia. Sytuacja ta rodziła wiele nowych (niekiedy społecznie
nieakceptowanych) zjawisk i była przyczyną licznych napięć społecznych. Młodzi ludzie, chcąc w części złagodzić swoją sytuację życiową, przedłużali okres
własnej edukacji (sprzyjała temu rosnąca liczba szkół wyższych i swoistego rodzaju obniżenie wymagań dotyczących poziomu przygotowania do podjęcia dalszego etapu edukacji), odraczając na później problem pozyskania jakiejkolwiek
Zostało to bardzo wyraźnie podkreślone w czasie niedawno odbytej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Interdyscyplinarne aspekty funkcjonowania człowieka współczesnej
cywilizacji”, zorganizowanej przez Politechnikę Koszalińską. Zob. C. Plewka (red.), Wybrane
aspekty dotyczące człowieka współczesnej cywilizacji, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej,
Koszalin 2017.

1

C. Plewka, Potrzeby i oczekiwania pracodawców na współczesnym rynku pracy. Wyzwania,
bariery, kierunki działań, w: Wybrane aspekty dotyczące..., dz. cyt., s. 36.

2

3

Tamże.
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pracy. W tym miejscu warto wspomnieć, że był to okres, w którym niemal zupełnie zlikwidowano szkolnictwo zawodowe (zwłaszcza na poziomie szkoły
zasadniczej i technikum). To oczywiście – w czasie odroczonym – zrodziło określone reperkusje, o których nieco więcej napiszę w dalszej części tego opracowania. Nie trudno już wtedy było przewidzieć (co nie było takie oczywiste dla
władz oświatowych), że zredukowanie do minimum szkolnictwa zawodowego
w dalszej perspektywie zrodzi niedobór różnego rodzaju fachowców, na których
– w warunkach gospodarczej stabilizacji – będzie rosło zapotrzebowanie.
Można się zastanawiać, czy obecna sytuacja na rynku pracy to już początek
stopniowego odwrócenia relacji podaży i popytu na rzecz rynku pracownika.
Śmiem twierdzić (co dokładniej wykażę w dalszej części tego materiału), że jest
to już początek nowej tendencji współczesnego rynku pracy, który jednak nadal,
w wymiarze lokalnym czy też branżowym, pozostanie zmienny, lecz nieco bardziej przewidywalny.

Sytuacja pracownika przełomu wieku XX i XXI
Nawiązując do zasygnalizowanej we wprowadzeniu płynności, dotyczącej rynku
pracy przełomu wieków XX i XXI, należy wyraźnie podkreślić, że zmienność ta
jest wynikiem oddziaływania wielu różnorodnych czynników określających
podaż pracy i popyt na pracę. Wzajemne relacje, zarówno ilościowe, jak i jakościowe, mające miejsce między stroną podażową i popytową, w zasadzie przesądzają o sytuacji pracownika na globalnym rynku pracy i w poszczególnych
jego segmentach. W sensie ilościowym wyrażać ją można stanem równowagi,
gdy istnieje pełne zatrudnienie, bądź stanem nierównowagi, gdy istnieje nadwyżka podaży (mamy wówczas do czynienia z bezrobociem), bądź też gdy istnieje deficyt siły roboczej (wówczas możemy mówić o tzw. rynku pracownika).
Dynamiczne zmiany, które odnotowano w Polsce po 1989 roku zarówno
w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym, wywołane były głównie przemianami ustrojowymi. Objawiły się w wielu wymiarach, w tym również w gwałtownym wzroście bezrobocia dotyczącego zarówno wielkości, jak i struktury
zapotrzebowania pracodawców na siłę roboczą. Zjawisko to wywołane zostało
zarówno transformacją gospodarczą (w tym przekształceniom mającym miejsce
w strukturze własności), jak i otwarciem się gospodarki na rynki światowe oraz
napływem zagranicznego kapitału, a w konsekwencji zmianami dotyczącymi
procesów technicznych i technologicznych4. Czynniki, warunkujące popyt na
4
Zob. więcej na ten temat m.in.: K. Sipurzyńska-Rudnicka, Uwarunkowania demograficzne i edukacyjne sytuacji na polskim rynku pracy w latach 1990–2013, w: M. Makuch (red.), Współczesny
570 rynek pracy. Zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku, Wydawnictwo CEdu, Wrocław 2014, s. 83–103.

P R A C O W N I K W S P Ó Ł C Z E S N E G O RY N KU P R A C Y T O O S O B A G Ł Ó W N I E … ?

pracę, były główną, ale nie jedyną przyczyną rosnącego bezrobocia. W tym samym czasie odnotowywano również zmiany po stronie podażowej, które miały
wpływ na zjawisko bezrobocia. Zmiany podażowe powodowane były zarówno
czynnikami demograficznymi, jak i edukacyjnymi.
Po stronie uwarunkowań demograficznych do najważniejszych czynników,
które wywoływały i nadal jeszcze wywołują wpływ na zmienność sytuacji rynku
pracy, należy zaliczyć:
− z miany w strukturze ludności, dotyczące liczby osób będących w poszczególnych przedziałach wieku produkcyjnego (tj. w wieku mobilnym
– 19.–44. r.ż., oraz niemobilnym – 45.–60./65. r.ż.);
− zewnętrzne oraz wewnętrzne migracje ludności.
Natomiast po stronie uwarunkowań edukacyjnych do najważniejszych
czynników, oddziałujących na rynek pracy, zaliczyć należy:
− z miany dotyczące struktury szkolnictwa – średniego i wyższego, w tym
szczególnie regres kształcenia zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych oraz średnich szkołach zawodowych, ilościowy wzrost liczby
uczących się w średnim szkolnictwie ogólnokształcącym oraz dynamiczny
rozwój szkolnictwa wyższego i liczby osób uczących się w tych szkołach;
−n
 iedopasowanie kierunków kształcenia do rzeczywistych potrzeb rynku
pracy.
Analizując wartości liczbowe, zawarte w tabeli 1, widać, że w przedziale lat
1990–2010 nastąpił wyraźny wzrost liczby osób będących w wieku produkcyjnym (z 22,1 mln w roku 1990 do 24,8 mln w roku 2010, a więc o 2,7 mln). To
efekt dwóch wyżów demograficznych (osób urodzonych w latach 50. oraz urodzonych w latach 70. i 80. XX wieku). Warto również zauważyć, że w tym samym
czasie nastąpił wyraźny wzrost liczby osób tzw. okresu niemobilnego (z 6,9 mln
w roku 1990 do 9,4 mln w roku 2010, a więc o 2,5 mln). Owe zmiany demograficzne, dotyczące osób będących w wieku produkcyjnym, zbiegły się w czasie
z głównymi przeobrażeniami dotyczącymi transformacji ustrojowej państwa,
a w niej transformacji gospodarczej. Były to jedne z ważniejszych czynników
mających duży wpływ na sytuację pracownika przełomu XX i XXI wieku. Wówczas nastąpił zasadniczy wzrost zjawiska bezrobocia (nieco więcej na ten temat
w dalszej części tego materiału). Warto w tym miejscu odnotować, że w tym
samym czasie niemal nie zmieniła się liczba osób znajdujących się w tzw. okresie
mobilnym (od 18. do 44. r.ż). Oznacza to, że zmianie uległa głównie sytuacja
osób starszych (właśnie z okresu odnotowanego wcześniej wyżu demograficznego
lat 50. XX wieku), które często miały duże trudności z przystosowaniem się do
nowej sytuacji społeczno-gospodarczej.
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TA B E L A 1
Struktura ludności Polski według grup wiekowych w latach 1990–2015
Ludność wieku
produkcyjnego

Ludność
Rok
Ogółem

w tym w wieku
produkcyjnym
ogółem

okresu
mobilnego
18.–44. r.ż.

Ludność
wieku
poprodukcyjokresu
nego
niemobilnego
60./65.
r.ż.
45.–60./65. r.ż.

N

%

N

%

N

%

N

%

1990

38673,0

22146,0

58,2

15255

40,1

6890

18,1

4884,0

12,8

1995

38609,4

22647,4

58,7

15086

40.0

7561

19,6

5317,2

13,8

2000

38253,9

23261,0

60,8

15218

39,8

8043

21,0

5660,0

14,8

2005

38157,0

24405,0

64,0

15254

40,0

9151

24,0

5888,2

15,4

2010

38529,9

24831,0

64,4

15424

40,0

9407

24,4

6455,6

16,8

2012

38533,3

24605,5

63,9

15397

40,0

9209

23,9

6861,0

17,8

2013

38496,0

24480,0

63,6

15351

39,9

9129

23,7

7014,0

18,2

2014

38484,1

24230

63,0

15166

39,7

8964

23,8

7304

19,0

2015

38437,2

24002

62,5

15153

37,3

8849

26,8

7533

15,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Podstawowe informacje w rozwoju demograficznym
Polski do 2013. Notatka informacyjna GUS 2014. Rocznik demograficzny 2016.

Zarysowane zmiany demograficzne lat 1990–2010 dotyczą również (choć
w nieco łagodniejszym zakresie) lat późniejszych (2011–2015). W tym okresie
następuje systematyczny spadek liczby osób wieku produkcyjnego (z 24,8 mln
w roku 2010 do 24,0 mln w roku 2015, a więc zmniejszenie o ponad 0,8 mln osób).
Spadek ten dotyczy głównie osób okresu niemobilnego (w roku 2015 mniej
o 0,6 mln w stosunku do roku 2010). Nieco mniejszy spadek odnotowuje się
w grupie osób mobilnych (mniej o 0,3 mln w roku 2015 w stosunku do roku 2010).
W tym samym czasie wyraźnie rośnie liczba osób wieku poprodukcyjnego (o niemal 1,1 mln w roku 2015 w stosunku do roku 2010).
Przywołane zmiany demograficzne wskazują na jeszcze jedno zjawisko charakterystyczne dla lat 1990–2015 – na początek procesu starzenia się społeczeństwa. Wyraźnie oddają to wartości liczbowe (wzrost o niemal 1,6 mln ludzi
wieku poprodukcyjnego).
Oznaczało to, że zarówno narastające zjawisko bezrobocia, jak i starzejącego
się społeczeństwa stanowiły istotne wyzwanie nie tylko dla poszczególnych osób
czynnych zawodowo żyjących w tym okresie, lecz także dla tych wszystkich
osób, które kształtowały politykę rynku pracy i politykę edukacyjną, a także
praktykę tzw. zabezpieczenia społecznego. To na nich spoczywał główny ciężar
572 odpowiedzialności za łagodzenie trudnej sytuacji osób pracujących na współcze-
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snym rynku pracy, a także pretendujących do wejścia na ten rynek oraz osób
z różnych przyczyn tracących pracę.
Drugim rodzajem czynników (obok demograficznych), wpływających na
sytuację polskiego rynku pracy, były i nadal jeszcze są uwarunkowania edukacyjne,
które przede wszystkim wynikają z częstej zmienności polityki edukacyjnej państwa. Zmienność ta, zwana potocznie reformą oświaty, objawia się zarówno
w wymiarze programowym, jak i strukturalnym, a także generuje skutki doraźne
i długofalowe. Na sytuację na rynku pracy szczególnie duży wpływ mają te
zmiany, które wynikają z dokonujących się reform strukturalnych, aczkolwiek
czynniki programowe również mają wpływ. Do najważniejszych czynników edukacyjnych, rzutujących po roku 1989 na zmienność sytuacji rynku pracy, należy
przede wszystkim zaliczyć:
− rozwój szkolnictwa średniego ogólnokształcącego;
−w
 yraźny regres kształcenia zawodowego – głównie w zasadniczych szkołach zawodowych;
− dynamiczny rozwój sieci szkół wyższych;
−k
 oncentracja kształcenia na poziomie wyższym – głównie na kierunkach
ekonomicznych, społecznych, pedagogicznych i administracyjnych.
Od początku lat 90. XX wieku odnotowuje się ponad czterokrotny wzrost liczby
szkół wyższych, w których – szczególnie w latach 1990/1991 do 2005/2006
blisko pięciokrotnie wzrosła liczba studentów kształcących się w tych szkołach.
Dokładniejsze dane zmian ilościowych szkolnictwa wyższego ukazują wartości
zawarte w tabeli 2.
Warto dostrzec, że – poczynając od roku akademickiego 2005/2006 – zaczęła systematycznie spadać liczba studentów kształcących się w uczelniach
wyższych, a od roku akademickiego 2010/2011 również stopniowo zmniejsza
się liczba absolwentów szkół wyższych. Oznacza to, że, poczynając od roku
2010/2011, systematycznie maleje liczba absolwentów trafiających na rynek
pracy. Teoretycznie można przyjąć, że od tego czasu zmienia się nieco sytuacja
absolwentów poszukujących zatrudnienia na rynku pracy. Jest to jednak jedynie
założenie teoretyczne, nadal bowiem zbyt wolno zmienia się zainteresowanie
studentów podejmowaniem określonych kierunków kształcenia, co wpływa na
to, że niektórych absolwentów (jak np. socjologii, politologii, administracji, ekonomii, a często również pedagogiki) jest zbyt dużo, żeby mogli znaleźć pracę
zgodną ze swoim przygotowaniem zawodowym, a w innych (głównie technicznych, np. inżynieryjno-technicznych czy informatycznych) występuje deficyt
(zwykle więcej ofert pracy niż absolwentów z tych kierunków studiów). Dla
lepszej ilustracji tego zjawiska warto zauważyć, że na tzw. kierunkach humanistycznych w roku 2006/2007 kształciło się łącznie 63,4% wszystkich studentów
(w tym na kierunkach ekonomicznych i administracji 22,6%, społecznych 14,5%,
a pedagogice 12,2%). Analogicznie, aczkolwiek nieco mniej studiujących na 573
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tych kierunkach, było w roku akademickim 2012/2013 (kierunki ekonomiczne
i administracyjne 20,9%, społeczne 10,5%, a pedagogiczne 10,4%). W tym samym czasie nieco wzrosła liczba studiujących na takich kierunkach jak: architektura i budownictwo – wzrost z 3,0% w roku 2006/2007 do 5,0% w roku
2012/2013; inżynieryjno-techniczne – wzrost z 7,2% do 8,3%; medyczne –
wzrost z 5,3% do 7,6%, czy ochrona i bezpieczeństwo – wzrost z 0,2% do 3,2%.
Zmniejszyły się również proporcje studiujących na kierunkach tzw. humanistyczno-społecznych i pozostałych (z 63,4% studiujących na pierwszej grupie
kierunków i 36,5% w pozostałych w roku akademickim 2006/2007 do 55,4%
w pierwszej grupie i 44,8% w drugiej w roku akademickim 2012/2013.
TA B E L A 2
Szkolnictwo wyższe w Polsce w latach 1990/1991 do 2015/2016
Studenci

Lata

Liczba szkół
wyższych

ogółem

Absolwenci

Współczynw
w
nik
szkołach
szkołach
ogółem
scholaryzacji
niepubniepub-licznych
-licznych

ogółem

niepub-licznych

1990/1991

112

–

403824

–

56078

–

12,9

9,8

1995/1996

179

–

794642

–

89027

–

22,3

17,2

2000/2001

310

195

1584804

427340

303966

79794

40,7

30,6

2005/2006

445

314

1953822

620800

393968

129227

48,9

38,0

2010/2011

460

328

1841251

580076

497533

169039

53,8

40,8

2012/1013

453

321

1676927

459450

455,2

158554

51,8

40,2

2013/2014

438

386

1549,9

398562

424,6

140971

49,2

38,6

2014/2015

434

302

1489,4

359178

395192

122650

48,1

37,8

2015/2016

415

283

1405133

329934

106148

37,8

37,3

liczba osób

brutto netto

Źródło: Szkoły wyższe i ich finanse w roku 2012, 2013, 2014, 2015, GUS, Warszawa 2012, ZUS
2014, 2015, Notatka na temat szkół wyższych w Polsce, GUS 2010, http://stat.gov.pl/obszary_tematyczne/edukacja/edukacja/notka-na-temat-szkol-wyzszych-w-polsce/6/1.html, za: K. Sipurzyńska-Rudnicka, Uwarunkowania…, dz. cyt., s. 92.

W latach 1990–2015 nastąpiły również głębokie zmiany w strukturze kształcenia w szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Główny kierunek tych
zmian, to wyraźny wzrost liczby uczących się w liceach ogólnokształcących i spadek w zasadniczych szkołach zawodowych oraz średnich szkołach zawodowych.
W tym czasie liczba szkół ogólnokształcących wzrosła ponad dwukrotnie i o tyle
574 samo wzrosła liczba uczących się w tych szkołach w latach 1990/1991 do

P R A C O W N I K W S P Ó Ł C Z E S N E G O RY N KU P R A C Y T O O S O B A G Ł Ó W N I E … ?

2000/2001. Od tego roku systematycznie maleje liczba uczących się w tych
szkołach (z 924,2 tys. w roku 2000/2001 do 578,5 tys. w roku szkolnym
2012/2013). W analogicznym okresie nastąpił wyraźny spadek liczby szkół zasadniczych zawodowych (z 2995 w roku szkolnym 1990/1991 do 1757 w roku
szkolnym 2012/2015) oraz średnich szkół zawodowych (technika i licea zawodowe – 3607 w roku szkolnym 1990/1991 do 2007 w roku szkolnym 2012/2013).
Tym samym zmalała liczba uczących się w tych szkołach (w przypadku zasadniczych szkół zawodowych, w których spadek ten był największy – 814,5 tys.
w roku szkolnym 1990/1991 do 197,2 tys. w roku szkolnym 2012/2013, natomiast w średnich szkołach zawodowych nastąpił spadek z 636,6 tys. w roku
szkolnym 1990/1991 do 530,8 w roku szkolnym 2012/2013). Bardziej dokładny
obraz struktury szkolnictwa ogólnokształcącego i zawodowego oddają wartości
liczbowe zawarte w tabeli 3.
TA B E L A 3
Zmiany struktury szkolnictwa ogólnokształcącego i zawodowego w Polsce w latach
1990−2016
Lata

Liczba szkół

Liczba uczniów
(w tys.)

Udział w ogólnej liczbie uczniów
szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych

Licea ogólnokształcące
1990/1991

1100

44510

23,5

1995/1996

1705

683,0

30,3

2000/2001

2292

924,2

38,0

2005/2006

2485

735,7

43,5

2010/2011

2360

632,3

44,0

2012/2013

2352

578,5

44,1

2013/2014

2304

547,1

43,4

2014/2015

2286

523,8

43,2

2015/2016

2286

501,2

42,3

Licea profilowane
1990/1991

–

–

–

1995/1996

–

–

–

2000/2001

–

–

–

2005/2006

1530

202,2

12,0

2010/2011

438

34,3

2,4

2012/2013

288

14,7

1,1

2013/2014

210

14,7

0,5
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Lata

Liczba szkół

Liczba uczniów
(w tys.)

Udział w ogólnej liczbie uczniów
szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych

2014/2015

–

–

–

2015/2016

–

–

–

Zasadnicze szkoły zawodowe
1990/1991

2995

814,5

43,0

1995/1996

2625

721,9

32,1

2000/2001

2373

542,0

22,3

2005/2006

1778

232,5

13,7

2010/2011

1763

224,0

15,6

2012/2013

1757

197,2

15,0

2013/2014

1734

184,5

14,6

2014/2015

1712

190

15,5

2015/2016

1686

178,8

15,1

Średnie szkoły techniczne i zawodowe (technika i licea zawodowe)
1990/1991

3607

636,6

33,6

1995/1996

4830

846,4

37,6

2000/2001

5724

964,3

39,7

2005/2006

2668

520,2

30,8

2010/2011

2102

541,1

38,0

2012/2013

2007

520,8

39,7

2013/2014

2169

528,5

42

2014/2015

1957

510,1

41,7

2015/2016

1901

506,2

42,7

* W roku 2012/2013 rozpoczęto likwidację liceów profilowanych.
Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 2000, GUS, Warszawa 2000, s. 215; Mały Rocznik Statystyczny
2012 r., GUS, Warszawa 2012, s. 237–239; Mały Rocznik Statystyczny 2013, GUS, Warszawa 2013,
s. 242–244 – wszystko za: K. Sipurzyńska-Rudnicka, Uwarunkowania..., dz. cyt., s. 96; Mały Rocznik
Statystyczny 2014, GUS, Warszawa 2014, s. 239–241; Mały Rocznik Statystyczny 2015, GUS, Warszawa
2015, s. 199–201; Mały Rocznik Statystyczny 2016, GUS, Warszawa 2016, s. 200–201.

Zmiany zachodzące w strukturze szkół ponadpodstawowych, a w późniejszym okresie ponadgimnazjalnych, oraz powiązany z nimi wzrost szkół wyższych i studiujących w nich osób, w konsekwencji doprowadziły do radykalnego
przeobrażenia struktury podaży absolwentów opuszczających każdego roku różne
576 szkoły i wchodzących na rynek pracy. Obraz owych zmian ukazują wartości
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liczbowe zawarte w tabeli 4. Szczegółową analizę tego zjawiska przedstawia
w swoim opracowaniu cytowana już wcześniej Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka5.
TA B E L A 4
Struktura podaży absolwentów według typów szkół w latach 1990−2000
Typy szkół

1990/ 1995/ 2000/ 2005/ 2010/ 2012/ 2013/ 2014/
1991 1996 2001 2006 2011 2013 2014 2015

Absolwenci szkół
ogółem, w tys.

541,5 675,5 946,4 991,6 999,6 976,7 855,1 820,4

w tym szkół:

udział w ogólnej liczbie absolwentów (w %)

wyższych

10,4

13,2

32,1

39,7

49,8

49,7

49,7

48,2

średnich
ogólnokształcących

17,1

20,9

20,5

23,7

20,8

20,7

21,5

21,2

liceów profilowanych

–

–

–

7,0

1,2

1,0

0,5

–

średnich technicznych i zawodowych

20,8

25,2

20,3

11,4

12,4

12,5

13,2

14

policealnych

7,7

8,8

8,3

10,5

8,2

8,9

9,8

9,5

zasadniczych
zawodowych

44,0

31,9

18,7

7,6

7,5

7,3

5,3

7,2

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 2000 r., GUS, Warszawa 2000, s. 215; Mały Rocznik Statystyczny
2012 r., GUS, Warszawa 2012, s. 237–239; Mały Rocznik Statystyczny 2013 r., GUS, Warszawa 2013,
s. 242–244; Mały Rocznik Statystyczny 2015 r., GUS, Warszawa 2015, s. 200; Mały Rocznik Statystyczny 2016 r., GUS, Warszawa 2016, s. 200.

Analizując wartości liczbowe, zawarte w tabeli 4, dostrzec należy, że od
roku 1990/1991 do roku 2010/2011 systematycznie rosła liczba absolwentów
pretendujących do wejścia na rynek pracy (przy czym zdecydowany wzrost nastąpił w latach 1995/1996 do 2010/2011. W tym czasie wzrosła liczba absolwentów o 324,1 tys., a więc niemal o 33%). Oczywiście największy wzrost
odnotowano wśród absolwentów szkół wyższych, który był niemal trzykrotny
(z 13,2 tys. w roku 1995/1996 do 49,8 tys. w roku 2010/2011). Nieco mniejszy, ale również znaczący był wzrost absolwentów liceów ogólnokształcących
(z 17,1 tys. w roku 1990/1991 do 23,7 tys. w roku 2005/2006, a następnie
niewielki spadek do 20,7% w roku 2012/2013). W tym samym okresie nastąpił
spadek liczby absolwentów w średnich szkołach zawodowych i technicznych
(z 25,2 tys. w roku 1995/1996 do 11,4 tys. w roku 2005/2006, a następnie
lekki, ale systematyczny wzrost do 14 tys. w roku 2014/2015). Największy spadek liczby absolwentów odnotować należy w grupie zasadniczych szkół zawodowych (w których liczba absolwentów systematycznie zmniejszała się od roku
5

K. Sipurzyńska-Rudnicka, Uwarunkowania..., dz. cyt., s. 97.
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1990/1991 aż do roku 2013/2014 z 44,0 tys. w roku 1990/1991 do 5,2 tys.
w roku 2013/2014 i 7,2 tys. w roku 2014/2015).
Zmiany, mające miejsce w strukturze absolwentów pretendujących do wejścia na rynek pracy, w powiązaniu z innymi czynnikami dotyczącymi stanu
gospodarki i braku stabilizacji poszczególnych gałęzi sprawiły, że zasadniczej
zmianie ulegał w tym czasie wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia oraz
struktura bezrobotnych w poszczególnych grupach absolwentów (tabela 5).
TA B E L A 5
Wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia oraz struktura bezrobotnych według poziomu
wykształcenia ludności w Polsce w latach 1992–2013
Grupa wykształcenia
Lata

średnie
średnie
zasadnicze gimnazjalne
wyższe policealne
zawodowe ogólnokształcące zawodowe
i niższe
wskaźnik zatrudnienia (w %) (IV kwartał, BAEL)

1992

77,2

72,8

67,5

45,9

65,7

35,5

1995

78,8

75,8

65,9

42,5

63,9

28,5

2000

76,6

68,1

62,3

40,0

58,4

21,4

2005

74,5

61,0

57,7

36,6

54,1

16,8

2012

75,6

60,0

60,0

41,4

54,5

15,9

1992

5,3

9,2

13,5

16,5

16,9

12,7

1995

3,0

9,3

11,6

15,3

16,4

14,4

2000

4,8

12,4

13,8

19,6

19,2

20,2

2005

7,3

14,8

14,4

21,0

20,6

25,1

5,7

10,6

8,9

14,7

11,9

18,7

stopa bezrobocia (w %) (IV kwartał, BAEL)

2012

udział w ogólnej liczbie rejestrowanych bezrobotnych (w %) (koniec roku)
1998

1,6

20,2

6,1

38,1

34,0

2000

2,6

20,8

6,2

37,0

33,4

2005

5,5

21,9

7,6

32,6

32,4

2010

10,5

22,0

10,9

28,4

28,2

2013

12,0

22,0

10,6

28,1

27,3

Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach: 1992–2004, 2003–2007, 2008–2011,
2010–2012, GUS; Bezrobocie rejestrowane w Polsce I–IV kwartał 2004 r., GUS, Warszawa 2005; Bezrobocie rejestrowane I–IV kwartał 2013 r., GUS, Warszawa 2014, za: K. Sipurzyńska-Rudnicka, Uwarunkowania..., dz. cyt., s. 100.

Widać tu, że w latach 1998 do 2013 wyraźnej zmianie uległ udział rejestrowanych bezrobotnych. O ile w roku 1998 najniższy procentowy wskaźnik reje578 strowanych bezrobotnych miał miejsce wśród absolwentów z wykształceniem
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wyższym (1,6%) i najwyższym wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (38,1%), o tyle w roku 2013 sytuacja ta się odwróciła, bowiem wśród
absolwentów szkół wyższych odnotowano najwyższy przyrost wskaźnika zarejestrowanych bezrobotnych (10,4%) i największy spadek tego wskaźnika w grupie
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (spadek o 10%). Podobna tendencja ma miejsce, gdy analizie podda się procentowy wskaźnik bezrobocia.
W roku 1995 najniższy wskaźnik (3,0%) odnotowano w grupie absolwentów
szkół wyższych, podczas gdy wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych wynosił 16,4%. Natomiast w roku 2012 w grupie absolwentów szkół
wyższych wynosił on 5,7% (wzrost o 2,7%), podczas gdy wśród absolwentów
zasadniczych szkół zawodowych wskaźnik ten obniżył się do poziomu 11,9%
(a więc spadek o 4,5%). Sytuacja ta sprawiła, że na rynku pracy stopniowo
zaczął się pojawiać niedobór pracowników z grupy osób legitymujących się wykształceniem z poziomu zasadniczej szkoły zawodowej.
Przeprowadzona analiza dowodzi, że pod wpływem uwarunkowań demograficznych i edukacyjnych w Polsce w latach 1989–2015 nastąpiły intensywne
zmiany ilościowo-strukturalne w zasobach pracy. Skumulowanie w tym czasie
na rynku pracy dwóch wyżów demograficznych powodowało – jak wyraźnie
podkreśla to wcześniej cytowana Sipurzyńska-Rudnicka – duży przyrost ludności
w wieku produkcyjnym (czy inaczej wieku aktywności zawodowej), w konsekwencji zwiększało presję strony podażowej nad popytową, a tym samym nie
sprzyjało w walce z bezrobociem. Dodatkowo procesowi temu towarzyszyło postępujące starzenie się zasobów pracy, powodowane przesuwaniem do starszych
grup wieku roczników pochodzących z największego w powojennej historii
wyżu demograficznego z lat 50. XX wieku. Dodatkowo osłabieniu strony podażowej rynku pracy (zwłaszcza po 2004 roku) sprzyjała intensywna emigracja
dobrze wykształconych, a często również doświadczonych pracowników za granice kraju.

Obecna sytuacja pracujących
i pretendujących do zatrudnienia
na współczesnym rynku pracy
Współczesny rynek pracy bez wątpienia jest rynkiem niehomogenicznym i nie
takim, jaki znaliśmy jeszcze przed kilku laty, a niemal zupełnie inny niż z przełomu wieków XX i XXI. Anthony Giddens, dokonując porównań rynku obecnego
i tego sprzed lat, twierdzi, że „w przeszłości typową sytuacją […] było definiowanie zatrudnienia jako stanu posiadania pracy w danym czasie. Obecnie tym- 579
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czasowy stan lub aktualny wyraz długoterminowej zdolności do pracy”6. Warto
w tym miejscu dodać, że zmienił się nie tylko rynek pracy, lecz także organizacje,
które na tym rynku funkcjonują, a w pewnym stopniu również go tworzą. Marta
Makuch charakteryzując ową sytuację, nawiązuje do Charlesa Handy’ego – uznanego badacza rynku pracy – który przewiduje, że tzw. firmy przyszłości powinny
być skonstruowane na wzór trójlistnej koniczyny, w której pierwszy liść będą stanowić profesjonalni pracownicy; drugi – specjaliści i firmy outsourcingowe, które
wykonują zlecone, nietypowe czynności; trzeci – pracownicy okresowi, wynajmowani do specjalnych zadań i projektów lub w celu zaspokojenia nadzwyczajnego popytu7.
Na stałe zatrudnieni
i dobrze opłacani
profesjonalni
pracownicy

przyszłości

Specjaliści
i firmy
outsourcingowe

Firma

Wynajęci
pracownicy
okresowi

RY S U N E K 1
Model firmy przyszłości według Charlesa Handy’ego
Źródło: M. Makuch, Rozważania o pracy z perspektywy współczesnego społeczeństwa, w: Współczesny
rynek pracy..., dz. cyt., s. 46.

Można zatem zauważyć, że będzie to oznaczać (częściowo już oznacza)
jeszcze większe rozwarstwienie rynku pracy, czego konsekwencją będzie frustracja młodych, wykształconych ludzi, którzy – jak to określa Makuch – nie
będą w stanie dostać się do elitarnej grupy „top” menedżerów8. Nie zniknie natomiast w najbliższej przyszłości (znane od lat) zjawisko podziału rynku pracy
6

A. Giddens, Europa w epoce globalności, WN PWN, Warszawa 2009, s. 108.

M. Makuch, Rozważania o pracy z perspektywy współczesnego społeczeństwa, w: Współczesny
rynek pracy..., dz. cyt., s. 46.

7

8

M. Makuch, Rozważania o pracy..., dz. cyt., za: E. Wielogórska, Koniec stałej pracy i zawodu,

580 http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/799382html.
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na „pracowników poszukiwanych”, osób z wysokimi kompetencjami, o określonych umiejętnościach (które nie muszą martwić się o dobrą pracę i stanowisko
dające im zarówno satysfakcjonujące wynagrodzenie, jak i satysfakcję z wykonywanej pracy) oraz osób „poszukujących pracy” (które bardzo często muszą
podejmować każdą pracę – nawet w warunkach gorszych od oczekiwanych).
Niezależnie od tego, że obecnie mamy najniższe od 1990 roku bezrobocie
(gdyż średnia stopa bezrobocia zarejestrowanego w 2016 roku wyniosła 8,95%
i nadal się obniża, a optymistyczni prognostycy przewidują, że w najbliższych
latach może bezrobocie spaść do obserwowanego poziomu z 1989 roku, gdy
stopa bezrobocia wynosiła 3,4%)9, to zarówno pracujący i pretendujący do zatrudnienia, jak i wszelkiego rodzaju organizacje rynku pracy, muszą mieć świadomość, że ich sytuacja na rynku pracy w dużym stopniu zależy od nich samych.
Współczesny rynek pracy stawia zarówno przed pracownikami (w tym także
poszukującymi zatrudnienia), jak i przed pracodawcami wiele wyzwań. Poszukujący zatrudnienia, którzy chcą je w miarę szybko uzyskać, muszą posiadać
odpowiednie wykształcenie (w sensie wiedzy, umiejętności i kompetencji), a także
charakteryzować się dużą aktywnością własną. Nadal uważa się, że posiadanie
wykształcenia wyższego ułatwia kandydatowi pretendującemu do podjęcia pracy
znalezienie odpowiedniej oferty (aczkolwiek nie zawsze zgodnej z posiadanym
dyplomem kierunku ukończonych studiów). Nie jest to jednak swoistego rodzaju
atrybut, który w każdym przypadku prowadzi do znalezienia satysfakcjonującej
oferty pracy. Obecnie znacznie łatwiej jest znaleźć ofertę pracy zgodną z kierunkiem ukończonych studiów dla absolwentów kierunków technicznych, elektronicznych, informatyki, robotyki i im podobnych niż absolwentom, na przykład
niektórych kierunków humanistycznych, ekonomicznych czy administracyjnych.
Choć od kilku ostatnich lat, kiedy wskaźnik bezrobocia obniżył się do wartości niższej niż 9%, a w pierwszym kwartale 2017 roku do 7,7%, to nadal nie
dla wszystkich absolwentów wyższych uczelni uzyskanie satysfakcjonującej
oferty pracy jest łatwe. Dziś od kandydatów do zatrudnienia oczekuje się przede
wszystkim wielu nowych kompetencji, umiejętności i zasobów, wśród których
czołowe miejsce zajmuje posiadanie doświadczenia, zdolności do ciągłego uczenia się i szybkiego przystosowania do zmieniających się warunków rynku pracy10.
Zarówno obserwacja zmian rynku pracy, jak i badania empiryczne, prowadzone przez różne ośrodki (nie tylko w Polsce), pokazują, że zdobycie dobrego
wykształcenia i uzyskanie wysokich kwalifikacji realnie zwiększa możliwość
szybkiego uzyskania pracy, osiąganie wyższych dochodów, doświadczanie większej satysfakcji z wykonywania pracy bardziej złożonej czy pracy o wyższym pre9

Zob. Barometr rynku pracy – I kwartał 2017 r., Work Service, www.workservice.pl.

Zob. E. Turska, Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014.
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stiżu społecznym11. Pozyskanie właściwej oferty pracy ma bardzo duży wpływ na
dalszy rozwój zawodowy młodych ludzi, bowiem zawsze pierwsza praca i pierwsze
doświadczenie stanowią swoistego rodzaju fundament dla budowania zawodowej tożsamości i uzyskiwania takich kompetencji, które sprawią, że młody człowiek,
zmuszony do zmiany miejsca pracy, będzie się szybko adaptował do nowych
warunków pracy i będzie cenionym pracownikiem nowego pracodawcy.
Młodzi ludzie, szukający oferty pracy, muszą również liczyć się z tym, że
współcześni pracodawcy poza dobrym przygotowaniem zawodowym oczekują
od kandydata pozytywnej postawy oraz zaangażowania, odpowiedzialności i lojalności. Również osoby już pracujące muszą nieustannie rozwijać się zawodowo,
potrafić dostosować się do ciągłych zmian, a także być przygotowane na ewentualną zmianę zatrudnienia, bowiem czas, w którym u jednego pracodawcy pracowało się do emerytury, to już przeszłość. Pracodawcy w większym stopniu
niż dotychczas muszą inwestować w rozwój swojej kadry, pamiętając o tym, że
współczesny rynek pracy stopniowo zaczyna się zmieniać z rynku pracodawcy
na rynek pracownika, który będzie wybierał korzystniejsze dla siebie warunki
pracy. Coraz powszechniej obserwuje się, że pracownicy oczekują od swoich
pracodawców nie tylko wyższego wynagrodzenia, lecz także benefitów pozapłacowych takich jak: pakiet opieki medycznej, pomocy socjalnej, tworzenia warunków (w tym także współfinansowania podejmowanych form podwyższania
kwalifikacji) dla dalszego rozwoju. Współcześni pracodawcy m.in. muszą podejmować dwa równoległe działania: pierwsze to dbałość o obecnie zatrudnionych
pracowników, drugim jest pozyskiwanie wartościowych pracowników z istniejącego rynku, który spowodował, że ludzie coraz chętniej decydują się na zmianę
miejsca pracy. Ta nowa sytuacja dla obu stron (pracowników i pracodawców)
stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia. Stanowi nowe wyzwanie, z którym
muszą się zmierzyć zarówno pracownicy decydujący się na zmianę miejsca pracy,
jak i pracodawcy, którzy w sposób optymalny powinni czuwać nad zjawiskiem
rotacji swoich pracowników. W przypadku pracodawców jest to bardzo ważne
wyzwanie, bowiem coraz częściej mówi się, że aktualnie to praca szuka odpowiednich (a w wielu przypadkach dostępnych) kandydatów do pracy.
Według analiz ,zamieszczonych na portalu „praca.pl”, w drugiej połowie
2016 roku liczba ofert pracy w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku
zwiększyła się o 73%12.
E. Turska, M. Stasiła-Sieradzka, Absolwenci uniwersytetu na rynku pracy. Trudności i szanse,
w: T. Chirkowska-Smolak, J. Grobelny (red.), Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia,
Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohnar, Kraków 2015, s. 122 i nast.
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12

Portal „praca.pl”, Pracownik pilnie poszukiwany – sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016

582 roku, HRstandard.pl.
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Zarówno prowadzone badania naukowe, dotyczące ogólnej sytuacji rynku
pracy, jak i różnego rodzaju analizy, prowadzone przez specjalistyczne pracownie badawcze, wskazują, że systematycznie rośnie (jest to tendencja światowa)
niedobór talentów. Obecnie aż 45% pracodawców w Polsce deklaruje trudności
w pozyskaniu pracowników. Obecnie do najbardziej dotkniętych niedoborem
talentów w Polsce zalicza się dziesięć zawodów. Oto one:
1) inżynierowie;
2) wykwalifikowani pracownicy fizyczni;
3) technicy;
4) kierowcy;
5) przedstawiciele handlowi;
6) pracownicy działów IT;
7) szefowie kuchni/kucharze;
8) menedżerowie projektów;
9) operatorzy maszyn;
10) pracownicy księgowości i finansów13.
Deficyt pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami wynosi nawet 95%.
Najwięcej ofert pracy jest skierowanych do tzw. pracowników fizycznych. W ciągu
ostatniego roku zwiększył się głównie deficyt kierowców ciężarówek i ciągników, ale także pielęgniarek i położnych czy samodzielnych księgowych. Prognozowany niedobór na 2017 rok ukazano w tabeli 6.
TA B E L A 6
Zawody deficytowe w Polsce w latach 2016 i 2017
Lp.

Nazwa zawodu

2017

2016

1. Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników

95,5

78,9

2. Spawacze

83,2

73,9

3. Pielęgniarki i położne

73,2

64,09

4. Samodzielni księgowi

71,0

59,1

5. Krawcy i pracownicy produkcji odzieży

66,8

53,7

6. Kierowcy autobusów

65,7

51,1

7. Kucharze

65,9

44,2

8. Fryzjerzy

64,2

49,7

9. Operatorzy obrabiarek skrawających

62,6

51,9

62,1

54,8

10. Cieśle i stolarze budowlani

13
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Lp.

Nazwa zawodu

% wskaźnik deficytu
2017

2016

11. Piekarze

62,0

48,4

12. Pracownicy ds. księgowych ze znajomością j. obcego

60,9

67,5

13. Dekarze i blacharze budowlani

59,4

54,7

14. Szefowie kuchni

59,2

55,2

15. Murarze i tynkarze

57,6

46,3

16. Mechanicy pojazdów samochodowych

56,8

40,3

17. Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych

55,5

36,7

18. Elektromechanicy i elektromonterzy

54,4

37,1

19. Robotnicy obróbki drewna i stolarze

54,4

40,5

20. Ślusarze

54,2

40,8

21. Przedstawiciele handlowi

51,6

53,8

22. Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej

51,3

48,6

23. Monterzy instalacji budowlanych

50,0

42,8

Źródło: Superbiz.se.pl/opinie-biz/rynek-pracy-2017-zobacz-w-jakim-zawodzie-najlatwiej-znajdzieszprace-948095.html.

Analizując wartości wskaźnika zawodów deficytowych, wyraźnie widać, że
tylko w dwóch przypadkach (pracowników dla księgowości ze znajomością
języków obcych oraz przedstawicieli handlowych) nastąpił niewielki spadek
w 2017 roku w stosunku do roku 2016. Natomiast w przypadku 12 z 23 ukazanych w tabeli zawodów wskaźnik niedoboru pracowników wzrósł. Nie oznacza
to jednak, że wszyscy pretendujący do zatrudnienia, niezależnie od przygotowania zawodowego, mogą być spokojni o swoją przyszłość dotyczącą pracy w określonym zawodzie bądź w określonym zakładzie pracy. Tak oczywiście nie jest,
bowiem nadal w niektórych zawodach jest nadwyżka podaży nad popytem.

Jaka będzie przyszłość pracujących i pretendujących
do zatrudnienia w najbliższych kilku latach?
Niemal wszystkie analizy dotyczące sytuacji rynku pracy wskazują, że w najbliższych latach sytuacja dotycząca popytu i podaży nadal będzie zmienna,
aczkolwiek w coraz większej grupie zawodów obserwować się będzie niedobór
pracowników. Niedobór ten będzie powodowany głównie dwoma czynnikami:
584 pierwszy z nich, to systematyczny spadek liczby młodych ludzi wchodzących na
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rynek pracy – osób urodzonych po 1995 roku. Określa się, że w każdym roku na
rynek pracy będzie wchodziło około 300 tys. osób mniej niż to było, gdy wchodziły roczniki wyżu demograficznego lat 1970–1980. Drugim czynnikiem jest
niewątpliwie starzejące się społeczeństwo, co skutkuje tym, że roczniki z powojennego wyżu demograficznego odchodzą na emeryturę. Szacuje się, że w 2017
roku na emeryturę przejdzie około 1,1 mln osób. Jeśli rozważy się, że w tym
samym roku na rynek pracy wejdzie około 400 tys. ludzi młodych, to niedobór
pracowników w skali globalnej zwiększy się o około 700 tys. osób. Oznacza to,
że w efekcie zwolni się część miejsc pracy dla nowych pracowników14.
Można zatem założyć, że najbliższa przyszłość na rynku pracy będzie kształtowana w głównej mierze przez pracowników. Duża część z nich (zwłaszcza
z tzw. zawodów deficytowych) będzie decydować gdzie, w jakich warunkach
i z jakim uposażeniem będą pracować. W takich okolicznościach w cenie będą
wysokiej klasy specjaliści.
Można zatem zastanawiać się, czy w nadchodzących latach o powodzeniu
pracownika bardziej decydować będzie wykształcenie czy doświadczenie. Nie
sposób jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Biorąc jednak
pod uwagę fakt, że najbliższa przyszłość nie będzie wolna od dynamicznych,
często nieprzewidywalnych zmian rynku pracy, połączenie wykształcenia z doświadczeniem wydaje się być najlepszym rozwiązaniem zarówno dla pretendujących do zatrudnienia, jak i ich pracodawców.

Zakończenie
Podsumowując rozważania, dotyczące sytuacji pracownika współczesnego rynku
pracy, warto podkreślić, że jest to zagadnienie szeroko rozumiane. Wskazuje na
to zarówno holistyczne ujęcie pracy zawodowej, znaczenia jej treści, rodzaju,
zakresu, jak i osoby pracującej bądź aspirującej do podjęcia pracy – jej cech osobowych, kierunkowego i ogólnego wykształcenia, posiadanych umiejętności
i kompetencji, doświadczeń życiowych i zawodowych, postaw, oczekiwań, stylu
działania, a także różnych aspektów rynku pracy, w tym możliwości i oczekiwań
pracodawców. Nie sposób zatem w jednym artykule ukazać wszystkie aspekty.
Zadanie to bez wątpienia utrudnia fakt, że nadal sytuacja rynku pracy ulega ciągłej
zmianie. Może dlatego dobrym sposobem podsumowania tej problematyki będzie zasygnalizowanie przewidywanych zmian, które najprawdopodobniej zaistnieją na globalnym rynku pracy w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.

14
Zob. analiza M. Stopka, Rynek pracownika:) Rok 2017/2018 będzie masakrą na rynku pracy,
Inwestor Profesjonalny, www.michalstopka.pl/prawdziwy-rynek-pracownika-rok-2017-2018/#. 585
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TA B E L A 7
Przewidywane zmiany globalnego rynku pracy do roku 2020
Profil miejsca pracy

Organizacja pracy

• podwyższenie średniego wieku siły roboczej
• większe zrównoważenie siły roboczej pod
względem płci
• zwiększenie wskaźnika zatrudnienia młodzieży
• zwiększenie aktywności zawodowej osób
niepełnosprawnych
• zwiększenie zatrudnienia w sektorach
opartych na wiedzy
• zwiększenie znaczenia sektorów pracochłonnych (np. opieki zdrowotnej i opieki
osobistej)
• przesunięcie nisko wykwalifikowanych
osób do sektorów nierynkowych
• zwiększenie znaczenia nierutynowych
zadań
• zwiększenie udziału samozatrudnionych
• zwiększenie udziału dobrowolnych kontraktów czasowych (np. freelancing)
• zwiększenie znaczenia doświadczeń międzynarodowych, świadomości kulturowej oraz umiejętności komunikacyjnych

• utrzymujące się zapotrzebowanie na
zwiększanie umiejętności w zawodach
technicznych i na stanowiskach menedżerskich
• większa synergia między profilami zawodowymi
• większa rotacja wewnątrz i między
przedsiębiorstwami
• warunki pracy lepiej dostosowane do potrzeb starszych osób oraz kobiet
• częstsze stosowanie współdzielonych stanowisk pracy (stałe „biurka” tylko dla
nielicznych pracujących)
• zwiększenie poziomu presji/stresu w pracy
• zwiększenie niepewności zawodowej, częściowe przejście do świata pracy wirtualnej
• bardziej autonomiczne grupy pracowników z większym poziomem odpowiedzialności
• zmiany w dystrybucji kosztów pracy mobilnej i wykonywanej z domu
• krótsze okresy pozostawania bez pracy,
zwiększenie niepewności utrzymania
miejsca pracy, przy zwiększonej pewności
zatrudnienia w ciągu życia
• podejmowanie większej odpowiedzialności przez pracowników na początku
ich karier
• intensywniejsze używanie wideokomunikacji
• zglobalizowane łańcuchy dostaw zwiększą
znaczenie jednostkowych kosztów pracy
w odniesieniu do lokalizacji aktywności
gospodarczej
• rozwinięcie nowych sposobów efektywnego zaangażowania pracowników oraz
dialogu społecznego

Źródło: opracowanie autorskie M. Frączek na podstawie: Employment and Social Developments in
Europe 2013, European Commission, Luxembourg, s. 100–102.

Uwzględniając przewidywane zmiany, należy wyraźnie podkreślić, że każdy
człowiek współczesnego rynku pracy musi dostosować się do:
− potrzeby doskonalenia się – elastycznego reagowania na zmiany i poszukiwanie nowych rozwiązań;
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− uczenia się przez całe życie;
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− myślenia – dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych oraz złożoności zjawisk;
− poszukiwania, segregacji i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
− komunikowania się – korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;
− argumentowania i skutecznej oraz rzeczowej obrony własnego zdania;
− współpracy i porozumienia się w grupie;
− działania – organizowania pracy, opanowania techniki i technologii pracy,
projektowania działań i przyjmowania odpowiedzialności za efekty tych
działań15.
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RÓWNOWAGA
PRACA–ŻYCIE W ŚWIETLE
WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW
SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNYCH
Wprowadzenie
Równowagę praca–życie (ang. work-life balance, WLB) definiuje się jako stopień,
w jakim człowiek jest jednocześnie zaangażowany i usatysfakcjonowany życiem
zawodowym i pozazawodowym (najczęściej rodzinnym). Wyróżnia się trzy
komponenty WLB: czas (poświęcanie czasu na obowiązki zawodowe oraz rodzinne), zaangażowanie (zarówno w pracę, jak i w życie rodzinne), satysfakcję
(z pracy i życia rodzinnego)1.
Zagadnienie praca–życie ma swoje korzenie przede wszystkim w obszarze
związanym z pracą zawodową kobiet oraz godzeniem pracy i życia rodzinnego.
W latach 70. i 80. XX wieku rosnąca liczba kobiet wchodzących na rynek pracy
stała się przyczyną rozwoju dyskusji i rozważań na temat równowagi pracy
i życia rodzinnego oraz organizacji opieki nad dziećmi2. Obecnie szerzej mówi
H.J. Greenhaus, M.K. Collins, D.J. Shaw, The relation between work-family balance and quality of life, „Journal of Vocational Behaviour”, 2003, t. 63, s. 510–531, https://osha.europa. eu//
en/publications/e-facts/e-fact-57-family-issues-work-life-balance.
1
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2
B. Harrington, The work-life evolution study. Boston College Center for Work and Family 2007,
https://www2.bc.edu/~harrinb/Docs/Publications/Work%20Life%20Evolution%20Study%20
final.pdf.
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się o relacji praca–życie, zarówno w kontekście równowagi, jaka powinna być
między nimi zachowana, jak i z punktu widzenia potrzeb różnych osób. Należy
podkreślić, że problematyka ta dotyczy wszystkich pracowników, bez względu
na wiek, płeć czy stan zdrowia (pełnosprawni vs. niepełnosprawni).
Ułatwienie i kobietom, i mężczyznom skutecznego godzenia pracy i życia
jest istotnym czynnikiem zwiększającym ich udział na rynku pracy3, szczególnie
w kontekście współczesnych problemów demograficznych. W cyklu życia człowieka zmieniają się jego role (życiowe, społeczne), a wraz z nimi wynikające
z nich obowiązki. W związku z tym godzenie pracy i życia jest nie tylko problemem ludzi młodych, posiadających małe dzieci. Obecnie mamy do czynienia ze
starzeniem się społeczeństwa, co wiąże się między innymi z koniecznością opieki
nad osobami starszymi. Z problemem tym zderzają się niejednokrotnie osoby
aktywne zawodowo, które jednocześnie muszą zająć się na przykład swymi starszymi rodzicami.
Podczas rozpatrywania problematyki, związanej z równowagą praca–życie,
należy zwrócić uwagę na fakt odmiennych potrzeb pracowników, wynikających
z ich stanu zdrowia. W świetle współczesnych problemów społeczno-demograficznych, osoby niepełnosprawne będą stanowić potencjał, który należy wykorzystać na rynku pracy. Pracownik niepełnosprawny, jak również pracownik
pełnosprawny powinni mieć możliwość zachowania równowagi pomiędzy pracą
a życiem, szczególnie biorąc pod uwagę fakt większego obciążenia z punktu
widzenia posiadanych ograniczeń (wynikających ze stanu zdrowia).
Chociaż ułatwienie godzenia pracy i życia powinno dotyczyć w równym
stopniu kobiet i mężczyzn, to należy podkreślić, że kobiety stanowią specyficzną
grupę pracowników, ze względu na liczne obciążenia, szczególnie związane
z opieką nad osobami zależnymi (dziećmi, starszymi/chorymi lub niepełnosprawnymi członkami rodziny). Kulturowy podział ról nadal częściej (w porównaniu
do mężczyzn) nakłada na kobiety obowiązek opieki nad dzieckiem. W związku
z tym kobiety częściej opiekują się potomstwem i – jak pokazują badania – poświęcają temu trzykrotnie więcej czasu niż mężczyźni4. Należy również pamiętać,
że obowiązki pozazawodowe stanowią dużą część obciążenia fizycznego oraz
psychospołecznego w tej grupie. Dodatkowo, to kobiety częściej odczuwają stres
z tego wynikający5.
K. Kafestios, Work-family conflict and its relationship with job satisfaction and psychological
distress: The role of affect at work and gender, „Hellenic Journal of Psychology”, 2007, nr 1, 4,
s. 15–35.

3

4
Przegląd realizacji pekińskiej platformy działania: kobiety i gospodarka. Godzenie pracy z życiem rodzinnym jako warunek równego uczestnictwa w rynku pracy. Europejski Instytut ds.
Równości Kobiet i Mężczyzn, Belgia 2012.

C.M. Henriksson, G.M. Liedberg, B. Gerdle, Women with fybromyalgia: work and rehabilitation, „Disability and Rehabilitation”, June 2005, nr 27(12), s. 685–695.
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Brak równowagi między pracą a życiem rodzi swego rodzaju konflikt między
wymaganiami stawianymi przez każdy z tych obszarów. Konflikt ten jest stresogenny i ma negatywny wpływ na różne aspekty funkcjonowania człowieka6.
Współcześnie stres jest jednym z największych problemów pracowników, mogących doprowadzić do wypalenia zawodowego7.
Istnieje związek między dużym konfliktem praca–życie a zdrowiem fizycznym i psychicznym, niską jakością życia, wysokim poziomem stresu, poczuciem
braku kontroli nad pracą8, jak również niskim zaangażowaniem w aktywność
fizyczną i częstszym spożywaniem alkoholu9.
W tym miejscu należy podkreślić, że praca i dom nie tylko negatywnie na
siebie wzajemnie wpływają; mogą być również pozytywne aspekty tej relacji.
Zgodnie z koncepcją Meijmana i Muldera (model wysiłku–regeneracji) każde
obciążenie, wynikające z wymagań stawianych przez środowisko, jest związane
z wysiłkiem wydatkowanym w celu radzenia sobie z tymi wymaganiami. Wymagania, będące przyczyną wysiłku, aktywują wiele psychofizjologicznych reakcji
adaptacyjnych w organizmie człowieka (zwiększenie tętna, napięcia mięśni,
zwiększenia wydzielania hormonów stresu itd.). Czynnikiem umożliwiającym
adaptację tych reakcji jest regeneracja organizmu po wysiłku. Jeśli jest jej brak, lub
jest ona niewystarczająca, to rozwija się tzw. negatywna reakcja na obciążenie. Analogicznie, jeśli organizm stawi czoło wymaganiom, to mamy do czynienia z reakcją
pozytywną. Guerts z zespołem wykorzystali ten model do opisu wzajemnych relacji
między pracą a życiem rodzinnym oraz do opisu pojęcia „interakcja praca–dom”,
które zdefiniowali jako proces, w którym funkcjonowanie człowieka (zachowania) w jednej sferze (np. w domu) wpływa, negatywnie lub pozytywnie, poprzez
reakcje na obciążenie na inną sferę jego funkcjonowania (np. życie zawodowe).
Interakcja między pracą a życiem pozazawodowym (prywatnym, rodzinnym) może mieć wręcz aspekt wzbogacający człowieka. Wzajemne wzbogacanie tych dwóch sfer polega na ulepszaniu jakości czy też „wydajności” jednej roli
poprzez doświadczenia zdobywane przez pełnienie drugiej10. W tym przypadku
D.S. Carlson, K.M. Kacmar, L.J. Williams, Construction and initial validation of a multidimensional measure of work–family conflict, „Journal of Vocational Behavior”, 2000, nr 56, s. 249–276.

6

7
C. Higgins, L. Duxbury, S. Lyons, Reducing work-life conflict: What works? What doesn’t. Health
Canada Report 2007, http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/occup-travail/balancing-equilibre/
index-eng.php.
8
L. Bryson, P. Warner-Smith, P. Brown, L. Fray, Managing the work-life roller-coaster: Private
stress or public health issue?, „Social Science & Medicine”, 2007, nr 65, s. 1142–1153.
9
D. White, E. Buckley, Adjust the Balance: Literature review Life Cycles and Work life Balance.
„Centre for health Psychology Staffordshire University Stoke on Trent”, 2007.

D.S. Carlson, K.M. Kacmar, J.H. Wayne, J.G. Grzywacz, Measuring the positive side of the
work- family interface: Development and validation of a work-family enrichment scale, „Journal
of Vocational Behavior”, 2006, nr 68, s. 131–164.

10
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mówimy również o zależności dwukierunkowej praca–życie oraz życie–praca11.
Greenhaus i Powell12 wskazują, że wzbogacanie pracy przez życie i życia przez
pracę jest synonimem pojęcia poprawy jednej sfery przez drugą, czy też ułatwienia funkcjonowania w jednej sferze przez drugą. Jednakże koncepcja wzajemnego
wzbogacania pracy i życia, w porównaniu do koncepcji dotyczącej konfliktu
między tymi sferami, jest mniej eksplorowana i poświęca się jej mniej uwagi13.

Równowaga praca–życie a wybrane
uwarunkowania (wyniki badań CIOP-PIB)
Równowaga między pracą a życiem jest uwarunkowana wieloma czynnikami.
Z jednej strony jest pochodną organizacji pracy, oferowanej pracownikom przez
pracodawcę (np. elastyczny czas pracy), z drugiej natomiast zależy od czynników pozazawodowych, takich jak: wiek, płeć, wykształcenie, posiadanie pod
opieką osób zależnych, a nawet stan zdrowia.
Z badań przeprowadzonych w Centralnym Instytucie Ochrony pracy –
Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB) w latach 2014–2016 w grupie
600 pracowników (300 kobiet i 300 mężczyzn), posiadających pod opieką osoby
zależne (dzieci, starszych bądź niepełnosprawnych członków rodziny), wynika,
że równowaga praca–życie ma więcej determinantów pozazawodowych niż tych
związanych bezpośrednio z wykonywaną pracą i jej organizacją.
Równowagę praca–życie zdefiniowano na potrzeby projektu jako pozytywną
vs. negatywną interakcję praca–dom i dom–praca, mierzoną kwestionariuszem
SWING–S. Geurts (w polskiej adaptacji Mościckiej-Teske i Merecz). Kwestionariusz ten składa się z 22 pytań, dotyczących wzajemnego oddziaływania na siebie
pracy zawodowej oraz sfery prywatnej. Obejmuje on cztery niezależne podskale:
pozytywny wpływ pracy na życie pozazawodowe, negatywny wpływ pracy na
życie pozazawodowe, pozytywny wpływ życia prywatnego na pracę oraz negatywny wpływ życia prywatnego na pracę.
Analizując poszczególne wymiary równowagi wśród ogółu badanych,
stwierdzono, że negatywny wpływ pracy na dom nasilają: częste dolegliwości
zdrowotne, niska satysfakcja z pracy i życia, zmęczenie po powrocie z pracy
11
K.C. Gareis, R.C. Barnett, K.A. Ertel, L.F. Berkamn, Work-family enrichment and conflict:
additive effects, buffering, or balance?, „Journal of Marriage and Family”, August 2009, t. 71,
s. 696–707.
12
J.H. Greenhaus, G.N. Powell, When work and family are allies: A theory of work-family enrichment, „Academy of Management Review”, 2006, nr 31(1), s. 72–92.
13

K.C. Gareis, R.C. Barnett, K.A. Ertel, L.F. Berkamn, Work-family..., dz. cyt.
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utrudniające wypełnianie obowiązków domowych, pozostawanie w pracy „po godzinach”, niska zdolność do pracy, mała dbałość o zdrowie, częsta absencja z powodu opieki nad osobą zależną, niezadowolenie ze sposobu, w jaki pracodawca
wykorzystuje umiejętności pracownika. Z kolei osoby, które odczuwają negatywny
wpływ domu na pracę, miały jednocześnie: częste dolegliwości (m.in.: bóle
głowy, brzucha, zawroty głowy), niską zdolność do pracy, małą dbałość o zdrowie, niską satysfakcję z pracy i życia, brak czasu na rozrywkę; w ich firmach było
brak lub niewielka liczba działań oferowanych przez pracodawcę w celu ułatwienia pracownikom godzenia pracy i życia.
Pozytywnemu wpływowi pracy nad dom wśród badanych pracowników
sprzyjały: wysoka satysfakcja z pracy i życia, wysoka dbałość o zdrowie, wysoka
zdolność do pracy, możliwość korzystania z urlopu, zadowolenie ze sposobu,
w jaki pracodawca wykorzystuje umiejętności pracownika, czas na rozrywkę
(kino, teatr), brak absencji z powodu opieki nad osobą zależną, czas na rekreację.
Natomiast pozytywny wpływ domu na pracę wiązał się z dużą dbałością o zdrowie, wysoką satysfakcją z życia oraz z nieodczuwaniem nadmiernego zmęczenia, które uniemożliwia wykonywanie obowiązków domowych.
Analizy wyników uzyskanych w projekcie pozwoliły na wyodrębnienie czterech grup pracowników, z punktu widzenia ich pozytywnych vs. negatywnych
odczuć płynących z interakcji między pracą a domem (biorąc pod uwagę zarówno
skale kwestionariusza SWING, jak i poszczególne pytania wchodzące w ich skład).
W dalsze części tekstu zamieszczono charakterystykę tych grup (ich nazwy sformułowano na podstawie cech osób, które się w nich znalazły). Z procentowego
rozkładu w tych grupach wynika, że najwięcej badanych miało pozytywne odczucia wynikające z interakcji praca–dom (dom–praca).
W celu wyodrębnienia grup pracowników, ze względu na postrzeganie interakcji praca–dom i dom–praca, przeprowadzono analizę skupień oraz analizę
korespondencji. W pierwszym kroku przygotowano dane, poprzez ipsatyzację
czterech zmiennych, wyrażających wyniki czterech skal kwestionariusza SWING:
pozytywny wpływ pracy na dom, pozytywny wpływ domu na pracę, negatywny
wpływ pracy na dom negatywny wpływ domu na pracę. Dla każdej osoby badanej obliczono średnią i odchylenie standardowe wyników uzyskanych na czterech
skalach kwestionariusza. Następnie utworzono cztery zmienne, każda z nich
wyrażała iloraz różnicy danego wyniku i średniej z czterech wyników z odchyleniem standardowym czterech wyników:
z=

x–M
.
SD

Dzięki temu uzyskano indywidualne profile każdej osoby badanej – które
skale ma silniej, a które słabiej nasilone. Na podstawie tak przygotowanych da592 nych w drugim kroku analiz przeprowadzono hierarchiczną analizę skupień.
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Trzecim krokiem była analiza różnic pomiędzy grupami a całą badaną populacją na skalach kwestionariusza SWING oraz pozostałych pytań i narzędzi,
zastosowanych w tym badaniu. Wybrano rozwiązanie składające się z pięciu
charakterystycznych grup:
– grupa pierwsza – „Transfer pozytywów” – grupę tę wyróżniono ze
względu na fakt, że osoby te uzyskały wyższe, niż ogół badanych, wyniki
na skalach pozytywnego wpływu pracy na dom i domu na pracę, a niższe
na skalach wpływu negatywnego;
– grupa druga „Transfer negatywów” – w przeciwieństwie do grupy opisanej wcześniej, osoby, które się tu znalazły, częściej, niż ogół badanych,
uzyskały wyższe wyniki na skalach negatywnego wpływu pracy na dom
i domu na pracę niż na skalach wpływu pozytywnego. Oznacza to, że
częściej przenoszą między tymi sferami to, co negatywne, niż czerpią pozytywne zasoby;
– grupa trzecia „Duży wpływ pracy” – osoby, które znalazły się w tej grupie,
uzyskały wyższe, niż ogół badanych, wyniki na skali wpływu – zarówno
pozytywnego, jak i negatywnego – pracy na dom. Mniejszy jest u nich wpływ
domu na pracę;
– grupa czwarta „Duży wpływ domu” – analogicznie do ww. opisanej
grupy, znalazły się tu osoby, które uzyskały wyższe, niż ogół badanych,
wyniki na skali wpływu – zarówno pozytywnego, jak i negatywnego –
domu na pracę. Mniejszy jest u nich wpływ pracy na dom.
– grupa piąta „Ku wypaleniu” – to, co najbardziej wyróżnia te osoby, to
częstsze przenoszenie tego, co negatywne z pracy do domu i rzadsze, niż
przeciętna, przenoszenie pozytywów – zarówno z pracy, jak i z domu.
Osoby te uzyskały wyższe, niż ogół badanych, wyniki na skali negatywnego
wpływu pracy na dom i domu na pracę. W grupie tej jest więcej osób starszych oraz mężczyzn.

Grupa pierwsza – „Transfer pozytywów”
– 38% pracowników (N = 600)
Pracownicy w tej grupie nie wyróżniali się ze względu na wiek i płeć. Nieco częściej niż pozostali byli w związkach (posiadali męża/żonę/partnera/partnerkę).
Dobrze radzili sobie z transferem pozytywnych wartości–zasobów, które nabywają w pracy lub w domu i przenoszą je na pozostałe obszary swojego życia.
Natomiast mniej niż ogół badanych przenosili negatywy. Częściej niż cała próba
deklarowali, że praca nie ma wpływu na ich życie osobiste. Częściej niż ogół
osiągali wyższe wyniki na skali satysfakcji z życia, ponad połowa z nich – dużo
więcej niż pozostałe grupy – miała doskonałą zdolność do pracy. Co czwarta 593
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osoba z tej grupy wykonywała pracę umysłową. Osoby te bardzo dobrze oceniały
swoje zdrowie: aż 40% wskazało, że ich zdrowie jest „bardzo dobre”. Rzadko
doświadczali dolegliwości; jeśli się na coś skarżyli, to najczęściej na: ból pleców,
rozdrażnienie, zdenerwowanie.
Wszystkie wyróżnione grupy często wskazywały „czas dla rodziny i przyjaciół” jako formę godzenia pracy i życia prywatnego, jednak dla opisywanej grupy
jest to jeszcze ważniejsze (60% wskazań), a firma im to ułatwiała: częściej niż
ogół mieli prawo do dodatkowej lub dłuższej przerwy czy wyjścia z pracy o dowolnej porze w razie zaistnienia nagłej potrzeby. Częściej niż pozostałe osoby
mogły pracować w elastycznym czasie. Najwyżej ze wszystkich oceniali swoją
satysfakcję z pracy – ogólne zadowolenie, warunki fizyczne, wykorzystanie możliwości.
Ponad 60% tych osób wskazało, że godzenie pracy i życia osobistego to przede
wszystkim czas dla siebie i rodziny. Rzadko zostawali po godzinach w pracy i nie
zdarzało im się być zbyt zmęczonym, by nie mieć czasu na dom. Osoby w tej
grupie, częściej niż pozostali badani, równo dzielili się obowiązkami domowymi
z innymi członkami rodziny. Niemal co druga osoba w tej grupie (więcej niż
wśród ogółu badanych) deklarowała, że nie brakuje jej czasu dla siebie i rodziny.
Są to więc osoby, które wiele uwagi poświęcają domowi, a praca, którą wykonują,
daje im możliwości ku temu. Są dobrego zdrowia i zadowoleni z życia.

Grupa druga „Transfer negatywów”
– 11% pracowników (N = 600)
To mało liczna grupa osób. Przeważają w niej mężczyźni (64%), którzy najczęściej mają wykształcenie średnie ogólnokształcące. Kobiety z tej grupy najczęściej mają wykształcenie policealne lub średnie zawodowe. Dość dużo w niej
samotnych kobiet (36%), mężczyzn w związkach. Osoby z tej grupy, szczególnie
mężczyźni, rzadziej niż pozostali mają dzieci (71% wobec 81% ogółu badanych).
Szczególnie kobiety, rzadziej niż ogół, na równi dzieliły obowiązki domowe
z innymi domownikami. Jedynie 8% kobiet z tej grupy dzieli je po równo z innymi, podczas gdy w całej próbie deklaruje to 38% kobiet. Kobiety z tej grupy
deklarowały, że wykonują więcej prac, niż wynikałoby to ze sprawiedliwego podziału obowiązków.
Były to osoby w większości wykonujące mieszany typ pracy (58%), bardziej
skłonne zabierać pracę do domu. Rzadziej niż ogół twierdzą, że udaje im się
godzić pracę zawodową i życie prywatne. Byli niezadowoleni z pracy, perspektyw w pracy, jej warunków fizycznych, czują się w niej niedoceniani.
Niemal połowa z nich miała umiarkowaną lub mierną zdolność do pracy.
594 Rzadziej niż ogół badanych oceniali swoje zdrowie jako dobre. Najwięcej ze
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wszystkich zgłaszali dolegliwości zdrowotne. Co trzeci z nich doświadczał bólu
głowy i pleców częściej niż raz w tygodniu, co piąta bólu brzucha częściej niż raz
w tygodniu, podobnie przygnębienie. Ponad dwa razy częściej niż przeciętna
zgłaszali trudności w zasypianiu oraz zawroty głowy. Częściej niż ogół deklarowali, że brakuje im czasu na sport.
Niemal dwa razy częściej niż ogół badanych wskazali, że w ostatnich dniach
byli zbyt zmęczeni, żeby wykonywać obowiązki domowe, mieli za mało czasu na
obowiązki rodzinne, albo ze względu na pracę mieli za mało czasu na obowiązki
domowe. Osiągają niskie wyniki na skali satysfakcji z życia. W kwestionariuszu
SWING osiągają wyższe niż ogół i wyższe niż pozostałe grupy (z wyjątkiem grupy
„ku wypaleniu”) na skalach negatywnego wpływu pracy na dom i domu na pracę.
Mieli niższy niż ogół wynik na skali pozytywnego wpływu domu na pracę.

Grupa trzecia „Duży wpływ pracy”
– 20% pracowników (N = 600)
W grupie tej znalazły się osoby nieznacznie starsze na tle ogółu, jest w niej nieznaczna przewaga kobiet (58%) i nieco więcej niż w pozostałych grupach osób
z wyższym wykształceniem (36%). Osiągnęli wyższe niż ogół badanych wyniki
na skali zarówno negatywnego, jak i pozytywnego wpływu pracy na dom. Natomiast na skalach wpływu domu na pracę – mają wyniki niższe niż wszyscy badani.
Są to więc osoby, w których życiu praca ma większe oddziaływanie na prywatną
sferę życia niż prywatna na zawodową. Osoby te osiągnęły przeciętne wyniki na
skali satysfakcji z życia. Ich pomysłem na rozdzielenie pracy i życia prywatnego
jest niezabieranie pracy do domu (43%), więcej niż całej badanej próbie. Nieznacznie częściej deklarują, że nie mają czasu dla rodziny. Podobnie jak wszyscy,
braku równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym dopatrują się
w nadmiarze obowiązków i godzinach pracy. Rzadziej niż ogół mogą pracować
w elastycznym lub zadaniowym czasie pracy. Natomiast częściej niż osoby z pozostałych grup mogą wyjść z pracy wcześniej w nagłej sytuacji. Lepiej niż pozostali
pracownicy ocenili warunki pracy.

Grupa czwarta „Duży wpływ domu”
– 16% pracowników (N = 600)
W grupie tej znajdowało się więcej kobiet niż mężczyzn, często byli to pracownicy biurowi. Wpływ pracy na dom (zarówno negatywny, jak i pozytywny) jest
w tej grupie mniejszy niż w badanej populacji, natomiast wpływ domu na pracę
(zarówno pozytywny, jak i negatywny) był większy. Na skali satysfakcji z życia 595
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częściej niż ww. grupy osiągały niskie wyniki. Członkowie tej grupy częściej niż
ogół badanych mieli umiarkowaną zdolność do pracy.
W pytaniu o to, czym jest godzenie pracy i życia codziennego, najrzadziej
spośród wszystkich grup wskazywali, że jest to „czas dla siebie”. Nieco częściej
niż pozostali wskazywali problemy rodzinne jako skutek braku równowagi między pracą a domem. Dość krytycznie oceniali się pod względem godzenia życia
zawodowego i prywatnego, ale jednocześnie aż 15% z nich nie umie odpowiedzieć na pytanie, czy praca zawodowa ma wpływ na ich życie prywatne. Ten sam
odsetek wskazuje „trudno powiedzieć” w pytaniu o wpływ życia prywatnego na
zawodowe.
Rzadziej niż osoby z grupy drugiej i trzeciej zostają po godzinach. Nie są
zadowoleni z fizycznych warunków pracy i z tego, jak firma wykorzystuje ich
potencjał. Jest to grupa osób, których życie w dużej mierze skupione jest na
domu (np. ze względu na dzieci). Są to osoby dobrze oceniające swoje zdrowie,
z wyjątkiem dolegliwości psychiczne (np. zdenerwowanie, rozdrażnienie).

Grupa piąta „Ku wypaleniu”
– 15% pracowników (N = 600)
Połowa członków tej grupy to główni żywiciele rodziny; co trzecia osoba zatrudniona była w handlu, co piąta w budownictwie, co trzecia osoba pracowała na
stanowisku specjalisty. Były to osoby raczej niezadowolone z warunków fizycznych, perspektyw i ogólnie ze swojej pracy.
W tej grupie było nieco mniej niż w całej badanej próbie, osób z doskonałą
zdolność do pracy, ale połowa z nich miała dobrą zdolność; osoby te narzekały
na ból głowy i pleców. Mniej czasu (niż ogół) poświęcały na obowiązki domowe.
Najczęściej ze wszystkich grup (56%) wskazywały, że praca ma duży albo bardzo
duży wpływ na ich życie prywatne. Pracownicy ci stwierdzali, że brakuje im
czasu dla rodziny i na domowe obowiązki, chociaż to nie nadmiar domowych
obowiązków ich męczy, lecz raczej nadmiar zawodowych. Gdy przychodzą do
domu, są zbyt zmęczeni lub nie mają czasu, by zajmować się domem.
Osoby te częściej niż pozostałe zostawały w pracy po godzinach i nie miały
czasu na relaks/rozrywkę (nie chodzą do kina czy teatru, nie poświęcają czasu
na hobby, znajomych czy sport). Są to osoby zapracowane i zestresowane swoją
pracą. Pozostają w niej długo i później nie są w stanie uczestniczyć w domowych
obowiązkach.
Podsumowując, stwierdzono, że najważniejsze dla odczuwania równowagi
między pracą i życiem postrzeganej jako pozytywna interakcja między pracą
a domem są: dobry stan zdrowia (wysoka samoocena zdrowia, rzadko odczuwane
596 dolegliwości), duża dbałość o zdrowie, wysoka zdolność do pracy, a także duża
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satysfakcja z pracy i życia. Działania firm, pozwalające na zachowanie równowagi praca–życie, okazały się istotne, ale nie tak bardzo, jak się spodziewano.
Najważniejszy dla pracowników okazał się szeroko pojęty czas – elastyczny czas
pracy, możliwość wyjścia z pracy w razie zaistnienia nagłej potrzeby oraz zadaniowe rozliczanie pracy. Z wiekiem wzrasta negatywny wpływ pracy–dom. Mężczyźni częściej niż kobiety doświadczają negatywnego wpływu pracy na dom
i domu na pracę14.

Równowaga praca–życie
z punktu widzenia niepełnosprawności
Równowaga praca–życie często ulega zachwianiu w momencie pojawienia się
dziecka. Trudności, jakie pojawiają się podczas godzenia roli matki z rolą pracownicy, wpływają znacznie na obciążenie kobiet.
Dodatkowo, jeśli na obciążenie, wynikające z opieki nad potomstwem, nałożymy czynnik niepełnosprawności matki, to otrzymamy szczególnie wymagającą
sytuację. Kobiety takie najczęściej są odbierane jako niesamodzielne i w bardzo
dużym stopniu zależne od własnego otoczenia. To one, w społecznym przekonaniu, wymagają opieki, a nie są tymi, które mogą opiekę sprawować15.
W latach 2014–2016 w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym przeprowadzono badania wśród młodych pełnosprawnych i niepełnosprawnych matek. Celem głównym zadania było określenie
determinantów aktywności zawodowej młodych pełnosprawnych i niepełnosprawnych matek (z dziećmi w wieku do 6 lat), a jednym z badanych wymiarów
był wymiar równowagi pomiędzy pracą a domem, mierzony za pomocą kwestionariusza SWING.
W badaniach kwestionariuszowych wzięło udział 500 kobiet, w tym:
250 pełnosprawnych i 250 niepełnosprawnych. Dobór próby miał charakter
kwotowo-celowy, w którym kwota została wyznaczona poprzez posiadanie niepełnosprawności (ruchowej, sensorycznej, wzroku lub słuchu, oraz wynikającej
z chorób układowych). Badanie w kontrolnej grupie kobiet pełnosprawnych,
posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 6 (N = 250), przepro14
K. Hildt-Ciupińska, Model uwarunkowań postrzegania relacji praca–dom oraz jej związki z wybranymi zmiennymi wśród pracowników posiadających pod opieką osoby zależne, „Hygeia Public
Health”, 2017, nr 52(3), s. 265–273.

L. Grue, K.J. Lærum, „Doing Motherhood”: Some experiences of mothers with physical disabilities, „Disability & Society”, 2002, t. 17, cz. 6, s. 671–683; A. Nowak, Ochrona prawna kobiet
niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym w świetle prawa międzynarodowego, „Polityka
Społeczna”, 2012, nr 3, s. 1–8.
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wadzono w grupie o podobnych zmiennych, charakteryzujących grupę właściwą,
jak: wiek, stan cywilny oraz sektor zatrudnienia. Do badania wykorzystano następujące narzędzia: ankietę własną dla młodych matek pełnosprawnych i niepełnosprawnych, Indeks Zdolności do Pracy (Work Ability Index, WAI); Skalę
Satysfakcji z Życia (SWLS); kwestionariusz do oceny równowagi praca–życie
(SWING) oraz kwestionariusz do oceny psychospołecznych czynników w miejscu
pracy (Copenhagen Psychosocial Questionnaire, COPSOQ II).
Wyniki badań wskazują na to, że matki niepełnosprawne uzyskały wyższe
(w porównaniu do matek pełnosprawnych) wyniki w zakresie podskal: pozytywny wpływ pracy na dom, pozytywny wpływ domu na pracę oraz negatywny
wpływ domu na pracę. Jedynie w zakresie skali negatywny wpływ pracy na dom
to grupa kobiet pełnosprawnych uzyskała wyższe wyniki (rysunek 1).
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Negatywny wpływ
pracy na dom

Pozytywny wpływ
pracy na dom

Matki pełnosprawne

Negatywny wpływ
domu na pracę

Pozytywny wpływ
domu na pracę

Matki niepełnosprawne

RY S U N E K 1
Wyniki średnie w zakresie oceny równowagi praca–dom w grupie matek niepełnosprawnych i pełnosprawnych (N = 500)
Źródło: badania własne.

Dokładniejsze analizy wykazały jednak, że – pomimo różnicy w ocenie –
jedynie wymiar negatywnego wpływu domu na pracę istotnie różnicował te grupy.
Młode niepełnosprawne matki o wiele częściej odczuwają więc negatywny wpływ
598 domu na pracę (tabela 1).
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Istotność różnic pomiędzy badanymi grupami w zakresie oceny równowagi praca–dom (badania własne)
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Można jednak pokusić się o stwierdzenie, że praca dla osób niepełnosprawnych, w tym młodych matek, ma bardzo ważne znaczenie. Posiadanie zatrudnienia przyczynia się w tej grupie do jednoczesnego wzbogacania życia oraz pracy
(pozytywny wpływ pracy na dom i domu na pracę). Przypuszczać więc można,
że praca dla kobiet niepełnosprawnych, a nawet szerzej – niepełnosprawnych
osób – ma wartość terapeutyczną i pozwala na wyrównywanie braków, które
powstają na skutek niepełnosprawności oraz pozwala efektywnie funkcjonować
w środowisku zarówno zawodowym, jak i domowym. Z tego punktu widzenia
należy więc zwrócić bardzo dużą uwagę na aktywizację zawodową tej grupy.
Co decyduje o tym, czy młode matki odczuwają częściej pozytywny czy negatywy wpływ domu na pracę i pracy na dom?
Możliwość rozwoju w miejscu pracy wpływa na częstsze odczuwanie pozytywnego wpływu pracy na dom, zarówno w grupie matek pełnosprawnych, jak
i niepełnosprawnych. Dodatkowo, dla matek pełnosprawnych czynnikiem takim
jest wysoki poziom zaufania pomiędzy nimi a współpracownikami, a także pomiędzy nimi a przełożonymi. Natomiast w grupie matek niepełnosprawnych
częstszy pozytywny wpływ pracy na dom łączy się z zaangażowaniem w miejsce
pracy16.
Matki niepełnosprawne, oceniające wysoko swoją zdolność do pracy, posiadające satysfakcję z pracy, wskazujące na znaczenie swojej pracy oraz te, które
wskazują na docenienie za zaangażowanie i wykonaną pracę, częściej odczuwają
pozytywny wpływ domu na pracę. Z kolei, biorąc pod uwagę matki pełnosprawne,
należy zwrócić uwagę, że częściej pozytywny wpływ domu na pracę odczuwają
te kobiety, które są zaangażowane w miejscu pracy, mają wysoką satysfakcję
z życia, mają poczucie jasności roli w miejscu pracy (jasność celu, jasność co do
obszarów, za które pracownik jest odpowiedzialny, jasność co do oczekiwań
względem pracownika), wskazują na dobrą jakość przywództwa w miejscu pracy
oraz wysoki poziom zaufania pomiędzy nimi a współpracownikami17.
Negatywny wpływ pracy na dom częściej odczuwają te pełnosprawne matki,
które oceniają nisko swoją zdolność do pracy, mają duże wymagania ilościowe
i emocjonalne w pracy, odczuwają konflikt roli w miejscu pracy, nie mają poczucia wspólnoty w miejscu pracy, nie mają zapewnionego okresu adaptacyjnego po
powrocie z urlopu macierzyńskiego/wychowawczego czy na aktualizację wiedzy
oraz nie mają możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy. Z kolei wśród matek
niepełnosprawnych częściej negatywny wpływ pracy na dom odczuwają te matki,
które mają duże wymagania ilościowe w miejscu pracy, nie posiadają wsparcia
K. Pawłowska-Cyprysiak, K. Hildt-Ciupińska, Organizacja pracy młodych matek. Przykłady
dobrych praktyk, CIOP-PIB, Warszawa 2016.
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w opiece nad dzieckiem, nie ma zaufania między nimi a współpracownikami
oraz mają niską satysfakcję z życia.
Częściej negatywny wpływ domu na pracę odczuwają te pełnosprawne
matki, które wskazują na duże wymagania ilościowe pracy oraz mają zapewnioną
możliwość rozwoju. Z kolei wśród matek niepełnosprawnych częściej negatywny
wpływ pracy na dom odczuwają te, które wskazują na brak zaufania między
nimi a przełożonymi oraz mają niską satysfakcję z pracy i życia.

Podsumowanie
Znalezienie równowagi pomiędzy pracą a życiem poza nią jest niewątpliwie dla
wielu osób problemem. Nie zawsze jednak zaoferowanie pracownikom pakietu
działań, sprzyjającego zachowaniu owego balansu, jest wystarczające. Z badań
przeprowadzonych przez CIOP-PIB w grupie kobiet i mężczyzn w różnym wieku,
dotyczących godzenia pracy i życia wynika, że: mężczyźni częściej niż kobiety
doświadczają negatywnego wpływu braku równowagi między domem a pracą.
Wraz z wiekiem z kolei maleje odczucie negatywnego wpływu domu na pracę.
Wbrew oczekiwaniom, działania organizacyjne, ułatwiające godzenie pracy i życia, oferowane w firmach, nie okazały się tak istotne dla równowagi praca–życie.
Bardziej istotne okazały się działania indywidualne, takie jak na przykład dbałość o zdrowie, warunkująca dobry stan zdrowia i zdolność do pracy; inne ważne
dla zachowania równowagi czynniki, to: wykształcenie, rodzaj pracy oraz satysfakcja z pracy i życia. Potrzeby pracowników, w zakresie godzenia pracy i życia,
dotyczą przede wszystkim: organizacji czasu pracy (w tym m.in.: przestrzeganie
godzin pracy, elastyczny czas pracy), wsparcia pracodawcy, pewności pracy, odpowiedniego wynagrodzenia, dobrej atmosfery w pracy. W związku z tym, celowe
wydaje się podejmowanie działań, mających na celu przede wszystkim promocję
zdrowia, odpowiednią organizację pracy (ze szczególnym uwzględnieniem czasu
pracy) oraz dbałość o odpowiednie środowisko psychospołeczne w miejscu pracy.
Aktywność zawodowa oraz macierzyństwo nie wykluczają się, jednak mają
na siebie niebagatelny wpływ. Opieka nad potomstwem to obciążenie, które
w większym stopniu dotyczy kobiet niż mężczyzn18, a w przypadku posiadania
niepełnosprawności przez kobietę, która postrzegana jest jako niezdolna do
sprawowania tej opieki, staje się dodatkowym obciążeniem19.
Rozwiązania, ułatwiające godzenie opieki nad dziećmi z pracą zawodową,
są zbyt rzadko stosowane. Potwierdzają to przeprowadzone wśród pracodaw18

Przegląd realizacji pekińskiej platformy działania..., dz. cyt.

19

A. Nowak, Ochrona prawna kobiet..., dz. cyt.
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ców badania. Najczęściej rozwiązania takie stosują firmy większe, zaliczane do
sektora publicznego, działające w dużych miastach. Na pierwsze miejsce w tego
typu działaniach wysuwa się elastyczność godzin rozpoczynania i kończenia
pracy. Dalej znajduje się gwarancja powrotu na zajmowane uprzednio stanowisko po zakończeniu urlopu macierzyńskiego/wychowawczego czy też możliwość
pracy w niepełnym wymiarze godzin. Umożliwienie wykonywania obowiązków
poza miejscem pracy jest rozwiązaniem, po które przedsiębiorcy sięgają najrzadziej20.
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AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA
OSÓB STARSZYCH
Wprowadzenie
Zmieniająca się struktura demograficzna Polski determinuje podejmowanie naukowego dyskursu o osobach starszych w społeczeństwie. Wraz ze wzrostem
odsetka osób starszych różne dziedziny nauki rozpoczęły analizę przyczyn i konsekwencji starzejącego się społeczeństwa. Na kanwie nauk społecznych, medycznych, ekonomicznych i prawniczych dokonuje się proces pogłębiania wiedzy
teoretycznej oraz praktycznej nad kwestiami związanymi ze starością i starzeniem się ludności Polski, Europy i świata. Z badań prowadzonych przez polskich
socjologów1, wynika, że starzejące się polskie społeczeństwo charakteryzują
cztery główne cechy: feminizacja, singularyzacja, długowieczność i wewnętrzne
zróżnicowanie starości.
Polimorficzność populacji osób starszych pociąga za sobą liczne konsekwencje,
którym musi sprostać polityka senioralna2. Lokalne modele polityki społecznej
M. Cybulski, Proces starzenia się społeczeństwa istotnym problemem zdrowia publicznego,
w: M. Cybulski, E. Krajewska-Kułak (red.), Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu
terapeutycznego, PZWL, Warszawa 2016, s. 13; P. Błędowski, B. Szatur-Jaworska, Z. Szweda-Lewandowska, P. Kubicki, Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, IPiSS, Warszawa
2012, s. 4–7.
1
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N.G. Pikuła, Polimorficzność starości jako czynnik sprzyjający wykluczeniu, w: L. Pytka, T. Zacharuk, E. Jówko (red.), Inkluzja społeczna jako remedium pedagogiczne w dobie kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2014.
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muszą odpowiadać na potrzeby wsparcia i opieki dla poszczególnych subpopulacji, ale jednocześnie kreować przestrzeń do aktywizacji seniorów. Agata Chabior podkreśla, że aktywność jest postrzegana przez społeczeństwo jako wartość
warunkująca jakość życia3, dlatego też jest ona tak istotna w życiu osób starszych.
Ponadto, jak podkreślają badacze, jest ona sposobem porozumiewania się człowieka z innymi i „otaczającym go światem”4, odpowiednio zaś dostosowana
do możliwości seniora, pozytywnie kreuje jego wizerunek w oczach własnych
i otoczenia5.
W niniejszym artykule główną płaszczyzną rozważań uczyniono jedną z najbardziej charakterystycznych dla człowieka aktywności – aktywność zawodową.
W odniesieniu do międzynarodowych badań w tym obszarze oraz potrzeb rozwojowych ukazano wartość aktywności zawodowej dla dobrego samopoczucia
i funkcjonowania osoby starszej.

Aktywność osób starszych
a zaspokajanie potrzeb rozwojowych
Praca stanowi istotny komponent ludzkiego życia. To pracy zawodowej człowiek
poświęca 30–40, a nawet więcej lat życia. Zawodowa aktywność pozytywnie
wpływa na rozwój i funkcjonowanie człowieka. Dzięki niej bowiem doskonali
swoją osobowość, podnosi kompetencje społeczne, zaspakaja potrzeby podstawowe, jak również te wyższego rzędu, a także określa swój status i pozycję
społeczną.
Wobec tego moment przejścia na emeryturę dla wielu osób stanowi przełomowy moment życia, niejednokrotnie nacechowany symptomami kryzysu.
Zakończenie aktywności zawodowej powoduje bowiem diametralne zmiany
w dotychczasowym rytmie i trybie życia. W momencie przejścia na emeryturę
zmianie ulegają role społeczne, pozycja społeczna, perspektywa życiowa, następuje wycofanie z poszczególnych obszarów życia. Modyfikacji zostają poddane
wartości i dotychczasowe priorytety. Jak zauważa Halina Worach-Kardas, przejście na emeryturę wywołuje zmiany na płaszczyźnie struktur społecznych, co

3
A. Chabior, Aktywizacja i aktywność ludzi w okresie późnej dorosłości, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2011, s. 9.

B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dziegielewska, Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna
Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2006, s. 161.
4

Z. Szarota, Gerontologia społeczna i oświatowa: zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe
Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004, s. 46.
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przejawia się w ograniczonych kontaktach społecznych, zawężonych do najbliższego otoczenia, związanego z miejscem życia oraz w rezygnacji z jednych ról
i uaktywnieniu się w innych, na przykład dotychczas sporadycznie realizowanych6. Podejmowanie nowych działań i ról jest równoważne z aktywnością z nich
wynikającą, podejmowaną na różnych płaszczyznach. W literaturze gerontologicznej wyróżnia się wiele klasyfikacji i typologii aktywności. Jedną z nich jest
klasyfikacja zaproponowana przez Grażynę Orzechowską. Wyróżnia ona siedem
obszarów i typów aktywności człowieka7:
1) a
 ktywność domowo-rodzinną – skoncentrowaną na prowadzeniu gospodarstwa domowego, opieką nad wnukami oraz działalnością ukierunkowaną na najbliższą rodzinę;
2) aktywność kulturalną – charakterystyczną dla miejskiego stylu życia, związaną z korzystaniem z instytucji kultury, klubów seniora, oglądaniem
telewizji, słuchaniem radia oraz czytelnictwem;
3) a
 ktywność zawodową – związaną z kontynuacją pracy zawodowej.
Ta forma aktywności pozwala człowiekowi na twórczy i wszechstronny
rozwój, wpływa na podtrzymanie relacji międzyludzkich, daje poczucie
przydatności i przynależności. Praca zawodowa stanowi dla człowieka
wartość zarówno w wymiarze materialnym, jak i niematerialnym. Materialny aspekt aktywności zawodowej jest związany z wynagrodzeniem finansowym oraz możliwością podnoszenia standardu życia.
Niematerialny charakter pracy koncentruje się na możliwości szeroko
definiowanego rozwoju jednostki, zdobywaniu nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uzyskaniu społecznej aprobaty
i uznania;
4) aktywność religijną – charakteryzującą się wzrostem zaangażowania w praktyki religijne. Z badań Polsenior wynika, że aktywność religijna jest wiodąca wśród osób starszych8;
5) aktywność społeczną – wyrażającą się w działaniu na rzecz innych i dla
dobra wspólnego. Przejawia się w wolontariacie, czynnym zaangażo6
H. Worach-Kardas, Fazy życia zawodowego i rodzinnego, Instytut Wydawniczy Związków
Zawodowych, Warszawa 1988, s. 176.

G. Orzechowska, Aktualne problemy gerontologii społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 1999, s. 28–29; R.J. Kijak, Z. Szarota, Starość. Między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 93; B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii..., dz. cyt., s. 163.

7
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Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce,
M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań
2012; por. J.M. Łukasik, N.G. Pikuła, K. Jagielska, Senior citizens’ existential needs and education for the meaning of life, „Pedagogy”, 2018, nr 1 (w druku).
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waniu w działalność na rzecz społeczności lokalnej, aktywnej przynależności do instytucji i organizacji. Ta forma aktywności wśród seniorów
jest najsłabiej rozpowszechniona, w większości podejmują ją osoby,
które we wcześniejszych fazach rozwojowych wyróżniały się tego typu
postawami;
6) aktywność edukacyjną – związaną z zaangażowaniem seniora w edukację
formalną, nieformalną oraz pozaformalną. Poprzez naukę jednostka doskonali siebie, rozwija swoje umiejętności i kompetencje społeczne. Ten
rodzaj aktywności – według Światowej Organizacji Zdrowia – uważany
jest za jeden z filarów aktywnego starzenia się;
7) aktywność rekreacyjną – związaną z realizacją pasji i zainteresowań. Ten
rodzaj aktywności odnosi się do ruchu fizycznego, turystyki oraz wykonywania ulubionych zajęć, które dają satysfakcję i zadowolenie.
Podejmowanie różnych form aktywności przez najstarsze pokolenie stanowi istotny czynnik adaptacji do starości jako nieuniknionej fazy życia. Fakt ten
jest związany z licznymi funkcjami, jakie aktywność spełnia w życiu człowieka
starszego. Wśród funkcji aktywności w wieku starszym wymienia się:
a)	funkcję adaptacyjną – aktywność pozwala seniorom na lepsze przystosowanie i zrozumienie zachodzących zmian zarówno w wymiarze indywidualnym, grupowym, jak i społecznym;
b)	funkcję integracyjną – aktywność stanowi szanse na korzystniejsze funkcjonowanie osób starszych w grupach, do których należą;
c)	funkcję kompensacyjną – aktywność podejmowana przez najstarsze
pokolenie pozwala na wyrównywanie braków w innych zakresach
(np. brak pracy);
d)	funkcję kształcącą – poprzez aktywność możliwe jest rozwijanie i doskonalenie cech osobowościowych, umiejętności oraz kompetencji społecznych;
e)	funkcję rekreacyjno-rozrywkową – aktywność wypełnia wolny czas, niweluje stres oraz przywraca chęć do życia;
f)	funkcję psychohigieniczną – podejmowanie różnych forma aktywności
pozwala seniorom na odczuwanie satysfakcji oraz wysokiej jakości
życia9.
Z badań prowadzonych w zakresie poszczególnych typów aktywności wynika
również, że poszczególne jej typy spełniają specyficzne funkcje, szczególnie zaś:

B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii..., dz. cyt., s. 164;
D. Seredyńska, Wybrane aspekty aktywności społecznej seniorów, w: D. Seredyńska (red.),
Uczestnictwo społeczne w średniej i późnej dorosłości, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012, s. 44–45.
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aktywność edukacyjna10, aktywność kulturalna11, aktywność zawodowa12, aktywność religijna13 oraz aktywność społeczna14.
W przypadku aktywności człowieka starszego niezwykle ważne jest odniesienie jej do potrzeb charakterystycznych dla tego okresu życia. Starość bowiem
jest taką fazą życia,w której zmienia się ważność i intensywność poszczególnych
potrzeb. Na przykład silniej są odczuwane potrzeby bezpieczeństwa, przynależności oraz szacunku15. Szczególnie ważna jest również potrzeba społecznej użyteczności, akceptacji i więzi emocjonalnej. Nadają one bowiem sens życiu starzejącego
się człowieka. W przypadku osób starszych szczególnie istotne są potrzeby o charakterze psychospołecznym. Niezwykle adekwatną ich klasyfikację zaproponował amerykański gerontolog Clark Tibbitts:
a) potrzeba wykonywania społecznie użytecznych działań;
b)	potrzeba uznania za część społeczności, społeczeństwa i grupy, a także
odgrywania w nich określonej roli;
c)	potrzeba wypełniania powiększonego wolnego czasu w satysfakcjonujący
sposób;
d) potrzeba utrzymywania normalnych stosunków towarzyskich;
e) potrzeba uznania jako jednostki ludzkiej;
f)	potrzeba stwarzania okazji i sposobności dla autoekspresji oraz poczucia
dokonań;
g) potrzeba odpowiedniej stymulacji psychicznej i umysłowej;
h) potrzeba ochrony zdrowia i dostępu do opieki zdrowotnej;
O. Czerniawska, Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii, AHE, Łódź 2011, s. 178; E. Dubas,
Edukacyjny paradygmat badawczy w geragogice, w: M. Kuchcińska (red.), Edukacja do i w starości, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2008; J. Halicki, Edukacja
seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. Studium historyczno-porównawcze, Lawton P.M., Białystok 2000, s. 208; N.G. Pikuła, Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2016, s. 170.
10

11

A. Chabior, Aktywizacja i aktywność ludzi..., dz. cyt., s. 71.

R. Kałużny, Aktywność edukacyjno-zawodowa seniorów formą zagospodarowania czasu na
emeryturze, „Edukacja Dorosłych”, 2014, nr 2.

12

13

N.G. Pikuła, Miejsce ludzi starszych we wspólnocie Kościoła (w druku).

A. Chabior, Nowe spojrzenie na wolontariusza – seniora, w: B. Matyjas (red.), Wolontariat jako
działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej, Wszechnica Świętokrzyska,
Kielce 2009, s. 233; A. Błachnio, Starość non profit. Wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego
Wieku w Polsce i na świecie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012, s. 131–132;
K. Białożyt, Aktywność społeczna osób starszych a poczucie ich osamotnienia, w: M. Guzewicz,
S. Steuden, P. Brudek (red.), Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa, t. II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
14
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M. Susułowska, Psychologia starzenia się i starości, PWN, Warszawa 1989, s. 329.
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i)	potrzeba odpowiednio ustalonego trybu życia i utrzymywania stosunków z rodziną;
j) potrzeba duchowej satysfakcji16.
Jak wynika z analizy przedstawionych potrzeb, starsi ludzie w większym stopniu niż młodsi potrzebują właściwych relacji z otoczeniem, wzrastają ich potrzeby
uznania, szacunku, troski. Nadal pragną być użyteczni na różnych płaszczyznach
życia. Jednakże, jak zauważa Elżbieta Dubas, starość w czasach nowoczesnych ograbiana jest z sensu, „odcina się” bowiem od niej biologiczne podstawy, które stanowią nierozerwalny element procesu starzenia17. Seniorzy XXI wieku są narażeni na
niekorzystne zjawiska, procesy i postawy ukierunkowane na ich degradację. Wobec
tego aktywność staje się panaceum na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb,
a także stanowi „ochronę” przed marginalizacją i wykluczeniem z życia społecznego.
Nie ulega wątpliwości, że adaptacja człowieka starszego do nowych warunków oraz zmian zachodzących w jego życiu zależą od panującego systemu społecznego, ale przede wszystkim od jednostkowych działań podejmowanych w celu
konstruktywnego przystosowania się do przeobrażeń. Czynny udział i zaangażowanie w różnego rodzaju inicjatywy pozwalają człowiekowi na odczuwanie
przynależności oraz identyfikacji z daną zbiorowością. Stagnacja, bierność, wycofanie i pasywność implikują wiele negatywnych doświadczeń w życiu jednostki,
tym samym wpływając na sposób jej indywidualnego i społecznego funkcjonowania.

Aktywność zawodowa osób starszych w Polsce
Praca zawodowa – obok edukacji – jest dominującą formą aktywności człowieka
w perspektywie całego życia. Praca stanowi wartość w życiu jednostki. Stefan M.
Kwiatkowski zauważa, że jest to wartość uniwersalna, która staje się punktem
odniesień do innych podrzędnych wartości, bowiem „praca przejawia się w aktywności człowieka i jego zdolności do przekształcania świata przy jednoczesnej
umiejętności samodoskonalenia”18. Jak wskazują wyniki badania ALK i SMG/KRC,
Handbook of Social Gerontology. Societal Aspects of Aging, C. Tibbitts (red.), University of
Chicago, Chicago 1960.

16

E. Dubas, Starość znana i nieznana – wybrane refleksje nad współczesną starością, „Rocznik
Andragogiczny”, 2013, s. 141.
17

18
S.M. Kwiatkowski, Pedagogika pracy jako subdyscyplina pedagogiczna, w: S.M. Kwiatkowski,
A. Bogaj, B. Baraniak (red.), Pedagogika pracy, WAiP, Warszawa 2007, s. 13. Na wartość pracy
wskazują również: Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, wyd. IV zm., Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2005; S. Kaczor, Praca człowieka w ujęciu Sørena Kierkegaarda
a także badaczy polskich, „Labor et Educatio”, 2013, nr 1; F. Szlosek, Interpretacyjne osobliwości
pracy ludzkiej, „Labor et Educatio”, 2014, nr 2; W. Furmanek, Problematyka języka pedagogiki
(pracy), „Labor et Educatio”, 2015, nr 3. F. Szlosek, Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście
przemian systemowych, Wydawnictwo APS, Warszawa 2015.
609

N O R B E R T G . P I K U Ł A , K atarzyna B iałożyt

Przekonania i postawy pracowników powyżej 50 roku życia wobec własnej sytuacji
zawodowej, praca zawodowa dla osób 50+ plasuje się w układzie rangowym na
czwartej pozycji, zaraz po dzieciach, udanym małżeństwie oraz zdrowiu. Z badań tych wynika również, że praca ma bardzo duże znacznie dla 35% ankietowanych, duże dla 50%, i nie ma znaczenia jedynie dla 1%19. Zaangażowanie
w działalność zawodową przyczynia się do postrzegania człowieka jako jednostki
produktywnej, posiadającej wyższy status społeczny od osób bezrobotnych bądź
nieaktywnych zawodowo emerytów. Aktywność zawodowa warunkuje przynależność człowieka do określonych grup społecznych oraz wpływa na odczuwaną
jakość życia20.
Zwiększająca się liczba osób starszych implikuje zmiany zarówno w wymiarze
mikro-, jak i makrospołecznym. Na rynku przybywa starszych pracowników
zmienia się również struktura zatrudnienia. Żadne państwo europejskie nie ma
zagwarantowanej zastępowalności pokoleń na rynku pracy. Rynek pracy jest
zdominowany przez szybko zachodzące przeobrażenia, którym muszą sprostać
pracownicy w różnym wieku. Obecnie dominują pracownicy z bogatym porfolio,
niebojący się nowych wyzwań, często zmieniający miejsce pracy, nieprzywiązujący się do zakładu pracy. W przekształcenia nowoczesnego rynku pracy jest
uwikłany starszy pracownik, który często całe swoje życie zawodowe spędził
w jednym miejscu pracy21. Starzenie się społeczeństw wymusza niejako dyskusję
nad starzejącymi się zasobami ludzkimi oraz sytuacją starszych pracowników na
rynku pracy.
Sytuacja pracowników 55+ w polskich realiach nie jest zadowalającą. Joanna
K. Wawrzyniak wskazuje, że: „Osoby w wieku 50+, nazywanym często przedpolem starości, są traktowane w naszej gospodarce jako prawie emeryci i mają
potencjał niedoceniany na rynku pracy”22. Jak wynika z Raportów Komisji Europejskiej, wskaźnik zatrudnienia najstarszych pracowników w naszym kraju jest
jednym z najniższych w całej Wspólnocie. Nowym narzędziem polityki unijnej,
które zostało wprowadzone w celu oszacowania poziomu życia seniorów zamieszkujących poszczególne kraje Wspólnoty, jest Indeks Aktywnego Starzenia
19
Badanie ALK i SMG/KRC, Przekonania i postawy pracowników powyżej 50 roku życia wobec
własnej sytuacji zawodowej, 2011, cyt. za: B. Radzka, Pracownicy, w: C. Szmid (red.), Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
2012, s. 255.
20
W. Furmanek, Humanistyczna pedagogika pracy. Współczesność obiektem badań, Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 186.

N.G. Pikuła, Sytuacja społeczna osób starszych w kontekście rynku pracy, w: Etyczne i społeczne
wymiary..., dz. cyt., s. 71–72.

21

22

A. Fabiś, J.K. Wawrzyniak, A. Chabior, Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii
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(AAI)23. Jedną z grup wskaźnikowych w nim zawartą jest poziom zatrudnienia
osób starszych z uwzględnieniem poszczególnych subpopulacji.
Wyniki Indeksu w obszarze zatrudnienia jest obliczany na podstawie:
– wskaźnika zatrudniania w wieku 55–59;
– wskaźnika zatrudnienia wieku 60–64;
– wskaźnika zatrudniania w wieku 65–69;
– wskaźnika zatrudniania w wieku 70–7424.
Dane, uzyskane w obszarze zatrudnienia przez wszystkie państwa Wspólnoty, zawarto w tabeli 1.
TA B E L A 1
Wskaźnik AAI w obszarze zatrudnia
Państwo

2010

Pozycja
rankingowa
2010

2012

Pozycja
rankingowa
2012

2014

Pozycja
rankingowa
2014

Austria

23,5

18

24,6

15

24,7

16

Belgia

18,1

26

19,8

26

21,0

24

Bułgaria

25,8

15

24,6

16

25,1

15

Chorwacja

21,7

19

22,3

19

21,7

23

Cypr

34,6

6

36,1

2

31,4

10

Czechy

26,6

14

26,4

14

28,0

14

Dania

34,1

7

34,0

6

35,8

3

Estonia

38,6

3

34,3

5

39,7

2

Finlandia

31,4

10

32,0

7

33,7

7

Francja

19,3

21

20,9

22

24,1

17

Grecja

24,9

16

24,4

17

20,4

25

Hiszpania

24,4

17

23,3

18

23,3

18

Holandia

30,3

11

31,4

9

33,9

6

Irlandia

33,4

9

31

11

30,6

12

Więcej na temat Indeksu Aktywnego Starzenia w: Ł. Jurek, Indeks Aktywnego Starzenia Się
jako narzędzie ewaluacji polityki senioralnej, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”,
2015, nr 4(315); K. Karpinska, P. Dykstra, Wskaźnik aktywnego starzenia się i rozszerzenie go
na szczebel regionalny, Sprawozdanie syntetyczne, Komisja Europejska, Urząd Publikacji Unii
Europejskiej, Luksemburg 2014; A. Zaidi i in. (red.), Active Ageing Index 2012 Concept, Methodology and Final Results, European Centre, Vienna 2013.

23

24

A. Zaidi i in. (red.), Active Ageing Index 2012 Concept, Methodology..., dz. cyt., s. 21.

611

N O R B E R T G . P I K U Ł A , K atarzyna B iałożyt

Państwo

2010

Pozycja
rankingowa
2010

2012

Pozycja
rankingowa
2012

2014

Pozycja
rankingowa
2014

Litwa

30,2

12

27,3

13

30,5

13

Luksemburg

18,3

25

21,1

21

21,9

22

Łotwa

38,8

2

28,3

12

32,0

9

Malta

16,5

27

18,7

27

20,1

26

Niemcy

28,8

13

31,2

10

34,4

5

Polska

18,3

24

19,9

25

22,4

20

Portugalia

36,6

4

35,3

4

32,6

8

Rumunia

33,6

8

31,4

8

31,0

11

Słowacja

19,3

23

20,1

24

21,9

21

Słowenia

19,3

21

21,6

20

19,1

28

Szwecja

40,8

1

41,6

1

43,4

1

Węgry

16,4

28

17,8

28

19,3

27

Wielka Brytania

34,9

5

35,5

3

35,8

4

Włochy

19,6

20

20,9

22

23,0

19

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Active Ageing Indeks Home – unece, AAI results for EU28,
http://www1.unece.org/stat/platform/pages/viewpage.action?pageId=76287845; European Commission, United Nations, Acitve Ageing Index 2014 for 28 European Union Countries, Brussels 2014,
s. 5; European Commission, United Nations (2015b), Acitve Ageing Index 2014. Analytical Report,
Brussels 2015.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, aktywność zawodowa osób 55+
w Polsce jest na dość niskim poziomie. W roku 2010 zajmowaliśmy 24 miejsce
spośród 28 państw, w 2012 było to miejsce 25. Natomiast w 2014 roku uzyskaliśmy awans na 20 pozycję rankingową, co nie zmienia faktu, że nasz kraj znajduje się wśród grupy państw o najniższym wskaźniku zatrudnienia tej grupy
wiekowej. Liderem wśród państw UE, w obszarze zatrudnienia jest Szwecja,
wysoko uplasowały się również kraje, takie jak Portugalia, Dania, Estonia. Relatywnie niski wskaźnik zatrudnienia odnotowuje Słowacja, Belgia, Luksemburg,
Belgia oraz Malta.
Niska aktywność zawodowa osób starszych w Polsce jest determinowana
takimi indywidualnymi czynnikami i predyspozycjami pracownika, jak: możliwość odejścia z pracy po uzyskaniu uprawnień do wcześniejszej emerytury,
uprawnienia do renty pomimo braku przesłanek zdrowotnych, warunki pracy,
brakiem elastycznych forma zatrudnienia osób starszych, brakiem skutecznego
wykorzystywania koncepcji zarządzania wiekiem i mentoringu osób starszych.
612 Drugą grupę czynników, warunkujących aktywność zawodową osób w wieku 55+,
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stanowią czynniki organizacyjno-społeczne, natomiast wśród nich – czynniki
kulturowe i panujące trendy25.
Analizując dane, zamieszczone w raportach Komisji Europejskiej26 oraz
Głównego Urzędu Statystycznego27, możemy zaobserwować pozytywne zmiany
na polskim rynku pracy i zatrudnienia osób 55+. Od momentu przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej do 2014 roku wskaźnik zatrudnienia w grupie osób
55–64 lat wzrósł o 14,3% i jest to jednej z najlepszych wyników, jakie odnotowano
wśród państw członkowskich. Niemniej brak systemowych rozwiązań w prawie
pracy, brak spójnego systemu wykorzystania potencjału zawodowego najstarszych pracowników, niechęć pracodawców do nich oraz społeczne negatywne
opinie powodują wycofywanie się ich z aktywności zawodowej.

Podsumowanie
Aktywność zawodowa, w kontekście wydłużania się ludzkiego życia, staje się we
współczesnym świecie wiodącym obszarem zaangażowania seniora. Pomimo
umożliwienia odchodzenia na wcześniejszą emeryturę wskazane jest utrzymanie
jak najdłużej aktywności zawodowej. Wiąże się to nie tylko z wyższą emeryturą,
lecz także z zaspokojeniem potrzeb afiliacji, użyteczności, uznania, dokonań,
satysfakcji, co w konsekwencji wpływa na stan psychofizyczny osób starszych.
To stawia wyzwania przed zadaniami polityki społecznej, której celem powinno
stać się wykorzystanie, zagospodarowanie potencjału osób starszych oraz stworzenie warunków, umożliwiających kontynuację aktywności zawodowej w odniesieniu do możliwości osoby starszej. Ważnym czynnikiem w tym kontekście
jest wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia tak, by senior – adekwatnie
do stanu zdrowia – mógł podjąć pracę. Nieoceniony dla pracodawcy jest doświadczony pracownik, który wprowadza młodszych pracowników w specyfikę
zawodu, jak również swoją sumiennością i zaangażowaniem wyznacza konkretny
kierunek dalszego rozwoju. Dobre warunki pracy, „przyjazne środowisko pracy

N.G. Pikuła, Niewykorzystany potencjał osób 50+ na rynku pracy, „Horyzonty Wychowania”,
2015, t. 14, nr 30, s. 192; A. Abramowska-Komon i in., Portret generacji 50+ w Polsce i w Europie.
Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE), http://
www.share50plus.pl/files/publikacje/ibe-raport-krajowy-SHARE.pdf.

25

26
Komisja Europejska, dokument roboczy służb KE. Sprawozdanie krajowe – Polska, https://
ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-report-poland-pl.pdf.

Wskaźnik zrównoważonego rozwoju. Moduł krajowy. Wskaźnika zatrudnienia osób w wieku
55–64 lata, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach; Polska w Unii
Europejskiej w latach 2004–2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.

27

613

N O R B E R T G . P I K U Ł A , K atarzyna B iałożyt

sprzyja dalszemu rozwojowi pracownika w każdym wieku”28. Zatrudnienie osób
starszych w zakładzie pracy, mianowanie go mentorem, to wyjątkowe zadanie
i zobowiązanie, które może przyczynić się do pozyskania wiedzy ukrytej przez
młodsze pokolenia. W perspektywie problemu „braku rąk do pracy”, z którym
przyjdzie się zmagać niektórym gałęziom przemysłu, podjęcie aktywności zawodowej przez starszych pracowników może przyczynić się do utrzymania wymaganego minimum. Utrzymanie jak najdłużej aktywności zawodowej osób starszych
zmniejsza ryzyko marginalizacji tej grupy wiekowej, a także pozytywnie wpływa
na zdrowie, w różnych wymiarach.
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DR KRZYSZTOF SYMELA
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
Ośrodek Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej

OD STANDARDÓW KWALIFIKACJI
I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
DO ZBIORÓW INFORMACJI
O ZAWODACH
Wprowadzenie
Potrzeba wprowadzania szeroko rozumianej standaryzacji wynika z postępujących procesów globalizacyjnych, ogólnoświatowych tendencji do ujednolicania
procesów technologicznych, systemów ekonomicznych, zasad ochrony środowiska,
stosowania w różnorodnych dziedzinach norm oraz certyfikacji wyrobów i usług.
Termin „standard” oznacza typowość działań, która wynika z przyjętego sposobu
postępowania, ze stosowanych w określonych warunkach procedur, które zapewnić mają wypełnienie zadań na określonym poziomie i o określonej jakości.
Innymi słowy jest to norma określająca podstawowe wymagania stawiane „czemuś”
(np. komputer) lub „komuś” (np. wymagania dla kandydata na stanowisko pracy,
czy też w zawodzie).
W opracowaniu dokonano przeglądu inicjatyw i projektów dotyczących
standaryzacji kwalifikacji i kompetencji zawodowych w Polsce, jakie były realizowane na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza oraz wkładzie, jaki wniósł do
tego procesu Profesor Stefan M. Kwiatkowski. Historycznie możemy wyodrębnić
siedem etapów, od poszukiwań i badań rozpoznawczych do tworzenia kompleksowych zbiorów informacji o zawodach użytecznych dla rynku pracy, pracodawców oraz uczenia się w różnych kontekstach (formalnym, pozaformalnym
i nieformalnym).
617
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Rozkwit w ostatnich dwóch dekadach standaryzacji kwalifikacji i kompetencji zawodowych i obecnie zbiorów informacji o zawodach zawdzięczamy
głównie resortowi pracy (obecnie Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej), który był inicjatorem projektów systemowych/krajowych skoncentrowanych na opisywaniu zawodów potrzebnych dla dynamicznie zmieniającego się
rynku pracy.
Należy podkreślić, że metodologiczne podstawy budowania „standardowych”
opisów informacji o zawodach osadzone zostały na gruncie zawodoznawstwa
– kluczowego obszaru badawczego pedagogiki pracy. Są one również komplementarne z wdrażanym od 2015 roku w Polsce Zintegrowanym Systemem
Kwalifikacji, a zwłaszcza z komponentem odnoszącym się do tzw. kwalifikacji
rynkowych.

Każda praca jest dobra, jeśli jest dobrze zrobiona
Żeby obiektywnie stwierdzić, czy dana praca została dobrze wykonana, możemy
ją odnieść do określnego, powszechnie uznanego wzorca (standardu) wymagań
kompetencyjnych, jakie są potrzebne, żeby tę pracę zrealizować.
Przy czym, kompetencje są różnie postrzegane. Może to być zakres władzy,
pełnomocnictw, uprawnień, ale również zakres odpowiedzialności pracownika,
jaki w warunkach zatrudnienia określa pracodawca. Jednakże ten tradycyjny
sposób postrzegania kompetencji zmienia swoje znaczenie, głównie za sprawą
rozwoju systemów zarządzania zasobami ludzkimi oraz kształtowaniem się
współcześnie w przedsiębiorstwach tzw. kultury kompetencji, która osadzona
jest na fundamencie „kultury produkcji” oraz „kultury jakości”. Ten nowy sposób
postrzegania kompetencji sprowadza się do pytania: Co faktycznie pracownik
potrafi? Wynika z tego, że na kompetencje składają się różne czynności, zachowania i wiedza, łącznie z umiejętnością jej praktycznego wykorzystania w konkretnych sytuacjach zawodowych i pozazawodowych. Przy takim podejściu
przestają być istotne „kwalifikacje formalne”, a znaczenia nabierają „kwalifikacje
rzeczywiste” (faktyczne), jakie posiada człowiek. Te pierwsze określone są zazwyczaj rangą posiadanego dyplomu, świadectwa, zaświadczenia, licencji, koncesji lub innego certyfikatu, drugie natomiast uzewnętrzniają się w konkretnym
działaniu, w realnym środowisku, gdzie są pożądane (np. w pracy zawodowej,
podczas egzaminu, w trudnych sytuacjach życiowych).
Zatem „kwalifikacje rzeczywiste”, o których pisał prof. T.W. Nowacki, możemy
utożsamiać współcześnie z „kompetencjami pracownika”. Bycie kompetentnym
oznacza określony, obserwowalny (lub mierzalny) zestaw zachowań, będący
efektem posiadanej wiedzy, umiejętności i postaw (zastąpionych obecnie kate618 gorią – kompetencje społeczne), które pozwalają z dużym prawdopodobieństwem
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przewidzieć zachowanie jednostki w sytuacjach zawodowych typowych i nietypowych. Możemy zatem postawić tezę, że kompetencje są pochodną potwierdzonych przez uprawnioną do tego instytucję kwalifikacji, bowiem zachowania
kompetencyjne opierają się na fundamencie składników kwalifikacji, jakimi są
efekty uczenia się, tj.: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.
Nie wnikając w dalsze dywagacje, czym są „kompetencje”, spróbujmy określić
powody, dla których termin ten jest użyteczny. Tych powodów jest wiele, ale
chyba najistotniejsze to te, które odnoszą się do stwierdzenia, że dzięki kompetencjom można odróżnić dobrą robotę od bylejakości i bubli, fachowców od
niefachowców, osoby wykwalifikowane od niewykwalifikowanych, innymi słowy,
aby móc odróżnić osoby kompetentne od niekompetentnych.
Chociaż staramy się być profesjonalistami, mistrzami czy zawodowcami,
w tym co robimy, to nigdy nie możemy być pewni, że jest to szczyt naszych możliwości. Każdy z nas może jednanie pokazać, zakomunikować światu – poprzez
swoje czyny, zachowania, postawy, dorobek, czyli wszystko to, co możemy położyć na szali naszych dokonań – że posiadamy pewien zbiór cech świadczący
o tym profesjonalizmie czy mistrzostwie. Rzecz w tym, że wykonując jakiś zawód, możemy jedynie dążyć do profesjonalizmu czy mistrzostwa, nie znając
jego kresu – górnej granicy, gdyż szczególnie w dzisiejszych czasach „wszystko
płynie”, jak rzekł starożytny filozof, a inny potwierdził to sentencją, że „nic nie
jest stałe oprócz zmiany”.
Jak pokazuje życie, zawsze może znaleźć się ktoś, i na ogół znajduje, kto
pewne rzeczy, zadania, czynności, funkcje zrealizuje od nas lepiej, szybciej, dokładniej, czyli z większym profesjonalizmem albo bardziej kompetentnie. Na
ogół tego typu kwestie rozstrzyga klient – odbiorca naszych usług lub konsument naszego wytworu pracy, który jest usatysfakcjonowany lub nie jest.
Mówiąc zatem o kompetencjach właściwych dla danego zawodu, powinniśmy
zawsze patrzeć na nie jako na otwartą na zmiany listę cech, kryteriów odnoszących się do triady: wiedza – umiejętności – kompetencje społeczne, które wskazują nam drogę do profesjonalizmu, czyli mistrzostwa w zawodzie i ujawniają
się w konkretnych sytuacjach zawodowych i życiowych. Są to jednocześnie pewne wskaźniki w dążeniu do doskonałości na etapie rozwoju kariery zawodowej,
które osiągamy w toku uczenia się przez całe życie.
Cóż zatem czynić, aby zbliżyć się, chociażby w podstawowym zakresie, do
owej doskonałości? Doświadczenia międzynarodowe i polskie pokazują wiele
dróg prowadzących ku doskonałości w zawodzie, który wykonujemy czy przykłady usług realizowanych na najwyższym poziomie jakości. Wszystko sprowadza się do określenia uznanych w danym środowisku standardów (państwowych,
branżowych, instytucjonalnych, zwyczajowych i innych), czyli pewnych norm
(kryteriów) stanowiących punkt odniesienia do budowania oferty edukacyjnej,
czy też służących do oceny (ewaluacji) wewnętrznej i zewnętrznej posiadają- 619
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cych kwalifikacji. W wielu krajach wyznacznikiem takich kryteriów są między
innymi standardy zawodowe, których odpowiednikiem w Polsce są „standardy
kwalifikacji/kompetencji zawodowych”, a obecnie „zbiory informacji o zawodach”.

Etapy rozwoju standardów kwalifikacji/
kompetencji zawodowych w Polsce
Jak wspomniano na wstępie, historycznie możemy wyodrębnić siedem etapów
rozwoju standaryzacji kwalifikacji i kompetencji (tabela 1) powiązanych z zawodami funkcjonującymi na rynku pracy. Są one pokłosiem inicjatyw i projektów, jakie były realizowane w Polsce na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza.
To, co jest charakterystyczne dla wszystkich etapów tego procesu, to znaczący
wkład, jaki wniósł w jego rozwój Profesor Stefan M. Kwiatkowski. Ponad połowa
z 45-letnej pracy naukowej Profesora jest integralnie powiązana z budowaniem
kolejnych generacji opisów informacji o zawodach dostoswanych do wymagań
pracodawców i rynku pracy.
Dzięki naukowemu czuwaniu przez Profesora Stefana M. Kwiatkowskiego
nad podstawami teoretycznymi tworzenia standardów kwalifikacji i kompetencji
zawodowych faktem stało się prowadzenie prac badawczo-rozwojowych na
gruncie pedagogiki pracy i kluczowego jej obszaru badawczego, jakim jest zawodoznawstwo. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter badań nad standardami
kwalifikacji i kompetencji zawodowych w rzeczywistym środowisku pracy, problematyka badawcza zlokalizowana została na pograniczu nauk społecznych,
przyrodniczych, ekonomicznych i technicznych.
Dużą wartość użyteczną w rozwoju metodologii badań miała teoria czynności
ludzkich T. Tomaszewskiego, według której człowiek rozwiązuje sytuację zadaniową w dążeniu do osiągnięcia wyniku, wykonuje wiele czynności różnymi
sposobami, w zależności od występujących warunków, co z kolei determinuje
umiejętność wykonywania określonych typów zadań. Natomiast analiza czynności poznawczych rozwijana przez L. Kołkowskiego i S.M. Kwiatkowskiego
była wielce inspirująca do określenia zbiorów wiedzy i umiejętności, które stanowią podstawę do opisywania kwalifikacji i kompetencji zawodowych w standardzie.
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TA B E L A 1

Charakterystyka etapu

Wkład prof. Stefana M. Kwiatkowskiego
w realizację etapu

• Projekt celowy zamawiany (001 16/01) „Rynek pracy wobec integracji • Główny ekspert ds. standardów kwaliEtap III (2001–2005)
Rozwój metodologii i opracoeuropejskiej”, subprojekt IV: „Analiza edukacji z uwzględnieniem pofikacji zawodowych w projekcie PHARE
trzeb rynku pracy i kompatybilności ze standardami Unii Europejskiej.
wanie zbiorów krajowych
2000.
Określenie kierunków zmian” (IPiSS, IBE, ITeE, 1999–2001).
standardów kwalifikacji za• Współredaktor publikacji Standardy
wodowych oraz informatycz- • Projekt KBN SPUB międzynarodowy, Akcja COST A11 „Rozwój metod
kwalifikacji zawodowych. Teoria, metobadań standardów kwalifikacji zawodowych oraz standardów edukanej bazy danych
dologia, projekty. IBE, Warszawa 2001.
cyjnych” (IBE 2001–2002);
• Współredaktor publikacji Krajowe stan• Projekt PHARE 2000 – Krajowy System Szkolenia Zawodowego, Dziadardy kwalifikacji zawodowych. Prołanie 2: „Opracowanie zbioru krajowych standardów kwalifikacji
jektowanie i stosowanie. MGPiPS,
zawodowych, opartych o analizę wymogów stanowisk pracy” oraz inWarszawa 2003.
formatycznej bazy danych.

Etap II (1998–2000)
• Projekt realizowany ze środków PHARE na zlecenie Europejskiej Fundacji • Ekspert Krajowy w projekcie.
Szkolenia (ETF) „Analiza potrzeb szkoleniowych”, którego beneficjentem • Współredaktor publikacji Budowa stanOpracowanie i testowanie
dardów kwalifikacji zawodowych w Polbył resort pracy. W ramach projektu m.in. opracowano i przetestowametodologii tworzenia stansce. Metodologia tworzenia standardów
no metodologię tworzenia standardów kwalifikacji zawodowych wraz
dardów kwalifikacji zawodokwalifikacji zawodowych. IBE, ITE, 2000.
z zestawem narządzi badań prowadzonych w przedsiębiorstwach.
wych w Polsce
• Opracowano pierwszych ośmiu standardów kwalifikacji zawodowych.

Etap I (1993–1997)
• Międzynarodowa seminarium pn. „System standardów kwalifikacji za- • Współorganizacja pierwszego w PolPoszukiwania i badania rozwodowych”, zorganizowane w 1993 r. w Miedzeszynie przez Biuro
sce międzynarodowego seminarium
poznawcze
Koordynacji Kształcenia Kadr przy współpracy Instytutu Badań Edukana temat standardów kwalifikacji zacyjnych w Warszawie.
wodowych.
• Projekt Badawczy KBN (1 P113 001 06), pn. „Model polskich standar- • Autor artykułu w publikacji Standarydów kwalifikacji zawodowych” realizowany w latach 1994–1995 oraz
zacja kształcenia zawodowego.
publikacja (red. M. Butkiewicz).
• Projekt badawczy KBN 448 (H01)96/11, pn. „Unowocześnianie kształcenia zawodowego” realizowany w latach 1996–1997 i publikacja Standaryzacja kształcenia zawodowego (red. B. Baraniak, M. Butkiewicz).

Nazwa etapu i lata
realizacji

Etapy rozwoju standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych w Polsce oraz rola prof. Stefana M. Kwiatkowskiego w ich realizacji
(opracowanie własne)
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Wkład prof. Stefana M. Kwiatkowskiego
w realizację etapu

• W ramach projektu PHARE 2000 opracowano 45 standardów kwalifi- • Współredaktor publikacji Krajowe stankacji zawodowych.
dardy kwalifikacji zawodowych. Kontekst Europejski. MGiP, Warszawa 2004.

Charakterystyka etapu

Źródło: opracowanie własne.

• Projekt „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawo- • Ekspert ds. zawodoznawstwa.
Etap VII (2017–2019)
dach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi • Członek zespołu do spraw walidacji i
Rozwijanie, uzupełnianie i akkomunikacji – INFODORADCA+”. Program Operacyjny Wiedza Edutualizacja informacji o zawojakości informacji o zawodach.
kacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku • Członek zapału. projektowego uczestdach oraz jej upowszechnianie
pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych
za pomocą nowoczesnych naniczącego w opracowaniu podręcznika:
i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do
rzędzi komunikacji
Jak tworzyć opisy informacji i zawopotrzeb rynku pracy.
dach funkcjonujących na rynku pracy.
• Projekt przewiduje opracowanie 1000 zbiorów informacji o zawodach,
MRPiPS, Warszawa 2017.
które będą dostępne w bazie danych na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnia.

Etap VI (2012–2013)
• Projekt Systemowy MPiPS, PO KL „Rozwijanie zbioru krajowych stan- • Koordynator ds. metodologii opracodardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”.
wywania standardów kompetencji zaRozwijanie zbioru krajowych
wodowych.
standardów kompetencji zawo- • W ramach projektu opracowano 300 standardów kompetycji zawodowych.
dowych wymaganych przez
pracodawców

Etap V (2008–2010)
• MPiPS przeprowadziło modernizację bazy danych standardów kwalifi- • Pełnienie roli związanej z promocją
w środowisku edukacyjnym i rynku
Modernizacja bazy danych
kacji zawodowych oraz modułowych programów szkolenia zawodopracy informacji o krajowych standarstandardów kwalifikacji zawego, którą udostępniono pod adresem: www.kwalifikacje.praca.gov.pl.
dach kwalifikacji zawodowych.
wodowych oraz modułowych
W bazie zmierzono:
programów szkolenia
– 253 standardy kwalifikacji zawodowych
– 257 modułowych programów szkolenia zawodowego

Etap IV (2006–2007)
• Projekt Systemowy MPiPS, SPO RZL MPiPS „Opracowanie i upo- • Koordynator ds. badania wykorzystania
Opracowanie i upowszechniawszechnienie krajowych standardów kwalifikacji”.
standardów kwalifikacji zawodowych.
nie krajowych standardów • W ramach projektu opracowano 200 standardów kwalifikacji zawo- • Współredaktor publikacji Krajowe stankwalifikacji zawodowych
dowych.
dardy kwalifikacji zawodowych. Rozwój
i współpraca. MPiPS, Warszawa 2007.

Nazwa etapu i lata
realizacji
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Dokąd zmierzamy – projekt INFODORADCA+
Wraz z rozpoczętym w 2017 roku projektem INFODORADCA+ wkroczyliśmy
w realizację Etapu VII rozwoju standaryzacji opisów informacji o zawodach.
Należy podkreślić, że aktualnie przyjęty model informacji o zawodach oparty
jest na fundamencie modelu standardu kompetencji zawodowych wypracowanym
w projekcie PO KL pt. „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji
zawodowych wymaganych przez pracodawców” (Etap VI w tabeli 1). W nowym
modelu wyodrębniono łącznie siedem głównych zbiorów informacji o zawodzie
i odpowiadające im podzbiory informacji (elementy modelu) (tabela 2).
TA B E L A 2
Struktura modelu informacji o zawodzie przyjęta w projekcie INFODORADCA+
Lp.

Nazwa elementu w modelu informacji o zawodzie

1.

DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU

1.1.

Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalność z 2014 r.)

1.2.

Nazwy zwyczajowe zawodu

1.3.

Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD

1.4.

Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący

2.

OPIS ZAWODU

2.1.

Synteza zawodu

2.2.

Opis pracy i sposobu jej wykonywania

2.3.

Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)

2.4.

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne

2.5.

Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

2.6.

Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji

2.7.

Zawody pokrewne

3.

ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE

3.1.

Zadania zawodowe

3.2.

Kompetencja zawodowa Kz1

3.3.

Kompetencja zawodowa Kz2

3.4.

Kompetencja zawodowa Kzn

3.5.

Kompetencje społeczne

3.6.

Profil kompetencji kluczowych dla zawodu

3.7.

Odniesienie kompetencji zawodowych do poziomów kwalifikacji w Polskiej Ramie Kwalifikacji/Sektorowej Ramie Kwalifikacji
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Lp.

Nazwa elementu w modelu informacji o zawodzie

4.

ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

4.1.

Możliwości podjęcia pracy w zawodzie

4.2.

Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzania kompetencji w ramach zawodu

4.3.

Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów

4.4.

Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie

5.

ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI,
KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)

6.

ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE

7.

SŁOWNIK

7.1.

Definicje powiązane z opisem informacji o zawodach (zawodoznawcze)

7.2

Definicje powiązane z wykonywanym zawodem (branżowe)

Standardy kompetencji zawodowych i obecnie ich nowa generacja „zbiory
informacji o zawodach” określą pewną normę wymagań, między innymi w zakresie umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych, jakich oczekują pracodawcy od kandydata do pracy w danym zawodzie (zbiór informacji 3 w tabeli 2).
Zatem wymagania te, z całą pewnością, mogą stanowić punkt odniesienia do
zbadania potrzeb w zakresie „spełnienia” lub „niespełnienia” tychże wymagań
przez pracownika lub kandydata do pracy (np. absolwenta szkoły zawodowej
czy uczelni wyższej). Idąc tokiem tego rozumowania, możemy przyjąć założenie,
że różnica pomiędzy wymaganiami określonymi w standardzie a faktycznymi
kompetencjami pracownika, wyznacza potrzebę edukacyjną, dla której należy
przygotować konkretną ofertę doskonalenia czy szkolenia zawodowego. Żeby to
założenie koncepcyjne można było przełożyć na konkretne działania praktyczne,
potrzebne jest wypracowanie i wdrożenie procedur oraz narzędzi, które umożliwią określenie „luki kompetencyjnej” osób funkcjonujących w danym zawodzie. Dlatego zbiory informacji o zawodach są dla Polski z jednej strony szansą
ujednolicenia, uwiarygodnienia i porównywalności kompetencji pracowników
w układzie ogólnokrajowym i międzynarodowym, z drugiej zaś strony instrumentem zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia formalnego i pozaformalnego. Sprzyjać to będzie wyeliminowaniu z rynku usług edukacyjnych
bylejakości i patologii oraz uporządkowaniu sytemu szkoleń i zatrudnienia pod
względem wymaganych przez pracodawców kompetencji zawodowych.
Wymagania, jakie są określone w opisach informacji o zawodach, to normy
określone przez środowisko pracy, poniżej których nie można zejść, bo to by
oznaczało, że pracownik jest niekompetentny, a rezultaty jego pracy pozbawione
624 są cech o uznanej jakości.

O D S TA N D A R D Ó W K WA L I F I K A C J I I K O M P E T E N C J I Z A W O D O W Y C H . . .

Docelowo zbiory informacji dla co najmniej 1000 zawodów będą dostępne
w bazie danych na Wortalu PSZ (http://psz.praca.gov.pl/). Będą one wykorzystywane głównie do wspierania klientów instytucji rynku pracy w ramach świadczonych usług indywidualnych i grupowych, między innymi w zakresie:
– skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu, pracy/
zatrudnienia;
– nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych;
– zmiany kwalifikacji zawodowych, zgodnie z potrzebami rynku pracy;
– dopasowywania treści kontraktowanych przez urzędy pracy szkoleń do
potrzeb rynku pracy.
Baza danych informacji o zawodach będzie stanowić otwarte źródło informacji dla różnych grup interesariuszy, między innymi w zakresie:
– wspomagania poradnictwa i doradztwa zawodowego;
– tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy;
– dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy;
– tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy;
– kreowania nowych kwalifikacji rynkowych wprowadzanych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
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