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Szanowni Państwo
Oddawany właśnie do Waszych rąk egzemplarz kwartalnika koncentruje się wokół trzech
– ważnych według nas – tematów: perspektyw kształcenia humanistycznego we współczesnej
szkole, nowego sposobu ewaluacji pracy szkoły oraz studenckich praktyk pedagogicznych.
Wszystkie one zawierają wielość wątków i odniesień, dlatego będziemy do nich wracać;
stanowią obecnie newralgiczny zespół czynników, które będą miały wpływ i na kulturę zarządzania szkołą, i na jakość kształcenia.
Pierwszy wątek jest pokłosiem konferencji zorganizowanej przez „Kwartalnik Edukacyjny”. Wystąpienia zaproszonych gości stanowią materiał prezentowany w dziale pierwszym.
Stanowią zbiór poglądów, które tworzą interesujący punkt odniesienia wobec dokonujących
się zmian – zarówno w samym systemie oświaty, jak i w otoczeniu kulturowym i cywilizacyjnym szkoły. Zmiany mają charakter niespotykany, jeśli chodzi o ich rozmiar; dotyczą
zarówno języka, techniki, postaw etycznych, metodyki, mentalności itd. Mają więc wpływ na
stan naszych nauczycielskich nastawień i opinii; wymuszają zmianę nawyków, doświadczeń
i metod pedagogicznych.
Zmianę „wymuszał” będzie także nowy styl sprawowania nadzoru pedagogicznego:
ewaluacja zewnętrzna. Towarzyszyć jej będzie, pod wieloma względami ważniejsza, ewaluacja
wewnętrzna. Warto przeczytać w związku z tym artykuł „Poewaluacyjne” refleksje dyrektora szkoły
o działaniach pilotażowych związanych z wprowadzaniem nowego projektu.
I sprawa ostatnia: praktyki pedagogiczne. Kwartalnik będzie brał udział w dyskusji i towarzyszył inicjatywom, które ten jakże ważny fragment edukacji przyszłych nauczycieli otoczą
metodyczną i merytoryczną opieką. Kryzys praktyk jest faktem; jest wiele powodów, by tak
twierdzić. Wydaje się, że pomysły na stworzenie efektywnego systemu studenckich praktyk
pedagogicznych mają realne szanse realizacji. Będziemy nieraz jeszcze o tym pisać.
Zapraszam do lektury.
Mariusz Kalandyk
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Perspektywy kształcenia humanistycznego
we współczesnej szkole

Kazimierz Ożóg

Język polski a perspektywy
kształcenia humanistycznego
Uwagi wstępne
Sformułowany w ten sposób temat artykułu zawiera termin język polski;
termin, który może być przez czytelnika rozumiany dwojako: po pierwsze, język
polski jako język etniczny, fenomen znakowy, a po wtóre, jako podstawowy
w polskiej szkole przedmiot nauczania. W moich rozważaniach zajmę się głównie
pierwszym rozumieniem i wyznaczę kilka wektorów, które osłabiają znaczenie
języka polskiego jako fenomenu znakowego w kształceniu humanistycznym.
Ostatnie dwadzieścia lat – a więc cały okres niepodległości III Rzeczpospolitej – to czas szczególny dla języka polskiego. W ciągu tych lat nasz język
ojczysty gwałtownie się zmienił. Jesteśmy ostatnio świadkami zmian, które – jak
sądzę – są największymi przeobrażeniami języka polskiego w ciągu całych dziejów. Nawet II wojna światowa nie przeorała tak głęboko języka i świadomości
językowej Polaków jak ostatnie dwie dekady. Zmiany te zresztą ciągle zachodzą
bardzo dynamicznie. Można zatem śmiało powiedzieć, że dzisiejsza polszczyzna
jest stanem języka po rewolucji.
Ostatnie zmiany w polszczyźnie i zupełnie nowa jakość języka polskiego są
głównie spowodowane przez czynniki zewnętrzne (będące na zewnątrz języka),
zupełnie marginesową rolę odgrywa tu wewnętrzna ewolucja systemu. Ogół
przyczyn pozostających poza systemem językowym można podzielić na dwie
Bibliografia prac analizujących ostatnie zmiany w polszczyźnie jest bardzo duża. Tutaj warto
wymienić najważniejsze opracowania: Język mediów masowych, J. Bralczyk, K. MosiołekKłosińska (red.), Warszawa 2000; Przemiany współczesne polszczyzny, S. Gajda, Z. Adamiszyn
(red.), Opole 1993; O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, J. Miodek (red.), Wrocław
1996; A. Markowski, Polszczyzna końca XX wieku, Warszawa 1992; Słownictwo współczesnej
polszczyzny w okresie przemian, J. Mazur (red.), Lublin 2000.; K. Ożog, Polszczyzna przełomu
XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, III wydanie Rzeszów 2007; Polszczyzna 2000. Orędzie
o stanie języka na przełomie tysiącleci, W. Pisarek (red.), Kraków 1999.

Por.: B. Dunaj, O stanie współczesnej polszczyzny, [w:] Język trzeciego tysiąclecia, G. Szpila (red.),
Kraków 2000, s. 24–35; K. Ożóg, Zmiany we współczesnym języku polskim i ich kulturowe
uwarunkowania, „Język a Kultura”, t. 20. Jubileuszowy, Wrocław 2009, s. 59–80.
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wielkie grupy, mamy tu zatem: po pierwsze, przeobrażenia polityczne,
gospodarcze, społeczne zachodzące w kraju w ostatnich dwóch dekadach,
a po wtóre, współczesne tendencje kulturowe, które są wynikiem działania
bardzo agresywnych, a zarazem ciągle dla Polaków atrakcyjnych prądów
kulturowych płynących już bez przeszkód z Zachodu. Trzeba tu wymienić
tendencje postmodernistyczne, konsumpcjonizm, medialność, rewolucję
informatyczną i ciągle atrakcyjną amerykanizację języka i kultury, do której
dołączyła ostatnio – po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej – konieczna europeizacja polszczyzny. Zespół tych czynników wprost zaatakował
polszczyznę, która z jednej strony jest znakomicie rozwiniętym językiem
narodowym, bo ostatnio przybyły tysiące nowych wyrazów i rozwinęły
się nowe style, jednak z drugiej strony język polski przeżywa kryzys na
płaszczyźnie parole, którą językoznawcy określają jako płaszczyznę wykonania, bo przecież abstrakcyjny langue istnieje w konkretnych zdarzeniach
komunikacyjnych i tekstach, czyli na poziomie parole.

Pespektywy kształcenia humanistycznego...

Kształcenie humanistyczne a nowy język polski
Każdy język etniczny, także i język polski, żyje i rozwija się razem
z narodem, mniejszą czy większą zbiorowością, a dzieje społeczności narodowej to także dzieje języka. Przez analizę języka dochodzimy do lepszego
zrozumienia grupy, która się nim porozumiewa, jej kultury, sposobów
postrzegania rzeczywistości i jej wartościowania. Język jest świadectwem
kultury wspólnoty i organizuje sposób widzenia i interpretacji świata.
Dzisiaj jesteśmy także w Polsce świadkami i uczestnikami nowej kultury,
radykalnie różniącej się od tej sprzed kilkunastu lat. Ta nowa kultura ma
swój język. Trzeba zatem choć w części go rozpoznać i ustalić jego relacje
do nauczania humanistycznego. Instytucjonalna edukacja szkolna, praca
wychowawcza, szkolne działania organizacyjne są zawsze pochodną aktualnych prądów cywilizacyjnych, preferowanych tendencji filozoficznych
i uznawanych sposobów myślenia danej epoki. Szczególne miejsce zajmuje
tu myślenie humanistyczne.
Bardzo ważna w całokształcie wysiłków humanistycznych jest formacja
humanistyczna uczniów wszelkich typów szkół. Słowo humanizm w swoim głównym znaczeniu oznacza cel wysiłków każdej szkoły. Nauczyciele
humaniści wiodą prym w szkole. Przypomnijmy za słownikiem języka
polskiego znaczenie tego nacechowanego w historii kultury leksemu:
humanizm to „postawa moralna i intelektualna skoncentrowana przede
wszystkim na człowieku, jego dobru, pomyślności, szczęściu, charakte



L. Dyczewski, Trwałość i zmienność kultury polskiej, Lublin 2002.
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ryzująca się poszanowaniem godności i wolności człowieka”. Połączenie
nauczanie humanistyczne ma w swojej strukturze przymiotnik humanistyczny,
który określa specyficzny typ edukacji; humanistyczny to: „skoncentrowany
na człowieku, jego wartościach, zdolnościach, możliwościach, osiągnięciach”
oraz „charakteryzujący się troską o człowieka, związany z postawą moralną,
intelektualną proponowaną przez humanizm”. Kształcenie humanistyczne
ma za zadanie, po pierwsze, przekazanie uczniowi bogatych treści kulturowych, którymi żyła i żyje cywilizacja kręgu Zachodu od starożytności aż po
czasy współczesne, a więc wiadomości z filozofii, historii, literatury, sztuki,
a po wtóre ma ukazać swoistość polskiej kultury, ojczystego języka, naszej
literatury na tle burzliwych dziejów narodu; po trzecie wreszcie ma przekazać
uczniom formację humanistyczną jako godną naśladowania, aby uczeń mógł
znaleźć się we współczesnym świecie, aby mógł określić najpierw siebie jako
osobę i swoją aksjologię, aby poznał w pełni swoją tożsamość jako człowieka
żyjącego we wspólnocie lokalnej, we wspólnocie narodowej, właśnie w Polsce,
także w zjednoczonej Europie. Zatem kształcenie humanistyczne ma za zadanie
formowanie człowieka w jego wszystkich wymiarach; duchowym, intelektualnym, moralnym, wspólnotowym, narodowym, także europejskim.
W kształceniu humanistycznym nastąpił współcześnie wielki zwrot.
Mianowicie przez dwa i pół tysiąca lat dominowała kultura pisma, dzisiaj
coraz częściej zastępowana przez kulturę obrazu.
Podstawową tezą niniejszego opracowania jest przeświadczenie
o fundamentalnej roli języka w przyswajaniu formacji humanistycznej,
zaś swoisty kryzys języka doby współczesnej, obserwowany zwłaszcza na
poziomie parole, przyczynia się do kryzysu formacji humanistycznej.
Nowy język odzwierciedla nową kulturę. Nasza nowa kultura,
w której żyjemy obecnie, przechodzi najgwałtowniejszą chyba w dziejach
cywilizacji zmianę związaną z ogromnym w XX wieku rozwojem nauk
przyrodniczych i ścisłych oraz trudnym do ogarnięcia postępem technicznych środków komunikacji, zwłaszcza mediów elektronicznych. Dziś
postęp cywilizacyjny jest tak wielki, a zmiany w kulturze tak radykalne,
że istotnie człowiek pierwszej dekady XXI wieku może być przekonany
o wyjątkowości epoki, w której żyje i tworzy nową kulturę społeczeństwa
postprzemysłowego, nastawionego na konsumpcję i szybką informację.
Humanistyka ze swej natury nie mogła się tak znakomicie rozwinąć. Mało
tego, została ona poddana surowej rewizji (krytyce, dyskusji) w prądzie
nazwanym postmodernizmem. Zaczęto dogłębnie relatywizować uznane
wartości – także i wartość humanistyki.
Słownik współczesnego języka polskiego, B. Dunaj (red.), Warszawa 1996, s. 311.
Ibidem.
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Nowy język odzwierciedla nową kulturę medialną

Pespektywy kształcenia humanistycznego...

Wielu autorów, opisując współczesny stan kultury, podkreśla fundamentalne znaczenie dla jej funkcjonowania mediów masowych, zwłaszcza
tych nowych, elektronicznych. Media odgrywają podstawową rolę w procesie powstawania i ewolucji kultury współczesnej. Dzisiejszy świat kultury
to przede wszystkim kultura masowa, kultura popularna, kultura medialna
i cyberkultura, a więc kultura upowszechniana przez media.
Na język polski największy wpływ wywierają obecnie środki masowego
przekazu, które po zniesieniu cenzury w kwietniu 1990 roku mają niczym
nieskrępowane możliwości rozwoju. Powoduje to olbrzymie konsekwencje dla polszczyzny, gdyż upowszechnia w społeczeństwie medialny język
polski. To właśnie polszczyzna medialna staje się dla przeciętnego Polaka,
zwłaszcza dla młodego ucznia, wzorem języka ogólnego. Język medialny
w wersji mniej lub bardziej poprawnej, wysokiej, niskiej, eleganckiej, często,
niestety, wulgarnej dociera za pośrednictwem wielu stacji radiowych, kanałów telewizyjnych, gazet, magazynów, kolorowych czasopism, Internetu do
każdego zakątka kraju. Młodzi Polacy, nasi uczniowie uczą się polszczyzny
ogólnej głównie z mediów. Najczęściej nie są to dobre wzorce, gdyż media
upowszechniają język (mówiony bądź pisany) zwrócony na konsumpcję
i na zysk płynący ze sprzedaży produkowanych masowo komunikatów
(programów, tekstów). Jest to także swoista sprzedaż języka, zatem każdy
tworzony przez media tekst kultury musi być atrakcyjnym towarem, zarówno co do jego zawartości, a więc treści, jak i sposobu podania, a więc
formy, czyli swoistego „opakowania”. Często oprawa góruje nad treścią,
zaczyna więc dominować medialne show, regułą zatem staje się forma
medialna – niebanalna, szokująca, epatująca wulgarnością, seksem, przemocą. Najlepiej, aby ta forma była połączona z sensacją, z rzeczą zupełnie
nową, z czymś, co określa się jako news. Jeśli prawdziwej sensacji nie ma,
bo rzeczywistość jej nie dostarcza, to trzeba się jej dopatrzyć, media więc
kreują wtedy kłamliwą wizję rzeczywistości.
Aby w tak wielkim zalewie informacji medialnej odbiorca zwrócił
uwagę na jakiś tekst kultury masowej (na przekaz, komunikat, notatkę,
artykuł, program, instalację), musi być on dowcipny, zabawny, musi prowokować, nawet za cenę naruszenia norm etycznych. Polszczyzna w mediach
oddaje cały ten tematyczny zgiełk, to targowisko najbardziej różnorodnych,
Por.: M. Dróżdż, Logos i ethos mediów. Dyskurs paradygmatyczny filozofii mediów,
Tarnów 2005; Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia,
M. Hopfinger (red.), Warszawa 2005.

Por.: Język w mediach masowych, J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Warszawa
2000.
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sensacyjnych – przynajmniej w mniemaniu nadawców – tematów różnych
tekstów. Każdy temat, jak na targu, przeznaczony jest na sprzedaż. Musi
zatem być super, extra, cool, niezwykły, niecodzienny. Nic więc dziwnego, że
polszczyzna w mediach jest – jak trafnie to ujął S. Gajda – wielkim tyglem
stylów i różnych sposobów mówienia. Targowisko tematyki spotyka się
zatem z targowiskiem słów.
Uproszczony, nastawiony na efekt, zabawę, luz, sensację, często wulgarny, prowokacyjny, ulegający modom i medialnym schematom język
mediów wpływa na współczesną polszczyznę Polaków, dla wielu z nas jest
to wzór języka. Środki masowego przekazu bezpośrednio ingerują w semantykę wielu słów i radykalnie ją zmieniają przez ustawiczne powtarzanie
w nowych kontekstach. I tak przykładowo właśnie media sprawiły, że
mamy inne niż 20–30 lat temu znaczenie takich słów, jak: ikona, kultowy,
magiczny, legendarny, charyzmatyczny, absolutny itd.
Media elektroniczne wywołały jeszcze inne zjawisko, groźne dla polszczyzny przeciętnego Polaka. Jest nim, paradoksalnie, powiększające się
ubóstwo języka, rozszerzający się obszar kodu ograniczonego – zwłaszcza
jeśli chodzi o sprawności oficjalnego (niepotocznego) mówienia i pisania.
Na początku lat 90. XX wieku, tuż po rozpoczęciu przebudowy państwa,
społeczeństwo polskie zaczęło wchodzić w fazę kultury politerackiej. Zjawisko to polega na generalnym odejściu od czytania (książek, drukowanych
artykułów naukowych) i zastąpieniu lektury przez komunikaty polisemiotyczne, łączące pismo z obrazem i dźwiękiem; korzystanie z tego nowego
sposobu przekazywania informacji jest o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze
aniżeli uważne studiowanie tekstu pisanego, którego lektura zawsze wymaga
cierpliwości, skupienia uwagi, często żmudnej pracy umysłowej. Po roku
1989 przeciętny Polak już od najmłodszych lat otoczony jest szybko zmieniającymi się elektronicznymi obrazami. Staliśmy się kulturą obrazu (głównie ekranu). Jeśli już czytamy, to głównie przeglądamy gazety, skupiamy się
na łatwych w odbiorze tabloidach. I tak jest to pobieżne zapoznawanie się
z przekazywanymi treściami, gdyż staliśmy się kulturą „pierwszych stron”,
„ustawicznej zmiany kanałów”10. Oglądamy nieznane na rynku polskim
Por.: S. Gajda, Media - stylowy tygiel współczesnej polszczyzny, [w:] Język w mediach
masowych, J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Warszawa 2000, s. 8–14.

Te liczne zmiany semantyczne wywołane są głównie przez nowe nacechowanie
aksjologiczne i emocjonalne wielu wyrazów, a nacechowanie to rodzi się z przyczyn
medialno-komercyjnych, gdyż pełni funkcję perswazyjną, zachęcając do kupna.
Por.: znakomity szkic J. Bralczyka i G. Majkowskiej, Język mediów - perspektywa
aksjologiczna, [w:] Język mediów masowych..., s. 43–50.
10
Por.: T. Miczka, Kultura w stylu KISS. Pierwsze, czyli proste - Keep it simple, stupid!,
[w:] W kulturze pierwszych stron. Nowe media - Nowe w mediach, t. 1, W. Borkowski,
A Woźny (red.), Katowice 2003, s. 87–95.
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przed rokiem 1989 kolorowe czasopisma, w których doprowadzone do
perfekcji kolorowe zdjęcia, obrazy, szkice, symulacje, reklamy górują nad
tekstem. Katastrofalnie przedstawia się sprawa czytelnictwa uczniów różnych typów polskich szkół11. Uczeń męczy się, jeśli ma przeczytać kilka
zdań pod rząd. Kultura obrazu spowodowała – jak trafnie to ujął T. Miczka
– że „coraz częściej poprzestajemy na ślizganiu się po powierzchni znaczeń
i nie uznajemy konieczności pogłębionej lektury i percepcji, […] koncentrujemy jedynie naszą uwagę na tym, co pierwsze, co jest na początku, co
znajduje się na powierzchni, co szkicowo, lapidarnie i w pigułce sygnalizuje
sens całego komunikatu”12. Obraz dominuje w polskiej (także i globalnej)
przestrzeni medialnej, a sam obraz, kiedy widzieć zastąpiło rozumieć, niestety, nie wzbogaca języka polskiego odbiorcy. Więcej, mamy już badania,
które wyraźnie wskazują, że telewizja, pozostająca dla statystycznego Polaka
głównym medium przesyłającym obrazy, nie tylko zubaża język, ale też
uczy bezmyślnego oglądu proponowanych treści13.
A zatem kultura masowa, przekazywana głównie przez media, rodzi
typowy język medialny: łatwy, prosty, emocjonalny, pełen wyrażeń wartościujących, przesadni, nieskomplikowany pod względem składniowym,
dość prymitywny, bo ograniczony leksykalnie.

Nowy język polski odbija rzeczywistość konsumpcyjną
Konsumpcjonizm jest dzisiaj – by użyć modnego terminu postmodernistów – naczelną narracją współczesności. Wyjaśnia wiele zachowań
dzisiejszego człowieka i całych wspólnot, nie tylko ekonomicznych, politycznych, obyczajowych, ale i językowych.
Pokojowa rewolucja Solidarności wprowadziła nasz kraj w obręb
uniwersalnej, globalnej już dziś kultury konsumpcyjnej, w której do
największych wartości zaliczana jest postawa mieć. Postawę te propagują
media, produkty kultury masowej, upowszechniane mody, liberalne założenia ekonomiczne, świetnie zorganizowane firmy, często o charakterze
międzynarodowym14. Konsumpcjonizm zmienia radykalnie język polski,
który staje się ważnym czynnikiem utwierdzania konsumpcyjnego stylu
bycia społeczeństwa. Współczesny Polak żyje coraz bardziej w świecie
Pisał o tym niejednokrotnie S. Bortnowski. Por. jego artykuł: Czy koniec epoki czytania
lektur?, [w:] Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole, E. Bańkowska,
A. Mikołajczuk (red.), Warszawa 2006, s. 205–214.
12
T. Miczka, op. cit., s. 88.
13
Por.: G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Warszawa 2007.
14
Por.: E. Fromm, Mieć czy być?, Poznań 1999; G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji,
Warszawa 1997.
11
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wysoko wartościowanych rzeczy i określających je słów. Konsumpcjonizm
sprawia, że przedmioty nie są postrzegane według tego, do czego służą,
a według tego, co oznaczają i jaką wyznaczają hierarchię między ludźmi15.
Posiadana przez człowieka rzecz staje się znakiem osoby i – paradoksalnie
– góruje nad nią, wyznaczając jej miejsce w grupie. Współczesna kultura
konsumpcyjna kieruje się przewrotną zasadą Im więcej konsumujesz, tym
bardziej jesteś. Kultura ta skupia najpierw swój wysiłek na wytworzeniu
u ludzi nieodpartej potrzeby posiadania. Mamy tu szereg zabiegów socjotechnicznych, także i językowych; porównajmy takie zwroty, jak: musisz to
mieć, jesteś tego warta, nasz produkt zapewni ci urodę, zdrowie i młodość; kup,
wygraj, daj się skusić, wybierz, skorzystaj z okazji, kup – na co czekasz.
Niezwykły rozwój współczesnej konsumpcji znajduje odbicie w języku
polskim. Rodzi się polszczyzna konsumpcyjna, która dobrze oddaje polski
ponowoczesny chaos rzeczy i słów je określających. To zupełnie nowy język,
zupełnie nieznany przed dwudziestu laty. Język ten ciągle się rozrasta16.
Współczesny Polak porusza się z jednej strony wśród setek tysięcy rzeczy
(produktów) znajdujących się wokół niego, zwłaszcza w hipermarketach;
z drugiej zaś dzisiejsza kultura konsumpcyjna kieruje do niego ogromną liczbę
słów, które służą rzeczom, nazywają je, zachęcają do kupna i korzystania z ich
dobrodziejstw. Nowe w polszczyźnie rzeczowniki, niekiedy całe konstrukcje,
nazywają obiekty konsumpcji – są to chrematonimy. Większość tych nowych
nazw ma walor perswazyjności, chodzi bowiem o to, aby już na poziomie
nazwy, czyli pierwszego spotkania z wyrobem, zachęcić do jego kupna. Także
i słowa (znaki) stają się przedmiotami konsumpcji17. Młodzi Polacy świetnie
znają mowę konsumpcji. Mamy w niej wyrazy stare, związane z handlem
i usługami, ale mamy także tysiące nowych słów, nazywających wprowadzone ostatnio do sprzedaży produkty, określające nowe zjawiska, mody, cechy,
czynności związane z handlem, wymianą, świadczeniem różnych usług i korzystania z nich. Polszczyzna konsumpcyjna obejmuje także teksty związane
z polecaniem wyrobów czy usług. Mamy tu więc teksty reklamowe, bardzo
rozbudowane, zdobywające nowe przestrzenie komunikacyjne, tworzące
nowy styl reklamowy, teksty na opakowaniach, teksty katalogów, ogłoszenia
komercyjne, teksty internetowe.
Por.: F. Jameson, Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, [w:] Postmodernizm.
Antologia przekładów, Kraków 1996, s. 190–213; W cywilizacji konsumpcyjnej,
M. Golka (red.), Poznań 2004.
16
Termin polszczyzna konsumpcyjna został przeze mnie użyty po raz pierwszy w 2001
roku w I wydaniu książki Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia,
Rzeszów 2001. Od tego czasu powstały na ten temat nowe artykuły.
17
Por.: K. Skowronek, M. Rutkowski, Media i nazwy. Z zagadnień onomastyki medialnej,
Kraków 2004.
15



Kazimierz Ożóg

Pespektywy kształcenia humanistycznego...

Język konsumpcji jest szczególnie widoczny w reklamie. Reklama
stała się w cywilizacji konsumpcyjnej najczęstszym typem komunikatów
w przestrzeni publicznej. Teksty reklamowe są dla wielu współczesnych
Polaków, zwłaszcza młodych, językowym wzorcem. Przejmujemy za pośrednictwem reklam wiele skrzydlatych słów i ponowoczesną aksjologię
uwielbienia dla rzeczy i ciała; porównajmy: wyjątkowo korzystny kredyt,
oferta specjalna, niepowtarzalna okazja, szalona obniżka cen, makabryczna
zniżka, no to Frugo, Mariola ma oczy piwne, Mariola okocim spojrzeniu,
chłopaki to lubią – czas na EB, głowa wash a włosy go, Żywiec – jednym
słowem piwo, Redbull doda ci skrzydeł, zwolnij – szkoda żucia, twoja nowa
bryka, dobrze posiedzieć przy Żubrze18. W reklamach obowiązuje myślenie magiczne, wpaja się odbiorcom, że wystarczy kupić dany produkt,
aby poczuć się lepszym, atrakcyjniejszym, zdrowszym, szczęśliwszym,
aby niemożliwe stało się możliwe. Zaczynamy myśleć reklamami, które
narzucają nowe stereotypy i upowszechniają nowy językowy obraz świata
podporządkowany konsumpcji19. Trudno w języku konsumpcji mówić
o wielkich wartościach humanistycznych.

Na język polski działa rewolucja informatyczna
Styl komputerowy jest w języku polskim zjawiskiem zupełnie nowym, zaistniał bowiem pod koniec lat 80. XX wieku i naturalnie zbiegł
się ze zmianami politycznym i gospodarczymi w Polsce. Pokolenie średnie
i najmłodsze znakomicie posługuje się komputerem. Wyrosła już nowa
e-generacja, całkowicie wychowana na komunikacji internetowej i esemesowej. Właśnie ta generacja bardzo mocno zmienia język polski. Język
poczty elektronicznej, język czatów, forów dyskusyjnych, internetowych
komentarzy to swoista hybryda mowy i pisma. Ludzie młodzi stosują tu
bardzo specyficzną, luźną, o niskiej strukturalizacji, wręcz niekiedy hasłową organizację składniową komunikatów internetowych20. W tym typie
komunikacji zanika ważna opozycja pisanie – mówienie. Informacje przekazywane w poczcie internetowej, na czatach, czy na forach dyskusyjnych
są często, podobnie jak w odmianie potocznej języka, dodawane do siebie
nas zasadzie potoków składniowych. Pisownia jest tutaj z punktu widzenia
polskiej normy ortograficznej często wprost skandaliczna. Występują liczne
błędy, które tłumaczy się pośpiechem, spontanicznością i emocjonalnym
Por.: A. Lusińska, Reklama a frazeologia. Teksty reklamowe jako źródło nowych
frazeologizmów, Toruń 2007.
19
Por.: P. H. Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 1999; J. Lizak, Język reklam dla
dzieci, Rzeszów 2005.
20
Por.: J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.
18
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nacechowaniem komunikatów. Teksty tworzone są w pośpiechu, pisze się
tak, jak się mówi, bez odpowiedniego skupienia, które zawsze w kulturze
charakteryzowało proces pisania. Dużą rolę odgrywają znaki pomocnicze
Internetu, czyli emotikony i nicki. Normą stało się pomijanie polskich
znaków diakrytycznych. Obserwuje się tu niedopuszczalne w innych
niekomputerowych stylach pisanych eksperymenty językowe, np. łączenie
cyfr z literami, skracanie wyrazów, eksperymenty z dwuznakami, wykorzystywanie obcych liter. Częsta jest emocjonalizacja i wulgaryzacja tekstów
internetowych.
Podobne cechy mają krótkie wiadomości tekstowe, zwane powszechnie
esemesami, wysyłane za pomocą telefonii komórkowej21. Esemesy stały się
zjawiskiem masowym. Polacy bardzo często komunikują się tą drogą. Tutaj
dodatkowo nakłada się tendencja do skrótowości i maksymalna kondensacja treści. Znów mamy tu hybrydę mowy i pisma. Jest to nowy sposób
komunikowania, który określam jako komunikację hasłową.
Młodzież chętnie przenosi wzorce z komunikacji internetowej i esemesowej do innych typów tekstów pisanych. Powoduje to ich erozję, gdyż
obserwujemy tam zanik sprawności ortograficznych, ubóstwo składni,
dążenie do dodawania informacji bez większej troski o powiązania formalne
i logiczne między poszczególnymi członami.

Język polski poddany amerykanizacji
Silną tendencją kulturową zmieniającą współczesny język polski jest
amerykanizacja kultury polskiej i rodzimego języka. Globalizacja oznacza
dzisiaj coraz częściej amerykanizację, czyli dominację we współczesnym
świecie kultury amerykańskiej. Amerykanizacja obejmuje różne poziomy
języka polskiego i zachowań komunikacyjnych współczesnych Polaków.
Mamy tu zatem wpływy fonetyczne, leksykalne, słowotwórcze, składniowe, wyróżniamy też modę na luz w kontaktach językowych, nastawienie
praktyczne, dążenie do maksymalnego uproszczenia komunikatów.
Już nawet dość pobieżna analiza leksyki współczesnej polszczyzny
pozwala bez trudu zakreślić te obszary treściowe, w których Polacy ulegli
atrakcyjnym wzorom amerykańskim. Po roku 1989 Polak zaczyna dostrzegać elementy otaczającego go świata oczyma Amerykanina22. Szczególnie
Por.: E. Wolańska, Szybko.Mobilnie.Skrótowo. Właściwości komunikacyjne, tekstowe
i stylistyczne krótkiej wiadomości tekstowej, Warszawa 2006.
22
Ekspansja kultury amerykańskiej jest obecnie przedmiotem wielu analiz, por.:
J. Baudrillard, Ameryka, Warszawa 2001; W.J. Burszta, W. Kuligowski, Sequel. Dalsze
przygody kultury w globalnym świecie, Warszawa 2005; G. Ritzer, Macdonaldyzacja
społeczeństwa, Warszawa 2003.
21
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jest to widoczne w kilku kręgach semantycznych; porównajmy słownictwo
związane z komputerem i Internetem, np. skaner, serwer, rzeczywistość wirtualna, e-mail, słownictwo dotyczące nowych realiów życia gospodarczego,
ekonomicznego i konsumpcji, np. supermarket, hipermarket, dealer, leasing,
monitoring, manager, dyskont, sponsoring, lobbing, dalej – liczne określenia
związane z mediami, np. hit, talk-show, reality show, casting, thriller, teledysk,
videoclip, news room, super star. Liczne mamy nazwy z życia codziennego,
potocznego Polaków, np. grill, drink, gadget, hot-dog, sorry. Spotyka się liczne zapożyczenia ukryte, np.: inteligentny, dokładnie, dramatyczny, kultowy,
magiczny23. Coraz częściej pojawiają się zapożyczenia prepozycjonalnego
szyku; porównajmy: Rywingate, seks afera, sport telegram, radio reklama, rock
opera, biznes plan, infolinia, agrobiznes. W kulturze polskiej powstała moda
na nadawanie nazw angielskich różnym sklepom, firmom, instytucjom, np.
Dywanoland, Intercom, Fotoland, Extra Shop, Mini Market. Bardzo szybko
przejmowane są przez Polaków nazwy amerykańskich znaków kulturowych,
tytuły programów medialnych, filmów, różnych imprez, festiwali. Wpływy
amerykańskie obejmują zatem sferę szeroko rozumianej zabawy, rozrywki,
gier komputerowych, spędzania czasu wolnego, są przez to atrakcyjne dla
młodzieży i bardzo wysoko wartościowane. W takiej fascynacji elementami amerykańskimi trudno znaleźć miejsce na odpowiednie przeżywanie
i wyrażanie niemodnych i nienowoczesnych – tak zdaje się wszystko
w amerykanizacji mówić – wartości humanistycznych.

Język polski odbija tendencje postmodernistyczne
Wiele aspektów nowego świata współczesnej kultury i dzisiejszego języka
polskiego możemy przybliżyć przez postmodernizm. Dyskusja postmodernistyczna trwa w Europie i w Stanach Zjednoczonych od lat 60. XX wieku. W Polsce
była ona spóźniona mniej więcej o dwadzieścia lat i rozwinęła się dopiero po
przełomie politycznym roku 1989. Rozwój myśli ponowoczesnej nastąpił dopiero w latach 90. XX wieku, kiedy przetłumaczono na język polski dzieła takich
filozofów, jak: Jacques Derrida, Jean Baudrillard, Richard Rorty, Jean-Francois
Lyotard, Umberto Eco i upowszechniono myśl Zygmunta Baumana24.
Postmodernizm to bardzo radykalny sposób myślenia, opisujący
i tworzący zarazem kulturę Zachodu po upadku wielkich ideologii,
Por.: E. Mańczak-Wohlfeld, Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich
w języku polskim, Kraków 1994; A. Markowski, Jawne i ukryte nowsze zapożyczenia
leksykalne w mediach, [w:] Język w mediach masowych, J. Bralczyk, K. MosiołekKłosińska (red.), Warszawa 2000, s. 96–119.
24
Por.: Postmodernizm. Antologia przekładów, R. Nycz (red.), Kraków 1996; Z. Bauman,
Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.
23
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zwłaszcza występującego przez wieki racjonalizmu. Ciekawie napisał o tym
Z. Sareło: „Podstawowym rysem postmodernistycznego stylu myślenia
i życia jest negatywna ocena kompetencji rozumu. Wszystkie pozostałe
jego cechy jawią się jako pochodne antyracjonalności lub jako jej wyraz
w konkretnych dziedzinach życia. Zanegowanie zdolności rozumu ludzkiego jest podstawą uprawomocnienia wielości prawd i zasad moralnych,
odrzucenia obiektywnego sensu rzeczywistości, teleologicznej wizji świata,
zanegowania zasad jedności i uniwersalności oraz deprecjonowania kulturowego i społecznego wymiaru ludzkiej egzystencji”25. Paradoksalnie,
postmodernistyczne myślenie – mimo tak niezwykłego rozwoju nauki
i postępów techniki w XX wieku – zwątpiło w samą ideę rozumu i myślącego podmiotu, a także zrelatywizowało samo pojęcie kultury, jej tworzenie
i opis26. Obwieszczono koniec metafizyki i etyki opartej na tradycyjnych
wartościach kultury judeochrześcijańskiej i europejskiej świeckiej. Według założeń postmodernistycznych naczelną kategorią jest relatywizacja
uznanych wartości, nie ma prawdy absolutnej, nie może być uniwersalnej
moralności, nie może być uznanych autorytetów. Każdy człowiek ma jak
najbardziej uprawnione poznanie rzeczywistości i nie może tego poznania
narzucać innym. Odrzuca się ideę obiektywności i prawdy, potępia ideę
jedności, ładu, systemu, zorganizowanych całości, a przyznaje się prymat
zasadom pluralizmu, chaosu, jednakowego traktowania różnych zjawisk,
przypadkowości i wyjątkowości zdarzeń. Najważniejsze wartości tego nurtu
myślenia to wolność człowieka, subiektywne spojrzenie na rzeczywistość,
tolerancja i poszanowanie odrębności. W postmodernizmie następuje
gwałtowny sprzeciw wobec każdej formy podporządkowania sobie drugiego człowieka przez państwo, jakieś grupy, silne jednostki czy systemy
sprawowania władzy, ideologie, religie, systemy myślenia.
Prąd ten zwraca uwagę na wszechobecną znakowość współczesnej
kultury. Jesteśmy ostatnio osaczeni przez niepoliczalną wprost ilość różnych
znaków i tekstów kultury: słów, obrazów, dźwięków, gestów, programów,
instalacji. Podstawową rolę w interpretacji tego świata kultury odgrywa
język. W postmodernizmie przyjmuje się dowolność i kreatywność użytkowników języka i, szerzej, kultury, przy stanowieniu i interpretacji różnych
znaków i tekstów. Jedyną relacją, którą winno się rozpatrywać, jest relacja
między znakami (znak –znak, tekst – tekst, dyskurs – dyskurs, produkt
kultury – produkt kultury). W kulturze postmodernistycznej zanikają
Z. Sareło, Postmodernistyczny styl myślenia i życia, [w:] Postmodernizm. Wyzwanie
dla chrześcijaństwa, Poznań 1995, s. 10.
Por.: fundamentalną rozprawę na ten temat J.A. Majcherka, Źródła relatywizmu
w nauce i kulturze XX wieku. Od teorii względności do postmodernizmu, Kraków
2004.
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podstawowe dualne opozycje, liczy się tylko różnica. Nie ma więc opozycji
między sacrum a profanum, między tym, co pospolite a wzniosłe, oficjalne
i nieoficjalne, miedzy sztuką wysoką a popularną. W postmodernistycznym tekście kultury wszystkie zabiegi formalne i teściowe są możliwe jak
w reklamie. Możliwe są wszelkie zabiegi rekombinacyjne w stosunku do
tradycji, do różnych kultur i różnych, nawet najbardziej niejednorodnych
tekstów. Teksty postmodernistyczne programowo wykorzystują pastisz,
parodię, ironię, mieszanie stylów, nieoczekiwane skojarzenia i modyfikacje,
grę znaczeniami. Dla wielu twórców medialnych tekstów kultury język jawi
się jako ogromny rezerwuar leksemów, frazeologizmów, skrzydlatych słów.
Można z tego rezerwuaru dowolnie czerpać i zestawiać nawet w najbardziej
nieoczekiwane połączenia różne elementy. Myślenie postmodernistyczne
dowartościowało także pospolitość, która na poziomie języka jest modną
dzisiaj potocznością. Po roku 1989 nastąpiła w Polsce ekspansja potoczności, wszechobecny staje się luz, epatowanie brzydotą, wulgarnością.
Postmodernizm, wskazując na wolność mówienia jako pierwszą oznakę
wolności człowieka, pośrednio przyzwala na wulgaryzację języka polskiego. Z pospolitością i potocznością wiąże się karnawalizacja, nieustająca
ludyczność, zabawa, rozrywka. Kultura postmodernistyczna eksponuje
luz w mówieniu i pisaniu. Przejawia się to, po pierwsze, w warstwie fonicznej bądź graficznej komunikatów. Wiele tekstów mówionych cechuje
niedbałość fonetyczna, niekiedy słyszymy po prostu bełkot. Teksty pisane
zawierają także wiele różnych błędów. Postmodernizm zachwiał polską
normą językową i kulturą mowy ojczystej. Po wtóre, bylejakość panuje
w zawartości treściowej wypowiedzi, co wynika z obniżenia sprawności
językowej współczesnych Polaków. Językoznawcy zastanawiają się nad
liberalizacją przepisów ortograficznych, a nauczyciele dyskutują o liczbie
dopuszczalnych błędów na egzaminach. Całkowicie upada interpunkcja,
szerzy się prymitywizm składniowy. Rozszerza się w wypracowaniach uczniów odmiana mówiono-pisana, czyli hybryda mowy i pisma.
Przeciętny Polak, zwyczajny użytkownik języka polskiego, najczęściej
nie słyszał o postmodernizmie i nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że taki
prąd w ogóle istnieje. Idee postmodernistyczne wywierają jednak ogromny
wpływ na język polski, są bowiem rozpowszechniane przez media, które
według tych założeń produkują miliony współczesnych przekazów kulturowych. Jest to zatem postmodernizm praktyczny.
Postmodernizm wpływa na język polski przez upowszechnienie nowej
aksjologii. Na pierwszym miejscu jest tu wolność, następnie tolerancja,
a potem wartości pragmatyczne, hedonistyczne, związane z konsumpcją;
porównajmy modne wyrazy tego prądu: atrakcyjność, profesjonalizm,
14
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kreatywność, nowość, nowoczesność, moda, wolność wyboru, oryginalność,
pluralizm, komfort, seks, przyjemność, odczucie, rozkosz. W przestrzeni
publicznej postmodernizm narzuca język na sprzedaż, traktowany bardzo
liberalnie co do organizacji formalnej i semantycznej zawartości tekstu.
Często jest to bardzo emocjonalny język przesady, nawet hiperboli, język
zabawy, nieustannego show, intertekstualnych skojarzeń, język dążący do
zaskakiwania i prowokowania odbiorcy. Taki nowy język polski dobrze
współgra z postmodernistycznymi tezami pospolitości, fragmentarycznego,
chaotycznego, medialnego odbioru rzeczywistości, osiągania subiektywnej
prawdy według różnych paradygmatów myślenia, gier językowych i wyznaczników społecznych.
Przedstawiłem wyżej kilka istotnych czynników radykalnie zmieniających język polski. Analizując perspektywy kształcenia humanistycznego,
należy zadać pytanie, jak w tym języku – konsumpcyjnym, medialnym,
zamerykanizowanym, dążącym do skrótowości, wreszcie na modłę postmodernistyczną relatywizującym wszystko, mówić i pisać o wartościach
humanistycznych, które dzisiaj nie interesują wielu Polaków, bo wyżej
ceni się nową aksjologię. Jak w tym nowym języku, który świetnie chwyta
młodzież, powtarzać „wielkie zaklęcia ludzkości”?
Omówione działanie na język potężnych prądów kulturowych współczesności rodzi szereg kryzysów, jeśli chodzi o płaszczyznę parole. Można
tu wyróżnić takie kryzysy, jak: kryzys rozumienia semantyki wyrazów,
kryzys budowy i rozumienia sensu zdań, kryzys ortografii i interpunkcji,
kryzys tworzenia dłuższych tekstów. Na płaszczyźnie langue najważniejszy jest – według moich badań – kryzys wysokiej odmiany języka, która
wcześniej była nazywana odmianą literacką. To właśnie ta odmiana nadaje
się najlepiej do przekazywania i utwierdzania formacji humanistycznej. Jej
kryzys przejawia się w zaniku wielu wyrazów z wysokiej odmiany języka,
zwłaszcza przymiotnika i nazw wartości humanistycznych. Współczesny
Polak ma często kłopoty z nazwaniem takich czy innych pożądanych społecznie postaw, przeżyć wewnętrznych czy wartości moralnych.
Przekazywanie formacji humanistycznej przez język polski to dzisiaj
bardzo trudne zadanie. Przecież mamy kryzys języka, obwieszczono też
kryzys kultury i ogólnie humanistyki27. Jednak jest ono możliwe. Musimy wiele pracować nad wykształceniem u uczniów wysokiej (literackiej)
odmiany języka, trzeba ciągle przykładać wielką wagę do rozwoju ich
umiejętności językowych, język jest bowiem kluczem do formacji humaniPor.: Humanistyka przełomu wieków, J. Kozielecki (red.), Warszawa 1999; ciekawy jest
też numer „Znaku” z października 2009 r. zatytułowany Bankructwo humanistyki?,
por. artykuł M. Januszkiewicza, Czy mamy dziś kryzys humanistyki?, s. 68–79.
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stycznej. Metody pracy nad językiem są doprawdy różne i bardzo wiele zależy
od nauczyciela, który w tym procesie stanowi bardzo ważne ogniwo. Dobry,
działający z pasją nauczyciel potrafi zapalić swoich uczniów do pracy nad
językiem polskim i przekazać im o wiele więcej niż wymagają tego standardy
szkolne. Musimy zwłaszcza umieć zachęcić uczniów do czytania i tworzenia
własnych, oryginalnych tekstów. Od nas, nauczycieli, zależy, czy lekcje będą
odpowiednio zorganizowane, atrakcyjne, ciekawe. Należy szukać różnych
sposobów dotarcia do ucznia. Nie można ciągle powtarzać tych samych schematów lekcji. Musimy być ofensywni w programach autorskich28. Ogromną
rolę w procesie edukacyjnym odgrywają zajęcia pozalekcyjne. Nauczyciel
powinien być otwarty na tego typu pracę z młodzieżą, gdyż owa praca daje
znakomite rezultaty pedagogiczne. Wycieczki szkolne, jako „wyjście do świata”, kółka zainteresowań, warsztaty dziennikarskie, zespoły teatralne, grupy
miłośników historii, przygotowania do konkursów i olimpiad, zwłaszcza tych
humanistycznych – oto proste i skuteczne ścieżki pracy nad językiem i formacją
humanistyczną. Dzisiaj należy w pracy z uczniami zwrócić szczególną uwagę
na rodzaj tworzonej przez nich refleksji o człowieku w świecie współczesnym,
o jego wielkości i niedoskonałości. Taką refleksję uczniowie chętnie podejmują.
Przy okazji mówimy o wielkich wartościach humanistycznych.
I na koniec moich rozważań porównajmy bardzo trafną opinię Michała
Januszkiewicza: „Ważność humanistyki postrzegam przeto nie w oświeceniowym typie refleksji, głoszącej tryumfalny pochód ku lepszemu światu w imię
idei postępu i stałego przyrostu wiedzy, ale w jej zdolności do zdawania sprawy
z tego, kim jesteśmy w świecie, który stał się areną niejednoznaczności, zmienności i niepewności. Człowiek, którym powinna zajmować się współczesna
humanistyka, nie jest już dłużej trwałą i stabilną istotą, lecz jawi się jako niegotowy, zmuszony do nieustannego autodefiniowania”29. Autor tej opinii bardzo
dobrze łączy „dawną” humanistykę z nowymi tendencjami. To wspaniałe, jak
mimo kryzysu człowiek cały czas jest w centrum, a jego wielkość i upadek
w świecie współczesnym staramy się zrozumieć głównie przez język. Praca nad
językiem jest także pracą nad formacją humanistyczną.
prof. zw. dr hab. Kazimierz Ożóg jest dziekanem Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz członkiem
Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. W latach
1976-1990 pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w
latach 1990-1994 na Uniwersytecie Lille III pod kierunkiem
prof. Daniela Beauvois
28
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Rozważania na temat edukacji historycznej należy zacząć od przypomnienia starej maksymy – non scholae, sed vitae discimus – uczymy się nie
dla szkoły, lecz dla życia (Seneka Młodszy, I w. n.e.). Wiedza i umiejętności
wynoszone ze szkoły powinny być w sposób odczuwalny przydatne w życiu.
W przeciwnym razie pojawia się zjawisko, często obserwowane w polskich
szkołach, polegające na niechęci wielu uczniów do uczenia się, na braku
pozytywnej motywacji do korzystania ze szkolnej oferty. Uczeń nie będzie
się uczył chętnie i efektywnie, jeżeli nie zostanie przekonany, że jest to mu
osobiście potrzebne, a podejmowany wysiłek ma sens. Ucząc historii, nie
możemy więc abstrahować od podstawowego pytania – po co uczniowi
edukacja historyczna? Tak postawione pytanie nabiera szczególnego znaczenia na początku XXI wieku, gdy przeżywamy rewolucję informacyjną,
której efektem jest tworzenie się globalnego społeczeństwa informacyjnego
i gospodarki opartej na wiedzy. Odpowiedź nie jest jednoznaczna i prosta,
chociaż wydaje się, że edukacja historyczna będzie miała sens z punktu
widzenia ucznia wtedy, gdy stanie się elementem przygotowań do życia
w nowych realiach i zapewni kompetencje przydatne w nadchodzących
czasach.
Rewolucją informacyjną nazywa się proces rozwoju społecznego trwający w rozwiniętych ekonomicznie i technologicznie państwach od drugiej
połowy XX wieku, będący skutkiem szybkiego postępu w telekomunikacji,
mikroelektronice i informatyce. Przejawia się m.in. komputeryzacją wielu
dziedzin administracji, gospodarki i życia prywatnego oraz rozwojem
i merytorycznym wykorzystywaniem ogólnoświatowej sieci informatycznej zwanej Internetem, pozwalającej na upowszechnianie informacji
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i rozwój komunikacji na niespotykaną do tej pory skalę. Przyspieszeniu
i usprawnieniu ulega obieg informacji, wiedzy i idei, zdecydowanie rośnie
ich dostępność. Komputery, Internet i cyfrowe urządzenia komunikacyjne
stały się nieodłącznym elementem działalności firm, instytucji naukowych,
urzędów, placówek oświatowych i opieki zdrowotnej, instytucji upowszechniania kultury, środków masowego przekazu itp. Technika komputerowa
i technologia informacyjna wpłynęły na usprawnienie i poszerzenie
możliwości działań we wszystkich prawie aspektach ludzkiej aktywności.
Postęp naukowo-techniczny generuje nowe rozwiązania biznesowe, te zaś
wywołują zmiany w stylu pracy i życia człowieka.
Rewolucję informacyjną określa się mianem „trzeciej fali” w rozwoju
cywilizacji ludzkiej, której znaczenie można porównać do rewolucji rolnej
i przemysłowej. Skutkuje ona formowaniem się nowej gospodarki, opartej
na wiedzy, oraz nowego społeczeństwa – zwanego globalnym społeczeństwem informacyjnym. Jej przewidywanym efektem będzie m.in. zastępowanie gospodarki opartej na przemyśle przetwarzającym materię i energię
– wytwórczością i usługami opartymi na wiedzy i informacji, bazującymi
na Internecie; wypieranie stałych form zatrudnienia – samozatrudnieniem
i zespołami zadaniowymi; zamiana edukacji ograniczonej zasadniczo do
okresu szkolnego i ewentualnie studiów wyższych – na samokształcenie
i uczenie się przez całe życie; zastępowanie świata podzielonego na państwa
– „globalną wioską” i „społeczeństwem sieciowym”. Informacja stanie się
głównym towarem rynkowym, technika komputerowa oraz technologia
informacyjna i komunikacyjna zdominują wszystkie aspekty ludzkiego
życia. Pojawią się nowe podziały społeczne wynikające ze zróżnicowanego
dostępu do informacji, zróżnicowanego udziału w przetwarzaniu i dystrybucji informacji oraz z faktu, że wiele rodzajów ludzkiej pracy zostanie
zastąpionych przez efektywniejsze roboty i komputery, ale za to pojawią
się nowe zawody, wymagające specyficznych kwalifikacji.
Co prawda rewolucja informacyjna ogarnęła dotychczas tylko część
społeczeństw, pojawiła się dopiero w niektórych regionach świata – głównie
w Ameryce Północnej, Europie, Australii i części Azji Południowo-WschodPojęcie i teza omówione w publikacji: Alvin i Heidi Toffler, Budowa nowej cywilizacji.
Polityka trzeciej fali, Poznań 1996.

Jedna z definicji społeczeństwa informacyjnego mówi, że społeczeństwo industrialne
staje się społeczeństwem informacyjnym, gdy osiąga taki stopień rozwoju oraz
skalę i skomplikowanie procesów społecznych, gospodarczych i kulturowych,
który wymaga, a wręcz zmusza do zastosowania nowych technologii i narzędzi
gromadzenia, selekcji, przetwarzania, generowania, przekazywania i wykorzystania
informacji powstałych w ramach owych procesów. Za: S. Juszczyk, Człowiek w świecie
elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia (o problemach tworzenia się społeczeństwa
informacyjnego), Katowice 2000.
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niej, ale jej istnienia nie sposób zanegować. W poszczególnych państwach jej
„uczestnikami” są głównie ludzie wykształceni, posługujący się na co dzień
technologią informacyjną. Rodzące się globalne społeczeństwo informacyjne z jednej więc strony charakteryzuje się wzrastającą ilością i prędkością
przepływu informacji, łatwością komunikowania się, elektronicznym
dostępem do różnorodnych usług, edukacji i kultury, itp., z drugiej zaś
strony prowadzi do wykluczenia części społeczeństw, grup i pojedynczych
osób z informacyjnego świata. Przeciwdziałanie temu wykluczeniu staje się
jednym z głównych zadań systemów szkolnych, także w Polsce – chociaż
raczej nie polskiej oświaty w obecnym kształcie, lecz zdecydowanie przebudowanej. Wyrażane są nadzieje, że rewolucji informacyjnej towarzyszyć
będzie rewolucja edukacyjna, „przeobrażająca dotychczasowe relacje między
człowiekiem a wiedzą, oparte na paradygmacie nauczania, czyli pobierania
wiedzy przekazywanej przez innych, a więc w układzie nauczyciel – uczeń.
W społeczeństwie informacyjnym rewolucja ta ukształtuje system samoedukacji trwającej przez całe życie”.
Z punktu widzenia edukacji ważnym sygnałem są prognozy zapowiadające możliwość zaniku zawodów, w których pracownik wykonuje
rutynowe, dające się standaryzować czynności, zarówno umysłowe jak
i fizyczne, ponieważ szybciej, dokładniej i taniej mogą wykonywać je
komputery i roboty. W związku z tym w przyszłości człowiekowi pozostaną głównie zajęcia wymagające twórczości i działań nierutynowych,
np.: tworzenie wiedzy i dzieł kultury, edukowanie ludzi, projektowanie
budowli i urządzeń, programowanie i serwisowanie komputerów i maszyn,
pozyskiwanie odnawialnych źródeł energii, usługi w zakresie finansów,
prawa, handlu, zarządzania zasobami ludzkimi, opieki zdrowotnej, ochrony
środowiska, środków masowego przekazu oraz rekreacji i rozrywki. Każda
z wymienionych grup zajęć, istniejących w ramach gospodarki opartej na
wiedzy, wymagać będzie od pracowników szeregu umiejętności i cech:
kreatywności i innowacyjności, posługiwania się technologią informacyjną,
efektywnego samokształcenia się przez całe życie, sprawnego zdobywania
potrzebnych informacji, samodzielnego rozwiązywania problemów, pracy
w grupach, których skład może ulegać częstym zmianom oraz szybkiego
adaptowania się do zmian gospodarczych i społecznych. Brak tych cech
i umiejętności skutkować może wykluczeniem ze społeczeństwa ludzi
pracujących. Dlatego też prognozuje się, że „edukacja staje się czynnikiem
warunkującym przynależność do globalnego społeczeństwa informacyjnego, od edukacji bowiem, i to w skali całego życia, a nie przede wszystkim
Jerzy Muszyński, Społeczeństwo informacyjne. Szkice politologiczne, Toruń 2006, s. 80.
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w młodości, zależy nadążanie za rozwojem”. Rewolucja informacyjna
przyniesie pomyślność, karierę i dobrobyt tylko ludziom i społeczeństwom
odpowiednio wykształconym.
Specjaliści zajmujący się badaniem perspektyw rozwojowych Polski
podkreślają wielką rolę edukacji w przekształcaniu społeczeństwa polskiego
z industrialnego w informacyjne oraz gospodarki przemysłowo-rolniczej
w gospodarkę opartą na wiedzy. Oceniają, że „wymagać to jednak będzie
wspierania, przede wszystkim przez powszechną, odpowiednią edukację,
procesu tworzenia się funkcjonalnej dlań kultury informacyjnej, bez której
infrastruktura informacyjna nie zostanie dobrze spożytkowana. Chodzi
o osiągnięcie stanu, w którym przedinformacyjna mentalność wielkich grup
społecznych nie będzie spowalniać tempa naszej adaptacji do globalnego
społeczeństwa informacyjnego”.
System oświaty, w tym także edukacja historyczna, powinien więc
uwzględniać następujące uwarunkowania:
1. Model życia polegający na kilkunastoletnim zdobywaniu wiedzy
i umiejętności w szkole, a następnie wykorzystywaniu uzyskanych efektów
przez kilkadziesiąt lat pracy zawodowej, właściwy jest dla społeczeństwa
industrialnego. W społeczeństwie informacyjnym na skutek szybkiego
postępu i częstych zmian w gospodarce człowiek ciągle będzie musiał
zdobywać lub aktualizować wiedzę i umiejętności, a nawet opanowywać
nowe zawody. W związku z tym edukacja powinna być nastawiona przede
wszystkim na wyposażenie go w umiejętność samokształcenia przez całe
życie i wykorzystywania do tego celu Internetu, w którym znajdzie się
wielka ilość informacji, wiedzy i usług edukacyjnych. Istotne jest także, by
absolwent szkoły potrafił w przyszłości określić swoje potrzeby edukacyjne,
by zdawał sobie sprawę z tego, jak szybki jest postęp w nauce i technice,
i w jakim kierunku przebiega, jak szybko i w jaki sposób zmieniają się
realia społeczne i zawodowe, i w związku z tym jak ważne jest dla niego
osobiście dokształcanie się przez całe życie.
2. Każda czynność, którą można z góry zaplanować w oparciu o znaną
wiedzę i ująć w algorytmy, będzie lepiej wykonana przez komputer lub
komputerowo sterowaną maszynę. Absolwent szkoły podającej gotową wiedzę do zapamiętania, a następnie do standardowego (według określonych
algorytmów) stosowania, w realiach zawodowych nie sprosta konkurencji
ze strony komputerów. Inteligencja ludzka potrzebna będzie głównie do
wykonywania niestandardowych zadań. Dlatego też w młodym człowieku
Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju
społecznym, Warszawa 2002, s. 23.

Ibidem, s. 32.
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należy kształtować kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność twórczego i oryginalnego rozwiązywania problemów.
3. Wiedza i informacje będą gromadzone i udostępniane przede
wszystkim w formie elektronicznej, poprzez komputery i Internet. Stąd
też absolwent systemu oświaty powinien sprawnie posługiwać się sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, wyszukiwać i selekcjonować
potrzebne dane w nowoczesnych, elektronicznych źródłach wiedzy, przy
wykorzystaniu techniki komputerowej i telekomunikacyjnej.
4. Rosnąca, dzięki Internetowi, dostępność wiedzy powoduje, że
nauczyciele (wsparci podręcznikami) przestają być dla ucznia podstawowymi źródłami informacji – wszystkowiedzącymi ekspertami. Mają za to
szansę stać się koordynatorami uczniowskich projektów, przewodnikami
w rozwiązywaniu problemów i moderatorami dyskusji prowadzonych na
bazie wyszukanej wcześniej wiedzy. Wobec tego zamiast tradycyjnie dostarczać uczniom potrzebną wiedzę i egzekwować jej zapamiętanie, powinni
większy wysiłek włożyć w przygotowanie i prowadzenie lekcji metodami
aktywizującymi, w wykorzystanie projektów edukacyjnych oraz przygotowanie uczniów do celowego i sprawnego czerpania z rosnących zasobów
elektronicznych. Powinni stać się przewodnikami w procesie budowania
przez uczniów własnego zasobu wiedzy i umiejętności.
5. Społeczeństwo informacyjne produkować będzie ogromne ilości
danych dostępnych na kliknięcie myszką, ale przedstawiających bardzo
różną wartość. Od uczących się, dokształcających i pracujących wymagać
to będzie nie tylko sprawnego wyszukiwania i selekcjonowania informacji,
lecz także określania, jakich informacji potrzebują oraz weryfikowania
ich poprawności i wiarygodności, a więc umiejętności, które nie są raczej
kształcone przez współczesną szkołę. Przeciwnie, lekcje każdego przedmiotu
przyzwyczajają ucznia do tego, że informacje, z którymi się styka, powinien
przyjmować na wiarę, bez cienia wątpliwości. Tak przecież stwierdziła
nauka, takie są zapisy podręcznikowe. Tak zadecydowało ministerstwo.
6. Uczeń nie ma wpływu na to, z jakimi zagadnieniami i informacjami ma do czynienia w szkole. O tym zadecydowali już wcześniej twórcy
programów nauczania, autorzy podręczników i nauczyciele, najczęściej
nawet bez próby odpowiedzi na pytanie – czy te zagadnienia i informacje
są potrzebne uczniowi do życia, czy wywołają u niego zainteresowanie.
System oświaty zdaje się zapominać o wynikach badań nad motywacją
uczniów do nauki, z których wynika, że wzbudzenie ciekawości i uświadomienie przydatności to podstawowe sposoby wzmacniania chęci do
nauki. Liniowy program nauczania historii, zakładający chronologiczne
Jere Brophy, Motywowanie uczniów do nauki, Warszawa 2002.
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poznawanie faktów i procesów uznanych przez naukę za istotne, nie stwarza
warunków do współdecydowania przez uczniów o tym, które informacje
chcą poznać, nad jaką problematyką chcą pracować.
7. Ze względu na dominujące formy współpracy zawodowej w nowoczesnych firmach i instytucjach system szkolnictwa musi wyposażyć
ucznia w umiejętność pracy zespołowej: definiowania wspólnych celów,
negocjowania sposobów ich osiągania, odpowiedzialności za terminowość
i jakość pracy wykonywanej przez każdego z członków grupy oraz lojalności w stosunku do zespołu. Poza tym przydatna będzie umiejętność
łatwego adaptowania się do często zmieniających się grup zadaniowych.
Zakorzeniona w szkołach klasowo-lekcyjna organizacja pracy nie sprzyja
kształtowaniu wspomnianych kompetencji. Należy ją rozbudować pod
kątem wspierania wszechstronnej pracy grupowej, której nie powinno
się mylić z prostym wyszukiwaniem przez kilkuosobowe zespoły uczniów
odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela.
8. Poszukiwanie najefektywniejszych sposobów działania, charakterystyczne dla współczesnej gospodarki, nie omija też edukacji. Ogromna waga
wykształcenia dla przyszłości młodego człowieka wymaga od niego maksymalnie sprawnego nabywania wiedzy i umiejętności. Dlatego też szkoła
powinna zdecydowanie śmielej sięgać po metody kształcenia uznawane za
najskuteczniejsze – rozwiązywanie problemów połączone z dyskusjami.
W kształceniu humanistycznym powinno odchodzić się od encyklopedyzmu na rzecz rozwiązywania przez uczniów różnorodnych, spotykanych
w codziennym życiu problemów, za pomocą wiedzy wyszukiwanej w różnych źródłach informacji. Udowodniono bowiem, że działania bazujące
na operowaniu informacjami, a zwłaszcza ich wyszukiwaniu, kojarzeniu,
przekształcaniu i porządkowaniu, zdecydowanie lepiej wspomagają proces
uczenia się niż tradycyjne metody stosowane zwłaszcza na lekcjach historii, bazujące na podawaniu uczniom gotowej wiedzy w formie syntezy
(wykład, opowiadanie, pogadanka, czytanie podręcznika pod kierunkiem
nauczyciela i odpowiadanie na pytania).
Przeglądając publikacje z ostatnich lat, dostrzec możemy rosnące zainteresowanie dydaktyków historii i nauczycieli praktyków wymienionymi
problemami. Przejawem ich aktywności na rzecz modernizacji edukacji
historycznej, zgodnie z potrzebami społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, są prace dotyczące m.in. stosowania aktywnych
metod kształcenia i wykorzystania technologii informacyjnej. Przynoszą
Ocena zawarta w pracy: Gordon Dryden, Jeannette Vos, Rewolucja w uczeniu,
Poznań 2000, s. 100.

Mel Levine, Umysł – krok po kroku, Warszawa 2006, s. 143.

M. Ausz, Metody nauczania historii a multimedia. Możliwości zastosowania komputera
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one wiele przykładów działań edukacyjnych służących nabywaniu kompetencji potrzebnych w XXI wieku. Cenny wkład w rozwój nowoczesnej
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w metodzie projektów, [w:] Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii,
K. Narojczyk, B. Ryszewski (red.), Olsztyn 2005; M. Ausz, Z. Osiński, Edukacyjne
wykorzystanie dokumentu filmowego a możliwości jakie stwarza technologia
informacyjna, [w:] Dokument filmowy i telewizyjny, M. Szczurowski (red.),
Toruń 2004; E. Biesiadecka, Metody nauczania historii w zreformowanej szkole,
„Wiadomości Historyczne” 2000, nr 1; E. Biesiadecka, Strategie aktywizujące
ucznia w nauczaniu historii w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, [w:] Edukacja
historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, G. Pańko, J. Wojdon
(red.), Toruń 2003; E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka,
M. Sysło, Technologia informacyjna na lekcjach historii w szkole ponadgimnazjalnej,
[w:] Edukacja historyczna i obywatelska..., op. cit.; M. Jadczak, Debata oxfordzka
w praktyce szkolnej nauczyciela historii, „Wiadomości Historyczne” 1999, nr 4; B.
Jakubowska, M. Świrski, Wykorzystanie metody Buzana na lekcjach historii w szkole
średniej, „Wiadomości Historyczne” 1991, nr 4; M. Janik, O metodach i pożytkach
źródłowo-środowiskowej orientacji zainteresowań historycznych ucznia szkoły średniej,
[w:] Edukacja historyczna i obywatelska..., op. cit.; K. Jurek, Internet w pracy nauczyciela
historii, „Wiadomości Historyczne” 2001, nr 4; S. Lenard, Aktywne metody nauczania
historii w gimnazjum, „Wiadomości Historyczne” 2000, nr 4; I. Lewandowska,
T. Gajownik, Dydaktyczne walory gier komputerowych o tematyce historycznej, [w:]
Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, K. Narojczyk, B. Ryszewski
(red.), Olsztyn 2005; I. Lewandowska, Metoda grup roboczych i prezentacyjnych na
lekcjach historii, „Wiadomości Historyczne” 2000, nr 4; Multimedia w edukacji
historycznej i społecznej, J. Rulka, B. Tarnowska (red.), Bydgoszcz 2002; G. Okła,
Metoda projektów w nauczaniu historii, „Wiadomości Historyczne” 2000, nr 1;
Z. Osiński, Możliwości sieci Internet w nauczaniu i uczeniu się historii, [w:] Metody
komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, K. Narojczyk, B. Ryszewski (red.),
Olsztyn 2005; Z. Osiński, Edukacja historyczna a kształtowanie kompetencji
poszukiwanych na rynku pracy, „Wiadomości Historyczne” 2009, nr 5; Z. Osiński,
Edukacja historyczna w Internecie – mrzonki czy realne możliwości?, „Wiadomości
Historyczne”, 2007, nr 1; Z. Osiński, Lekcja historii z wykorzystaniem technologii
informacyjnej – przykłady praktycznych rozwiązań, „Wiadomości Historyczne” 2007,
nr 5; Z. Osiński, Perspektywy Web 2.0 a rozwój edukacji historycznej, [w:] Megabajty
dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii, R. Prinke (red.),
Poznań 2007; Z. Osiński, Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej,
Toruń 2005; Z. Osiński, Technologia informacyjna środkiem dydaktycznym
w edukacji historycznej, [w:] Edukacja historyczna i obywatelska..., op. cit.; E. Piwnik,
O samodzielności uczniów na lekcjach historii w liceum ogólnokształcącym, [w:]
Edukacja historyczna i obywatelska..., op. cit.; A. Radomski, K. Karauda, Edukacja
historyczna w szkole a społeczeństwo informacyjne – kilka propozycji, [w:] Edukacja
historyczna i obywatelska..., op. cit.; J. Romanowicz, Metoda dyskusji w nauczaniu
historii, „Wiadomości Historyczne” 2004, nr 3; A. Skworzec, Metody aktywizujące
na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie, „Wiadomości Historyczne” 2002, nr 2;
J. Wojdon, Głos w dyskusji nad dyskusją, „Wiadomości Historyczne” 2004, nr 2;
J. Wojdon, Gry, które uczą historii, „Edukacja Medialna” 2002, nr 1; J. Wojdon,
Internet na lekcjach historii, [w:] Edukacja historyczna i obywatelska..., op. cit.;
J. Wojdon, Programy komputerowe w nauczaniu historii, „Wiadomości Historyczne”
2004, nr 2; D. Wróblewski, Technologia informacyjna jako narzędzie wspomagające
działania dydaktyczne, 2003.
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dydaktyki wniósł Jerzy Maternicki, propagując aktywno-refleksyjny model
kształcenia historycznego. Scharakteryzował go w sposób następujący:
Model aktywno-refleksyjny zakłada głębsze rozumienie aktywności poznawczej
uczniów. Uczeń ma być aktywny nie tylko w zdobywaniu i przyswajaniu sobie „gotowej” wiedzy historycznej, w dochodzeniu do pewnych konstatacji (np. w oparciu
o źródła) i prostych uogólnień, „narzucających się” wyjaśnień i ocen, ale także,
a może nawet przede wszystkim, w tworzeniu własnej wizji przeszłości. W modelu
aktywno-refleksyjnym, jak sama nazwa wskazuje, ważne są oba jego człony, nie
tylko aktywność, ale i refleksyjność. Model ten zakłada otwarty charakter wiedzy
historycznej. Jest ona nie tyle zbiorem ustalonych prawd, podawanych uczniowi do
wierzenia, ile pewną propozycją narracyjną, opartą wprawdzie na wynikach badań
historycznych, ale w wielu istotnych fragmentach bardzo dyskusyjną, „niedookreśloną”, otwierającą szerokie pole dla dalszych dociekań. Model ten zakłada aktywny
udział ucznia w tworzeniu własnej wizji przeszłości. Ma on być współtwórcą swej
wiedzy historycznej, która może, ale nie musi, być zgodna z tym, co mu sugeruje
nauczyciel czy autor podręcznika10.

W ten sposób wprowadził do rozważań o edukacji historycznej pedagogiczne zasady konstruktywizmu11, o których skuteczności przekonują
Jerzy Maternicki, Aktywno-refleksyjny model kształcenia historycznego, „Wiadomości
Historyczne” 2003, nr 2, s. 83.
11
Konstruktywizm jest najbardziej znaczącym ostatnio trendem w pedagogice,
odnoszącym się do relacji między tym, jak nauczyciele uczą, a jak uczą się uczniowie.
Stanowi atrakcyjną podbudowę teoretyczną dla tych wszystkich poglądów i działań
pojawiających się w edukacji, które stawiają na aktywnego ucznia oraz na nauczyciela
organizującego mu środowisko uczenia się. U jego podstaw leżą idee pedagogiczne
Janusza Korczaka, Marii Montessori, Heleny Parkhurst, Ovidiusza Declory’ego,
a przede wszystkim Kilpatricka i Dewey’a oraz Piageta, Leontiewa i Wygotskiego.
Jednak najpełniej rolę aktywnego ucznia, z perspektywy konstruktywizmu, opisał
w swoich pracach Jerome Bruner. Konstruktywizm ma dwie główne podstawy:
z jednej strony neurobiologiczną teorię funkcjonowania mózgu, a z drugiej
koncepcje pedagogiczne, wskazujące na efektywność reguł działania pedagogicznego
tworzących założenia konstruktywizmu. Nurt ten twierdzi, że ludzie uczą się
w interakcji z otoczeniem, aktywnie konstruują własną wiedzę, wykorzystując
wiedzę już posiadaną. Nie rejestrują informacji, ale budują struktury wiedzy
z dostępnych danych. Rodzi to pedagogiczny postulat, aby uczniowie byli aktywni
i twórczy, gdyż próba biernego przyswajania wiedzy dostarczonej przez nauczyciela
i podręcznik nie przyniesie zadowalających efektów. Poza tym wiedza nie jest
tylko zbiorem danych, reguł, zasad i teorii, to także zdolność wykorzystywania
informacji w racjonalny sposób oraz umiejętność interpretacji zdarzeń i zjawisk.
Natomiast środowisko uczenia się nie ogranicza się tylko do systemu oświaty.
Tworzy go wszystko to, co uczestniczy w konstruowaniu nowej wiedzy o świecie, to
wiedza uprzednia, styl poznawczy uczącego się, a także relacje między uczącym się
a przedmiotem poznania. Nadawanie znaczenia nadchodzącym bodźcom odbywa
się w kontekście już posiadanej wiedzy i doświadczeń. Konstruowanie wiedzy
wymaga interpretacji, reorganizacji, transformacji oraz uogólniania nadchodzących
informacji. Procesy te raczej rzadko uwzględniane są w edukacji szkolnej. Najczęściej
występują w uczeniu się naturalnym – w nabywaniu wiedzy potocznej. Szkolne
sytuacje dydaktyczne często blokują te naturalne procesy i dlatego są nieatrakcyjne
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nieliczne jeszcze, ale wiarygodnie udokumentowane publikacje naukowe12.
W ostatnich latach pojawił się kolejny reformatorski nurt pedagogiczny
– konektywizm13, który może zrewolucjonizować kształcenie. Jednakże
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dla ucznia i nieefektywne. Zabijają wewnętrzną motywację do nabywania wiedzy.
Szkolne środowisko nauczania, ubogie w wyzwania i stymulacje poznawcze,
jest środowiskiem edukacyjnie trudnym. Jest przede wszystkim tworzone przez
przekazywanie wyłącznie „uporządkowanych reprezentacji” bez odniesienia do
posiadanej już przez ucznia wiedzy. Takie trudne edukacyjnie środowisko uczenia
się powoduje luźne nakładanie się kolejnych warstw nowych wiadomości, które nie
tylko że nie sprzyjają samodzielnemu tworzeniu wiedzy, ale nie wchodzą w interakcje
z tymi wiadomościami, które już są trwałym elementem struktur wiedzy ucznia.
W efekcie dobrze osadzone struktury wiedzy już posiadanej (ukształtowanej w toku
codziennego doświadczenia) jako struktury łatwiej dostępne – bo już indywidualnie
przetworzone – znacznie częściej regulują zachowania ucznia. Efekt ten widać
wyraźnie, gdy porównamy uczniów uczących się bez zainteresowania, dla zdobycia
pozytywnej oceny, z tymi, którzy uczą się z zainteresowaniem, wiele wiadomości
zdobywają samodzielnie, znaleźli osobistą motywację do podejmowania wysiłku
z potrzeby samodzielnego zrozumienia czegoś. Konstruktywizm proponuje oparcie
kształcenia na eksperymentowaniu, poszukiwaniach opartych na pomysłach uczniów,
stawianiu atrakcyjnych dla nich problemów oraz tworzeniu uczniowskich modeli
i hipotez. Zaleca zajmowanie się zagadnieniami związanymi z codziennym życiem
młodych ludzi, traktowanymi holistycznie, z uwzględnieniem wstępnego zasobu
ich wiedzy i doświadczeń. Rolą nauczyciela powinno być stwarzanie uczniom
możliwości podejmowania działań poznawczych oraz budowanie pomostów
pomiędzy aktualnym rozumieniem danego problemu, a rozumieniem bardziej
złożonym. Lekcja powinna zaczynać się nie od prezentacji wiedzy przez nauczyciela,
lecz od rozpoznawania, w jaki sposób uczniowie rozumieją podstawowe jej problemy.
Następnie, wykorzystując surowe dane oraz podstawowe źródła wiedzy, nauczyciel
powinien kierować ich ku własnemu, ale opartemu na racjonalnych przesłankach,
rozumieniu omawianych zagadnień, weryfikacji dotychczasowych przekonań,
budowaniu uogólnionych struktur i konfrontowaniu własnych opinii z cudzymi.
Opracowano na podstawie: S. Dylak, Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa
kształcenia nauczycieli [dostęp: 12.04.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.
cen.uni.wroc.pl/teksty/konstrukcja.pdf.
12
D. Klaus-Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn 2002.
13
Konektywizm jest teorią uczenia się w epoce cyfrowych zasobów informacji i wiedzy.
Jej twórcami są kanadyjscy uczeni, George Siemens i Stephen Downes, którzy
zaproponowali nową koncepcję, analizując ograniczenia innych współczesnych
teorii pedagogicznych, takich jak: behawioryzm, kognitywizm czy konstruktywizm.
Opisali ją w artykule: Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age (http://
www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm [dostęp:12.04.2010]). Punktem
wyjścia jest stwierdzenie faktu istotnego oddziaływania technologii informacyjnej
i komunikacyjnej na nasze życie, na sposób komunikowania się, a także na to, jak
się uczymy. Podstawą konektywizmu jest wykorzystanie sieci z jej różnymi węzłami
(węzeł oznacza tu coś więcej niż zasób, źródło) i połączeniami jako centralnej
metafory procesu uczenia się. Węzłem może być wszystko, co łączy się z innymi
węzłami: informacja, dane, uczucia, obrazy, itp. Uczenie się jest w tej teorii procesem
tworzenia połączeń pomiędzy różnymi węzłami i rozwijania sieci. George Siemens
i Stephen Downes twierdzą, że nie wszystko musimy mieć w głowie. Wiedza, którą
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praktyka szkolna wyraźnie odstaje od wskazań nowatorskich dydaktyków
i pedagogów.
Przykładem nienadążania praktyki oświatowej za potrzebami społecznymi
i wskazaniami dydaktyki jest problem podręczników. W dalszym ciągu są one
podstawowym, obok nauczyciela, źródłem szkolnej wiedzy. Jednakże, mimo
zmian społecznych i gospodarczych, nie zmienia się ich tradycyjny model
– syntezy podającej uczniowi ściśle wyselekcjonowane fakty, opisy, uogólnienia
i sądy. Taki podręcznik w niewielkim tylko stopniu odpowiada na potrzeby
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, nie wspiera
aktywno-refleksyjnego modelu kształcenia historycznego14. Dostrzegane przez
dydaktyków pozytywne zmiany – odchodzenie od chronologicznego układu
treści na rzecz problemowego, wprowadzanie ćwiczeń kształcących umiejętności, wzbogacenie materiału ilustracyjnego, poprawienie strony językowej – nie
są jednak wystarczające. W podręcznikach do historii dominują tematy, których
związek z życiem ucznia i jego zainteresowaniami jest niewielki. W dalszym
ciągu otrzymuje on zbiór treści, które ma tylko zapamiętać. Podręcznik taki nie
generuje samodzielności i aktywności intelektualnej, nie zachęca do twórczej
pracy i korzystania z elektronicznych źródeł wiedzy. Mimo pierwszych prób
dołączania płyt CD/DVD z zawartością multimedialną oraz wiązania treści
podręcznika z zawartością Internetu, nie są to jeszcze pomoce wspierające
nabywanie umiejętności przydatnych w realiach XXI wieku15.
posiadamy, wcale nie musi być w nas, może znajdować się w zasobach poza nami (np.
w internetowych bazach danych) i to dopiero połączenie się z tymi zasobami czy bazami
uruchamia proces uczenia się. Sama czynność łączenia się staje się ważniejsza niż to, co
aktualnie wiemy. Teoria konektywizmu zakłada, że decyzje podejmujemy na podstawie
określonego zasobu informacji, ale ten nieustannie się zmienia. Ciągle dołączają do niego
nowe informacje. Kluczową kompetencją staje się więc rozróżnianie, co jest istotne,
a co nie jest. Równie ważne jest uświadomienie sobie, w którym momencie nowa
informacja zmienia w sposób istotny fundament, na którym przed chwilą podjęliśmy
określoną decyzję. Inaczej mówiąc, „wiedzieć jak” (know-how) czy „wiedzieć co”
(know-what), zostaje zastąpione przez „wiedzieć gdzie” (know-where), ponieważ to jest
klucz prowadzący do poszukiwanego zasobu wiedzy. W tej koncepcji nauczać oznacza
proponować model i doświadczenia, zaś uczyć się – praktykę i refleksję. Opracowano
na podstawie: George Siemens, W poszukiwaniu nowych modeli kształcenia [dostęp:
12.04.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.edunews.pl/index.php?option=com_
content&task =view&id=749&Itemid=766 [12.04.2010]; J. P. Sawiński, Konektywizm,
czyli rewolucja w uczeniu się? Tekst dostępny na stronie http://www.edunews.pl/index.
php?option=com_content&task =view&id=1077&Itemid=1 [dostęp: 12.04.2010] oraz
M. Polak, Konektywizm: połącz się, aby uczyć. Tekst dostępny na stronie – http://www.
edunews.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1068&Itemid=5 [dostęp:
12.04.2010].
14
J. Maternicki, Podmiotowość ucznia w nauczaniu – uczeniu się historii, jej
uwarunkowania i granice, [w:] Uczeń i nowa humanistyka, M. Kujawska (red.),
Poznań 2000.
15
Więcej na ten temat w pracy: Z. Osiński, Dwa typy multimedialnej obudowy
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Podobnie wygląda sprawa stosowania przez nauczycieli aktywizujących metod kształcenia i nowoczesnych środków dydaktycznych. Badania
przeprowadzone przez autora na początku 2006 r.16 wykazały, że w wielu
polskich szkołach konserwatyzm metodyczny przeważa nad nowatorstwem,
a większość nauczycieli historii wykorzystuje w swej pracy bardzo nieefektywne metody z grupy podających, takie jak: wykład i opowiadanie oraz
bardzo ubogi zestaw środków dydaktycznych, wśród których zdecydowanie
dominuje podręcznik, a technologia informacyjna wykorzystywana jest
jedynie incydentalnie.
Przeglądając materiały nauczycieli zamieszczone w Internecie, takie jak: prace dyplomowe pisane w trakcie studiów podyplomowych,
scenariusze lekcji i programy nauczania tworzone na potrzeby awansu
zawodowego17, można dojść do wniosku, że nie potrafią oni wyjść poza
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podręcznika do nauczania historii w trzeciej klasie gimnazjum, [w:] Prace Komisji do
Oceny Podręczników Szkolnych, t. IV, G. Chomicki (red.), Kraków 2006.
16
Były to badania ankietowe, które objęły wszystkich studentów V roku historii oraz
IV i V roku międzywydziałowych europeistycznych studiów filozoficznohistorycznych UMCS w Lublinie, którzy w tym czasie uczęszczali na zajęcia
z dydaktyki historii, a także mieli za sobą przynajmniej praktykę asystencką i ciągłą
praktykę pedagogiczną w szkołach. Ich celem było udzielenie odpowiedzi na pytanie:
Jaki jest faktyczny wpływ praktyk odbywanych przez studentów w szkołach na ich
przygotowanie do zawodu nauczyciela? Uzyskane odpowiedzi pokazały także, jak
wygląda praktyczna strona edukacji historycznej w szkołach. Dokładny opis i wyniki
badań dostępne są w artykule: Z. Osiński, Szkolne praktyki pedagogiczne w oczach
studentów historii i MESFH (międzywydziałowych europeistycznych studiów filozoficznohistorycznych) oraz opiekuna praktyk z ramienia uczelni, [w:] Jakość kształcenia w szkole
wyższej. Nabywanie praktycznych umiejętności w kształceniu kierunkowym, B. Sitarska,
K. Jankowski, R. Droba (red.), Siedlce 2006, s. 179–190.
17
Mimo że nauczyciele w trakcie awansu zawodowego umieszczają w Internecie duże
ilości własnych pomysłów na lekcje, to jednak przykłady wykorzystania technologii
informacyjnej w edukacji historycznej są niezwykle rzadkie: Scenariusz lekcji historii
wspomaganej komputerowo „Państwo Kazimierza Wielkiego” – http://www.odn.
pila.pl/opracowanianauczycieli/gimnazja/olejnik/olejnik.htm; Konspekt lekcji
z wykorzystaniem komputera, „Polacy w walce o niepodległość i tożsamość narodową.
Walki narodowowyzwoleńcze Polaków w XIX w.” – http://www.profesor.pl/art_zip.
php?id_m=581; Scenariusz lekcji historii w klasie V z zastosowaniem komputera,
„Wśród greckich bogów” – http://www.profesor.pl/mat/na9/pokaz_material_tmp.
php?plik=na9/na9_n_fierek_040316_1.php&id_m=9814; „Przyczyny odkryć
geograficznych. Wielcy żeglarze odkrywcy” – praca z encyklopedią multimedialną
„Historia świata”, http://www.profesor.pl/art_zip.php?id_m=9753; „Cywilizacja

Franków (VI – IX wiek) –http://www.interklasa.pl/portal/index/dokumenty/
interklasa/frankowie.pdf?page=info&action=showdoc&oid=311294; Przykłady
praktycznych zastosowań prezentacji multimedialnych i Internetu w nauczaniu
historii regionalnej – http://www.oeiizk.edu.pl/historia/jeznach/multimedia.pdf.
Zajęcia komputerowe przeprowadzone na kółku historycznym – http://www.
profesor.pl/publikacja,11809, Scenariusze, Region-Kozla-zajecia-komputeroweprzeprowadzone-na-kolku-historycznym [wszystkie adresy z 12.04.2010].
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pewien schemat dydaktyczny. Polega on m.in. na wstawieniu komputerów
i elektronicznych źródeł wiedzy w tradycyjną strukturę lekcji, w miejsce
podręcznika lub zeszytu. Uczniowie wyszukują wtedy informacje potrzebne
do udzielenia odpowiedzi na nauczycielskie pytanie w encyklopedii lub
innym programie multimedialnym z wiedzą historyczną zamiast w tradycyjnym źródle wiedzy, jakim jest podręcznik drukowany. Ewentualnie
słuchają słów nauczyciela ilustrowanych komputerową prezentacją lub
piszą notatkę w edytorze tekstu zamiast w zeszycie. Problem polega na
tym, że uczniowie w dalszym ciągu mają do czynienia z gotowym materiałem i encyklopedycznym podejściem do wiedzy. W dalszym ciągu lekcja
ma charakter podający, a nie aktywizujący. Co prawda często stosowana
jest grupowa organizacja pracy, ale jest ona niewłaściwie zorganizowana
– grupa wykonuje proste zadanie wymagające znalezienia określonych
przez nauczyciela informacji w dostarczonym przez niego źródle wiedzy
w sytuacji, gdy takie samo zadanie może skuteczniej i szybciej wykonać
każdy uczeń samodzielnie.
Edukacja historyczna adekwatna do potrzeb XXI wieku powinna
uwzględniać następujące działania uczniów:
1. Tworzenie tematycznych bibliografii z wykorzystaniem katalogów
on-line18 oraz gotowych bibliografii internetowych19.
2. Wyszukiwanie informacji potrzebnych do rozwiązania problemu
w bibliotekach cyfrowych20, internetowych bazach danych21 i otwartych
zasobach edukacyjnych22.
Np. NUKAT - http://www.nukat.edu.pl/; KARO – http://karo.umk.pl/Karo/;
katalogi Biblioteki Narodowej – http://alpha.bn.org.pl/; katalogi bibliotek
wojewódzkich i uniwersyteckich.
19
Np. Bibliografia Historii Polskiej – http://www.bibliografia.ipn.gov.pl/; Bibliografia
historii Wielkopolski  – http://www.ptpn.poznan.pl/BHW/BHW_main.htm;
BazHum – http://www.polishhistory.pl/bazhum.html; Centralna Biblioteka
Wojskowa – http://www.cbw.pl/bazy.php?str=100; Bibliografia Historii Kościoła
– http://bazy.biblioteka.uksw.edu.pl/bhk.php; Polska Bibliografia Literacka – http://
pbl.ibl.poznan.pl/dostep/; bibliografie Biblioteki Narodowej – http://mak.bn.org.
pl/w10.htm; Bibliografia Estreichera – http://www.estreicher.uj.edu.pl/.
20
Np. Polska Biblioteka Internetowa – http://www.pbi.edu.pl/index.html; Federacja
Bibliotek Cyfrowych –http://fbc.pionier.net.pl/owoc; Biblioteka Wirtualna ICM
– http://vls.icm.edu.pl/; CEEOL –http://www.ceeol.com/; FeedBooks – http://
www.feedbooks.com/.
21
Np. World Digital Library – http://www.wdl.org/en/; Polish History – http://www.
polishhistory.pl/main.html; Videofact – http://www.videofact.com/polish.htm;
Wikiźródła – http://pl.wikisource.org/wiki/Strona_główna; Internetowe Muzeum
Solidarności – http://elfal.com/solidarnosc/index.html; Ibidem –http://www.
ibidem.com.pl/zrodla/; Fotohistoria – http://fotohistoria.pl/main.php; Smart
History –http://www.smarthistory.org/.
22
Np. Europeana  – http://www.europeana.eu/portal/; Otwarta Nauka – http://
18
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3. Wyszukiwanie informacji na dany temat z wykorzystaniem różnorodnych wyszukiwarek internetowych23. Porównywanie merytorycznej wartości
materiałów znalezionych za pomocą poszczególnych wyszukiwarek.
4. Sięganie po rozwiązania wzbudzające zainteresowanie młodych
ludzi, a jednocześnie rozwijające kreatywność, takie jak komputerowe gry
strategiczne24 i Web 2.025. Gry komputerowe, oczywiście nie wszystkie,
motywują do aktywności dzięki wzbudzeniu zaciekawienia, symulują
realne sytuacje i pozwalają wpływać na ich przebieg, generują nabywanie
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otwartanauka.pl/?dir; Otwórz Książkę – http://otworzksiazke.pl/; Wolne Podręczniki
– http://wiki.wolnepodreczniki.pl/Strona_główna; Curriki – http://www.curriki.
org/xwiki/bin/view/Main/WebHome; Merlot – http://www.merlot.org/merlot/
index.htm.
23
Ogólne: Google – http://www.google.pl/; Bing – http://www.bing.com/; Viewzi
– http://www.viewzi.com/; Wolfram – http://www52.wolframalpha.com/; Hakia
– http://www.hakia.com/; Googawho –http://www.googawho.com/searchawho.
php?; Specjalistyczne: Ambiently – http://ambiently.com/; Scirus –http://www.
scirus.com/; pdf Search Engine – http://www.pdf-search-engine.com/; Google
Scholar –http://scholar.google.pl/; Google Books – http://books.google.pl/;
SearchEdu – http://www.searchedu.com/; Internet Archive – http://www.archive.
org/index.php.
24
Komputerowa gra strategiczna jest to program służący jako jedno, bądź wieloosobowa
gra, gdzie wygrana zależy nie tylko od losu, ale przede wszystkim od strategii,
wiedzy i planowania. Takie gry mogą wymagać od użytkownika np. umiejętności
dowodzenia oddziałami wojska, pozyskiwania wiedzy na określony temat w celu
podjęcia decyzji lub zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa. Do gier strategicznych
należy grupa zwana RTS (Real Time Strategy – strategia czasu rzeczywistego),
w której uczestnicy wykonują działania w tym samym czasie, rywalizując ze sobą
o wygraną. Te gry są bardziej dynamiczne i efektowne. Wymagają zdecydowania,
szybkiego myślenia, umiejętności planowania, oraz przewidywania posunięć
przeciwnika. Definicja pochodzi z internetowej encyklopedii – Wikipedii – http://
pl.wikipedia.org/wiki/Komputerowa_gra_strategiczna.
25
Web 2.0 to określenie stron internetowych nowej generacji, stworzone w celu
odróżnienia ich od stron tradycyjnych (Web 1.0). Strony Web 2.0 charakteryzują
się generowaniem treści przez użytkowników, a nie tylko twórców i wykorzystaniem
interaktywnych technik programistycznych. Nazwa Web 2.0 rozpowszechniła
się w 2004 r., po serii konferencji na temat nowych technik internetowych
organizowanych przez firmy O’Reilly i MediaLive International. Celem twórców
Web 2.0 jest doprowadzenie do sytuacji, w której sieć WWW będzie dawała
użytkownikom jak największą możliwość interakcji i integracji. Jedną z cech Web 2.0
jest to, że środek ciężkości stron WWW zostaje przesunięty w kierunku użytkownika.
Autorzy stron przygotowują serwis, ale jądrem jego funkcjonowania są użytkownicy,
którzy dostarczają zawartość (np. zdjęcia, pliki wideo, linki do ciekawych stron
internetowych itp.) oraz tworzą społeczność użytkowników, która zaczyna ze sobą
współpracować i żyć „własnym życiem”. Od czasu rozpowszechnienia się Web 2.0
dużą popularnością zaczęły się cieszyć też serwisy internetowe działające w oparciu
o mechanizm wiki i blogi. Powyższa definicja Web 2.0 stworzona została przez
internautów w encyklopedii Wikipedia - http://pl.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
- będącej przykładem strony Web 2.0.
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doświadczeń i nawyków, uświadamiają, że bez określonego zasobu wiedzy
i umiejętności trudno odnieść sukces, a nawet umożliwiają nabywanie potrzebnej wiedzy i umiejętności26. Z kolei możliwości Web 2.0 pozwalają na
aktywne uczestniczenie w tworzeniu zasobów Internetu i uczenie się dzięki
pracy nad tymi zasobami. Przykładem może być opracowywanie haseł do
internetowej encyklopedii – Wikipedii27, tworzenie materiałów w Google
Earth28, tworzenie własnych zbiorów wiedzy na dowolny temat w formie
prezentacji umieszczonej w serwisie VoiceThread29 lub serwisu na takich
portalach jak Ning30 i Wikis in Education31; pisanie tematycznych blogów,
czyli zbiorów osobistych przemyśleń, uwag i polemik komentowanych
przez Internautów; tworzenie i udostępnianie zbiorów zdjęć i filmów cyfrowych; redagowanie tematycznych serwisów internetowych recenzowanych
przez użytkowników tych materiałów; gromadzenie linków do ciekawych
stron znajdujących się w Internecie i recenzowanie tych materiałów; uczestniczenie w tworzeniu odpowiedzi na pytania zadawane przez Internautów,
itp.32. Nauczyciel XXI wieku powinien umieć wykorzystać tkwiący w grach
strategicznych i Web 2.0 edukacyjny potencjał pozwalający na odejście
od uczenia się, że „coś jest lub miało miejsce”, czyli opisowego, na rzecz
uczenia się „jak to można rozwiązać”, czyli problemowego.
5. Opracowywanie informacji i wiedzy z wykorzystaniem internetowych narzędzi: generatora schematów i diagramów33, programu do
gromadzenia i selekcjonowania materiałów z Internetu34.

O edukacyjnej przydatności gier komputerowych przekonują nieliczne jeszcze,
ale wiarygodne publikacje: M. Bołtuć, P. Bołtuć, Inne spojrzenie na nauczanie
w oparciu o gry, „E-Mentor” 2004, nr 2 - http://www.e-mentor.edu.pl/
artykul_v2.php?numer=4&id=43 ; L. Margulis, Gry w wirtualnym środowisku
nauczania, „E-Mentor” 2005, nr 1 - http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_
v2.php?numer=8&id=124 ; H. Tuzun, Quest Atlantis – gra komputerowa, która
przekracza ramy komputera, „E-Mentor” 2004, nr 3 - http://www.e-mentor.edu.
pl/artykul_v2.php?numer=5&id=64 [adresy z 12.04.2010].
27
http://pl.wikipedia.org/wiki/ [dostęp: 12.04.2010].
28
http://earth.google.com/intl/pl/ [dostęp: 12.04.2010].
29
http://voicethread.com/#home [12.04.2010].
30
http://www.ning.com/ [dostęp: 12.04.2010].
31
http://wikisineducation.wetpaint.com/ [dostęp: 12.04.2020].
32
Więcej na ten temat w artykule: Z. Osiński, Perspektywy Web 2.0 a rozwój edukacji
historycznej, [w:] Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji
i dydaktyce historii, R. Prinke (red.), Poznań 2007.
33
http://www.drawanywhere.com/ [12.04.2010].
34
http://www.zotero.org/ [12.04.2010].
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6. Praca z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania i zasobów Internetu: WebQuest35, Mapy myśli36, Linii czasu37.
To są tylko przykłady działań, które w zależności od możliwości danej
szkoły mogą stać się elementami lekcji lub pracy domowej. Internet zawiera wiele materiałów, które podpowiadają nauczycielom, jak efektywnie
edukować w XXI wieku38, a także przykłady innowacji wdrożonych do
praktyki39. Na zakończenie warto wspomnieć o interesujących poglądach
głoszących, że rewolucją w edukacji XXI wieku będzie wprowadzenie do
nauki przyjemności, zabawy i poczucia przydatności, zamiast trudności,
które kojarzyły się z nią od wieków40. Także przed takim wyzwaniem stoi
edukacja historyczna.
dr hab. Zbigniew Osiński jest pracownikiem Wydziału
Humanistycznego UMCS w Lublinie. Zajmuje się historią
najnowszą, dydaktyką historii, edukacyjnym wykorzystaniem
technologii informacyjnej, elektronicznymi źródłami wiedzy
i informacji oraz zarządzaniem wiedzą w edukacji. Blog:
http://edukacja21wieku.blogspot.com/
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http://webquest.furgol.org/ [12.04.2010].
http://www.bubbl.us/, http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page,
http://mindomo.com/ [12.04.2010].
37
http://www.timetoast.com/ [12.04.2010].
38
Np. Scholaris - http://www.scholaris.pl/cms/index.php/; EduNews - http://www.
edunews.pl/index.php; Edukacja i Dialog - http://www.edukacjaidialog.edu.pl/;
Teacher Tube - http://www.teachertube.com/; Educause - http://www.educause.
edu/; EduBlog Awards - http://edublogawards.com/.
39
Np. Collegium Futurum - http://www.cf21.pl/pl/; Librus - http://www.spe.librus.
pl/; Bishop Carroll High School - http://www.bishopcarroll.ca/.
40
M. Prensky, The motivation of gameplay or, the real 21st century learning revolution.
„On The Horizon” 2002, nr 10(1), s. 5–11.
35
36
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Kto jest panem, a kto
niewolnikiem,
czyli humanista w świecie
współczesnych mediów
– Co się u Was o tym mówi?
– Jak to co? To, co się mówi w telewizji.
Zasłyszane 14 kwietnia 2010 r.
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„Stosunek inteligencji humanistycznej do współczesnych mediów
naznaczony jest osobliwą mieszaniną fascynacji i odrazy.” W ten oto sposób
mógłbym rozpocząć artykuł poświęcony relacjom między humanistyką
a dzisiejszą kulturą medialną. Mógłbym, gdybym pisał go kilkanaście
lat temu, mniej więcej w połowie lat 90. ubiegłego wieku, jeszcze przed
rozpoczęciem się na dobre ery Internetu i gier komputerowych, przed
upowszechnieniem się telewizji kablowej i satelitarnej z ich nieprzebraną
ofertą programową, przed ekspansją teleseriali i reklamowych spotów, przed
zalewem programów z gatunku talk-show czy reality-show, przed potopem
rozrywkowych spektakli w rodzaju „I ty możesz tańczyć”, „I ty możesz
śpiewać”, zwłaszcza jeśli „robisz to we dwoje”. Te wszystkie cuda masowej
komunikacji były wtedy jeszcze melodią odległej przyszłości. Przyszłość ta
okazała się wprawdzie nie tak bardzo odległa, ale trudno nie przyznać, że
żyliśmy wtedy w czasach, w których kompleks zjawisk składających się na
naszą kulturową codzienność był z pewnością łatwiejszy do ogarnięcia.
Od tego czasu wydarzyło się jednak sporo, więc swój artykuł muszę
rozpocząć zupełnie inaczej. Bo i stosunku współczesnej inteligencji humanistycznej do kultury masowej nie wyznacza już fascynacja, lecz raczej
bezradność; nie odraza, lecz bierność, na dodatek podszyta znudzeniem,
zza którego – co gorsza – wychyla się obojętna zgoda. Nie ulega kwestii:
obecność w naszej świadomości mitów, obrazów oraz ikon wypromowanych
przez masową kulturę współczesnych mediów wielokrotnie przekroczyła już
masę krytyczną. To, co w latach 60. XX wieku Herbert Marshall McLuhan
określił głośną metaforą „globalnej wioski”, dziś może się wydawać zjawi32
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skiem wręcz muzealnym. Wprawdzie „globalna wioska” nadal pozostała
„globalna”, ale na naszych oczach rozrosła się w wielkie miasto, ba, nawet
w labirynt ulic, placów i zaułków, wieżowców, biurowców i slumsów,
pasaży, podziemnych przejść i kanałów; słowem w to wszystko, co dwaj
hollywoodzcy bracia-reżyserzy – Larry i Andy Wachowski – nazwali proroczym mianem „matrix”.

Wielki Brat Kowalskiego
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Jeśli Czytelnik spodziewa się teraz „błyskawic i gromów”, „znaków
i archanielskich trąb” (jak pięknie powiada Poeta), jeśli oczekuje antymedialnych filipik, katastroficznych wizji czy apokaliptycznego tonu, spieszę
rozwiać te nadzieje. Zdaję sobie bowiem sprawę, że od „buntu mas”
(o którym pisał José Ortega y Gasset) nie ma już dziś odwrotu. Co więcej,
ja także czytałem eseje Zygmunta Baumana i dobrze pamiętam, że kultura
upodobnia się dziś coraz bardziej do „spółdzielni spożywców”, zaś uczestnicy wymiany duchowych dóbr w coraz większym stopniu przypominają
niezakorzenionych turystów-nomadów. Zresztą – czy tego chcę, czy nie
– muszę uczciwie przyznać, że każdy z nas stał się w dużej mierze produktem
umasowienia współczesnego życia. Byłoby zatem naiwnością lub zwykłą
hipokryzją udawanie, że te wszystkie sprawy dzieją się poza mną.
Jako świadomy (a nierzadko mimowolny) uczestnik komunikacji
masowej muszę też potwierdzić to, o czym i tak wiemy wszyscy. Otóż
w zdominowanym przez media świecie z pewnością da się żyć. Można
nawet prowadzić bardzo wygodną i przyjemną egzystencję, posiadając na
większość spraw słuszne (bo dyktowane przez media) poglądy i zgadzając
się na promowane przez Wielkiego Brata hierarchie wartości. Wystarczy
tylko poddać się wartkiemu nurtowi medialnych zdarzeń, wystarczy zaufać
medialnej interpretacji świata, wystarczy zgodzić się na uczestniczenie,
choćby bierne, w zbiorowych fascynacjach i fobiach – a nagroda będzie
wysoka. Za tę niewygórowaną cenę można wszak doświadczyć bardzo
cennych uczuć: zjednoczenia z ogromną wspólnotą ludzką, komfortu
współuczestnictwa w najistotniejszych wydarzeniach codzienności, poczucia się częścią elitarnych „środowisk opiniotwórczych”, iluzji życia „na
bieżąco” i „na topie”. To naprawdę niemało!
Wielokrotnie przekonywałem się – także w swej praktyce nauczyciela
akademickiego – o skuteczności odwoływania się do „wspólnego świata”
Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000 (por. zwłaszcza eseje:
O turystach i włóczęgach, czyli o bohaterach i ofiarach ponowoczesności oraz Kultura
jako spółdzielnia spożywców).

33

Marek Stanisz

Pespektywy kształcenia humanistycznego...

masowej kultury. To właśnie na tym obszarze najłatwiej dziś odnaleźć
niewysychające źródło powszechnie zrozumiałych metafor poznawczych,
wielkich opowieści oraz współczesnych mitów, zarówno indywidualnych,
jak i zbiorowych. Aby nie być gołosłownym, podam kilka konkretów
z własnego, uniwersyteckiego podwórka. Przykład reklamowego spotu
znacznie lepiej zilustruje zjawisko barokowego konceptyzmu niż lektura
długich rozpraw naukowych. Analiza przygód Jamesa Bonda skuteczniej
objaśni reguły kompozycji fabularnej niż wielogodzinny namysł nad zawiłą strukturą Lalki Bolesława Prusa. Dylematy Brzyduli czy Dra House’a
prędzej przyczynią się do zrozumienia psychologii postaci niż 7 opasłych
tomów Marcela Prousta. Nie mówiąc już o tym, że ukraiński piłkarz Andrij
Szewczenko okaże się postacią o wiele lepiej znaną niż jego XIX-wieczny
rodak Taras, a sympatię dla naszych Południowych Sąsiadów skuteczniej
pobudzi Jożin z Bażin, aniżeli Hašek, Havel i Smetana razem wzięci…
O tych prawidłowościach przekonywałem się niejednokrotnie – inna
sprawa, że najpierw z poczuciem naiwnego triumfu (że jednak rozumiem
psychikę współczesnej młodzieży, że jednak jestem na czasie i w ogóle
– mimo nieuchronnie wydłużającej się metryki – jestem „prawie jak oni”),
z biegiem czasu jednak coraz częściej z rosnącym poczuciem dezorientacji, dyskomfortu, a nawet frustracji. Dlaczego? Bo przecież w tym języku
nie sposób wyrazić wszystkiego. Bo ów model komunikacji jest, niestety,
zupełnie niewrażliwy na niuanse i ślepy na wartości, które uważam za najważniejsze. Bo przytoczone przeze mnie przykłady są wprawdzie skuteczne,
ale tłumaczą skomplikowane problemy tylko z grubsza i w ogromnym
uproszczeniu. Bo ciasne granice tego języka – by sparafrazować głośną formułę Ludwika Wittgensteina – oznaczają równie ciasne granice tego świata.
Bo zyskując poczucie (a może złudzenie?) porozumienia z rozmówcami,
wraz z nimi tracę z pola widzenia coś jeszcze istotniejszego: autentyczną
satysfakcję z rozważania spraw nieoczywistych, krzepiące doświadczenie
obcowania z czymś niecodziennym i niezwykłym, świadomość bogactwa
i różnorodności świata, poczucie głębi nieznanych wcześniej problemów,
przekonanie o wartości wysiłku wkładanego w poznanie intelektualne,
świadomość duchowego rozwoju.
Tracę więc całkiem sporo. A że w tej stracie nie jestem odosobniony,
postaram się dowieść na przykładzie jednego dnia z życia statystycznego
inteligenta, odbiorcy kultury masowej.
Ów jegomość – nazwijmy go „panem Kowalskim” – rozpocznie swój
dzień od włączenia radia, w którym obok wiadomości dnia, na które czeka,
wysłucha kilkudziesięciu niechcianych reklam. Wiadomości będą ważne
i nieważne, zwykle z przewagą tych ostatnich. Te ważne z pewnością jednak
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nie będą krzepiące (wojny wszak toczą się ciągle, cały świat – również nasza
ojczyzna – aż kłębi się od nierozwiązywalnych problemów społecznych, tragicznych katastrof i niszczących klęsk żywiołowych, a straszne nieszczęścia
spotykają ludzi w różnych zakątkach globu), ale słuszny gniew i przerażenie
Kowalskiego szybko się ulotni, wraz z karnawałową muzyką najnowszego
przeboju – jednego, drugiego, a potem następnych.
Jadąc do pracy samochodem, autobusem lub tramwajem, Kowalski
wysłucha jakiejś gorącej debaty przedstawicieli partii rządzącej i opozycji,
lecz uczyni to bez wypieków na twarzy. Będzie to raczej obojętne (no, może
nieco podszyte złością) uczestnictwo w codziennym rytuale politycznego
przeciągania liny: dyskutanci, którzy zawsze wzbudzali jego sympatię, i tym
razem będą „mówić mądrze”, ci drudzy znów zachowają się jak ograniczeni,
złośliwi głupcy. Wszystko jednak zakończy się tak, jak zwykle: aprobatą dla
swoich i krótkotrwałym oburzeniem na przeciwników, po czym niechybnie
przyjdzie czas na pogodę, sport i… wzruszenie ramion.
Nasz Kowalski jest dobrym pracownikiem, więc podczas krótkiej
przerwy w obowiązkach służbowych zdąży przejrzeć wiadomości w Internecie, by z poczuciem rozczarowania przekonać się, że już to wszystko
gdzieś czytał lub słyszał, albo też przeczyta względnie usłyszy w wieczornych
wiadomościach, na zakończenie pracowitego dnia.
Nasz Kowalski jest prawdziwym inteligentem, więc w drodze do
domu kupi gazetę i z uwagą przeglądnie ją w trakcie poobiedniej sjesty. Do
znanych już wiadomości dołoży w ten sposób kilka całkiem przenikliwych
komentarzy, po czym z pewnym zdziwieniem przeczyta o nowej płycie
rodzimego celebryty („kto by pomyślał, wydawało mi się, że to aktor”
– przez ułamek sekundy przemknie mu tylko przez głowę), zapozna się
z inteligentną recenzją nowej powieści, właśnie bijącej rekordy popularności („już nie muszę czytać tych 400 stron”, odetchnie z ulgą), wpadnie
mu też w oko top-lista dziesięciu najlepiej sprzedających się książek, a na
niej: porady wziętego specjalisty, jak osiągnąć szczęście w trudnej sztuce
życia, podręczniki o skutecznej diecie i sztuce prawdziwej miłości; obok
tego kilka nieznanych tytułów równie nieznanych autorów oraz – tym
razem całkiem znajomi – dyżurni wieszczowie naszej teraźniejszości: Paulo
Coehlo i Dan Brown, między którymi zabłąka się też najnowszy tomik
noblistki Szymborskiej.
Z lekkim poczuciem oszołomienia – no bo „jakiż ten świat bogaty”
i „kto temu wszystkiemu da radę”! – nasz Kowalski dobrnie do bezpiecznego
portu programów telewizyjnych. Tu czeka go jakże zasłużony i oczekiwany
azyl pewności. Pewność ta przybierze postać minirecenzji: złożonych z jednej, dwóch lub trzech gwiazdek; akuratnych, dyskretnych i arcypomocnych
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podpowiedzi, co obejrzeć „koniecznie”, co tylko „fakultatywnie”, a co
„można sobie darować”.
Jeśli ów Kowalski jest ambitny i nieobce są mu „wyższe potrzeby”,
pewnie pójdzie za głosem rozsądku i własnych aspiracji, by znaleźć chwilę
czasu na obejrzenie ambitnego programu, choćby w TVP Kultura. Gdyby
jednak ów program okazał się nudny – albo gdyby nasz Kowalski miał
kłopoty z bólem głowy – z pewnością zmieni kanał i z równym przekonaniem będzie się przyglądał filmowi o życiu mrówek nadawanym w Animal
Planet. I tylko strach pomyśleć, co by się stało, gdyby pomylił przycisk
pilota! Wtedy trafi na fragment telenoweli o jakimś fantastycznym kraju,
w którym wszyscy są piękni, młodzi, zdrowi i bogaci, gdzie wszystko wolno
i wszystko uchodzi, mimo że już po kilku minutach życie w tej serialowej
ojczyźnie wydać się może powtarzalnym schematem tych samych intryg
i sporów – o miłości, zdradzie, karierze i dominacji. Zlepkiem takich
samych rozmów pozbawionych prawdziwego dialogu, jałowych spotkań,
w których międzyludzka komunikacja tylko udaje samą siebie, zbiorem
wysilonych fabuł, gdzie troska o prawdopodobieństwo okaże się towarem
równie zbędnym jak Iliada sprzedawana wraz z proszkiem do prania.
Więc znowu to samo. Niby dzień jak co dzień, ale statystyczny Kowalski, obcując z różnorodnymi produktami kultury medialnej, zawsze
„dostosowanymi do potrzeb odbiorcy”, położy się spać dokładnie taki
sam, jaki się obudził – wypełniony po same brzegi natłokiem wiadomości,
zakneblowany medialnym kiczem, rozgrzeszony słusznym oburzeniem
sympatycznego dziennikarza (kategorycznie potępiającego „łamanie praw
ludzkich i ucisk”, jak pisał kiedyś Stanisław Barańczak), przelotnie olśniony
efektowną ripostą zasłyszaną w porannej audycji, ogólnie jednak – bez
nowych myśli, bez niepokojów, bez problemów i bez wiary, że przecież
mogłoby być inaczej.

Pan czy niewolnik?
Pisząc to wszystko, z pewnością upraszczam, daję się ponieść fantazji
i w ogóle nie umiem zapanować nad rwącym się z uwięzi felietonowym
pegazem. Nie wspomniałem przecież o tym, że i w telewizji nadawane są
dobre filmy, ani się nie zająknąłem, że i w radiu można usłyszeć mądrą
audycję lub doskonałą muzykę, stronniczo przymknąłem oko na fakt, że
wielu z nas czyta ambitne tygodniki i nie wszyscy stronią od wartościowych
książek. Ukryłem także informację, że przysłowiowy Kowalski co najmniej
kilka razy na dzień miewa szlachetne porywy serca i niemałe ambicje intelektualne, więc nie traci czasu wyłącznie na głupstwa. Powinienem też
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pamiętać, że masowość kultury wcale nie musi oznaczać jej słabości, zrozumiałość nie zawsze sprzeciwia się mądrości, skuteczność – głębi, a głupstwo
i rozgłos nie zawsze idą ze sobą w parze. Mógłbym jeszcze dodać, że taka
kultura pewnie nie miałaby racji bytu, gdyby nie milczące przyzwolenie
nas samych, jej wiernych odbiorców. Wreszcie: nie wolno mi się wypierać,
że ów statystyczny Kowalski ma coś z Marka Stanisza…
Tak, to święta prawda. Pogląd, jakoby bez wartości było wszystko, co
oferuje kultura masowa, jest oczywistym uproszczeniem. A już zwykłym
mydleniem oczu byłoby przekonywanie, że możliwe jest nadejście czasów,
gdy każdy, ledwie wstanie z łóżka, pogrąży się w lekturze Miłosza lub
zapomni o świecie przy muzyce Brahmsa, a po pracy popędzi do galerii
malarstwa współczesnego. Nie rwijmy zatem szat na darmo: musimy się
pogodzić z faktem, że epoka, w której powszechnie zapanuje kultura elitarna, propagująca nieskażone wartości intelektualne, estetyczne i etyczne,
raczej nigdy nie nadejdzie.
Pytanie tylko, czy właśnie w tym tkwi problem. Proponuję więc
odłożyć na bok krytykę bylejakości kultury propagowanej przez media
wraz z naiwną wiarą w nadejście utopii – że tak to ujmę – masowej elitarności. Zdobywanie przez Wielkiego Brata coraz silniejszej pozycji i tak
się dokonuje, nawet bez naszego udziału i mimo naszych obiekcji. Skoro
zaś nie mamy wielkiego wpływu na to, czym karmi nas Wirtualny Świat,
może powinniśmy się skupić nie na efektownych, choć bezskutecznych
protestach, lecz na zrozumieniu właściwych mu zasad komunikowania się,
na regułach masowego oddziaływania, wreszcie – na mentalności widzów
biorących udział w codziennym, medialnym rytuale. Zastanówmy się więc,
jak ta kultura na nas wpływa i według jakich reguł działa, jakie wartości
szerzy i do czego nas wychowuje.
W świecie kultury i komunikacji masowej, który właśnie próbuję
opisać, jest bowiem coś znacznie gorszego niż brak wartości estetycznych,
coś bardziej niepokojącego niż jałowość kiczu. Mam na myśli permanentną
wszechobecność kultury mediów, jej zaborczą ekspansywność, jej ambicję
wciśnięcia się w każdy zakamarek naszego życia, poddania gotowej recepty
na wszystko, zapewnienia komfortu spokojnej konsumpcji bez względu
na sytuację, uwolnienia nas za pomocą „pogody i sportu” (to znów cytat
z Barańczaka) od codziennych dylematów intelektualnych i etycznych.
Wydaje mi się, że obcowanie z taką kulturą – wszędobylską, hałaśliwą
i wścibską – niepostrzeżenie wsącza w nas truciznę oportunizmu i bierności,
wykształcając w każdym z nas mentalność masowego odbiorcy.
Do takiego ujęcia zainspirowała mnie książka Przemysława Czaplińskiego Efekt
bierności. Literatura w czasie normalnym, Kraków 2004.
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Ta właśnie mentalność wydaje mi się największym zagrożeniem. Oto
bowiem na naszych oczach i za naszą milczącą zgodą trwa w najlepsze proces
medialnej pedagogiki. Polega on na przyuczaniu każdego z nas do zachowań
zaprojektowanych przez specjalistów od reklamy, na wytwarzaniu jak największej przyległości między ofertą medialnych produktów a oczekiwaniami
odbiorców, wreszcie na przekonywaniu, że intelektualna, etyczna i estetyczna
bylejakość stanowi warunek sine qua non pluralistycznego społeczeństwa.
Wychowywanie masowego odbiorcy, wyposażanie go w odpowiednie odruchy i resentymenty wcale nie odbywa się na siłę. Wątpię też, by stanowiło świadomą taktykę jakiejś tajemniczej grupy trzymającej władzę. Podyktowane jest ono
raczej przez trywialną pragmatykę zbiorowej komunikacji, podpowiadane przez
wybitnych specjalistów od sprzedaży medialnych produktów, sugerowane przez
uczciwie pracujących fachowców „od pijaru”, żywiących słuszne przekonanie, że
do naszych głów najskuteczniej przeniknie to, co lekkie, łatwe i przyjemne.

Co z tą kulturą?
Pespektywy kształcenia humanistycznego...

Rzecz w tym, iż efektem tej przewrotnej pedagogiki jest dominacja
specyficznego modelu kultury, ufundowanego na bardzo kontrowersyjnych
wartościach. Ów model uznajemy wprawdzie za zło konieczne, ale po cichu
zgadzamy się, że i tak nie ma innej możliwości wyboru. A stąd już tylko krok
do przyznania, że to właśnie ta kultura ma wyłączny patent na budowanie
naszej codzienności, że do niej należy przyszłość i „rząd dusz”.
Kultury tej nie chcę po prostu utożsamiać z kulturą masową, choć
jest ona niewątpliwie współtworzona przez świat globalnych mediów, a jej
wytworem są masowe zachowania konsumenckie. Wolę jednak mówić
o kulturze łatwych wartości i łatwego kontaktu, kulturze upraszczającej
świat i wytwarzającej w nas potrzebę jego upraszczania. Kultura, którą
mam na myśli, kieruje się więc kilkoma zasadami. Oto one:
1. Kultura łatwa uwalnia nas od problemów, daje proste recepty na
życie i wzmacnia poczucie oczywistości otaczającego nas świata. Jej królestwem jest ludyczność, wygodna wszechwiedza i krótka pamięć. Obce
jest jej Sokratejskie przekonanie, że prawdziwa mądrość zaczyna się od
świadomości bezmiaru własnej niewiedzy.
2. Kultura łatwa przyucza do bierności i obojętności wobec otaczającego
świata, gdyż zapewnia komfort bycia widzem i pozwala oglądać świat z bezpiecz
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Przenikliwie wyraził tę myśl Zygmunt Bauman: „Życie konsumenta charakteryzuje się
tym, że trzeba się szybko uczyć i błyskawicznie zapominać. Zapominanie jest równie
istotne jak uczenie się, a może nawet od niego ważniejsze.” Z. Bauman, Szanse etyki
w zglobalizowanym świecie, przekł. J. Konieczny, Kraków 2007, s. 167.
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nej odległości. Owszem, podaje mnóstwo informacji, wręcz je kumuluje, ale jednocześnie uczy reguł „gry w pozorne zatroskanie”, troskliwie chroniąc nas przed
zbyt poważnym przejęciem się autentycznymi problemami dnia codziennego
i konkretnych ludzi. Wbrew pozorom, ten kompleks emocji zapewnia komfort
życia, bo uwalnia od balastu współodpowiedzialności za sprawy nam bliskie.
3. Kultura łatwa daje wygodne poczucie współuczestnictwa w najważniejszych wydarzeniach dnia codziennego, a zarazem pozbawia złudzeń, że
mamy wpływ na otaczający nas świat. Wszystko bowiem, co ważne, dzieje
się za nieprzekraczalną granicą szklanego ekranu.
4. Kultura łatwa ma charakter kompensacyjny i terapeutyczny: oferuje
poczucie dostępu do tego, co nieosiągalne w powszedniej rzeczywistości
i uwalnia od poczucia winy za własne braki. Chce zbawić – zabawiając.
Zaprasza w krainę kiczu, oferuje idyllę pulp-fiction. W zamian za to tabuizuje cierpienie oraz lekceważy duchowy wysiłek.
5. Kultura łatwa ma jeszcze jedną cechę: wytwarza ona taki model
odbioru, który wzmacnia wrażenie jednolitości i pełnej poznawalności
świata. Wymianę myśli, rozmowę tekstów i dialog postaw sprowadza do
serii równoległych i równoważnych monologów. Ze względu na równoczesność wielu przekazów unieważnia poczucie hierarchii spraw istotnych
i mniej ważnych, głębokich i płytkich.
Na opisane zjawiska przekonująco wskazywał Przemysław Czapliński.
Ten wybitny literaturoznawca i przenikliwy krytyk współczesnej kultury
odnosił wprawdzie swoje uwagi głównie do pewnego typu książek literackich – ale wydaje się, że jego koncepcje można zastosować do obszaru
całej kultury podlegającej regułom masowej komunikacji. Naszkicowane
wyżej tendencje – to słowa Czaplińskiego –
[…] powielają stereotypowe uprzedzenia społeczne, stabilizując tym samym istniejące podziały i przekonując czytelników, że ich wiedza na temat świata – czerpana
z gazet i wiadomości telewizyjnych – jest adekwatna. Co więcej – a może nawet: co
gorsza – książki te nakłaniają nas do rezygnacji z aktywności w sferze publicznej.
Przekonują bowiem, że jest ona albo odległa od władzy, przeto bezsilna, albo z władzą
powiązana, więc brudna. W ten sposób literatura, podobnie jak gazeta czy wiadomości telewizyjne, w sposób niewidoczny, acz skuteczny, wsącza bierność w nasze
zachowania. Tego rodzaju […] „kapilaryzacja bierności” prowadzi bowiem nie tylko
do rezygnacji z bycia obywatelem, lecz także służy traktowaniu własnej codzienności
jako obszaru niewinności.

P. Czapliński, op. cit., s. 190-193.
Ibidem, s. 92, 131, 149, 152.

Ibidem, s. 17.

Ibidem, s. 192.

Ibidem, s. 182.
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Po czym zatem poznać kulturę wartościową? To, po pierwsze, taka kultura, która nie utraciła „zmysłu rzeczywistości” i nie zapomniała, że świat,
który nas otacza, nie tylko istnieje naprawdę, ale jest też naszym zadaniem.
Dawno temu Arystoteles powiadał, że sztuka winna naśladować otaczającą
rzeczywistość. Rzesze jego wielkich następców i kontynuatorów udowadniały,
że wierność światu (widzialnemu i niewidzialnemu, światu rzeczy i myśli)
daje sztuce osobliwą siłę tłumaczenia zawiłości naszej egzystencji. Tę prostą,
fundamentalną prawdę i powinność należy stale przypominać.
Po drugie, kultura wymagająca musi niepokoić i „sprawiać kłopot”10,
nie pozostawia obojętnym na ludzką krzywdę i niesprawiedliwość, nie
proponuje „łatwych rekreacji” (jak niegdyś pisał Norwid) i nie nadużywa
środków znieczulających. Zamiast tego – podkreśla wartość duchowego
rozwoju, konfrontuje z autentycznymi problemami współczesnego świata
i nie zapomina o konkretnych ludziach.
Kultura wartościowa to, po trzecie, kultura zaangażowana, pobudzająca w równym stopniu do refleksji co do działania. Tworzą ją zaś nie tylko
twórcy, ale także jej dojrzali odbiorcy – swym aktywnym współuczestnictwem, swym staraniem, by wyzwalać różne zdarzenia medialne z utartych
schematów komunikacji masowej, by nadawać im jednostkowy sens.
Jeszcze raz oddam głos Przemysławowi Czaplińskiemu. W książce Efekt
bierności pytał on, „na czym polega rola literatury w sferze publicznej”. Na
to pytanie odpowiadał w następujący sposób:
Na zachęcaniu do samodzielnego uczestnictwa w tej sferze. Zachęta owa dokonuje się dzięki
temu, że sztuka potrafi pisać i czytać świat ze zmiennej perspektywy, przeciwstawiając się
w ten sposób dążeniu do znieruchomienia cechującemu każdą politykę. Kwestionując niezmienność, wchodząc w paradę regułom raz ustalonym, literatura zaczyna – nie bez szans na
zwycięstwo – prowadzić grę z wielką polityką. Stawką gry nie jest oczywiście obalanie rządów
i ustrojów, lecz uświadamianie, że życie każdego z nas wplątane jest w reguły rządzenia.11

Być może wszystko, co dotąd napisałem, da się streścić w jednym
zdaniu. Brzmiałoby ono tak: Prawdziwa kultura jest wartością, która wymaga stałego wysiłku, zaś świadome uczestnictwo w niej nie może pomijać
refleksji nad zasadami i wartościami, które określają jej kształt.

Starsza siostra Wielkiego Brata
Czas na ostatni punkt moich rozważań, czyli namysł nad rolą polskiej
szkoły w procesie współtworzenia kultury wartościowej. Nie ulega kwestii,
Odwołuję się do formuły Isaiaha Berlina, przedstawionej w książce Zmysł rzeczywistości.
Studia z historii idei, red. H. Hardy, przeł. M. Filipczuk, Poznań 2002.
10
P. Czapliński, op. cit., s. 17.
11
Ibidem, s. 185.


40

Kto jest panem, a kto niewolnikiem...

Pespektywy kształcenia humanistycznego...

że misja tej instytucji może być bardzo istotna. Szkopuł w tym, że wcale
nie jestem pewien, po czyjej stronie się opowiada.
Z jednej strony szkoła winna uczyć odróżniania kultury trudnej od
łatwej, wartościowej od mniej wartościowej; winna wyposażać uczniów
w rzetelną wiedzę o świecie i człowieku, uczyć reguł współżycia międzyludzkiego, otwierać na różnorodność i uwrażliwiać na drugiego człowieka,
wychowywać do odpowiedzialnego korzystania z przebogatego dziedzictwa,
a zarazem kształcić kreatywność. Tę szlachetną misję polska szkoła na
pewno stara się wypełniać.
Z drugiej strony jednak – nie może tego realizować w pełni skutecznie, skoro królują w niej: oportunistyczny proceder uczenia „pod testy”,
milcząca zgoda na wyręczanie się przez uczniów powszechnie dostępnymi
gotowcami, sprzeczność między nauczaniem „otwartym”, a „zamkniętym”
sposobem egzekwowania wiadomości, ewidentny konflikt między dostępnością i wszechobecnością informacji, a pleniącym się wśród uczniów
lękiem przed twórczym z nich korzystaniem, deklarowana otwartość i tolerancyjność szkoły, a zarazem funkcjonowanie w niej subkultur, gett kulturowych oraz enklaw przemocy, wreszcie – utrzymujący się brak zaufania
młodzieży (a także części nauczycieli) do aktywności publicznej. Trudno też
nie ubolewać nad faktem, że starania wielu nauczycieli-entuzjastów próbuje się unieszkodliwić zaszufladkowaniem ich do grupy niepoprawnych
idealistów, „nie zdających sobie sprawy”, że „tak naprawdę” o wszystkim
„decydują pieniądze”.
Tymczasem zadaniem szkoły winno być wzmacnianie tych tendencji,
które uczą rozumienia bogactwa i różnorodności świata, a zarazem ukazują
wagę kształtowania tożsamości indywidualnej i zbiorowej. W tej mierze
można uczynić wiele różnych rzeczy, wielkich i małych. Mam na myśli
– chociażby – odwoływanie się do niecodziennych kompetencji medialnych
części naszych uczniów, pracę nad uatrakcyjnianiem i unowocześnianiem
procesu edukacji, kształcenie umiejętności poruszania się w świecie mediów, rozumienia go oraz krytycznej oceny. Problemu mediów z pewnością
nie należy w szkole unikać, nie należy go bagatelizować, a tym bardziej
– demonizować. Z drugiej strony – można zrobić coś zgoła przeciwnego:
począwszy od organizowania „dni bez empeczwórki” i konkursów czytania
(tak, czytania, najlepiej książek!), poprzez naukę świadomej rezygnacji
z nadmiaru medialnych bodźców i rozwijanie nawyków sportowych (to coraz większy problem młodzieży!), kształcenie potrzeby pomocy innym oraz
pochylania się nad indywidualnym przypadkiem życiowym, przyuczanie
do trudnej sztuki dialogu i rozmowy opartej na empatii, aż po formowanie
świadomych postaw obywatelskich i patriotycznych. Wszystko jednak
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– w duchu życzliwej podejrzliwości, a nawet nieufności, wobec tego, co ze
sobą niosą coraz to nowe możliwości techniczne naszego „tu i teraz”.
Największym atutem szkoły wydaje mi się bowiem jej… tradycjonalizm. Szkoła to ciągle jedno z tych miejsc, w którym toczy się prawdziwe,
niewirtualne życie, a zwykli ludzie wchodzą ze sobą w autentyczne relacje
społeczne. To z definicji królestwo przyjaznego autorytetu, szacunku dla
wartości oraz codziennego wysiłku. Właśnie dzięki temu szkoła ciągle może
pomagać swym wychowankom w odkrywaniu ludzkiego wymiaru życia
i uczyć międzyludzkiej solidarności, ciągle jest w stanie uczestniczyć w procesie budowania szacunku dla wartości zbiorowych, ciągle potrafi kształcić
„zmysł rzeczywistości”, uświadamiać wspólnotę losu, myśli i przeżyć, które
są udziałem każdego z nas. To jej ogromna szansa i wielki obowiązek. Bądź
co bądź, jest przecież znacznie starszą siostrą Wielkiego Brata…

Pespektywy kształcenia humanistycznego...

Marek Stanisz – dr hab. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Autor książek „Wczesnoromantyczne spory o poezję” (Kraków
1998), „Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee
programowe, gry z czytelnikiem” (Kraków 2007). Publikował
w „Arcanach”, „Tekstach Drugich”, „Studiach Norwidianach”,
„Zeszytach Szkolnych” oraz pracach zbiorowych.
Od 2008 r. dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
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Opinia, że żyjemy w czasach ciągłego kryzysu, zdążyła się już „zleksykalizować”. Spowszedniała i uległa banalizacji. W życiu zawodowym
i naszych codziennych nawykowych czynnościach nie posiada właściwie
żadnego pragmatycznego odniesienia. Wydaje się być z tego punktu
widzenia zupełnie neutralna, ba – jałowa. Zagospodarowywanie kryzysu
odbywa się w innych rejonach. Ma charakter bardziej teoretyczny, akademicki. Sam fakt, mam na myśli radykalne przewartościowanie wielu
wartości humanistycznych, odbywa się nieustannie, lecz ma charakter
bezrefleksyjny. Przyjmujemy ów fakt w zasadzie jako oczywistość, gdyż
jego skutki – odroczone w czasie – dają znać o sobie w postaci punktowej,
a nie procesualnej. Tempo naszego życia, jego wielokanałowość, sprawiają,
iż postrzegamy efekty pewnych procesów w układzie przestrzennym, ale
nie linearnym. Widzimy więc galaktykę punktów-skutków, nie możemy
zaś zobaczyć linii pola sił, które te skutki wywołały.
Wiadomość o kryzysie w codziennej krzątaninie wydaje się być mocno
przesadzona, wszak wszystko wskazuje na proces dokładnie odwrotny:
narastanie przesytu i uczucia nadmiaru. Również w sferze dziania się
opowieści humanistycznej.
Owo zjawisko wydaje się być także znamieniem kryzysu. Wielość
znakomitych czasami teorii humanistycznych nie jest dostatecznie artykułowana, dotyczy zbyt wąskich kręgów, nielicznych specjalistów i pasjonatów
amatorów. Od specjalizacji nie ma ucieczki, warto się jednak zastanowić,
w jaki sposób odbywa się proces wymiany i przetwarzania istotnych kulturowo idei w relacjach między najważniejszymi instytucjami systemu.
Jeden z ubiegłorocznych numerów „Znaku” przynosi dyskusję zatytułowaną w sposób dramatyczny: Bankructwo humanistyki?. Punktem
Por.: „Znak” 2009, nr 10.
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wyjścia jest artykuł Johna M. Ellisa pt. Literatura utracona. Programy społeczne
a rozkład humanistyki. Autor wydaje się nie mieć złudzeń. Twierdzi, że obszar
tradycyjnie rozumianej refleksji nad literaturą ulega wyparciu na rzecz ujęć
pragmatycznych, wulgaryzujących przekaz i zawężających horyzont poznawczy,
aksjologiczny i estetyczny wielkich dzieł literackich. Czytamy:
Wiele osób za główny cel krytyki literackiej uznaje dziś aktywizm społeczny, w dodatku w bardzo konkretnym wydaniu: kwestią pierwszorzędną we wszystkich tekstach
literackich jest kwestia ucisku ze względu na rasę, gender i klasę. Zwolennicy tej teorii
samą koncepcję kanonu wielkich dzieł uważają za ideę elitarystyczną, kwestionują
nawet to, że powinno się utrzymać rozróżnienie literatury i innych rodzajów pisemnej
wypowiedzi; przecież to również jest przykład elitaryzmu.

Pespektywy kształcenia humanistycznego...

Autor dodaje, że w owym ujęciu, ponurym ujęciu, podstawowym
motorem ludzkiej motywacji jest władza. Inne wartości, ważne z punktu
widzenia humanizmu, takie jak: miłość, lojalność, przyjaźń, sukces, ciekawość intelektualna, są świadomie spychane na dalszy plan.
Dodajmy przekornie: może to i dobrze, że nie wszystko jest komunikowane szczegółowo i dokładnie? Lepiej będzie, gdy mody wątpliwe
intelektualnie zostaną tam, gdzie powstały, a obszar propedeutyki literatury
ocali wszystko to, co kulturowo istotne i bogate? Wszak kosmos różnych
poetyk służy często nie tyle odsłanianiu bogactwa dzieła jako takiego, lecz
komplikacji prezentowanego modelu teoretycznego.
To jednak niebezpieczna pokusa. Dyskusja o potrzebie teorii nie dotyczy tylko literatury, a wiąże się z pytaniem o adekwatność. Trudno w tym
przypadku mówić o postępie, warto – o rozwoju. Rozwój staje się tu nie
tyle linearnym nawarstwianiem się dóbr duchowych, co wielokierunkowym
ustanawianiem sensów z użyciem charakterystycznych dla danego czasu
narzędzi teoretycznych. Komplikowanie opowieści jest cechą endemiczną
owego obszaru i wielką szansą. Historia zaś dziejów teorii literatury staje
się poniekąd streszczeniem opowieści o przygodach całego projektu pod
nazwą humanistyka.
Co istotnego wydarzyło się w humanistyce na przełomie wieków?
Powstały na ten temat całe biblioteki. Przełom nastąpił w latach 60.
ubiegłego wieku. Miał charakter bardzo dynamiczny, zagroził w sposób
zasadniczy dotychczasowemu paradygmatowi uprawiania teorii literatury.
Anna Burzyńska nie zawahała się nazwać charakteru owych zmian – trwają
one zresztą do dziś – „anty-teorią literatury”.
Ibidem, s. 18-43.
Ibidem, s. 21.

Ibidem.

A. Burzyńska, Anty-teoria literatury, Kraków 2006.
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Andrzej Waligórski napisał swego czasu: „Polonista to nie zawód, lecz
hobby,/Polonistą być – nie życzę nikomu”. Można się zastanawiać, co ów
„satyryk, błazen i ladaco” miał na myśli, ale jedno nie ulega wątpliwości:
zakres zmian, które zaszły w „sylabusie” kompetencji polonistycznych
chociażby od czasu ukazania się wiersza, jest olbrzymi. Trudno na pewno
mówić już teraz o hobby, należy ciągle o – wszechstronnym doskonaleniu. Warto przy tej okazji przypomnieć modele postaw pedagogicznych
zaproponowane przez Stanisława Bortnowskiego. W Przewodniku po
sztuce uczenia literatury autor tworzy portrety polonisty „rzemieślnika”,
„erudyty”, „artysty”, „moralisty”, „buntownika”. Dodaje do tego jeszcze
„kompleks Siłaczki”. Każdy z portretów – pewnie także ku uwydatnieniu
różnic między nimi – ma swoje dystynkcje, które pokazują różnice charakterologiczne i odmienności nauczycielskich temperamentów.
Kim jest dzisiejszy polonista jako określony przez literę prawa (Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół) podmiot działań prawnych? Jest kimś istotnie różniącym
się od swego kolegi sprzed kilku lat; jest kimś istotnie różniącym się od
siebie samego: polonisty uczącego przez określony czas w określonym typie
szkoły. To zmiana poważna; na tyle poważna, że wymaga nie byle jakiego
namysłu. Tworzy bowiem tak naprawdę nowy model zawodowy polonisty,
nowy rodzaj profesjonalizmu. To, co jeszcze do niedawna stanowiło zestaw
wymogów merytorycznie ważnych, ale jednak traktowanych nieco marginalnie, dziś wchodzi w główny nurt zawodowych kompetencji.
Co nowego znalazło się więc w polonistycznym mainstreamie? Pozornie niewiele, ale są to naprawdę tylko pozory. Gdy weźmiemy pod
uwagę zakres proponowanych zmian, okaże się, że rola polonisty uległa
dramatycznemu skomplikowaniu. Podstawa programowa wprowadza
do metodycznego zasobnika wymóg czytania „tekstu kultury”. Wymóg
elementarny, ale gdy weźmiemy pod uwagę fakt, iż już na tym poziomie
„czytanie” owego tekstu napotyka na przeszkodę w postaci kryzysu czytania
jako zjawiska endemicznego w społeczeństwie kultury wizualnej, a mocno
S. Bortnowski, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, rozdział O osobowości i wzorcu
polonisty, Warszawa (b.d.), s. 11–42.

Tekst kultury jest to każdy wytwór kultury stanowiący całość, uporządkowany
według określonych reguł, np. tekst literacki, obraz, film, podlegający odczytaniu
i interpretacji. Są to także wszelkie działania artystyczne realizujące określony wzorzec
kulturowy. Por.: S. J. Żurek, Koncepcja podstawy programowej z języka polskiego, [w:]
Podstawa programowa z komentarzami. Język polski, s. 56.
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już zaawansowanego wśród uczniów, zakres naszych zobowiązań w tym
względzie staje się niezwykle trudny do realizacji.
Nie przypadkiem Anna Janus-Sitarz zatytułowała pierwszy rozdział
swej książki o praktykach czytania literatury w szkole: Przywrócić przyjemność czytaniu. Wydaje się, że nasze obowiązki będą opisywane przez
umiejętności pedagogiczne zasadniczo różne od tych, na których do tej pory
opieraliśmy się w pracy. Kryzys czytelniczy wymaga zmiany metod, by mu
przeciwdziałać i realizować nie tak wcale mało ambitne cele dokumentów
prawnych opisujących nasze zadania pedagogiczne.
Kryzys czytelnictwa będzie z pewnością napędzał kryzys humanizmu.
Rzecz nie dotyczy już przecież projektu kulturowego, a zachowań indywidualnych, gdzie kontakt czytelniczy z książką przestaje być synonimem
czegoś życiowo istotnego i niezbędnego. Możemy wszakże łagodzić ów sąd
trafnym skądinąd przekonaniem, że czytanie przenosi się do Internetu, więc
sądy o nieczytaniu są zbyt alarmistyczne. Czytanie ma się całkiem dobrze,
zmienia się natomiast jego styl (style). W związku z tym, że zmieniają się
także literackie konwencje i tworzy się nowa rzeczywistość literacka, ewoluować muszą same pojęcia „czytelnika” i „czytelnictwa”.
Zmienia się także myślenie o tradycji oraz związane z tym poczucie
ciągłości. Współczesna świadomość porusza się raczej po obszarach synchronii niż diachronii, a ta pierwsza odkrywa żywioł sieci jako nowy styl
istnienia w wymiarze kulturowym i cywilizacyjnym. Następuje nie tyle
dekonstrukcja, co dekompozycja pewnego typu świadomości. Najszybciej
dokonuje się ona w umysłach ludzi młodych. Umysły uczniów – przyzwyczajane do ujęć migawkowych i doraźnych, intensywnych emocji, szybkiego
tempa zmian na wirtualnych platformach – coraz bardziej bezradnie radzą
sobie z bogactwem zamkniętym w długiej, uporządkowanej opowieści.
A przecież takich opowieści jest wciąż niemało.
Nauczyciel polonista wejść musi jeszcze w obszar językowego konwenansu żurnalistycznego oraz zainteresować się w sposób dosłowny jego
walorami a także niebezpieczeństwami czyhającymi w przekazie dziennikarskim. Zważmy, że w wielu, zwłaszcza młodzieżowych, komunikatach
dziennikarskich pojawia się coraz częściej zjawisko „sprzedaży wiązanej”:
przekaz mający charakter komunikatu kulturowego związany bywa ściśle
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Idem, Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury
w szkole. Konstatacje. Oceny. Propozycje, Kraków 2009, s. 13–26.
Na Eduinfo.pl czytamy: „Dziennik »Gazeta Prawna« opublikował wyniki badań
Biblioteki Narodowej i TNS OBOP, z których wynika, że w 2008 roku tylko 38%
osób zadeklarowało czytanie książek (przynajmniej jedną w ciągu roku).To najgorszy
wynik od 1992 roku” [dostęp: 30 kwietnia 2010 r.]. Dostępny w Internecie: http://
www.eduinfo.pl/art.php?action=more&id=3436&idg=7
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z agresywnym komunikatem kupieckim. Granice między nimi są bardzo
umowne. Treści „artystyczne” stanowią pretekst do wysyłania komunikatów
w stylu: „kup mnie, a będziesz cool”.
Poza tym polonista staje się nie tylko „gospodarzem kanonu lektur”
(sformułowanie profesora Sławomira Jacka Żurka), lecz także „gospodarzem tekstów kultury”. O ile wcześniej pojęcie owo występowało jako
pewien punkt odniesienia, dziś staje się miejscem centralnym naszych
polonistycznych przedsięwzięć10. Kryzys dotychczasowych narracji metodycznych wiąże się z kryzysem autentyczności projektowanych przez
polonistów przeżyć i planowanych odczytań estetycznych określonych
dzieł. Zmiany wynikają także z projektowanych przez nauczycieli sposobów
transmisji analizowanych tekstów. Uczeń uwikłany jest w ogromną ilość
zupełnie nowych sytuacji komunikacyjnych, które dla wielu nauczycieli
stanowią czystą poznawczą abstrakcję lub w ogóle nie pojawiły się jeszcze
na horyzoncie ich techniczno-informatycznych kompetencji. Kryzys języka
i komunikowania się w tym względzie jest normą, nie wyjątkiem.
„Środek przekazu jest przekazem”, a „forma komunikatu sama jest
komunikatem” – tak mówił Marshall Mac Luhan. Teza owa zdążyła się już
mocno strywializować, co nie znaczy, że straciła na sile co do charakteru
rozpoznań głównych problemów cywilizacyjnych. Coraz częściej bowiem
rodzaj środka przekazu, jego specyficzne właściwości, mają większy wpływ
na uczestnika procesu komunikowania niż sam komunikat. Całkiem możliwe, że kryzys czytania (nie-czytania) stąd właśnie się bierze. Nie-czytanie
literatury pięknej przez młodzież może mieć swe źródła również w małej
elastyczności proponowanych stylów czytania, a więc i „form komunikatu”
wybieranego przez uczących literatury.
Doświadczenie czytelnicze młodych ma inne źródła niż doświadczenie
ich nauczycieli. Nie-czytanie oznacza nie tyle bowiem brak jakiejkolwiek
aktywności czytelniczej, co jej narastającą specyfikę. Nauczyciel staje wobec
trudności dwojakiego rodzaju: ma wprowadzać w tradycyjne doświadczenia czytelnicze, zaznajamiać ze skomplikowaną poznawczo i estetycznie
problematyką dzieła sztuki słowa, a jednocześnie mieć na względzie fakt, że
komunikacyjne szumy i wynikające stąd nieporozumienia mają charakter
„Twórcy programów nauczania języka polskiego i nauczyciele powinni zatem
kształtować umiejętność odbioru przez ucznia szeroko rozumianych tekstów kultury,
pamiętając jednocześnie, iż dzieło literackie nie jest jedyną rzeczywistością, którą
uczeń ma poznać na lekcji. Należy przy tym wziąć pod uwagę szereg czynników,
m.in. możliwości recepcyjne wyznaczone przez rozwój psychologiczny ucznia
czy kontekst kulturowy naszej epoki, który wyznaczają media audiowizualne.
We współczesnym świecie czytanie książek nie jest już jedyną i prymarną formą
docierania do informacji, jak również – co bardzo ważne – coraz rzadziej jest ono
źródłem przeżyć estetycznych”. S. J. Żurek, Ibidem, s. 56–57.
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wielopoziomowy. I coraz bardziej się komplikują. Są znakiem naszych
czasów i faktu, że społeczeństwo sieci inaczej nazywa swoje potrzeby
kulturowe, inaczej też będzie tworzyło hierarchię wartości czytelniczych.
Wydaje się, że obszar tradycyjnych zachowań w tym względzie będzie coraz częściej punktem dojścia do tych właśnie kompetencji. Punkt wyjścia
musi być nieco inaczej definiowany: odpowiedni dla poziomu kompetencji
ucznia zanurzonego w wizualnym sposobie doświadczania świata i jego
porządków sensotwórczych11.

Podstawa, czyli o co toczy się spór…

Pespektywy kształcenia humanistycznego...

Nowa podstawa programowa jest dokumentem już miłościwie nam od
pewnego czasu panującym. Wywołała ostre polemiki i pokazała, że miejsc
polaryzacji jest wiele. Dotyczą one zarówno spraw najbardziej ogólnych
(koncepcji ustroju szkolnego), jak i rozstrzygnięć szczegółowych. Dokument ów integruje w jednym akcie prawnym określone wymagania programowe oraz egzaminacyjne, a także tworzy nową koncepcję kształcenia
polonistycznego, gdzie treści zapisane w podstawie stanowić mają system
cyklicznie przyrastających kompetencji. Łączy w jedną całość koncepcyjną
i dydaktyczną kształcenie na wszystkich poziomach, a programowo gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na wewnętrzne relacje odnoszące
się do celów ogólnych kształcenia. Począwszy od drugiego etapu edukacyjnego tworzą ten sam krąg tematyczny i edukacyjny. Dotyczą: odbioru
wypowiedzi i zawartych w nich informacji, analizy i interpretacji tekstów
kultury oraz tworzenia wypowiedzi. Owe kręgi tematyczne zostają odpowiednio ukonkretnione na poziomie treści nauczania – wymagań szczegółowych. Całość tworzy spójną koncepcję, w której cele ogólne zostają
opisane w kategoriach określonych uczniowskich kompetencji. Ich zakres
ulega stopniowemu skomplikowaniu tak, by przyrost wiedzy i umiejętności
miał charakter procesu trwającego przez kilka etapów edukacyjnych.
Dokument unifikuje więc na wielu poziomach działania instytucji
oświatowych oraz daje przejrzysty myślowo i merytorycznie obraz spraw
najistotniejszych. Budzi mimo to kontrowersje. Mają one charakter wielorakich zastrzeżeń. Mogą więc być analizowane również w kategoriach
kryzysu. Dotyczą na przykład obniżenia wieku pierwszoklasistów, orga11
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„Dzisiaj mamy do czynienia ze stanem bardzo niepokojącym: nie tylko język poezji,
ale po prostu język literatury okazuje się zbyt trudny dla przeciętnego odbiorcy.
Skoro literatura odbierana jest jako trudna i niezrozumiała, jest więc – odrzucana”.
A. Janus-Sitarz, op. cit., s. 18.
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nizacji nauczania sześcio- i siedmiolatków, możliwości organizacyjnych
szkoły, metodycznych i dydaktycznych rozwiązań niezbyt korespondujących z wiedzą na temat możliwości poznawczych dziecka na tym właśnie
poziomie rozwoju…
Polemika dotyczy także programów nauczania. Wcześniej były to
dokumenty posiadające ministerialną zgodę na ich stosowanie; dziś są one
dokumentami mającymi inny charakter; będą traktowane mniej formalistycznie, staną się wydawnictwami powszechnego użytku, a warunki ich
dopuszczenia do praktyki dydaktycznej mocno się zliberalizowały. Ma to
dać szanse nauczycielom kreatywnym; takim, którzy podejmą się pisania
programów autorskich, dostosowanych do konkretnych możliwości i potrzeb młodych ludzi prowadzonych przez pedagoga.
Pisanie programów wymaga specjalnej wiedzy i doświadczenia, będzie
więc stanowić na początku zadanie trudne do wykonania. Wydaje się, że
z pomocą przyjdą jak zwykle wydawnictwa, które do zatwierdzonych przez
MEN podręczników dołączą programy korespondujące z koncepcją tych
właśnie podręczników.
Przedmiotem szczególnie intensywnej dyskusji stanie się niebawem
sprawa stylu uczenia w szkole ponadgimnazjalnej. Wszak kształcenie na tym
etapie składać się będzie z dwóch faz. Pierwsza zamknie okres kształcenia
ogólnego i dotyczyć będzie klas pierwszych. Druga wprowadzi do szkoły
ponadgimnazjalnej nowy styl uczenia, który przygotuje ucznia do studiów
specjalistycznych. Na tym etapie wychowanek będzie mógł wybrać profil
własnej edukacji w taki sposób, by zdać maturę odpowiednio do własnych
zdolności i planów życiowych.
Niepokoje z tym związane są wielorakie, dotyczą na przykład wieku,
w którym młodzież podejmować będzie decyzje kluczowe dla dalszego
życia, a także organizacji pracy szkoły. Placówka będzie musiała radykalnie zreorganizować nie tylko sam proces kształcenia, lecz także w dużej
mierze swoje zaplecze dydaktyczne i warsztatowe. Obawy dotyczą również
spraw podstawowych: bezpieczeństwa wykonywanego zawodu i jego
stabilizacji.
W przypadku kształcenia polonistycznego obawy wynikają z pytania
o miejsce języka polskiego w hierarchii przedmiotów szkoły pogimnazjalnej
i rangę merytorycznej egzaminu maturalnego. Dziś obserwuje się dramatyczny spadek prestiżu samego przedmiotu. Ma to znaczący wpływ na
zakres przyswajanych przez uczniów kompetencji, które wydają się być z ich
punktu widzenia nie tak ważne, wszak tylko pozornie decydują o szansach
egzaminacyjnych abiturientów. Są przyswajane „przy okazji”, coraz mniej
refleksyjnie. Często traktuje się je, jak kulę u nogi. Budzą irytację.
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Kryzys humanistyki ma więc i tu – w miejscu newralgicznym – swoje
znamiona. Ich niezauważanie grozi pogłębianiem się zjawiska językowej
i kulturowej pauperyzacji młodych pokoleń Polaków. Nowa podstawa daje
asumpt do tego – podkreślają to zresztą sami jej autorzy – by przypuszczać,
iż wykształcenie humanistyczne znów zajmie należne miejsce w hierarchii
wartości chronionych przez młodych ludzi. Nie tyle jednak jako element
biegłości li tylko „technicznych”, lecz także prestiżu innego rodzaju, wynikającego z przekonania, że ten rodzaj kompetencji stanowi warunek sine
qua non bycia człowiekiem i wykształconym, i gotowym do podjęcia wielu
skomplikowanych zawodowych obowiązków. Ów pragmatyzm – nie uciekniemy odeń – jest nie tylko do zaakceptowania, powinien być także mądrze
promowany w świecie tak bardzo pragmatycznie przeorientowanym.
Przejawem owego kryzysu jest także system egzaminowania, a ściślej
ranga egzaminu maturalnego z języka polskiego. Obniża się ona z każdym
rokiem, wymaga nowych rozwiązań koncepcyjnych i organizacyjnych12.
Sam egzamin winien być w o wiele szerszym zakresie brany pod uwagę przez
wyższe uczelnie w procedurach rekrutacyjnych. Tymczasem jest dokładnie
odwrotnie. Dziś zwyczajnie „nie opłaca się” zdawać matury z polskiego na
poziomie rozszerzonym. Robią więc to nieliczni…

Humanistyka w szkole albo czy można uczyć mądrości?
Gdy mówimy o kryzysie humanistyki, mówimy tak naprawdę o kryzysie wielu humanistyk, wielu opowieści o człowieku i wielu różnych
światopoglądowych nastawień. Trudno jest więc wskazać – to także sta12
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Dyskusji na ten temat toczy się wiele. Warto zwrócić uwagę na tekst Michała
Zawadzkiego pt. Oświecanie fałszywej świadomości w 19. numerze „Tygodnika
Powszechnego”. Czytamy tam m.in.: „Najpoważniejszą patologią kulturową jest
formuła nowej matury z języka polskiego. Jednostki zamiast stawać się coraz
bardziej świadomymi uczestnikami dziedzictwa kulturowego, uczą się rozwiązywać
testy. Podstawowa funkcja edukacji, jaką jest wdrażanie jednostek do uczestnictwa
w kulturze, została zredukowana do kształtowania postaw bulimicznych: wiedza
konieczna do napisania testu jest oswajana, a następnie wypluwana, nie rodząc
żadnych istotnych przeżyć. Czyli nie rodząc rozumienia rzeczywistości – koniecznego
dla poczucia jej kontroli, co jest warunkiem koniecznym dla zainicjowania
jakiegokolwiek świadomego sprzeciwu. To współczesny system edukacji w Polsce,
szczególnie na poziomie szkolnictwa średniego, jest sceną pierwotną zaniku
świadomych postaw obywatelskich. Pod pozorem konieczności, a tak naprawdę
zwykłej, wypływającej z wygodnictwa arbitralności dotyczącej standaryzacji ocen,
wdrożono proces ogłupiania i redukcji krytycznej samoświadomości – koniecznej
dla rozwoju demokracji. Bez tej samoświadomości nie ma szans na konstruktywny
bunt względem wygodnego stylu życia opartego na kompulsywnej konsumpcji”.
[dostęp: 11 maja 2010 r.]. Dostępny w Internecie: http://tygodnik.onet.pl/
30,0,45885,oswiecanie_falszywej_swiadomosci,artykul.html.
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nowi element kryzysu, wręcz jego integralną część – punkt oglądu na tyle
autorytatywny i niebudzący wątpliwości, że możliwy do zaakceptowania
jako wzorzec. Tak mówią nie tylko dyrektywy postmodernizmu, lecz także
spostrzeżenia rozumu praktycznego.
Humanistyka nie stanowi już od dawna dla wielu badaczy hierarchicznie uporządkowanego zbioru zdarzeń, w którym tkwią jeszcze, co
oczywiste, dodatkowe klucze mediacyjne. Jest za to miejscem negocjacji.
Z tego punktu widzenia omawiany obszar bardzo się zdemokratyzował,
stał się „łatwy”, często „zbyt łatwy”. Zaczyna tracić autorytet przynależny
dziedzinom uważanym za istotne dla właściwego rozwoju ludzkich społeczności. Powszechność rodzi powierzchowność, zabija dystynkcje, a to
właśnie dystynkcje decydują o ważności dyskutowanych spraw.
Antoni Zając napisał:

Pespektywy kształcenia humanistycznego...

Współcześni ludzie są coraz bardziej wykształceni, ale wiedza ta nie zawsze urzeczywistnia się w ich życiu, gdyż w większości posiada ona charakter faktograficzny.
W zasadzie są to wiadomości, które nie prowadzą automatycznie do zrozumienia
rzeczywistości. Wieloaspektowe zrozumienie rzeczywistości wymaga mądrości zrodzonej z doświadczenia. […] Dzisiaj, zamiast pojęcia „mądrość”, dominuje pojęcie
„inteligencja” oznaczające sprawność przetwarzania informacji13.

Doświadczenie staje się tu warunkiem nabywania mądrości i jej urzeczywistniania w toku podejmowania różnego rodzaju decyzji. Doświadczenie w obszarze humanistyki ulega dramatycznemu zawężeniu i ma wpływ na
jakość podejmowanych wyborów. Owo wypłukiwanie ważkich mentalnie
i aksjologicznie sensów wydaje się stanowić największe zagrożenie w dobie
Baumanowskiej „płynnej rzeczywistości”. Wielość wątków, ich bogactwo
stanowi o randze zajęć „okołohumanistycznych”. Zawężanie pola oglądu
może zakończyć się upośledzeniem umiejętności trafnej oceny sytuacji,
w której się znajdujemy oraz kontekstów tę sytuację komentujących. Generalnie – zubożeniem niezbędnych kompetencji kulturowych.
Wydaje się, że obok treści humanistycznie nośnych, stanowiących
przecież naturalną i niezbędną osnowę dla rozwoju młodego człowieka,
pojawić się też musi wspomniany wyżej element „wykonywalności”, konfrontowania się z wartościami deklarowanymi w przekazie teoretycznym.
Owo doświadczenie, podejmowanie decyzji, stanowić powinno niezbywalny warunek, który ma czynić proces edukacji efektywnym.
W książce Merrilla Harmina czytamy:
Ponieważ uważam, że sposób, w jaki przeżywamy życie, jest znacznie ważniejszy od
naszych dokonań, jestem przekonany, że w szkole powinniśmy pomagać uczniom
w rozwijaniu tych cech osobowości, które mogą rzutować na kształt ich przyszłego
13

Idem, O edukację ku mądrości w wiedzy i doskonałości w działaniu, „Kwartalnik
Edukacyjny” 2009, nr 3, s. 27, 28.
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życia. Powinniśmy ich zachęcać do ćwiczenia odwagi, wytrwałości w trudnych przedsięwzięciach, niesienia pomocy innym i roztropności w rozwiązywaniu problemów14.

To bardzo ważna uwaga. Pokazuje bowiem, w jaki sposób łączyć istotne
treści edukacyjne z formowaniem duchowości młodego człowieka. Wydaje
się, że w ciągu ostatnich lat przekonanie o równoległym kształtowaniu cech
intelektu i ducha (charakteru) uległo zatarciu w praktyce pedagogicznej
wielu szkół. Liczy się bardziej proces cerebracji niż socjalizacji (humanizacji). Wszak szkoły rozliczane są za wyniki, często za „surowe wyniki”
zapisane w układzie staninowym. Warto, by dziś ów fakt stał się – także
dla polonistów – punktem wyjścia do dyskusji o przeznaczeniach naszego
zawodu i prowadzonego przedmiotu.

Humanistyka jak(o) powietrze

Pespektywy kształcenia humanistycznego...

Kryzys humanistyki jako oczywistej, w miarę jednorodnej, skodyfikowanej
macierzy dzieł, znaków, symboli i sensów jest faktem. Łączy w sobie wiele sił.
Może być traktowany jako efekt przełomu postmodernistycznego, procesu liberalizacji mechanizmów społecznych i politycznych, jako zwycięstwo konsumeryzmu, przewagi pragmatyzmu i potocznego materializmu, efekt „buntu mas”…
– propozycji może być wiele. Zważywszy i na to jeszcze, że w komentarzach ekonomicznych naszego czasu dominuje przekonanie o konieczności bezwzględnego
dowartościowania nauk ścisłych i politechnicznych w planach dydaktycznych
szkół i uczelni, sytuacja wydaje się mocno nie sprzyjać humanistyce.
I tak pewnie jest w istocie - kompetencje politechniczne są gospodarce potrzebne. Niepokój budzi fakt, jak szybko udało się przedmioty
humanistyczne pozbawić dawnego znaczenia, dawnej rangi. Nauczyciele
poloniści, nie tylko zresztą oni, obserwują z roku na rok obniżający się
poziom różnego rodzaju umiejętności polonistycznych, ich zbywalność
w świecie wartości wielu młodych ludzi.
Pamiętajmy przy tym, że współczesna dydaktyka kultywuje słuszny
przecież „wzgląd na ucznia”, choć przecież nie zawsze tak było15. Nie
może lekceważyć, i nie lekceważy, wymogu posiadania usystematyzowanej
i ugruntowanej wiedzy, ma jednak wzgląd na fakt, że owa wiedza i połączone z nią konkretne umiejętności posiadają cele wykraczające poza
granice przedmiotu. Wiedza owa rzadko bywa porządkowana na wzór
uniwersytecki16.
M. Harmin, Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki? Warszawa 2004, s. 71–72.
Por.: Z. Uryga, Uwagi o celach kształcenia polonistycznego w szkołach średnich, [w:]
W trosce o dobrą edukację. Prace dedykowane Profesor Jadwidze Kowalikowej z okazji
40-lecia pracy naukowej, A. Janus-Sitarz (red.), Kraków 2009, s. 338 i n.
16
„Obok poglądów otwartych na antropocentryczną perspektywę edukacji można
14
15
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Na zakończenie zwróćmy uwagę na jeszcze jedną newralgiczną sprawę:
problem wartościowania. Humanistyka zawsze była narzędziem, które pokazywało niezbędność oceny ludzkich wyborów w perspektywie systemów
aksjologicznych. Relatywizacja ocen w obecnym stanie rzeczy czyni próbę
wartościowania czegokolwiek zajęciem ryzykownym i niewdzięcznym.
Wszak na rynku idei ocen wzajemnie się wykluczających może być spora
liczba. Ich masa, amorficzność, często apodyktyczność i dezynwoltura stanowią dla obserwatora owego fenomenu zjawisko i ucieszne, i przerażające.
Nauczyciel polonista znajduje się w sytuacji wyjątkowej:
musi być ogromnie wyczulony na wszelkie zmiany, jakie zachodzą w szeroko rozumianej kulturze, zarówno tej wysokiej, niezastygłej przecież w starych ramach ocen
i sposobów interpretacji, jak i tej masowej, mającej obecnie największy wpływ na
młodych ludzi, na kształtowanie ich gustów, potrzeb, ambicji. Musi mieć też świadomość, że właściwie każda jego aktywność w interakcji z literaturą i uczniem jest
nacechowana aksjologicznie17.

Pespektywy kształcenia humanistycznego...

Pamiętać więc także musimy o jeszcze jednym kontekście, który
– nawet nieuświadomiony – wywiera wpływ i na przestrzeń dyskusji
o polonistycznych zadaniach zawodu, i na samą jego pragmatykę. Mam na
myśli postmodernizm, traktowany często jak źródło wszelkich nieszczęść
i nieustające zagrożenie dla stabilności aksjologicznej i podstawowych
reguł wartościowania – zwłaszcza tego, z którym spotykamy się w szkole.
Labilność i umowność w tym względzie, wielowektorowość odczytań
różnych komunikatów, w tym tekstów kultury, rodzi obawy, że skutki
mogą być opłakane: zaowocują kryzysem autorytetu, zrodzą „popyt na
idoli wprost z ekranu telewizyjnego, dając jednocześnie poczucie braku
wartości i upadku człowieka”18.
W wielu przypadkach tak być może, wszak w obszarze codzienności
odbywa się nieustająca wyprzedaż wszystkiego, a wiele stylów życia podnierzadko obserwować spojrzenia krańcowo podporządkowane tradycyjnie
profesjonalnym aspektom polonistyki, preferujące erudycję faktograficzną,
przyswajanie naukowych pojęć, terminologii, klasyfikacji zjawisk itp., skupione
na naśladowczym odwzorowywaniu procedur analitycznych i interpretacyjnych.
Takie przejawy redukcji przedmiotowych celów kształcenia, sprowadzania ich do
pasywnej reprodukcji wiedzy i procedur naukowych, nie służą dobrze rozwijaniu
motywacji uczenia się. Stanowią relikt niefunkcjonalnej realizacji celów kształcenia”.
Z. Uryga, Ibidem, s. 347–348.
17
A. Janus-Sitarz, Uwierzyć w potęgę wartości, [w:] Wartościowanie a edukacja
polonistyczna, A. Janus-Sitarz (red.), Kraków 2008, s. 13.
18
A. Włodarczyk, Ku etyce odczytania tekstu. Wartość. literatura. Dialog, [w:] ibidem,
s. 118. Czytamy tu jeszcze: „Brak stabilności podsyca społeczne zjawiska miksofobii
i miksofilii, generując model świata jako zawikłanego labiryntu lub przepastnego
ogrodu, który, z jednej strony, kusi wielością dróg i wyjść, czy możliwości, z drugiej
zaś – skazuje człowieka na samotne dokonywanie wyboru spośród rozwidlających
się dróg, stawanie na rozdrożu i dość ambiwalentną sytuację”.
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porządkowuje się nieustannie zmieniającym się modom i kreowanym naprędce snobizmom, napędzanym nieustannie przez przemysł rozrywkowy
i kulturę masową. Szczególnie na owe miazmaty narażeni są młodzi. Ulegają
im w swojej masie chętnie i z wyraźną przyjemnością.
Jest jednak druga strona medalu. Wielość rodzi nadzieję, że oferta, jaką
szkoła może dać młodym, dzięki mądremu różnicowaniu treści stworzy
skuteczne antyciała, da atrakcyjne alternatywy:
W polonistycznym kształceniu literackim ma to duże znaczenie. Współcześnie trzeba
oczekiwać, że edukacja polonistyczna będzie dawała możliwość wielu alternatywnych
wyborów w sferze wielokulturowości, będzie pomagała w budowaniu własnego wyobrażenia świata i ludzi, a także własnej tożsamości ucznia oraz takiej, która uczyłaby go
otwartości na drugiego człowieka, na Innego. Takie stanowisko chroniłoby bowiem
– zarówno nauczyciela, jak i ucznia – przed jego radykalizacją, tzn. indoktrynacją,
zliberalizowaniem czy redukcjonizmem stanowiska19.

Pespektywy kształcenia humanistycznego...

Kryzys może być także szansą. Stawia młodych w sytuacjach poznawczo
i aksjologicznie o wiele bardziej skomplikowanych niż te z czasów naszej
młodości. Przemiany cywilizacyjne, przede wszystkim związane z rozwojem
technik informatycznych oraz Internetem zrewolucjonizowały nie tylko style
komunikowania się ludzi, lecz także style odbioru komunikatu literackiego.
Wyczerpuje się na naszych oczach także dotychczasowa polonistyczna efektywność metodyczna. By nawiązać skuteczny merytorycznie i aksjologicznie
kontakt, trzeba nieustannie rewidować własne polonistyczne nawyki i dogmaty.
Pragnę podkreślić, że nasza sytuacja – jak mniemam – jest trudna z wielu
względów. Chronić musimy to, co stanowi istotę naszego zawodu: obowiązek
wprowadzania młodego człowieka w świat specyficznie ludzkich doświadczeń i przeżyć. Stawiać go wobec fenomenu języka jako kulturowego źródła
humanistycznych kompetencji, uczyć wielorakich zachowań czytelniczych20,
chronić przed banalnością i manipulacją, zaznajamiać z różnicami decydującymi o tym, co jest wykwintem i autentycznym artystycznym osiągnięciem,
a co manipulacją i hucpą.
Paradoksalnie – tu pragnę być optymistą – kryzys niesie nadzieję.
Daje bowiem pochop do podjęcia działań, które wykorzystają pozytywne
energie współczesności do kreowania nowoczesnych postaw i zachowań.
Te zaś korzenie odnajdywać będą w zinterioryzowanych przez uczniów
doświadczeniach tradycji i mądrze komentowanej współczesności. A pozyskiwanie owych dóbr zapewnić możemy tylko my – nauczyciele.
19
20
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Ibidem, s. 121.
Michał Paweł Markowski pisze: „czytanie jest przede wszystkim odnajdywaniem
swego miejsca wśród tego, co z początku nieprzyjazne, a co należy w ostatecznym
rozrachunku oswoić. Czytanie nie powinno nas wyrzucać ze świata, lecz uczyć
jego rozumienia”. Por.: Idem, O czytaniu, „Magazyn Literacki” 2010, nr 4–5, s. 4,
dodatek do „Tygodnika Powszechnego” 2010, nr 20.
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Zamiast zakończenia – odrobinę histerii
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Pespektywy kształcenia humanistycznego...

Jak co roku biorę udział w poprawianiu matur z języka polskiego. Fakty
są następujące: sposób egzaminowania przeorał świadomość nauczycieli
i uczniów głęboko i skutecznie. Nie mam jednak złudzeń – o ile na samym
początku radykalnie odświeżył bardzo już anachroniczny i niewydolny
pod wieloma względami system, to ostatnimi laty przyśpieszył proces
kształtowania się cynicznego pragmatyzmu. Język polski od pewnego
czasu należy do przedmiotów mało przez uczniów szanowanych. Jeżeli
nawet szanowanych, to niecieszących się respektem. Mam na myśli taką
postawę, która wynika ze świadomości, że przedmiot ma swoją ważną
merytoryczną osnowę, a jej dobra znajomość stanowić będzie warunek
zaliczenia matury.
Otóż „matura z polskiego” jest łatwa; zbyt łatwa. Zakres kompetencji,
które są tu wymagane, prowadzi do zwykłej demoralizacji systemu i uczniowskich sądów. Poprzeczkę ustawiono zbyt nisko, więc przekonanie, że
zdać maturę można „za nic” rychło stało się opinią powszechną.
Owa opinia nie jest bynajmniej neutralna. Skutecznie sprowadza
przedmiot i treści przezeń prezentowane do poziomu zajęcia mało ważnego i poważnego w zestawie wielu istotnych uczniowskich czynności
edukacyjnych.
Stanisław Bortnowski napisał swego czasu, że klucze maturalne są
hańbą polonistyki. Miałem co do tego poważne wątpliwości, wszak to
nie klucz a kompetencje uczniowskie wydawały się decydujące w procesie
egzaminowania. To szkoła miała gwarantować, że wiedza i umiejętności
młodych utrzymają swój poziom. Okazało się, że modele fundowane pobożnymi życzeniami bywają mocno zawodne. Uczniowie po prostu rychło
spostrzegli, że uczyć się nie trzeba, by zdać tak zaprojektowaną maturę.
Zadziałał mechanizm, w którym sposób egzaminowania doprowadził do
spadku motywacji. Zdolni zdają taką maturę bez wysiłku; przeciętni i nieco
mniej uzdolnieni zamienili egzamin w żenujący spektakl polonistycznych
braków.
Obecnie jesteśmy świadkami nasilania się tych tendencji. Wszyscy
uczniowie stracili na tym bardzo dużo: przede wszystkim kompetencje
kulturowe niezbędne do krytycznego i uważnego przyglądania się światu
i adekwatnego oceniania zjawisk21. Nie tylko to, także elementarne oczytaDariusz Chętkowski pisał w swoim blogu wiele na ten temat, np. tak: „Nowa
matura czyni z ucznia chińską zabawkę, która odtwarza monotonne nagranie (klucz
odpowiedzi) dopóki działa bateria (wizja matury). Bez baterii to tylko martwa
kukła - nieposiadająca żadnych trwałych umiejętności. A szkoda, potencjał naszej
młodzieży jest naprawdę wielki”[dostęp: 11 maja 2010 r.]. Dostępny w Internecie:
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nie, podstawową świadomość historycznoliteracką i – w wielu przypadkach
– umiejętność poprawnego zapisywania swoich myśli.
Wierzę, że nowa podstawa programowa zmieni w sposób efektywny
system egzaminowania maturalnego. Dokument ów ma również przywrócić poloniście należne mu miejsce w hierarchii przedmiotów niezbędnie
potrzebnych i ważnych dla kształtowania nowoczesnego społeczeństwa,
znajdującego swe zakorzenienie w tradycji i kulturze swoich obywateli.

Pespektywy kształcenia humanistycznego...

dr Mariusz Kalandyk jest polonistą. Pracuje jako nauczyciel
konsultant w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie

http://chetkowski.blog.polityka.pl/?p=81
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„Poewaluacyjne”

refleksje

dyrektora szkoły
O szkole uczestniczącej w pilotażowej ewaluacji
Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej to placówka, w której skład wchodzą: klasa
„0” z oddziałem dzieci młodszych, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego
i Gimnazjum nr 5. Szkoła ma swój koloryt i określoną koncepcję pracy. Wyróżniają nas działania w kierunku zrównoważonego rozwoju i liczne proekologiczne
inicjatywy. Posiadamy ogólnopolskie certyfikaty i znaki jakości: Zielony Certyfikat
I stopnia – szkoła przyjazna środowisku (2005), Zielony Certyfikat II stopnia
– szkoła jako ośrodek rozwoju zrównoważonego (2008) i Lider Zrównoważonego
Rozwoju (2009). Dyrektor wdraża innowację z zakresu zarządzania pt. Szkoła
dla zrównoważonego rozwoju.
Nasza placówka została zaproszona do udziału w pilotażowej ewaluacji
zewnętrznej i dlatego od 30 września 2009 roku do 15 stycznia 2010 roku
uczestniczyliśmy w Programie wzmocnienia efektywności systemu nadzoru
pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły. Projekt był realizowany przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki. W tym właśnie czasie
dyrektorzy z 32 szkół i placówek z całej Polski (z każdego województwa dwie
placówki) wraz z wizytatorami ukończyli szkolenie doskonalące w zakresie ewaluacji zewnętrznej. Następnie nasze gimnazjum zostało poddane temu badaniu
i otrzymaliśmy raport, jeden z pierwszych w województwie podkarpackim (oprócz
nas taki raport otrzymało także Miejskie Przedszkole nr 3 w Jarosławiu). Dokument zawiera informacje o naszej szkole wraz z określeniem poziomu spełniania
wymagań ustalonych przez państwo.

Wokół znaczeń i pojęć. Ewaluacja w nowym nadzorze
pedagogicznym – obietnica rozwoju szkół?
W efekcie reformy nadzoru pedagogicznego wprowadzono do systemu
edukacji nowe narzędzie – ewaluację (badanie) pracy szkół i placówek oświatowych. Ewaluacja to proces zbierania, opracowywania i analizy danych oraz
Kwartalnik Edukacyjny 2 (61) lato 2010
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komunikowania informacji na temat wartości przypisywanej działaniom
podejmowanym w szkole, a także na temat przebiegu i skuteczności tych
działań. Nie ma polskiego odpowiednika tego pojęcia, choć tradycja badań
ewaluacyjnych w świecie sięga początków XX wieku. Celem ewaluacji
w oświacie są wartości utylitarne, a więc: rozwój szkół i placówek, rozwój
systemu edukacyjnego i rozwój cywilizacyjny.
Rozporządzenie MEN z 7 X 2009 roku o nadzorze pedagogicznym
opisuje wymagania stawiane przez państwo szkołom i placówkom na
pięciu poziomach: A – oznaczającym bardzo wysoki stopień wypełniania
wymagania; B – wysoki stopień wypełniania wymagania; C – średni
stopień wypełniania wymagania; D – podstawowy stopień wypełniania
wymagania; E – niski stopień wypełniania wymagania. Ustalono 17 wymagań dla szkół i są one wkomponowane w cztery obszary, takie jak: efekty
działalności dydaktycznej i wychowawczej, procesy zachodzące w szkole,
funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym i zarządzanie szkołą. Transparentność i jawność wymagań oraz niezależność, kompetencja i mądrość
zewnętrznego ewaluatora powinny sprawić, że uzyskane informacje o pracy
szkół będą obiektywne, rzetelne i powinny też wpływać na podnoszenie
skuteczności procesu edukacyjnego oraz wyrównywanie szans. Ewaluacja
ma więc określić stopień wypełniania przez szkołę ustalonych wymagań
i zbudować istotne dane na temat funkcjonowania placówki.

Przebieg ewaluacji w gimnazjum w Rudnej Wielkiej
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Przygotowując szkołę do ewaluacji, na wstępie zorganizowałam pracę
zespołową rady pedagogicznej wokół tematu „Wymagania nowego nadzoru
pedagogicznego jako szansa na sukces szkoły”. Pracowaliśmy w grupach,
analizując bardzo szczegółowo wymagania zawarte w czterech obszarach
nowego Rozporządzenia MEN i próbując odpowiedzieć na pytania: co
w zakresie tych wymagań czyni nasze gimnazjum?, po czym poznamy, że
wymagania są spełnianie?, co jest najważniejsze w każdym wymaganiu dla
rozwoju naszej szkoły, naszego ucznia i dlaczego właśnie to?
Wyniki pracy poszczególnych zespołów nauczycielskich zostały zaprezentowane na forum całej rady pedagogicznej i stały się tematem dyskusji;
w jej rezultacie lista działań szkoły znacznie się poszerzyła, okazało się, że
„nie taki diabeł straszny”.
Planowanie i projektowanie ewaluacji zewnętrznej polegało na
wymianie informacji pomiędzy wizytatorami do spraw ewaluacji a dyrektorem, negocjacjach odnośnie harmonogramu badania, obserwacji
lekcji i zajęć pozalekcyjnych, spotkań z różnymi podmiotami. Ustalono
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zasady wyboru reprezentantów do wywiadu grupowego spośród rodziców
i uczniów, omówiono sposób prowadzenia badań z uwzględnieniem planu
zajęć szkoły. Chodziło o to, by tak współorganizować zewnętrzną ewaluację,
aby jak najmniej zakłócać pracę szkoły a jednocześnie umożliwić uzyskanie bezstronnego i obiektywnego obrazu placówki. Na tym etapie trzeba
także zdecydować, jakie dokumenty informujące o pracy szkoły przekazać
wcześniej ewaluatorom. Najlepiej te, które pokażą specyfikę, uwarunkowania i jakość pracy danej szkoły (mogą to być, np. Statut szkoły, projekt
organizacyjny, raport z ewaluacji wewnętrznej, program wychowawczy
i profilaktyczny, strona internetowa, kroniki, sukcesy, wyniki diagnoz).
Decyzja w tym względzie należy do dyrektora. Pamiętajmy jednak o tym,
że ewaluatorzy nie znają szkoły, więc musimy im ją jak najdokładniej
przybliżyć.
Przeprowadzenie ewaluacji na terenie szkoły rozpoczęło się od
spotkania informacyjnego z zaproszonymi podmiotami (nauczyciele,
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciele Rady Rodziców, organu prowadzącego, wskazani partnerzy) i przedstawienia celów
i przebiegu ewaluacji. Badanie trwało 5 dni. W tym czasie przeprowadzono ankietę z nauczycielami „Szkoła, w której pracuję”, ankietę „Moja
szkoła” z uczniami klas II gimnazjum i ich rodzicami oraz uczniami klas
III pt. „Mój dzień”. Badania ankietowe przeprowadzane były w pracowni
internetowej. W ciągu czterech dni prowadzono z dyrektorem pogłębiony
wywiad dotyczący czterech obszarów pracy szkoły – zadano ponad 140
pytań. Podczas wywiadu oczekiwano „ilustrowania” odpowiedzi przez
wykorzystanie materiałów istniejących w szkole. Wizytatorzy do spraw
ewaluacji przeprowadzili także wywiady grupowe z wylosowanymi nauczycielami, z uczniami, rodzicami i pracownikami niepedagogicznymi,
z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerami zewnętrznymi.
Obserwowano zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne w klasach I (fizykę, plastykę,
geografię, SKS), analizowano dokumenty (ale tylko w celu poszukiwania
potwierdzenia i wspierania różnych wypowiedzi pojawiających się w wywiadach), prowadzono obserwację szkoły wewnątrz i na zewnątrz, przed
i po lekcjach, podczas przerw, zajęć pozalekcyjnych (według określonego
zestawu dyspozycji). Jak widać, obraz szkoły był diagnozowany narzędziami, które wzajemnie się dopełniały i weryfikowały, miały też charakter
interpretacyjny i wyjaśniający.
Prezentacja wyników. Raport z ewaluacji zewnętrznej został zaprezentowany przez wizytatorów do spraw ewaluacji w formie przekazu
multimedialnego na radzie pedagogicznej, w której uczestniczyli także
przedstawiciele uczniów i rodziców. Przy prezentacji raportu była obecna
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trenerka prowadząca szkolenie ewaluatorów – pracownik naukowy UJ
w Krakowie. Ponieważ był to raport pilotażowy, jego wręczaniu towarzyszyła szczególna oprawa. Pierwsze raporty dyrektorom ewaluowanych
szkół i ich organom prowadzącym zostały przekazane przez MEN podczas
uroczystej gali 24 lutego 2010 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. W gronie reprezentującym Podkarpackie Kuratorium Oświaty był
wicekurator Antoni Wydro i wizytator Wanda Ostafin. Spotkanie było
zwieńczeniem pilotażowego projektu, do którego zaproszono 32 placówki
z całej Polski.

Obawy a rzeczywistość
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Każda zmiana to wyzwanie, powoduje też wewnętrzny opór, zachwianie poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji, logicznego uporządkowania. Boimy się zmiany, bo wymaga od nas wysiłku. Tak było i w moim przypadku,
zanim przyszło zrozumienie i akceptacja. Obawy wiązały się też ze złymi
doświadczeniami i pewnymi uprzedzeniami z przeszłości, biurokratyczną
tradycją, nadmiarem dokumentów różnej maści i treści tworzonych na
okoliczność wcześniejszych badań. Na początku przeszkodą był też szum
informacyjny, stosowany język, zresztą dosyć trudny. Przeważała także
skłonność do upraszczania i obawa przed dawaniem szkołom cenzurek.
(A jak źle wypadniemy, co wtedy?). Rzeczywistość, na szczęście, okazała
się zupełnie inna. Proces ewaluacji to nieustający dialog, podczas którego
następuje uzgadnianie stanowisk i zakreślanie ścieżek rozwoju. Badanie jest
oparte na jednoznacznych zasadach, uwzględnia się różnorodne informacje
i co istotne z różnych punktów widzenia. Jednak plotki, pogłoski, donosy
nie powinny i nie mogą być uwzględniane w tym procesie, ponieważ
są niezgodne z metodologią i przypadkowe, a ewaluacja powinna być
przyzwoita i przydatna. Raport jest fotografią szkoły i to dyrektor z radą
pedagogiczną ustalają poziom spełniania wymagań przez swoją placówkę.
Jestem przekonana, że należy i warto prowadzić ewaluację.

Refleksje dyrektora na temat odbytego szkolenia
w zakresie ewaluacji zewnętrznej oraz przydatności
ewaluacji dla szkoły
Dyrektor szkoły uczestniczyła w 120-godzinnym szkoleniu z zakresu
ewaluacji zewnętrznej. Na zajęciach zgłębialiśmy wiedzę na temat zmiany
w nadzorze pedagogicznym, wymagań, kryteriów, sposobu prowadzenia
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badania oraz określono zadania szkoły w procesie ewaluacji. Testowaliśmy
narzędzia, całą procedurę ewaluacyjną oraz funkcjonowanie internetowej
platformy systemu ewaluacji oświatowej. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość modyfikowania przyjętych rozwiązań i wpływania na dokonywane
zmiany. Pokazano nam wiele praktycznych umiejętności, które z pewnością
przydadzą się w naszej pracy i sprawią, że ewaluacja nie zostanie odłożona
do szuflady, a raport będzie wykorzystany do wprowadzenia lub kontynuowania sprawdzonych działań, na jego podstawie będą podejmowane ważne
i kluczowe dla placówki decyzje. Na pewno ogromną korzyścią szkolenia
były kontakty z ludźmi, od których dużo można się było nauczyć i którzy
promieniowali niezwykłym entuzjazmem. Poza tym takie cechy ewaluacji, jak: demokratyczność, dialogiczność, elastyczność powinny sprzyjać
ogólnym celom reformy oświatowej. Zostaliśmy dobrze przygotowani do
analizowania i diagnozowania pracy szkoły w różnych obszarach działania. Myślę też, że dobre doświadczenia i wzorce z mierzenia jakości pracy
szkoły można wykorzystać przy ewaluacji. Wtedy bowiem tak naprawdę
zaczęliśmy przywiązywać dużą wagę do umiejętności interpersonalnych,
komunikowania się oraz do relacji z pracownikami szkoły, uczniami
i rodzicami, zaczęliśmy uwzględniać opinie uczniów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły, sondowaliśmy zadowolenie rodziców, zabiegaliśmy
o promocję placówki w środowisku. W wielu szkołach takie działania
wciąż są podejmowane i z pewnością będą to dobre i solidne podstawy do
prowadzenia ewaluacji wewnętrznej. Wspólna płaszczyzna wymienionych
badań to przecież pozyskiwanie informacji o edukacyjnym rozwoju ucznia.
Ewaluacja jednak silniej uwzględnia kontekst działania szkoły, odwołuje
się do uwarunkowań jej pracy. Różnica leży także w metodologii badania.
W mierzeniu ograniczano się do pojedynczych źródeł informacji, zaś jedną z zasad prowadzenia ewaluacji jest zasada triangulacji. Polega ona na
użyciu wielorakich źródeł danych i spojrzeniu na badany problem z kilku,
przynajmniej dwóch punktów widzenia.
Sądzę, że tak sprawowany nadzór pedagogiczny będzie sprzyjał jakościowemu rozwojowi szkół. Informacje w naszym raporcie są wiarygodne,
wnikliwe, wieloaspektowe i całościowe. Myślę, że zasada triangulacji zapewnia wysoką wiarygodność badań. Z naszego raportu i jego wyników
na pewno skorzysta szersze grono odbiorców, bo ewaluacja ma służyć całej
szkolnej społeczności. Co więcej, ewaluacja powinna przyczyniać się do
zwiększania jawności życia szkolnego, do jego demokratyzacji. Raport
Gimnazjum nr 5 w Rudnej Wielkiej to zbiór działań, sukcesów, ciekawych
rozwiązań. Znaleźliśmy się na bardzo wysokim i wysokim poziomie spełniania 17 wymagań państwowych i będziemy się starali tak pracować, aby
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działania optymalne utrzymać, a inne modyfikować i ulepszać, uruchamiać
nowe, ciekawe propozycje i rozwiązania. Raporty wszystkich 32 „zewaluowanych” polskich placówek są już upublicznione i dostępne w Internecie,
na platformie (www.npseo.pl), a raport gimnazjum w Rudnej Wielkiej
znajduje się także na stronie internetowej (www.rudnaw.webpark.pl).
Będą mogli się z nim zapoznać wszyscy zainteresowani – rodzice, uczniowie,
społeczność lokalna. Można porównać badane obszary i skuteczność działań
z innymi placówkami na terenie Polski. Wydaje mi się, że reforma nadzoru
pedagogicznego stworzyła niebywałą okazję, by polskie szkoły i przedszkola
mogły uzyskać wysoką tożsamość, narzuciła im ogólny cel istnienia, jakim
jest wszechstronny rozwój dziecka i wpisała model ich działania w zrównoważony rozwój. Efekty programu, w którym uczestniczyliśmy, okazały
się bardzo znaczące i polegały nie tylko na przygotowaniu merytorycznym
do zmiany koncepcji nadzoru pedagogicznego i poddaniu się przez szkołę
zewnętrznej ewaluacji, ale o wiele cenniejszy jest dla nas raport, informujący
o jakości pracy Gimnazjum nr 5 w Rudnej Wielkiej.

Podsumowanie. Jak się rozwijać i stawiać czoło
wyzwaniom cywilizacyjnym?
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Nowy stan prawny w oświacie wymaga od kadry kierowniczej
i nauczycieli bardzo wnikliwej i systematycznej analizy. Nieuchronnie
kroczymy w kierunku społeczeństwa wiedzy i uczenia się przez całe życie.
Najważniejszym zadaniem szkoły jest dobrze nauczać i służyć dziecku,
wpajać najistotniejsze wartości, zamiłowanie do nauki, zapoznawać ze
strategiami i technikami przyswajania i integrowania wiedzy z różnych
dziedzin. Potrzebą współczesnej szkoły jest szczególne promowanie wartości
uczenia się, zachęcania do kreatywności, mobilności, aktywności, zaangażowania, przeciwdziałanie wykluczeniu, podziałowi i nierówności. Ktoś
powiedział, że „Analfabetami XXI wieku będą nie ci, którzy nie będą umieć
czytać i pisać, ale ci, którzy nie będą potrafili się uczyć, oduczać i uczyć na
nowo”. Co każda szkoła może uczynić? Może zmieniać rzeczywistość. Dla
jednej szkoły postępem będzie spełnianie wymagań na poziomie „D”, dla
innej „B”. Nie można wymagać od szkół, aby plasowały się na najwyższych
poziomach. Dokonując tych wartościowań, obowiązkowo trzeba wziąć pod
uwagę uwarunkowania pracy danej szkoły i potrzeby edukacyjne lokalnego
środowiska. Społeczność szkolna, dyrektor i rada pedagogiczna, decydując
się na określony poziom spełniania wymagań państwowych, zapewne
ten kontekst biorą pod uwagę. Ewaluacja ma pomóc szkole, aby stała się
jeszcze lepsza niż jest, ma umożliwić zespołom szkolnym efektywną pracę
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nad poprawieniem jakości poprzez dostarczenie informacji na temat tej
jakości. I dlatego jest ze wszech miar pożyteczna i potrzebna w zmieniającej
się jak kalejdoskop rzeczywistości. Powinna tez likwidować rozbieżności
w standardach poszczególnych szkół. Czy samorządy wykorzystają raporty do kreowania polityki oświatowej, to wkrótce czas pokaże. Jedno jest
pewne, nadzór powinien być skuteczny i przyczyniać się do doskonalenia
procesów nauczania i wychowania.

Rady dla ewaluowanych szkół w punktach
1. Zapraszajcie do współpracy rodziców, ponieważ mają największe
znaczenie dla procesu edukacji, włączajcie ich do wszystkich działań
– przecież to oni będą decydować, jak kierować karierą swojego dziecka,
a nade wszystko bezustannie informujcie ich o pracy szkoły, jej koncepcji,
działaniach.
2. Promujcie wartość edukacji, uczenia się przez całe życie. Nauczyciel
powinien być wzorem w tym względzie.
3. Planujcie i umiejętnie organizujcie procesy, bo one obejmują
wszystkie podmioty szkoły i mają wpływ na efekty.
4. Budujcie nawyk refleksji, zachęcajcie radę pedagogiczną do myślenia,
autoewaluacji, czyli pobudzajcie do usystematyzowanej autorefleksji.
5. Uczniów wdrażajcie do aktywności, zaangażowania, samodzielności
i podejmowania inicjatyw, pracowania projektami.
6. Włączajcie pracowników niepedagogicznych w realizację koncepcji
pracy szkoły i zespołową pracę wspólnie z radą pedagogiczną.
7. Zadbajcie o promocję szkoły, o własną stronę www.
Janina Godlewska – dyrektor Zespołu Szkół w Rudnej
Wielkiej
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Z okazji jubileuszu 15-lecia „Kwartalnika Edukacyjnego” 30 marca
br. odbyła się w Czudcu konferencja Perspektywy kształcenia humanistycznego we współczesnej szkole z udziałem znakomitych gości
– przyjaciół naszego czasopisma, czytelników, koleżanek i kolegów ze
wszystkich oddziałów PCEN. Konferencję otworzyła Pani Krystyna Wróblewska – dyrektor PCEN, a następnie głos zabrał profesor Kazimierz Ożóg
– Dziekan Wydziału Filologicznego UR, przewodniczący Rady Naukowej
kwartalnika. Padły pierwsze pochwały czasopisma, a było ich jeszcze więcej. Konferencję prowadzili: obecny redaktor naczelny Mariusz Kalandyk
i zastępca redaktora Dorota Szumna, którzy w zgranym – jak przystało na
redakcję – duecie, piękną polszczyzną i dowcipnie wprowadzili wszystkich
w temat i dobry nastrój. M. Kalandyk przygotował prezentację dotyczącą
historii czasopisma. W lekko sentymentalnym stylu, ale rzeczowo, opowiedział o początkach kwartalnika, o tworzących go ludziach i o pasji, która
zawsze łączyła kolejne ekipy. O sukcesach, ale i trudnościach, o kolejnych
pomysłach i zmianach, o teraźniejszości i planach na przyszłość snuł opowieść redaktor naczelny, a kolejne slajdy to potwierdzały. Gromkie oklaski
świadczyły o tym, że się podobało.
Pierwszy wykład wygłosił dr hab. Zbigniew Osiński z UMCS w Lublinie na temat: Wyzwania dla dydaktyki historii w okresie formowania
się społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.
Wypowiedź profesora Osińskiego spotkała się z dużym zainteresowa64
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niem, a częste odwoływanie się do niej kolejnych prelegentów świadczyło
o słuszności wywodów i świetnej argumentacji. Prof. dr hab. Kazimierz
Ożóg zmierzył się z tematem Język polski a kształcenie humanistyczne,
który uczestnikom bardzo się spodobał. Dodając do ogromnej wiedzy
profesora jego żywiołowość, humor i plastyczność sformułowań, mogliśmy
wysłuchać ekspresyjnego wykładu, który na długo pozostanie w pamięci
wszystkich zebranych. Inny wykład zaproponował profesor Marek Stanisz
z UR w Rzeszowie, którego staranna i piękna wymowa, spokojny i łagodny tembr głosu pozwolił słuchaczom zastanowić się nad tematem Media
a humanistyka. Problem masowego odbiorcy. Nowe spojrzenie na rolę
mediów we współczesnej szkole dało wstęp do dyskusji panelowej, która
odbyła się na zakończenie spotkania. Zanim do tego doszło, głos zabrał
filozof-etyk prof. dr hab. Aleksander Bobko – prorektor UR. Autor temat
swojego wystąpienia sformułował następująco: Etyka jako humanistyczny język szkolnego dyskursu. Odwołując się do naszej rzeczywistości,
mediów i tradycji, przedstawił etyczne aspekty nauczania szkolnego.
Na zakończenie odbyła się podsumowująca rozmowa panelowa z udziałem
prelegentów prowadzona przez tandem M. Kalandyk, D. Szumna. Pytania
ciekawie sformułowane, odpowiedzi błyskotliwe i przemyślane stanowiły
prawdziwą ucztę dla ucha i umysłu. Zaspokoiły one najbardziej wymagających
słuchaczy, a szczere oklaski dla wszystkich na zakończenie konferencji potwierdzają tę opinię. Ja też tam byłam… jak mawia staropolskie przysłowie.
Urszula Szymańska-Kujawa jest historykiem, nauczycielem
konsultantem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie, redaktorem kwartalnika społeczno-historycznego „Ślad”
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Jesteśmy jako nauczyciele wyjątkową grupą zawodową – mówi
dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli – Krystyna
Wróblewska, pomysłodawczyni projektu edukacyjnego pod nazwą
Podkarpackie Szkolenie Informatyczno-Metodyczne. Dodaje, że ludzie
niezwiązani z oświatą są skłonni nie przyjmować do wiadomości faktu,
jak bardzo wszechstronni muszą być dzisiejsi pedagodzy. I że każdy
z „przedmiotowców” jest jednocześnie specjalistą od wielu dodatkowych
zagadnień. Tak jest i tak być musi.
Bożena Pasieka, kierownik projektu, zwraca uwagę, że przewrót
technologiczny, zwłaszcza związany z technikami informatycznymi, dokonujący się na naszych oczach, powinien jak najszybciej znaleźć swoje
odzwierciedlenie w codziennej praktyce nauczycielskiej. Szkolenie i forma prowadzenia
Laptop, projektor, tablica podobały mi się. Zdobyte
multimedialna staną się nie- umiejętności postaram się
bawem standardowym ele- wykorzystać w mojej pracy.
mentem wyposażenia każdej
Wiele rzeczy na kursie było dla
klasy. – Jesteśmy po to, by
mnie nowych, ale bardzo mnie
pokazać kolegom pedagogom, co ciekawego można to interesowało.
zrobić z tymi narzędziami,
jak ich efektywnie użyć dla dydaktycznego pożytku.
Właśnie dlatego Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w 2009
roku wyszło z inicjatywą zorganizowania projektu edukacyjnego pod nazwą
Podkarpackie Szkolenie Informatyczno-Metodyczne. Treści programowe
zostały tak zaplanowane – mówi Aleksander Wroński, kierownik dydaktyczny PSIM – by spełniać nie tylko konkretne potrzeby środowiska
nauczycielskiego Podkarpacia, lecz mieć także na względzie założenia
reformującej się szkoły i zapisy nowej podstawy programowej.
PSIM otrzymuje potrzebne fundusze dzięki projektom europejskim.
Szkolenia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Działania
9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Ope66
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racyjnego Kapitał Ludzki. To bardzo ważne – wpisujemy się dzięki temu
w zespół inicjatyw przekraczających lokalne i regionalne granice, a także
gwarantujemy stosunkowo niskie koszty szkolenia – podkreśla Roma
Medyńska, kierownik do spraw promocji. Szkolenie jednego uczestnika
zamyka się w kwocie czterech tysięcy złotych. Wkład własny – 15%, to
jest 596, 30 zł – pokrywa jednostka samorządu terytorialnego lub dyrektor
szkoły. Zainteresowani nauczyciele i pozostali odbiorcy naszych usług nie
ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem. Jest ono dla nich
bezpłatne. Uczestniczy otrzymują również bezpłatne materiały szkoleniowe,
korzystają z całodziennego wyżywienia oraz noclegów – dodaje.
Celem głównym
programu jest podniesienie kwalifikacji zaJestem pozytywnie zmotywowana
wodowych nauczycieli,
i bardzo zainspirowana przez
wizytatorów, dyrektoprowadzących do tego, by
unowocześniać proces dydaktyczny rów placówek oświatowych i pracowników
oraz stronę organizacyjną pracy
jednostek samorządu
szkoły.
terytorialnego w zakresie wykorzystania komputera, Internetu oraz
narzędzi technologii informatycznej w funkcjonowaniu szkoły.
Dyrektor Wróblewska podkreśla: Chcemy przede wszystkim poszerzyć
kompetencje dydaktyczne i metodyczne kolegów nauczycieli w zakresie
efektywnego posługiwania się technikami informatycznymi na lekcji. Ważne jest także dostosowanie kwalifikacji zawodowych uczestników szkolenia
do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju Podkarpacia w latach 2007–2013. W ramach projektu przeszkolimy aż 1610
osób; od czerwca 2009 roku szkolenie ukończyło ponad 500 nauczycieli,
dyrektorów i pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
Jednym z istotnych założeń opisywanej inicjatywy jest uruchomienie
innowacyjnego systemu certyfikacji nauczycieli i szkół Podkarpacia oraz
zmniejszenie dysproporcji poziomu edukacji między wsią a miastem. Programy szkoleń, pisane przez doświadczonych nauczycieli praktyków oraz
informatyków, zostały zrecenzowane przez kompetentne grona profesorskie
zgodnie z określonymi regułami i procedurami.
Szkolenia są adresowane do nauczycieli właściwie wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole z każdego etapu edukacyjnego, a także do
bibliotekarzy. Każdy program ma swoją specyfikę, wymaga więc nieco innych narzędzi informatycznych i propozycji metodycznych. Owe narzędzia
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mają się stać łatwym do zastosowania w warunkach szkolnych medium:
atrakcyjnym i skutecznym. Projekty szkoleniowe zostały tak pomyślane,
by zapewnić prowadzącym możliwie bogaty i jednocześnie funkcjonalny
zestaw pomocy informatycznych.
Zakupiono w pełni wyposażone pracownie komputerowe, tablice
interaktywne, wielofunkcyjne urządzenia kopiujące do pracy w sieci
komputerowej, cyfrowe aparaty fotograficzne oraz programy edukacyjne.
Znajdziemy tu między innymi: Cabri II Plus, Cabri 3D v2, MindMapper
2009 Pl, Microsoft Office 2007 Standard pl, Adobe Premiere Elements,
Corel Draw X4 pl, pakiety do nauczania języków obcych, system tłumaczenia symultanicznego, MOL Optivum, EduRom – multimedialny program do nauki geografii, historii, języka polskiego, matematyki, biologii,
chemii i fizyki. Zorganizowano i wyposażono pracownie dydaktyczne do
nauczania fizyki, chemii, biologii, ekologii.
Szkolenia prowadzą doświadczeni informatycy oraz nauczyciele
praktycy. Zależy nam na tym, by uczestnicy mogli ćwiczyć określone
umiejętności z zakresu TI, mając bezpośrednie odniesienia do nauczanego
przedmiotu – komentuje Wiesław Śnieżek, kierownik ds. rekrutacji i szkoleń – Niektóre szkolenia zostały tak pomyślane, by pretekstem do ćwiczeń
informatycznych był krótki wykład wprowadzający profesora Uniwersytetu.
Chcemy połączyć w ten sposób nowoczesne formę metodyki nauczania
określonego przedmiotu z najnowszą uniwersytecką wiedzą dotyczącą
przedmiotu uczonego w szkole.
Co ważne, projekt ma być początkiem działań jeszcze bardziej zaawansowanych. Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie pragnie, by podobne kompetencje zdobywali wszyscy uczący
w regionie.
Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie
internetowej: http://psim.pcen.pl/
pcen i otoczenie

Mariusz Kalandyk
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NIEOCZYWISTE MYŚLI

XV Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży

???
Grzeszyłabym z tobą na oślep,
Grzeszyłabym z tobą bez granic –
Lecz co to znaczy… to „grzeszyć”…
Jak jest naprawdę z grzechami?…
Płakałabym z tobą po cichu,
Płakałabym z tobą inaczej –
Lecz co to znaczy… to „płakać”…
Jak jest naprawdę z tym „płaczem”?…
Kochałabym cię bez słowa,
Kochała złością, czułością –
Lecz co to znaczy… to „kochać”…
Jak jest naprawdę z miłością?…
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To jeden z nagrodzonych wierszy w jubileuszowym XV Konkursie
Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży. Autorka wiersza – gimnazjalistka Karolina Chyła jest jedną z ponad trzech tysięcy młodych literatów,
którzy przez piętnaście lat nadsyłali swoje utwory na konkurs organizowany
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich Oddział w Jaśle.
Pomysł zorganizowania konkursu literackiego zrodził się w 1995
roku. Jego autorką była dyrektor MBP w Jaśle – Małgorzata Piekarska.
W pierwszych konkursach brały udział jedynie dzieci i młodzież z powiatu
jasielskiego. Po kilku latach dołączyli do nich uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z województwa podkarpackiego. W 2005
roku po raz pierwszy KLTDiM miał charakter ogólnopolski. Informacja
o tegorocznej edycji konkursu dotarła do 93 osób zainteresowanych twórczością literacką w całej Polsce, którzy zgłosili 211 prac. Wśród utworów
nadesłanych na XV KLTDiM znalazł się m.in. wiersz Pusty las Alberta
Kociuby:
wszedłem w ciemny las
szukałem go długo
aż znalazłem
tylko jakoś drzewa
do niego nie pasują
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XV Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży
więc wszedłem w las
bez drzew
i wdepnąłem w życie bez sensu
myślę że najwyższa pora
coś zasadzić

Prace nadesłane na XV KLTDiM oceniało jury w składzie: Aleksandra
Dacyl – polonistka, Mariusz Kalandyk – poeta, współredaktor kwartalnika
„Nowa Okolica Poetów”, polonista, Grzegorz Kociuba – poeta, krytyk
literacki i polonista, Jan Tulik – poeta i prozaik.
Corocznie Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle wydaje tomik prezentujący utwory laureatów konkursu. „Rzecz w tym, że pisać literaturę to
coś więcej niż pisać, choćby i świetnie. Literatura to jak mistyczna Triada
– łączy w sobie wrażliwość, wyobraźnię i myśl autora. Jak te proporcje
wobec siebie istnieją – pewnie byłaby to dyskusja w tym miejscu jałowa.
Lecz one są. I wtedy dzieje się sztuka. Wtedy po norwidowsku trzeba
»odpowiednie dać rzeczy słowo«. Ale jakie słowo? Jak je znaleźć? (...) Może
aby »odpowiednie dać rzeczy słowo«, trzeba szukać słów w gąszczu słów,
z tego »lasu« słów wybrać to jedyne. S ł o w o” – tak poeta Jan Tulik we
wstępie do tomiku prezentującym utwory laureatów XV KLTDiM pisze
o istocie sztuki zwanej literaturą.
Tegoroczny tytuł tomiku – Nieoczywiste myśli – zaczerpnięty jest
z wiersza laureatki I miejsca w grupie uczniów szkół średnich – Weroniki
Kosiby:
LIRYCZNA CISZA

pcen i otoczenie

liryczna cisza
pisana granatowym piórem
po niebie
nieoczywistych myśli
srebrzystych wielokropków
bezimiennych pytajników
urocza w swojej niepewności
subtelnie zarozumiała

Ceremonia wręczania nagród odbyła się 11 maja 2010 r. w sali widowiskowej JDK. W uroczystości uczestniczyło około 200 osób: laureatów
i uczestników konkursu, rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy, rówieśników
i zaproszonych gości. Podczas uroczystości na temat prac konkursowych
wypowiadali się członkowie jury, wyjaśniając, co najbardziej ich zainteresowało i skłoniło do wyróżnienia oraz nagrodzenia wybranych utworów.
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Aleksandra Dacyl przeczytała zebranym wiersz jednej z najmłodszych
uczestniczek – Dominiki Ziomek z klasy drugiej Szkoły Podstawowej nr
4 w Jaśle.

SKRZACIA OPOWIEŚĆ
Drogie dzieci, czy już wiecie
Dawno temu, w ciemnym lesie
Mieszkał skrzat malutki, miły
Wszystkie skrzaty go lubiły
Mieszkał on z żoną – skrzatową
I łaciatą, tłustą krową.
Pewnej nocy, moi mili
Gdy księżyc na niebie lśnił
Jego żona oraz krowa
Znikły niczym lekki pył.
Biedny skrzat ostatkiem sił
Szukał krowy i rodzinki
Aż sąsiadom jego wszystkim
Z żalu bardzo zrzedły minki.
Nagle rankiem skrzat malutki
Przegnał wreszcie swoje smutki
Jego żona zdrowa, cała
Na grzbiecie krowy przyjechała.
– Mężu drogi, nasza krowa
Jest odważna i morowa
Gdy złe gnomy mnie porwały
I zamienić w posąg chciały
Nasza krowa, mężu drogi,
Wnet nadziała je na rogi.

pcen i otoczenie

Skrzat słuchał opowiadania
I nic nie miał do dodania.
Jedynie na szyi krowy
Zawisł wieniec kolorowy
Z kwiatów, ziół i polnej trawy
– Za waleczność, dzielna krówko
Niech ci wyjdzie on na zdrówko.

Swoje refleksje na temat utworów nadsyłanych na piętnaście edycji
Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Grzegorz Kociuba
zawarł we wstępie do jubileuszowego tomiku: „Wśród autorów najmłodszych (uczniowie szkół podstawowych) widać dużą sprawność językową,
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ale też autentyczną radość pisania; bawienie się układaniem wierszy oraz
opowiadań. Najmłodszych autorów inspirują bajki i baśnie, ale umieją
także obserwować naturę oraz portretować swoich najbliższych. Wiersze
gimnazjalistów pokazują z jednej strony ich fascynacje literackie (podpatrywanie stylu znanych poetów i pisarzy), z drugiej stanowią próby
własnego języka, w którym piszący starają się wypowiedzieć intensywność
własnych przeżyć.
I wreszcie wiersze i opowiadania autorów ze szkół ponadgimnazjalnych. Te nagradzane i wyróżniane z powodzeniem mogłyby znaleźć się na
łamach profesjonalnych pism literackich. Widać w tych utworach dużą kulturę literacką, ale także charakter i temperament piszących oraz autentyczny
spór ze światem o… imponderabilia. Siedemnasto-, osiemnastolatkowie
to ludzie wrażliwi i nadwrażliwi, ale zarazem odważni i bezkompromisowi
w krytycznym nazywaniu trudnych, bolesnych aspektów naszego świata.
Czyż nie to właśnie cechuje/powinno cechować człowieka myślącego?”.

pcen i otoczenie

Opracowała:
Marta Gąsiorowska
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle

72

dyskusje • recenzje •
sprawozdania
Jerzy Kopeczek

Kim jesteś nauczycielu?
Tytułowe pytanie jest raczej miarą
zadumy niż oceny. Tym niemniej odpowiedź na nie ma kardynalne znaczenie.
We współczesnych społecznościach ludzkich widoczna jest wyrazista
linia podziału, różnicująca nas w sposób pozwalający koegzystować, ale
uniemożliwiający pogodzenie dwóch
odmiennych podejść do życia, funkcjonowania, istnienia.
Nie da się wychowywać (mam na
myśli spójny system oddziaływania) bez
opowiedzenia się po którejś stronie. Nie
da się tego zrobić bez uświadomienia
sobie, kim w istocie jestem, chociaż
może prostszym w praktyce wydawać
by się mogło unikanie odpowiedzi
na to pytanie. Myślę, że taka właśnie
praktyka leży u podłoża budzących
wyraźny niepokój postaw nauczycieli,
ujawnionych w badaniach profesora
Aleksandra Nalaskowskiego. Z badań
tych wynika, że ok. 20% nauczycieli
nie szanuje żadnych insygniów (godła,
hymnu, krzyża). Śmiem przypuszczać,
że niekoniecznie na co dzień demonstrują oni postawę ateistyczną i antypatriotyczną. Bardziej prawdopodobnym
(przynajmniej w odniesieniu do części
z nich) wydaje się nieokreślenie i nieuświadomienie sobie tego, kim się jest
i za czym się opowiada.


A. Nalaskowski, Przestrzenie i miejsca szkoły,
Kraków 2002, s. 45.

Cóż to zatem za linia podziału?
Zacznę od tego, że można rozważać ten
podział na wielu poziomach. Nie chcę
wchodzić ani w rozważania na poziomie
teologicznym, gdzie podział jest oczywisty, ani w rozważania na poziomie
moralnym, gdzie stoimy przed decyzją
bezwzględnego wyboru dobra lub akceptowania tolerancji dla zła. Nie śmiem wypowiadać się wobec tych, którzy mają tu
do powiedzenia znacznie więcej niż ja.
Swoją refleksję zacznę od określenia podziału na poziomie ideologicznym, może ideologiczno-filozoficznym.
Po jednej stronie – ideologia personalizmu (humanistycznego czy chrześcijańskiego), po drugiej – koncepcje unitarystyczne, w szerokiej skali różnych
filozofii i podejść ideologicznych. W tej
drugiej grupie mieszczę liberalizm,
postmodernizm, coś, co nazywam totalitaryzmem ekonomicznym (dyktatura
pieniądza ponad człowiekiem i wartościami), konsumpcjonizm, hedonizm,
ale także komunizm z jego ideologią
dorabiania teorii do praktyki.
Sam ten podział ma znaczenie daleko
wykraczające ponad spory li tylko ideologiczne. Wpływa istotnie na to, jak żyjemy
i kim jesteśmy. Ten kardynalny podział
niesie ściśle określone konsekwencje dla
realiów życia, determinuje przyjmowane
postawy i sposób podejmowania działań.
Kwartalnik Edukacyjny 2 (61) lato 2010
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Niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nazywamy
to po imieniu, czy określamy się konkretnie, czy też nie, zawsze jesteśmy
po jednej lub drugiej stronie. Rozważę konsekwencje takiego świadomego
lub nieświadomego wyboru.

Podstawowy motyw działań
Myślę tutaj o tym, co wpływa na nasze decyzje, dokonywanie wyborów
i uzasadnia nasze funkcjonowanie. W formule personalistycznej są to wartości. Umowne (choć niezmienne) wartości w personalizmie humanistycznym
i praktycznie te same wartości, ale osadzone w absolucie, w prawach Boskich
w personalizmie chrześcijańskim. W koncepcjach unitarystycznych dominującym motywem są potrzeby (czasem pragnienia). Potrzebom, pragnieniom
i dążeniom podporządkowywane są wartości, traktowane relatywnie.
Nie wynika z tego, że w personalizmie nie uwzględnia się potrzeb czy
osobistych pragnień, a jedynie to, że w sytuacji kolizji potrzeb i wartości,
wybiera się wartości.
Z tego zasadniczego motywu wynika kolejne rozróżnienie – nastawienie do życia. Personalizm wyraźnie nastawiony jest na priorytet „być”
nad „mieć”. Unitaryzm – dokładnie odwrotnie. Tu „mieć” jest kierunkiem
dążeń, a „być” – czasem tylko hasłem, fasadą.

dyskusje

Struktura (organizacja, instytucja, firma) a człowiek
Struktura powinna być czymś, co służy człowiekowi. Jest dla człowieka.
Zasady i podstawy istnienia struktury są dziełem człowieka i jako takie
mogą być ustalane i modyfikowane przez osoby osadzone w tej strukturze
(np. pracowników), tak by w granicach prawa jak najlepiej służyły ludziom.
Personalizm zdecydowanie głosi prymat człowieka nad strukturą.
Przeciwstawne koncepcje, co wydaje się oczywiste – wręcz przeciwnie
– przyjmują prymat struktury nad człowiekiem. Człowiek jest elementem
wyższej maszynerii, która nie wiadomo z jakich powodów funkcjonuje według
nienaruszalnych zasad. Co więcej, struktura najczęściej operuje stylistyką języka,
systemem informacji i procedurami, które służą ciągłemu utrwalaniu istniejącego stanu rzeczy w taki sposób, że członek struktury działa na jej rzecz (często
z własną szkodą) w przekonaniu, że działa w swoim interesie. Działania są na
tyle przewrotne, że „wykorzystywany” sam sankcjonuje ten stan rzeczy.
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E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, rozdział 19: Krytyczna teoria
komunikacji - podejście do organizacji Stanley’a Deetza, Gdańsk 2003,
s. 294, 295.

Kim jesteś nauczycielu?

System osądu działań struktury
Podział przebiega pomiędzy wartością pracy, a jakością pracy. Wartość,
trudniejsza do zdefiniowania, ma odniesienie quasi-obiektywne. Ocena
opierać może się na opinii sędziów kompetentnych, ekspertów danej dziedziny lub uznanej wiedzy, dotyczącej wartości dokonań w danym obszarze
działań. Daje to podstawę do przyjęcia wysoce prawdopodobnego osądu
wartości danego działania.
Jakość, prostsza do określenia, ma odniesienia relatywne. Najpowszechniejsze definicje przyjmują, że jakością jest to, co zadowala klienta.
„Jakością jest to, co zadowala, a nawet zachwyca klienta” [W. E. Deming];
trzeba więc „(…) dotrzeć do klienta i dać mu to, co go zadowoli” [H.
Sarahson]. Jaka jest rzeczywista wartość – nie ma znaczenia. Jeśli klient
jest mało wymagający, dobrej jakości będzie byle co. Nie przypadkiem
coraz większą popularnością cieszą się te instytucje oświatowe, które wagę
przywiązują głównie (żeby nie powiedzieć tylko) do terminowych wpłat.
Personalizm, promujący wartość, siłą rzeczy ukierunkowany jest
bardziej na proces, unitaryzm – na produkt.
Nie da się pogodzić tych dwóch diametralnie różnych podejść. Oczywiście, nauczyciel może lawirować pomiędzy jednym a drugim, dając
uczniom przekaz, że trzeba się ustawiać tak, jak wieje wiatr. Jednakże,
jeśli chce być wychowawcą (a wychowuje się życiem, a nie słowem), nie
ma innej możliwości, jak określić jasno i wyraźnie, czy jest po jednej, czy
po drugiej stronie.
Jerzy Kopeczek jest nauczycielem konsultantem
w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli
Oddział w Tarnobrzegu
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I. Dzierzgowska, S. Wlazło. Mierzenie jakości pracy szkoły. Poradnik dla wizytatorów,
inspektorów, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli, Radom 1996,
s. A-6.

J.A.F. Stoner, R.E.Freeman, D.R.Gilbert, Kierowanie, Warszawa 1997, s. 215.
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Bronisław Rocławski, Słuch fonemowy i fonetyczny. Teoria i praktyka

P

recenzje

rezentowana publikacja
to materiał teoretycznopraktyczny przygotowany
przede wszystkim z myślą
o nauczycielach zajmujących się
wychowaniem językowym dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, logopedach i o tych,
którym prawidłowy rozwój mowy
dziecka nie pozostaje obojętny.
Książka składa się z dwóch
części, zgodnie z tytułem: teorii,
w której autor krótko, lecz w sposób
niezwykle jasny przybliża definicje
i podstawy teoretyczne omawianego
problemu oraz praktyki, w tej części
czytelnik odnajdzie bogaty materiał
obrazkowy, mogący posłużyć jako
materiał diagnostyczny lub też kształcąco-doskonalący słuch fonemowy
i fonetyczny. Taki układ treści autor
tłumaczy w pierwszych słowach
Przedmowy: „Praktyka nawet przez
chwilę nie może tracić kontaktu z nauką, a nauka zaś nie może zapominać,
jak ważny jest dla jej rozwoju kontakt
z praktyką...” (s. 3).
Opublikowana po raz kolejny
(wydanie IV) książka Bronisława Rocławskiego jest po części fragmentem,
uzupełnieniem i modyfikacją rozdziału 5. Poradnika fonetycznego dla
nauczycieli (WSiP, Warszawa 1981,
1986), w którym autor po raz pierwszy przybliża czytelnikom pojęcia
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słuchu fonemowego (fonologicznego,
fonematycznego) i fonetycznego oraz
prezentuje test obrazkowy do badania
słuchu fonemowego.
Część teoretyczna składa się z następujących sześciu rozdziałów:
1. Dziecko w roli nadawcy i odbiorcy w układzie komunikacyjnym.
2. Kształtowanie się słuchu
fonemowego. W rozdziałach tych B.
Rocławski opisuje, na podstawie
własnych spostrzeżeń, rozwój mowy
dziecka i jej znaczenie dla członków wspólnoty komunikatywnej.
Najważniejszą funkcją języka jest
bowiem funkcja komunikatywna,
a zaburzenia w komunikacji językowej mogą być spowodowane
nierozróżnianiem fonemów – elementarnych jednostek języka.
3. Językoznawczy aspekt słuchu
fonemowego i fonetycznego to uwagi terminologiczne, przybliżenie
definicji fonemu oraz dyskusja
dotycząca możliwości opisu i ilości fonemów, składających się na
współczesny język polski. Bez wiedzy tej niemożliwe jest przeprowadzenie badania słuchu fonemowego
u dzieci i dorosłych oraz prawidłowa
interpretacja wyników.
4. W rozdziale Istota słuchu
fonemowego i fonetycznego czytamy,
że słuch fonemowy to „zdolność do
kwalifikowania wyróżnionych z po-

Słuch fonemowy i fonetyczny...

że słuch fonetyczny, umożliwiający
dostrzegać pełnię piękna mowy, może
być już dobrze wykształcony u dzieci
pięcioletnich. Z rozdziału Rola słuchu
fonetycznego dowiadujemy się także,
że od jego stanu zależy powodzenie
w usuwaniu między innymi takich
wad wymowy, jak sygmatyzm, rotacyzm, palatalizacja, nosowanie
(rynolalia).
Sprawność słuchu fonemowego i fonetycznego w znacznym
stopniu zależy od treningu. Część
praktyczna książki Słuch fonemowy i fonetyczny. Teoria i praktyka
to szczegółowe wskazówki dotyczące przebiegu badania, wskazanie na możliwości kształcenia
i doskonalenia słuchu fonemowego
i fonetycznego, opatrzone w kolorowy materiał obrazkowy, stanowiący
ponad połowę książki.
Recenzowaną publikację polecam nauczycielom, a przede wszystkim
studentom kierunków nauczycielskich, zwłaszcza przyszłym nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego. Od
ich wiedzy bowiem i umiejętności
w znacznej mierze zależy prawidłowy
rozwój mowy dziecka, tak w aspekcie fonetycznym, jak i leksykalnym,
gramatycznym, syntaktycznym oraz
ekspresyjnym.
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toku mowy głosek do określonych,
fonologicznie zdeterminowanych,
klas głosek, czyli fonemów” (s. 18).
Tę zdolność posiada już dziecko dwuletnie, a pełną biegłość osiąga w późniejszym okresie życia. Opanowanie
systemu fonologicznego wymaga
pełnej sprawności słuchu fonemowego, a zaburzenia słuchu fonemowego
w okresie opanowywania języka
zawsze prowadzą do zaburzeń w realizacji struktury fonemowej wyrazów.
Z kolei „do odróżniania głosek należących do tego samego fonemu służy
nam słuch fonetyczny” (s. 19). Słuch
fonetyczny odpowiada przykładowo
za odróżnienie „r” przedniojęzykowego, prawidłowo realizowanego od
„r” języczkowego, potocznie zwanego
„francuskim”, ale także za rozpoznawanie linii intonacyjnej wypowiedzi.
5. Czynniki zaburzające badanie słuchu fonemowego to ogólne uwagi dotyczące przebiegu badania słuchu
fonemowego u dzieci i dorosłych,
wskazanie na te czynniki, które mogą
zniekształcić wynik badania. Z analiz
autora wynika, że badanie słuchu
fonemowego wymaga uwzględnienia
szeregu czynników, które mogą mieć
wpływ na wyniki obserwacji.
6. Z obserwacji własnych dzieci
i wnuków, na podstawie wyników badań wielu autorów (literatura podana
w przypisach, brak bibliografii na końcu książki) B. Rocławski wnioskuje,

dr Małgorzata ZaborniakSobczak, Uniwersytet
Rzeszowski

Bronisław Rocławski, Słuch fonemowy i fonetyczny. Teoria i praktyka,
Wydanie IV, Gdańsk 2010, Wydawnictwo Glottispol, s. 74.
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Adolf E. Szołtysek, Filozofia
wychowania moralnego

T
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rudno spodziewać się istotnych przemian w wychowaniu młodego pokolenia
Polaków, jeżeli nie nastąpią
zmiany w świadomości podmiotów,
to jest w nastawieniach, motywacjach,
aspiracjach i postawach oraz działaniach zespołów ludzkich biorących
udział w organizacji przemian edukacji i wychowaniu. Mamy tu na myśli
zarówno nauczycieli-wychowawców,
organizatorów procesu dydaktycznowychowawczego, jak również dzieci
i młodzież. Oni wszyscy, a także decydenci, muszą zrozumieć i akceptować
nową filozofię edukacyjno-wychowawczą na różnych poziomach (od
przedszkola po uniwersytet).
Jest wiele ważnych przyczyn, które
powodują, że omawia się coraz częściej
różne aspekty wykorzystania kontekstu
filozoficznego w procesie wychowania
jednostki na różnych jego etapach.
Do przyczyn tych można zaliczyć:
• postęp i zagrożenia cywilizacyjne w wielkich aglomeracjach,
• zmiany ustrojowe państwa,
wdrażanie reformy edukacji
(nowe regulacje prawne – dopasowywane do wymogów
Unii Europejskiej),
• rozwój nurtu humanistycznego w naukach o człowieku
i praktyce społecznej,
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•

wzrost świadomości i aspiracji
podmiotów współuczestniczących w procesie edukacji
i wychowania,
• dorobek filozofii, socjologii, pedagogiki i psychologii oraz nauk
pokrewnych w zakresie nowoczesnego modelowania zintegrowanego systemu wychowania.
Te i inne problemy podejmuje
monografia Adolfa E. Szołtyska,
szczególnie aspekty teleologiczno-aksjologiczne i prakseologiczne wychowania moralnego dzieci i młodzieży.
Wychowanie moralne na ogół
kojarzy się z wywieraniem wpływu
na pomyślny rozwój moralny dzieci
i młodzieży, a także osób dorosłych.
Wychowanie moralne na ogół rozu
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widzenia. W tym znaczeniu wychowanie to należy postrzegać w szerokim kontekście filozoficznym,
a szczególnie w odniesieniu do jej
subdyscyplin (kontekstów): teleologicznego, aksjologicznego, teorii
poznania, antropologii filozoficznej
człowieka, prakseologii oraz etyki.
W opinii A. Szołtyska wychowanie
moralne znajduje wiele wspólnego
zarówno z wychowaniem religijnym
(s. 324 i 341), laickim (s. 351), estetycznym (s. 307), prorodzinnym
(s. 237 i 238) czy patriotycznym
(s. 284). Każde z tych zakresów
wychowania (również umysłowego
i zdrowotnego) zawiera w sobie
komponent „moralny”, z czego
zdawali sobie również sprawę wielcy
myśliciele z przeszłości.
W rozdziale I pt. Metafizyczność osoby (s. 11–109) autor nawiązuje w swoich głównych tezach
do takich wybitnych filozofów jak:
Platon, Arystoteles, F. Nietzsche,
S. Freud, M. Scheler a także
K. Wojtyła. W pierwszej części rozdziału (s. 11–59) piszący dokonał
charakterystyki dwóch nawzajem
wykluczających się koncepcji człowieka, zaś w drugiej przedstawił
model, w którym dowartościował
sferę duchową.
Druga części rozdziału (s. 60–
109) przedstawia koncepcję człowieka jako osoby. Autor niniejszej
monografii twierdzi, że w człowieku
da się wyróżnić „człowieczą zwierzęcość i człowieczą duchowość”.
W konkluzji stwierdza, że ciało
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mie się jako zapoznawanie człowieka z uznawanymi powszechnie
wartościami i pomocniczość w ich
praktycznej realizacji. Praktycznie
sprowadza się ono do przekazywa
nia dzieciom i młodzieży wiedzy
z zakresu różnych subdyscyplin
filozofii, jej interioryzacji – przeżywania i budzenia refleksji nad postępowaniem etycznie poprawnym.
Znane są w praktyce pedagogicznej
inne nazwy zamienne w stosunku
do wychowania moralnego, jak
np. wychowanie do moralności lub
kształcenie charakteru. Autor tej
monografii przyjmuje treściowo
i zakresowo pojęcie wychowanie
moralne w różnych jego konfiguracjach i kontekstach: filozoficznym,
pedagogicznym oraz socjologicznym (por.: s. 270, 284).
Wprowadzenie (s. 5–10) syntetycznie sygnalizuje Czytelnikowi
główne tezy monografii, stawiając
pytania o istotę człowieczeństwa
w jego aspekcie biofizjologicznym
i duchowym. Autor w obrębie człowieczej psychiczności traktuje osobę
ludzką podmiotowo. Jego zdaniem
w obrębie człowieczej duchowości
podmiot transcendentalny działa
w realnym życiu na podstawie władz
duchowych rozumu, serca i woli
oraz języka transcendentalnego
(trójjedni).
Zdaniem autora wychowanie pozostaje w bliskiej łączności z wszelkimi oddziaływaniami
wychowawczymi pożądanymi ze
społecznego i moralnego punktu
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i psychika wzajemnie się warunkują,
gdyż sfera psychiczna znajduje swe
odbicie w sferze cielesnej. Można
by jeszcze się zastanowić, czy za tak
szerokim wychowaniem moralnym opowiadali się inni pedagodzy:
J. H. Pestalozzi, J. F. Herbart czy
J. Dewey. Ogólnie uważa się, że wielu
żyjących obecnie filozofów, pedagogów, psychologów i socjologów podziela podobne stanowisko co Autor
tej monografii w kwestii rozumienia
wychowania moralnego.
W rozdziale II, Moralność
– etyka – legalność (s. 110–209)
można zauważyć, że lansowane
przez piszącego rozumienie moralności odbiega od potocznych ujęć.
Podstawą rozumienia trójczłonu:
„moralność – etyka – legalność”
jest autorska trojjednia człowieka:
człowiek jako osoba, człowiek jako
istota społeczna, człowiek jako obywatel. Podjęte w rozdziale problemy
są istotne ze względu na ścieranie
się dwóch przeciwstawnych nurtów
myślowych w Europie i w Polsce.
Pierwszy uwarunkowany jest ideologią postmodernizmu – lansującą
tzw. nową etykę, sekularyzację życia
rodzinnego i społecznego oraz relaty
wizm w nauce i etyce. Drugi nurt
myślowy warunkowany jest tzw.
modernizmem, chrześcijańskim
systemem wychowania. Pierwszy
prąd myślowy zdaniem autora zajmuje się dekompozycją drugiego,
próbując wprowadzać radykalne
zmiany w polityce, ideologii, kulturze i edukacji. To zaś stymuluje
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zmiany w pojmowaniu istoty człowieczeństwa, wychowania dzieci
i młodzieży w jednolitym systemie
(w szkole, rodzinie, środowisku,
Kościele i mass mediach). Zdaniem
piszącego ideologia postmodernistyczna zakłada dekompozycję ładu
społecznego, szczególnie w sferze
świadomości społecznej (nauki,
edukacji, kultury).
W rozdziale III, Aksjologia
wychowania moralnego osoby, autor bardzo racjonalnie przekonuje
o związku pedagogiki z filozofią
i stwierdza, że tylko pogłębiona
filozoficzna refleksja nad życiem
umożliwia optymalne formowanie
warunków wychowania moralnego
człowieka (s. 265 i dalsze). Z tez tej
monografii wynika silna potrzeba
głębszej refleksji nad wychowaniem
moralnym sensu stricto. Rozumiane
w ten sposób wychowanie moralne
sprzyja pomyślnemu rozwojowi
dzieci i młodzieży, a tym samym
kształtowaniu ich autentycznych
zachowań i postaw moralnych.
W dobie współczesnej Unia
Europejska stanowi płaszczyznę
ścierania się dwóch nurtów kulturowo-edukacyjnych: chrześcijańskiego i liberalnego (s. 324, 327
i 341). Swą tezę autor uzasadnił
już we wstępie (s. 10), wskazując
na niekorzystne czynniki i mechanizmy psycho-pedagogiczne
urabiania cech osobowości i charakteru młodego pokolenia Polaków
i Europejczyków.
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W końcowej refleksji nad
myślami tej monografii należy
stwierdzić, że wychowanie człowieka jako proces i stan jest mocno
zakotwiczone w ogólnej strukturze
systemu wartości (R. II, s. 145, 179,
203). Świat bez wartości i norm nie
ma większych szans na przetrwanie.
Zatem widzenie świata i działanie
w nim w perspektywie wartości jest
warunkiem sine qua non dojrzałego
kulturowego społeczeństwa.
Podsumowując refleksje nad
tym dziełem profesora Adolfa
K. Szołtyska, z uznaniem odnoszę się do wartości opracowanej
monografii, w której dokonał pogłębionej charakterystyki związku
filozofii z wychowaniem moralnym
człowieka. Pozycja ta w istotny
sposób wzbogaci naszą literaturą
pedagogiczną i filozoficzną dotyczącą wychowania dzieci i młodzieży. Pozycja ta dobrze rozświetla
podłoże metodologiczne procesu
wychowania moralno-społecznego
młodego pokolenia Polaków i Europejczyków. W toku całego wywodu

widać, gdzie zbiega się w życiu philosophia i paideia. W tym względzie
praca posiada twórczy i nowatorski
charakter. Jest to wypowiedź, która
w klarowny sposób wprowadza
ład i porządek myślowy do relacji:
filozofia i pedagogika. Monografia
może odegrać ważną rolę jako
źródło wiedzy filozoficzno-pedagogicznej dla tych wszystkich, którzy
w różnym zakresie działają na niwie
nauki, edukacji lub kultury. Mam
na myśli pracowników naukowodydaktycznych uczelni o profilu
humanistycznym, studentów kierunków pedagogicznych, przyszłych
nauczycieli-wychowawców, działaczy i twórców kultury.
Monografia jest napisana
w sposób dojrzały i kompetentny.
Autor jest świadom swego zamysłu
i w pełni udanie realizuje koncepcję
swego dzieła. Na uznanie zasługuje
także forma językowa pracy. Jej bogata treść zastała wyłożona w sposób
wyjątkowo jasny i poparty najnowszą literaturą przedmiotu.
prof. ndzw. dr hab. Józef Sowa

Adolf E. Szołtysek, Filozofia wychowania moralnego, Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków 2009, s. 380.
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Tadeusz Wolak, Muzykowanie
metodą cyfrowo-literową
z uczniami niepełnosprawnymi
intelektualnie w stopniu lekkim
(wraz z płytą DVD)
Powodzenie jakiejkolwiek koncepcji
edukacyjnej (…) zależy faktycznie
i ostatecznie od nauczyciela. Bez jego
udziału jako kreatora moc wykonawcza
dekretu czy rozporządzenia pozostanie
jedynie na papierze.
Jadwiga Kowalikowa 2003

K
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siążka Muzykowanie metodą cyfrowo-literową z uczniami niepełnosprawnymi
intelektualnie w stopniu
lekkim (wydana wraz z płytą DVD)
liczy 150 stronic formatu A-4,
a w zawartości tej mieszczą się: karta
tytułowa, spis treści, wstęp wprowadzający w zasadnicze treści opracowania o charakterze teoretycznym,
metodycznym i empirycznym oraz
spis treści nagrań znajdujących się
na wspomnianej płycie DVD, a pochodzących z koncertów zespołu
muzycznego Promyk, bibliografia
oraz niezbędny, wielce praktyczny
słowniczek.
Treść książki daje się ująć
w trzy zasadnicze części, to jest:
teoretyczną, metodyczną oraz empiryczną; ukazują one podstawy
i efekty wprowadzenia autorskiej
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metody cyfrowo-literowej notacji
muzycznej (w skrócie nazywanej
cylinomuz) i zasad jej stosowania
w pracy z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Już we wstępie autor książki
wyjaśnia pojęcie niepełnosprawności jako kategorii aksjologicznej,
wyraźnie akcentując fakt zatrważających statystyk o randze rankingów
krajowych i światowych. Wynika
z nich, że co piąty mieszkaniec
naszego globu ziemskiego jest

Muzykowanie metodą cyfrowo-literową

artystycznego, a ponadto: gama,
fraza muzyczna, motyw, ostinato,
skala, puls, rytm, metrum, legato,
staccato, dominanta, subdominanta
czy tempo. Przy okazji wspomniał
o metodach badań w zakresie
zdolności muzycznych u dzieci,
pamięci muzycznej, o poczuciu
rytmu i słuchu harmonicznego
u uczniów z diagnozą niepełnosprawności intelektualnej, by potem
przejść do zaprezentowania swojej
autorskiej metody muzykowania
z nimi w oparciu o cyfrowo-literową
notację muzyczną, zwaną w skrócie
cylinomuz. W obrębie stosowanego
zapisu muzycznego autor wyodrębnił zapis literowy – jako literową
notację muzyczną (skrót linomuz),
która umożliwia grę na instrumentach sztabkowych i klawiszowych
oraz zapis cyfrowy – jako cyfrową
notację muzyczną (skrót cynomuz)
– która bywa wykorzystywana przy
grze na flecie prostym sopranowym, a także klarnecie oraz flecie
poprzecznym. Podstawową zasadą
pracy nauczyciela muzyki we wspomnianym Ośrodku jest obejmowanie muzykowaniem wszystkich
uczniów, którzy mają na to ochotę,
a wyznacznikiem efektywności
zaproponowanej metody pracy
mogą być przejawiane przez nich
chęci do nauki gry na instrumencie
muzycznym, zgodnie z posiadanymi
predyspozycjami, i ich niezwykła
determinacja, zdyscyplinowanie,
świadoma aktywność, pracowitość
i systematyczność pracy.
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osobą niepełnosprawną, a w Polsce
co dwudziesty piaty jej obywatel
jest pewnego rodzaju inwalidą,
wymagającym wsparcia i wydatnej
pomocy osób trzecich. Wśród nich
mieszczą się osoby z upośledzeniem
umysłowym o zróżnicowanej etiologii tego zaburzenia rozwoju. Do tej
populacji należą również uczniowie
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Krakowie. Ich
osiągnięcia w zakresie znajomości
podstaw muzyki i muzykowania aż
nadto wyraźnie wskazują, jak wiele
mogą oni osiągnąć w zakresie własnego rozwoju, jeśli odpowiednio się ich
poprowadzi, stwarzając wokół nich
sprzyjający klimat wychowania oraz
stosując starannie dobrane, adekwatne do potrzeb i możliwości, w pełni
zrozumiałe i efektywne metody aktywizowania, wsparcia i pomocy.
W części teoretycznej autor,
nawiązując do zatwierdzonego przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej programu nauczania muzyki
w szkołach dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, na poziomie kształcenia
podstawowego i gimnazjum, ukazał swoją koncepcję metody pracy
i możliwości rozwijania artystycznych uzdolnień i zainteresowań
uczniów poprzez muzykę i efektywne muzykowanie. W przystępny
sposób wyjaśnił terminy, istotne dla
zrozumienia podstaw edukacji muzycznej, m.in. takie jak: zdolności
muzyczne, słuch muzyczny, pamięć
muzyczna, poczucie rytmu i smaku
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Omawiana książka jest przykładem na to, jak umiejętnie można
docierać do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną o stosunkowo niewielkich zdolnościach
i możliwościach percepcyjno-poznawczych, by zmotywować ich
i zachęcić do pracy na rzecz swego
rozwoju, a nade wszystko rozmiłować w muzyce i muzykowaniu.
Książka napisana jest ładnym,
poprawnym językiem, a jej treść,
pomimo fachowej terminologii
muzycznej, jest w pełni zrozumiała
i zachęca do lektury. Autor w wielu
miejscach wyraźnie podkreśla fakt,
iż uczniowi z diagnozą niepełnosprawności intelektualnej w stopniu
lekkim nie wystarczy zminimalizowanie wymagań, lecz potrzebne mu
są takie metody pracy, które tenże
uczeń jest w stanie zrozumieć, zaakceptować i pokochać jako własne.
Metodę autorską Tadeusza Wolaka
poznałam ćwierć wieku temu.
Śledziłam niemal każdy etap jej powstawania, rozwoju i doskonalenia.
Bywałam na próbach i koncertach
prowadzonego przez Niego zespołu
muzycznego Promyk, złożonego
z uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Przyglądałam się zapisom notacji muzycznej i trudnościom związanym z pokonywaniem
„materii” zarówno u uczniów i ich
rodziców (dodajmy – często niewydolnych wychowawczo, bardzo
sceptycznie nastawionych wobec
swego dziecka i jego edukacji), jak
również dokładającego wszelkich
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starań, niezłomnego w swych postanowieniach nauczyciela, instruktora
i dyrygenta. Metoda na tyle mi
się spodobała, że postanowiłam
„walczyć” o jej zaistnienie nie
tylko w treściach ulotnych komentarzy i przekazów mówionych
uczestników koncertów i biernych
obserwatorów, w wyrażanych przez
nich słowach zachwytu z racji imponujących osiągnięć artystycznych
młodzieży (np. wysoko ceniony
repertuar utworów muzycznych,
zmieniający się w zależności od potrzeb i okoliczności, jakość wykonania utworów, otwartość i gotowość
Zespołu do występów, do udziału
w rozlicznych festiwalach i przeglądach artystycznych, nagraniach
video), jak również niebywałych
osiągnięć artystycznych tego znakomitego dyrygenta i „cudotwórcy”,
jakim jest Tadeusz Wolak, o opisanie jej i zachowanie w przekazie
pisanym, wzbogacającym polską
literaturę metodyczno-muzyczną.
W recenzji chciałabym zwrócić
uwagę Czytelnika przede wszystkim na aspekt metodyczny dzieła,
w szczególności zaś na samą metodę, która z mojego punktu widzenia jest niezwykłym fenomenem
i dziełem twórcy, którego nazwisko
winno zaistnieć na kartach historii
muzyki. Jest On (podobnie jak Jego
dzieło) nietuzinkowym inspiratorem i artystą, któremu nie sposób
dorównać, kogo nie da się do końca
naśladować, ani parodiować, kto
jest autentyczny i niepowtarzalny

Muzykowanie metodą cyfrowo-literową

tego dzieła, na które osobiście
czekałam od lat. Chciałam Mu
pogratulować zarówno koncepcji
metodologicznej, jak i udanej próby
rozbudzania u uczniów z diagnozą
niepełnosprawności intelektualnej
w stopniu lekkim zainteresowań
muzyką, a przede wszystkim rozbudzania u nich chęci do nauczenia się
gry na „prawdziwych” instrumentach muzycznych, przezwyciężania
u nich tremy, swoiście doznawanego
i pokonywanego przez nich strachu
oraz przezwyciężania braku wiary
w siebie poprzez krok po kroku uzyskiwane efekty w zakresie uczenia
się sposobów radzenia sobie z cyfrowo-literową notacją muzyczną.
Poruszona w książce problematyka może zainteresować nie
tylko profesjonalistów, muzyków
z prawdziwego zdarzenia czy nauczycieli muzyki i terapeutów,
ale może ona zainteresować także
rodziców uczniów, którzy z czasem
uwierzyli w skuteczność nauki
swych dzieci, którzy znaleźli odpowiedź na pytanie, jak można radzić
sobie z problemami dorastających,
tak wyjątkowych dzieci, jak dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które wszak wymagają
cierpliwości, zaufania, tolerancji,
akceptacji, wsparcia i pomocy ze
strony osób trzecich.
Myślę, że omawiana książka
jest w stanie wydatnie wzbogacić
wiedzę na temat stanu i możliwości
rozwoju uczniów obarczonych diagnozą niepełnosprawności intelektu-
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w tym co robi, windując w górę
tych, których do niedawna traktowano często w okrutny, nieludzki
wręcz sposób, jawnie odtrącając
i marginalizując. Należy Go tylko
podziwiać za niezłomność, upór,
odwagę, talent, nieprzeciętne zdolności organizacyjne, dobre wyczucie potrzeb i możliwości dziecka
niepełnosprawnego, za niezwykłą
pracowitość, cierpliwość, systematyczność i kunszt wielkiego pedagoga, znawcy i artysty.
Myślę, iż prezentowaną tu książkę można z powodzeniem uznać za
niezwykle wartościowy przyczynek
metodyczny w pracy rewalidacyjnej
i wychowawczej z uczniem z diagnozą niepełnosprawności intelektualnej
w stopniu lekkim.
Ogólnie rzecz ujmując – opiniowaną książkę uważam za ewenement w metodyce kształcenia
uczniów z objawami intelektualnej
niepełnosprawności, za pozycję
bardzo wartościową merytorycznie,
potrzebną i pożyteczną społecznie, a przy tym pilnie oczekiwaną
zwłaszcza przez nauczycieli muzyki
zatrudnionych w szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, nauczycieli prowadzących
szkolne zespoły muzyczne, instruktorów różnego rodzaju świetlic
terapeutycznych i domów kultury. Jej Autorowi – Tadeuszowi
Wolakowi przynajmniej tą drogą
chciałabym pogratulować udanego
przedsięwzięcia i podziękować Mu
za trud włożony w przygotowanie
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alnej, jak również wzbogacić polską
literaturę metodyczną z zakresu
muzyki i terapii muzyką. Jest ona
niewątpliwie pozycją oryginalną,
od dawna oczekiwaną, w pełni
wartościową i przydatną w pracy
wychowawczej szkół i zakładów specjalnych, świetlic terapeutycznych
i środowiskowych, warsztatów terapii zajęciowej, czy domów pomocy
społecznej. Mogą się w nich pojawić
zarówno dzieci specjalnej troski,
jak i osoby dorosłe, które na równi
z pełnosprawnymi mogą zainteresować się muzykowaniem i muzyką.
W opisywanym przypadku muzyka
nie tylko „łagodzi obyczaje”, lecz
także angażuje i wypełnia życiową
pustkę człowieka pokrzywdzonego
przez los, rodzi w jego sercu radość,
zapobiega nudzie, uspołecznia, aktywizuje, działa profilaktycznie, nie
dopuszcza do pojawienia się zaburzeń w zachowaniu i do wykolejenia
społecznego dzieci, młodzieży i osób
dorosłych z diagnozowanymi wadami i deficytami rozwoju.

Warto więc zainteresować się
tą wartościową pozycją wydawniczą
z racji zarówno jej treści, jak również
formy [są tu kolorowe fotografie
przybliżające zestawy instrumentów muzycznych czy sposób gry
na niektórych z nich, starannie
dobrane teksty muzyczne, przykłady oznaczeń i notacji muzycznych:
zapis nutowy, literowy (linomuz)
czy cyfrowy (cynomuz)].
Uważam, iż książka winna
znaleźć się w metodycznej biblioteczce nauczycieli muzyki, zwłaszcza
nauczycieli szkół specjalnych i integracyjnych, a także instruktorów
domów kultury i świetlic terapeutycznych oraz warsztatów terapii
zajęciowej.
Elżbieta M. Minczakiewicz
Polskie Kolegium
Logopedów PAN - Warszawa
Stowarzyszenie Rodzin
i Opiekunów Osób
z Zespołem Downa
- Oddział w Krakowie
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Tadeusz Wolak, Muzykowanie metodą cyfrowo-literową z uczniami
niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim (wraz z płytą DVD),
Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2010, s. 150.
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Beata Krzywosz-Rynkiewicz,

Odpowiedzialność podmiotowa dzieci.
Jak rozumieć i inspirować jej rozwój?

A

i psychologicznym. Przedstawiła też
model odpowiedzialności składający
się z czterech rodzajów:
• odpowiedzialność formalna
ponoszona,
• odpowiedzialność formalna
przyjmowana,
• odpowiedzialność podmiotowa ponoszona,
• odpowiedzialność podmiotowa przyjmowana.
Pisząca podkreśla różnicę i konieczność rozgraniczenia pomiędzy
rozwojem odpowiedzialności ucznia, a potrzebą sprawowania nad
nim kontroli. Zmiana w myśleniu
o edukacji powinna dotyczyć procesu nauczania i wychowania.
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utorka książki jest doświadczonym psychologiem, pracownikiem Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, Wydziału Nauk Społecznych. Opublikowała wiele artykułów naukowych i trzy książki.
Publikacja jest wynikiem trzyletnich
badań poświęconych odpowiedzialności dzieci w młodszym wieku
szkolnym, prowadzonych tradycyjnymi metodami z wykorzystaniem
wywiadów i obserwacji, głównie
metodą action research, czyli współuczestnictwem w pracy z dziećmi.
Autorka zapewnia odnalezienie
przez czytelnika inspiracji koncepcyjnych i praktycznych dzięki:
przeglądowi literatury przedmiotu, skonstruowanemu modelowi
odpowiedzialności, liście czynników związanych z wychowaniem,
przykładom konkretnych działań,
propozycji dwunastu scenariuszy
zajęć oraz opisowi przebiegu prowadzonych warsztatów.
Książka składa się z pięciu
rozdziałów poświęconych różnym
aspektom odpowiedzialności podmiotowej.
W Rozdziale I, zatytułowanym:
Renesans odpowiedzialności, autorka
wyjaśniła znaczenie słowa „odpowiedzialność” w ujęciu filozoficznym
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Istotą edukacji podmiotowej
powinno być oparcie pracy na
dążeniach, zainteresowaniach, potrzebach i oczekiwaniach dzieci,
a w konsekwencji wychowanie dziecka autonomicznego. Natomiast
rodzice, chcąc rozwijać odpowiedzialność u swoich dzieci, powinni
rozumieć mechanizmy tego rozwoju
i wiedzieć, które czynniki mu sprzyjają. W wychowaniu dzieci należy
dać im pole do własnych poszukiwań, wdrażać do elastyczności
w myśleniu i działaniu, ponieważ
tylko taki sposób funkcjonowania
pozwoli im odnaleźć się w zmieniającej się wciąż rzeczywistości, a także
ją kreować. Nauczyciel pragnący
podmiotowo traktować uczniów
musi pamiętać o czynnym słuchaniu, empatii i postawie akceptacji
dziecka.
W Rozdziale II: To ja ponoszę
konsekwencje – odpowiedzialność
a rozumienie skutków własnych
działań przedstawione zostały dwa
schematy kształtowania odpowiedzialności: przez pokazanie skutków działań z różnych punktów
widzenia oraz przez pokazanie
konsekwencji.
Schemat counselingu, zaczerpnięty z biznesu, jest schematem komunikacyjnym nauczyciel – uczeń.
Jego celem jest pomoc w radzeniu
sobie z trudnymi sytuacjami przez
pokazanie skutków działań z różnych perspektyw i tworzenie na
tej podstawie bazy do przyjęcia
przez ucznia odpowiedzialności
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podmiotowej za własne działanie.
Schemat ten składa się z czterech
kroków, polega na doradztwie
i można go wykorzystać do rozmów indywidualnych. Autorka
stwierdza, że należy mobilizować
dzieci do podejmowania działań,
aby wywiązały się z obowiązków,
ale także okazywać zrozumienie
i wspierać je, by mogły przyjąć na
siebie odpowiedzialność.
Istotą odpowiedzialności podmiotowej jest bowiem to, aby dzieci
same kierowały swoim zachowaniem
ze względu na jego skutki i rozumiały,
dlaczego zasady ich przestrzegania są
ważne; by były świadome rezultatu
swego zachowania. Ważne jest branie
na siebie odpowiedzialności, a nie
tylko konieczność jej ponoszenia.
Uczenie dzieci odpowiedzialności to
danie możliwości poniesienia konsekwencji zachowań, co daje poczucie,
że to ono decyduje o konsekwencjach,
i że ma okazję podjąć decyzję innym
razem.
Schemat drugi składa się z czterech kroków i służy zmianie zachowania i kształtowaniu odpowiedzialności
przez pokazanie konsekwencji. Jeżeli
dziecko zna konsekwencje swoich
działań, ma szansę na poniesienie
odpowiedzialności i przyjęcie jej
następnego dnia. Nie przerzuca odpowiedzialności na inne osoby, ale samo
bierze na siebie odpowiedzialność za
daną sytuację.
W Rozdziale III: Mogę, ale nie
muszę – odpowiedzialność a poczucie
wpływu i możliwości dokonywania

Odpowiedzialność podmiotowa dzieci...

liwość dużego wpływu.
Pisząca stwierdza, że ideologie
te mają swoje ograniczenia – nie
pozwalają doświadczać poczucia
wpływu i wyboru oraz mogą prowadzić do rezygnacji z brania odpowiedzialności. Alternatywą dla
tradycyjnych nurtów edukacyjnych
jest równowaga wpływu i granic
jako nawiązanie do nurtów progresywistycznych w edukacji. Celem
edukacji i wychowania powinno być
jak najlepsze wykorzystanie potencjału dziecka. Nauczyciele powinni
mobilizować dzieci do aktywności
pozwalającej skutecznie rozwinąć
umiejętności i nie stłumić indywidualnego potencjału. Autorka
stwierdza, że błędem jest zbyt ogólne i nieprecyzyjne formułowanie
standardów jako kryteriów granic.
Powinny one uwzględniać potrzeby
dziecka i dawać możliwość poczucia
wpływu. Istotne jest dostarczanie
dziecku doświadczeń związanych
z poczuciem posiadania wpływu
na sytuację. Pozwoli to bowiem na
analizę różnych możliwości i przewidywanie skutków podejmowanych decyzji.
W Rozdziale IV: Znam te zasady
– odpowiedzialność a rozumienie reguł z perspektywy „Ja” przedstawiono
sposoby ustalania reguł klasowych,
czyli zasad pracy. Wprowadzenie
kodeksu postępowania klasowego
dotyczy zasad obowiązujących
wszystkich uczniów. Reguły można także wprowadzić w momencie
pojawienia się problemu i mają one
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wyborów autorka zauważa, że przekonania o własnych umiejętnościach
i poczucie skuteczności swoich działań
budują samoocenę dziecka. Istotnymi
elementami uczenia się skutecznego
działania są: ocena zdolności do
wykonania zadania, wyciąganie wniosków z doświadczeń innych osób i instrukcje otrzymywane od dorosłych.
Poczucie własnej skuteczności w działaniu i wewnętrzne poczucie kontroli
mają ogromne znaczenie w procesie
kształtowania się odpowiedzialności
podmiotowej – budują przekonanie
dziecka o współtworzeniu sytuacji
i jej skutkach. Nauczyciel dążący do
podmiotowości uczniów powinien
organizować sytuacje, w których
wychowanek aktywnie uczestniczy.
Sytuacja taka musi być atrakcyjna,
dostosowana do wieku i umiejętności ucznia. Dostarczenie możliwości
podejmowania decyzji przyczynia się
do poczucia sprawstwa i swobody
wyboru.
Autorka przedstawiła dwie
ideologie edukacyjne:
• transmisję kulturową, tj. przekazywanie pokoleniom wiedzy, zasad, norm, wartości zebranych w przeszłości; opiera
się na sztywnych granicach
wyznaczonych przez nauczyciela przy ograniczonym wpływie ucznia;
• ideologię romantyczną, tj. postawę akceptacji potrzeb i niemożności ucznia, wspieranie
i motywowanie, wyznaczenie
granic dających dziecku moż-
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wówczas charakter interwencyjny.
Kodeks powinien zawierać główne
zasady, zapisane krótko, konkretnie
i w sposób zrozumiały dla każdego
ucznia. Kodeks taki warto weryfikować każdego roku lub na początku
każdego semestru. Autorka podała
warunki większego respektowania
zasad przez uczniów: opracowanie ich wspólnie z uczniami, co
daje poczucie współdecydowania;
uwzględnienie funkcji regulacyjnej;
przedstawienie konsekwencji nieprzestrzegania zasad; uzyskanie osobistej zgody każdego ucznia. Reguły
powinny być spisane przez uczniów,
a nie nauczyciela, dotyczyć zachowań mających wpływ na dyscyplinę
i być umieszczone w widocznym dla
wszystkich miejscu. Uczestnictwo
uczniów w tworzeniu reguł daje
możliwość doświadczania wpływu,
kontroli, pozwala je zrozumieć
i daje przekonanie o ich zasadności.
Sposób wprowadzania norm i ich
traktowanie ma decydujące znaczenie dla poczucia odpowiedzialności
postępowania zgodnie z nimi.
W rozdziale V: Poradzę sobie
z tym – odpowiedzialność a aktywna
orientacja autorka podkreśla, że
należy samemu kształtować warunki wokół siebie, brać odpowiedzialność za swoje działania i ich
konsekwencje, a także za osiąganie
istotnych celów. Przejawianie aktywności w dążeniu do celów jest
bowiem ważnym elementem odpowiedzialności. Autorka zauważa, że
osoby świadome własnych pragnień
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biorą odpowiedzialność za siebie,
nie przerzucają jej na warunki
zewnętrzne. Potrafią przewidzieć
problemy mogące pojawić się na
drodze do realizacji celów, analizują
własne osiągnięcia i na tej podstawie
mogą wyeliminować przyczyny
problemów lub zabezpieczyć się
przed nimi. Autorka zauważyła, że
otwartość na docierające do każdego człowieka informacje zwrotne
pozwala osiągać sukcesy w realizacji
zadań i rozwija kompetencje sprzyjające osiąganiu sukcesów w przyszłości, a przenoszenie odpowiedzialności z zewnętrznych warunków na samego siebie daje poczucie
zdolności do kierowania sytuacją.
Poszukiwanie sposobów realizacji
celów i koncentracja na dążeniu do
nich wyzwalają w człowieku motywację, a umiejętność motywowania
samego siebie w większym stopniu
wpływa na sukces niż inteligencja.
Uświadomienie sobie własnych
dążeń i ukierunkowanie się na ich
osiągnięcie wzmacnia odpowiedzialność za własne decyzje, plany
i marzenia.
Autorka pokazała w książce,
że odpowiednie zaaranżowanie sytuacji edukacyjnych może zmienić
myślenie ucznia o jego działaniach
i możliwościach, wpływa także na
kształtowanie aktywnej orientacji
wobec tego, co uczeń chce osiągnąć.
Przekonuje, że odpowiedzialność
wiąże się z głębokim rozumieniem
i akceptacją reguł, odpowiedzialnością za własne życie, wykorzystaniem

Odpowiedzialność podmiotowa dzieci...

własnych możliwości i determinacji
w osiąganiu celów. Odpowiedzialność podmiotowa to rodzaj nastawienia do rzeczywistości, polegający
na głębokiej świadomości własnych
czynów i ich następstw, wyborów
i decyzji, które mają swoje konsekwencje. Należy odpowiadać przed
samym sobą, a nie oczekiwać od innych dostosowania się do własnych
potrzeb. Poczuciu podmiotowości
ucznia nie sprzyja narzucanie czegoś z zewnętrz, wywieranie na nim
przymusu, ale pozostawienie mu
swobody wyboru i umożliwienie
samodzielnych twórczych działań.
Dobór treści książki wskazuje
na to, że autorka doskonale rozumie
specyfikę edukacji i rolę, jaką powinien odgrywać w niej nauczyciel.
Przytacza wypowiedzi nauczycieli,
uczniów i przyjaciół. Nie ukrywa też

swojego osobistego nastawienia.
Książka napisana jest w sposób
zrozumiały, a jej konstrukcja jest
bardzo praktyczna. Każdorazowo po narracji występują trafnie
dobrane scenariusze zajęć i karty
pracy; w czasie ich realizacji można
realizować wiele celów edukacyjnych. Warsztaty realizowane na
podstawie scenariuszy poświęcone
są przekazywaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności kształtowania
postaw związanych z rozumieniem
własnego wpływu na sytuacje i ich
konsekwencje.
Książka ta może posłużyć jako
poradnik dla każdego pedagoga lub
wychowawcy.
Jolanta Leśniak
Kierownik Dziennego
Centrum Aktywności PSOUU
Koło w Sędziszowie Młp.;
terapeuta; Społeczny Kurator
Sądowy

Beata Krzywosz-Rynkiewicz, Odpowiedzialność podmiotowa dzieci. Jak
rozumieć i inspirować jej rozwój?, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków
2007, s. 232.
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Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze
dla nauczyciela, pedagoga, dyrektora, samorządowca
Edukacja, szkoła, zarządzanie szkołą
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I. Janowska, Planowanie lekcji języka obcego. Poradnik i podręcznik dla nauczycieli
języków obcych, Wyd. Universitas, Kraków 2010.
Obowiązkowa matura: matematyka. Zestawy maturalne, poziom rozszerzony,
Wyd. Nowa Era, 2010.
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Nauczyciele, uczniowie, rodzice
A. Salcher, Utalentowany uczeń i jego wrogowie, W.O. Fosze, Rzeszów 2009.
E. Zawadzka-Bartnik, Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie
(z zaburzeniami i dysfunkcjami), O.W. Impuls, Kraków 2010.
L. Bakiera, Czy dorastanie musi być trudne?, W.N. Scholar, Warszawa 2010.
M.J. Wolińska, Agresywność młodzieży, Wyd. UMCS, Lublin 2010.
M. Karwatowska, Uczeń w świecie wartości, Wyd. UMCS, Lublin 2010.
K. Zajdel, Wychowanie dziecka, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2010.
I. Janicka (red.), Rodzice i dzieci w różnych systemach edukacyjnych, O.W. Impuls,
Kraków 2010.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Darmowe programy edukacyjne dla dzieci:
Sebran’s ABC 1.49 dla Windows – program edukacyjny dla uczniów klas
I–III; pomaga w nauce liczenia, dodawania i odejmowania w zakresie 20,
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D. Waloszek (red.), Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych, Wyd. Centrum
Edukacyjne, Kraków 2010.
D. Waloszek, Wybrane zagadnienia edukacji człowieka w dzieciństwie, Wyd. C.E.
Bliżej Przedszkola, Kraków 2010.
A. Kalinowska, Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych – między
wiedzą osobistą a jej formalizacją, O.W. Impuls, Kraków 2010.
B. Rocławski, Słuch fonemowy i fonetyczny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo: Glottispol, Gdańsk 2010.
E. Płóciennik, M. Just, A. Dobrakowska, J. Woźniak, Metoda i wyobraźnia. Lekcje
twórczości w klasie 2, Wyd. Difin, Warszawa 2010.
U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie. Sport. Rekreacja. Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Poradnik metodyczny, O.W. Impuls, Kraków 2010.
Małgorzata Podleśna, Gumowe ucho – ćwiczenia percepcji słuchowej dla dzieci
w młodszym wieku szkolnym, Wyd. Harmonia, 2010.
E. Drzał, Ożywić słowo, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2010.
J. Tomaszewska, W. Kołyszko, Garść radości, szczypta złości. Mnóstwo zabawnych
ćwiczeń z uczuciami, GWP, Gdańsk 2010.
K. Bider, Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów. Część I + CD, O.W.
Impuls, Kraków 2010.
S. Drasnin, Pan Tralala i muzyczne zabawy w przedszkolu, Wyd. Jedność, Kielce
2010.
101 eksperymentów z roślinami, Wyd. Jedność, Kielce 2010.
101 eksperymentów z wodą, Wyd. Jedność, Kielce 2010.
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mnożenia w zakresie 100, zapamiętywania, kojarzenia, poznawania liter
alfabetu, czytania prostych słów.
2+2 matematyka dla dzieci 2.1a2 – program edukacyjny dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym; pomaga w nauce liczenia, dodawania
i odejmowania, porównywania liczb, tabliczki mnożenia w zakresie 100.
Tabliczka mnożenia – program edukacyjny dla uczniów klas I–III; pomaga
ćwiczyć dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie w zakresie 100.
Tux Paint 0.9.19 – program do rysowania dla dzieci od 3 do 12 lat; za
jego pomocą dzieci mogą zdobywać/utrwalać umiejętności matematyczne,
językowe oraz plastyczne.
Kea Coloring Book 3.5 – program do kolorowania obrazków dla uczniów
klasy I.
Gry Magdalenki 1.0.0 – program do nauki matematyki i ortografii.

nowości wydawnicze

Pedagogika specjalna
H. Olechnowicz, Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, W.N. PWN,
Warszawa 2010.
A. Woynarowska, Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym
dyskursie, O.W. Impuls, Kraków 2010.
Ż. Stelter, Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, W.N. Scholar,
Warszawa 2010.
K. Ćwirynkało, Społeczne funkcjonowanie osób z lekką niepełnosprawnością
intelektualną (w kontekście ich autonomii i podmiotowości), Wyd. Edukacyjne
„Akapit”, Toruń 2010.
A. Klinik (red.), Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, tom 12, O.W. Impuls, Kraków 2010.
A. Krause, A. Żyta, S. Nosarzewska, Normalizacja środowiska społecznego osób
z niepełnosprawnością intelektualną, W.E. Akapit, Toruń 2010.
I. Chrzanowska, Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.
Regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja, O.W. Impuls, Kraków 2010.
T. Wolak, Muzykowanie metodą cyfrowo-literową z uczniami niepełnosprawnymi
intelektualnie w stopniu lekkim, O.W. Impuls, Kraków 2010.
Opracowała: Dorota Szumna
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Edukacja wobec wyzwań i zadań
współczesności i przyszłości
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Kielce-Suchedniów, 19-21 kwietnia 2010
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Już po raz drugi odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod
hasłem Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Przedsięwzięcie, którego organizatorem był Zakład Dydaktyki Ogólnej i Wczesnej Edukacji
z Instytutu Edukacji Szkolnej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana
Kochanowskiego, wpisało się w obchody 40-lecia kieleckiej uczelni.
Konferencja zgromadziła naukowców z różnych ośrodków akademickich
w kraju i za granicą, którzy przez trzy dni obradowali w Suchedniowie na pięknej
Ziemi Świętokrzyskiej. Problematyka obrad była rozległa, koncentrowała się wokół następujących tematów: Przemiany cywilizacyjne a kierunki zmian w edukacji,
Polityka edukacyjna a wyzwania współczesności, Przemiany kultury a edukacja,
Nauczyciel i uczeń w przestrzeni edukacyjnej, Relacje między podmiotami szkoły,
Strategie rozwoju edukacji ustawicznej, Wychowanie w toku edukacji, Profilaktyka
i terapia dzieci i młodzieży, Edukacja osób niepełnosprawnych. Podczas trzech dni
konferencji odbyło się pięć sesji plenarnych, popołudniami zaś obradowano
w sekcjach.
Poruszonych zostało wiele kwestii, istotnych tak dla teorii, jak
i praktyki pedagogicznej. Należy ze smutkiem dodać, że przepaść między
jedną a drugą nieustannie się pogłębia, czego widocznym przejawem jest
brak współpracy między uniwersytetem a szkołą. Skutkuje to m.in. nieobecnością nauczycieli praktyków w zespołach badawczych, kierowanych
przez pracowników naukowych, praktyków, którzy mogliby pełnić rolę
pośredników w procesie przetworzenia myśli pedagogicznej tworzonej
w uniwersytetach, by trafiała do nauczycieli i była przez nich wykorzystywana (profesor Stefan M. Kwiatkowski, Rozwój i stagnacja w badaniach
edukacyjnych). Konieczne staje się nawiązywanie dialogu, budowanie pozytywnej motywacji nauczycieli do sięgania w codziennej pracy zawodowej
do teoretycznej wiedzy pedagogicznej. Z drugiej zaś strony badania podejmowane przez nauczycieli, różne innowacje mogą być źródłem inspiracji
dla teorii pedagogicznej (profesor J. Szempruch, Relacje teorii i praktyki
a kształtowanie wiedzy profesjonalnej nauczyciela).
Obrady koncentrowały się wokół wyzwań i zadań, przed jakimi staje
dzisiejsza edukacja. Współczesna rzeczywistość, wyznaczana przez proces
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globalizacji, kulturę masową, zmiany demograficzne i zmiany stylu życia,
niespotykany dotąd rozwój środków masowej komunikacji i niekontrolowany
wpływ mediów, mnogość napięć i antagonizmów powstających na różnym
tle, gospodarkę rynkową i szereg innych zjawisk, nie pozostaje bez wpływu na
edukację i przeprowadzane reformy. W konsekwencji rodzi pytanie o kształt
edukacji w przyszłej Polsce. Przygotowanie uczniów do wyzwań i zagrożeń,
wobec których stawia ich dzisiejszy świat wymaga zwiększenia roli edukacji
w pogłębianiu rozumienia tego świata, siebie i innych, rozwijaniu samodzielnego myślenia i działania, postawy twórczej, wzmacnianiu więzi międzyludzkich
i społecznych, ukazywaniu drogowskazów i humanistycznych wartości.
Tymczasem szkoła zbyt wolno reaguje na zmiany, w obecnym kształcie
nie jest w stanie przygotować do funkcjonowania w społeczeństwie opartym
na wiedzy. Co więcej, niejednokrotnie przyczynia się do „produkowania”
kategorii ludzi z góry skazanych na wykluczenie z tego społeczeństwa.
Ograniczanie możliwości dyskutowania i krytycznego myślenia, antyintelektualne programy urabiają populację podporządkowaną, pozbawioną
świadomości, uzależnioną. Skutkuje to zmniejszeniem szansy na kierowanie
własnym rozwojem i zmienianie świata znacznej części populacji na skutek
ograniczenia możliwości rozumienia zachodzących przemian (profesor
E. Potulicka, Skutki neoliberalnych reform edukacji – aspekt jednostkowy i społeczny). Drapieżny neoliberalizm powoduje wykluczenie nie tylko jednostek
czy grup, ale całych społeczeństw, stąd wzrastająca ranga edukacji (profesor
T. Zimny, Znaczenie edukacji w przemianach cywilizacyjnych).
Presja globalizacji, pod jaką znajduje się edukacja, kieruje uwagę na
wzmacnianie świadomości własnych korzeni. Potrzeba dziś edukacji realizującej dwa główne programy: skierowanej na świat i najbliższe otoczenie. Rozwijaniu kompetencji poznawania i rozumienia innych kultur towarzyszyć
musi uczenie kultury rodzimej, rozwijanie świadomości własnych korzeni,
bez czego rozumienie innych kultur staje się wręcz niemożliwe (profesor
A. Ćwikliński, Edukacja wobec przemian świata społecznego).
Wyzwaniem dla szkoły pozostaje, wielokrotnie przypominany podczas różnych wystąpień, alarmująco niski poziom kapitału społecznego
w Polsce, uznawanego za warunek rozwoju gospodarki, a budowanego na
kompetencji kooperacyjnej. Patologiczna indywidualizacja, powszechny
kryzys zaufania i więzi międzyludzkich od lat konstytuują naszą polską
rzeczywistość. Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie
jako społeczeństwo obywatelskie. Jesteśmy społeczeństwem zatomizowanym, ale jak długo jeszcze można to tłumaczyć spuścizną poprzedniego
ustroju? – pytał profesor Stefan M. Kwiatkowski. Konieczne jest podjęcie
radykalnych działań już na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkol96
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nej (profesor G. Kapica, Edukacja wczesnoszkolna w procesie budowania
społeczeństwa obywatelskiego).
Słabością polskiej szkoły jest stawianie na reprodukcję wiedzy, wciąż
daleko nam jeszcze do uczynienia ucznia twórcą własnej wiedzy i podmiotem własnych działań (profesor E. Piotrowski, Podmiotowe podejście
do ucznia jako warunek jego rozwoju). Problemem od lat zaniedbywanym
są zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. Konieczność podniesienia ich rangi
podyktowana jest wieloma względami, w tym m.in. rolą w zmniejszaniu zjawisk patologicznych wśród uczniów – konieczny nakład środków związanych
ze zwiększeniem oferty szkoły nie jest tak znaczny, jak wydatki ponoszone
z tytułu pokrycia kosztów strat spowodowanych przez „niezagospodarowaną”
młodzież (profesor E. Kameduła, Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w zmieniającym się systemie edukacji).
Brakuje perspektywicznego widzenia planu rozwoju edukacji, którego wypracowanie wymaga dialogu wszystkich zainteresowanych środowisk (profesor
Cz. Banach, Strategia rozwoju edukacji wobec problemów i zadań rozwoju Polski),
wciąż widoczny jest niedostatek uspołecznienia oświaty, na drodze do jej demokratyzacji stoi bowiem szereg czynników, często mechanizmów pozaoświatowych
(profesor M. Szymański, O dylematach demokratycznej polityki oświatowej).
Uczestnicy mogli się również dowiedzieć, co w najbliższym czasie czeka
szkolnictwo wyższe i czego dotyczą toczące się w tym temacie dyskusje
(profesor S. M. Kwiatkowski), posłuchać o aktualnej sytuacji pedagogiki
jako nauki i kierunku kształcenia (profesor L. Witkowski, Koniec kultury
uczenia się w pedagogice; profesor B. Śliwerski, O autodegradacji pedagogiki jako nauki i kierunku kształcenia), rozmaitych bolączkach, wręcz
patologiach – jeśli użyć słów profesora B. Śliwerskiego – nękających to
środowisko akademickie.
Nierównomierny rozwój różnych dyscyplin pedagogicznych objawia
się szybkim rozwojem niektórych z nich, przy jednoczesnym zaniedbywaniu
innych obszarów. Jest to szczególnie dobrze widoczne w obrębie metodyk,
które traktowane są jako dziedzina mniej naukowa, co negatywnie odbija
się na strukturze szkolnictwa wyższego. Obserwowalnym tego skutkiem
jest systematyczne obniżanie się liczby studentów na kierunkach ścisłych
i technicznych (profesor S. M. Kwiatkowski).
Nie sposób tu wspomnieć choćby o wszystkich wystąpieniach plenarnych, a podjęto też wiele równie interesujących tematów i dyskusji w sekcjach. Mówiono m.in. o edukacji rozumianej jako permanentne uczenie
się, edukacji międzykulturowej, medialnej, muzycznej, plastycznej, a nawet
seksualnej, analizowano kształcenie w szkołach wyższych w kontekście
zmian zachodzących na rynku pracy, uwarunkowania szans edukacyjnych
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dzieci i młodzieży, sytuację nauczyciela i zawodu nauczycielskiego, relacje
między podmiotami edukacyjnymi, zastanawiano nad stanem obecnym
i przyszłością polskiej szkoły na wszystkich jej etapach.
Niewątpliwą atrakcją konferencji okazała się wizyta w Samorządowej Szkole
Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie, do której wszystkich uczestników zaprosiła pani dyrektor Joanna Piasta-Siechowicz. Goście mieli okazję nie
tylko obejrzeć szkołę dysponującą wyposażeniem, jakiego mógłby jej pozazdrościć
dyrektor i kadra niejednej placówki, ale też obserwować zajęcia z wykorzystaniem
tablicy interaktywnej w młodszych i starszych klasach.
O wyzwaniach dla edukacji warto nieustannie dyskutować, dlatego
spotkania takie, jak to w Suchedniowie – zgodnie z zapowiedziami organizatorów – będą kontynuowane. Jaka ma być szkoła i jaka edukacja, by
przygotować młodych do stawienia czoła cywilizacji wiedzy? Jaka przypadnie
jej rola? Czy ma się jedynie dostosowywać do współczesnych realiów i uczyć
koniecznych sprawności? – pytał profesor S. Koziej (Rola Internetu w edukacji
początku XXI wieku). Świadomość przemian zachodzących w świecie, kierunków jego rozwoju, rozlicznych zagrożeń i pułapek niezbędna jest wszystkim
tym, którzy z racji powierzonych im zadań stają się współodpowiedzialni za
jakość młodego pokolenia, wyposażenie go w potrzebne kompetencje, ale
przede wszystkim w niezawodny „kompas” pozwalający odnaleźć drogę w relatywnym świecie, w epoce cynizmu – jak ją określiła profesor E. Potulicka
– w której kodu etycznego nie bierze się na serio.
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dr Dorota Szumna
Uniwersytet Rzeszowski

98

Miejsce Innego we
współczesnych naukach
o wychowaniu
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Łódź, 13–14 kwietnia 2010
„Obcy” jest spoza nas,
„Inny” jest wśród nas!
(dr hab. prof. UW Krystyna Pankowska,
sesja plenarna, Obcy w obszarze kultury popularnej)
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Pedagodzy specjalni i specjaliści różnych innych dyscyplin humanistycznych już po raz czwarty mieli okazję do wspólnych debat na tematy
związane z byciem „Innego” we współczesnych strukturach społecznych,
w tym edukacyjnych. Tegoroczne spotkanie miało charakter naukowy,
przebiegało pod hasłem „Inny wobec wyzwań współczesnego świata”.
Próbę definicji „Innego” podjęli naukowcy, profesorowie reprezentujący wiele ośrodków naukowo-dydaktycznych kraju.
Obrady plenarne, odbywające się w czterech sesjach, miały miejsce
w pierwszym dniu trwania Konferencji. W drugim dniu uczestnicy dzielili się
swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami podczas obrad w trzech sekcjach.
Sekcja I dotyczyła miejsca „Innego” w systemie edukacji oraz wynikających
z tego faktu wyzwań dla edukacji. Problemy społecznego funkcjonowania
„Innego” omawiano w sekcji II, natomiast w sekcji III próbowano wskazać,
jak różnorodne trudności i problemy wynikają z bycia „Innym”.
Wadliwa hierarchia wartości, w tym wartości oceny drugiego człowieka, która dominuje w kulturze masowej, staje się przyczyną do niesprawiedliwego traktowania wszelkiej „inności”, w tym inności człowieka.
Właśnie wówczas rodzą się uprzedzenia, między innymi do mniejszości
narodowych, do osób niepełnosprawnych, mających inny kolor skóry czy
posługujących się odmiennymi kodami komunikacji. Dodatkowym problemem staje się kryzys edukacji, który powoduje zawężony ogląd rzeczywistości. Wszechobecne media, kreujące wartości powierzchowne, prezentują
konflikty międzyludzkie, utrwalają panujące stereotypy, często tym samym
podsycając nienawiść między grupami społecznymi i narodami.
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Od lat człowieczeństwo „łączy się” (w znaczeniu utożsamia) z dobrze
funkcjonującym ROZUMEM. Na plan dalszy schodzą takie cechy, jak
wrażliwość, empatia czy twórczość. Jednak pamiętać należy, że nie tylko
rozumny człowiek tworzy kulturę, ale również, a może przede wszystkim,
osoby charakteryzujące się pozostałymi, wymienionymi cechami. Rodzi się więc pytanie o miejsce człowieka z niepełnosprawnością, w tym
z niepełnosprawnością intelektualną, w świecie społecznym.
Niewątpliwie osoby z niepełnosprawnością są uczestnikami życia
społecznego, a dodatkowo twórcami kultury. Są twórcami i konsumentami
w takim samym stopniu, jak osoby sprawne.
Profesor Maria Szyszkowska (sesja plenarna Wartość Innego na tle
dominacji u nas konformizmu i utylitaryzmu) podkreśliła, że człowiek,
który „odstaje od rzeczywistości”, społeczeństwa z reguły uznawany jest
za „innego”. Może być to człowiek nieprzystosowany pozytywnie, który
staje się wartością, właśnie dzięki swemu nieprzystosowaniu. Wówczas
„inny” nie znaczy „gorszy”. Zaznaczyć należy także, że „przeciętność” nie
wnosi nic do życia społecznego, dopiero „inność” zmienia to, co uznane
za normalne, masowe.
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dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak
Uniwersytet Rzeszowski
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Badźmy świadkami miłości Boga
i Ojczyzny
V Kongres Nauczycieli i Wychowawców
Miejsce Piastowe, 1 maja 2010
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Pod hasłem Bądźmy świadkami miłości Boga i Ojczyzny odbył się 1 maja
2010 roku V Kongres Nauczycieli i Wychowawców w Miejscu Piastowym.
Jego organizatorami byli: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli,
Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła, Wydział Duszpasterski i Wydział
Nauki Katolickiej Kurii Metropolitarnej w Przemyślu.
Na Kongres przyjechało wielu dyrektorów, nauczycieli, katechetów i wychowawców z całego województwa podkarpackiego. Obecni byli także Posłowie
i Senatorowie na Sejm RP oraz samorządowcy. Nie zabrakło delegacji z Leżajska z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego wraz z Dyrektorem Stanisławem
Bartnikiem, Danutą Drążek, Renatą Różak, katechetą ks. Wojciechem Szmucem,
Andrzejem Majewskim i Dariuszem Półćwiartkiem. W delegacji wziął również udział
Wiesław Naróg nauczyciel z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku.
Kongres odbywał się w cieniu katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem
Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz delegacji lecącej na uroczystości
upamiętniające zbrodnię katyńska. Kongres rozpoczął i uczestników powitał
ks. Waldemar Janiga. Podkreślając wagę i potrzebę spotkania, powiedział:
,,W sercu zachowujemy bardzo bolesne dni kwietniowe, dni odchodzenia do
wieczności tylu wspaniałych Polaków. Otrzymaliśmy od nich pożegnalny dar
– eksplozję duchowości, modlitwy, poczucie wspólnoty i solidarności. Przez
swoją śmierć upomnieli się o prawdę… […]Nie możemy tych wartości zatracić!
W tym powinno nam pomóc także i to dzisiejsze spotkanie”.
Następnie głos zabrał ks. Jerzy Gałązka, który odczytał słowa metropolity
Przemyskiego abp. Józefa Michalika. Tuż przed wystąpieniem prelegentów
odtworzona została pieśń Ojczyzno ma. Wykłady wygłosili: mgr Anna Lichoń
(ZSP nr 5 w Krośnie) Motyw Ojczyzny w Literaturze polskiej; dr Zbigniew Girzyński
(UMK w Toruniu, Poseł na Sejm RP) Historia Grobu Nieznanego Żołnierza, oraz
minister Dariusz Gabrel (IPN – Dyrektor Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu) Ks. Jerzy Popiełuszko – Świadek miłości.
Pani mgr Anna Lichoń w swoim referacie scharakteryzowała pieśni i hymny
m. in.: Bogurodzicę, Boże Coś Polskę, Rotę, Mazurek Dąbrowskiego, I Brygadę,
które miały wpływ na kształtowanie świadomości Polaków na przestrzeni
wieków. ,,Dzieje narodu polskiego decydowały o rodzaju utworów patriotycznych, były wśród nich takie, które wynikały z troski o kraj w czasach pokoju,
reform, solidarności obywatelskiej w kraju”. Przedstawiła także kilku pisarzy,
którzy powoływali się na motyw Ojczyzny (m in. Jana Kochanowskiego, Piotra
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Skargę). Jak stwierdziła, byli też poeci, którzy prosili o pomoc dla narodu za
pośrednictwem Matki Bożej (m in. Zygmunt Krasicki, Juliusz Słowacki, Jan
Lechoń). Jakże bogata jest nasza literatura w motywy Ojczyzny, które możemy
wykorzystywać podczas lekcji z młodzieżą i uczyć ją patriotyzmu XXI wieku.
Bardzo ciekawy wykład przedstawił dr Zbigniew Girzyński. Wielu z nas do tej
pory nie znało historii Grobu Nieznanego Żołnierza. Ciekawa jest jego symbolika.
Inspiracją był przykład Francji. „Tak opisywał to wówczas (II Rzeczpospolita; DP)
kpt. Kazimierz Kamil Baszniak: Za przykładem Francji poszły inne narody. W Polsce
powstał kult Nieznanego Żołnierza najpóźniej. Przyczyna tego jest prosta. Gdy inne
państwa przeszły ze stanu wojennego w stan pokoju, zajęły się gojeniem ran i zestawianiem materialnego i moralnego bilansu wojny – myśmy przez trzy blisko lata prowadzili dalej ciężką i krwawą walkę o niepodległość. W Polsce pokój zagościł na ostatku.
I dlatego na ostatku przyszła myśl o uczczeniu bezimiennego ofiarnika tych walk”.
Grób Nieznanego Żołnierza to kalendarium naszej historii, walk oręża
polskiego na przestrzeni wieków, miejsce, które każdy Polak musi odwiedzić
i oddać hołd tym, którzy walczyli za naszą niepodległą Ojczyznę.
Ostatnim prelegentem był Minister Dariusz Gabrel, który przedstawił
sylwetkę ks. Jerzego Popiełuszki, postaci niezwykłej w czasach PRL-u. Był
człowiekiem wolnym, nie bał się mówić prawdy, nawet gdy groziły mu za to
różnego rodzaju sankcje. W takiej postawie podtrzymywało go motto „zło
dobrem zwyciężaj”. W osobie ks. Jerzego Popiełuszki dominowało prawo
miłości. Jak stwierdził Prelegent, proces beatyfikacyjny będzie uhonorowany
5.VI. br. i będzie tym, co ks. Jerzy wybrał.
Konferencja zakończona została pięknym koncertem patriotycznych pieśni pt. W Hołdzie Polskim Patriotom – Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu
i ofiarom katastrofy samolotowej w Smoleńsku w wykonaniu zespołu Soul pod
kier. Dyrygent Moniki Brewczak.
Podsumowując tą konferencję, warto pamiętać dziś o słowach Bł. Ks.
Bronisława Markiewicza, które widniały w Sali konferencyjnej ,,Wychowanie
młodzieży jest sprawą serca. Ten, kto wie, że jest kochany, sam też kocha”.
Myślę, że wielu nauczycieli o tych wartościach powinno pamiętać w tym jakże
trudnym dla nas XXI wieku.
Dariusz Półćwiartek
Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego

w Leżajsku
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70. rocznica deportacji
Polaków na Sybir
Konferencja
Rzeszów, 25 marca 2010
25 marca 2010 r., w Sali Audytoryjnej im. ppłk Łukasza Cieplińskiego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyła się
konferencja poświęcona 70. rocznicy deportacji Polaków na Sybir.
Konferencja została zorganizowana przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przy w spółpracy z Urządem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz Związkiem Sybiraków Oddział
w Rzeszowie. Otworzył ją Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
Kazimierz Ziobro. Następnie wystąpił Józef Golem – zesłaniec na Sybir, autor
książki Dopust Boży, prezes Rzeszowskiego Oddziału Związku Sybiraków.
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Byli zesłańcy na Sybir, członkowie Rzeszowskiego Oddziału Związku Sybiraków

W konferencji uczestniczyli Poseł na Sejm RP Andrzej Szlachta,
członkowie Rzeszowskiego Oddziału Związku Sybiraków, wśród nich Józef
Golema - prezes Związku, oraz młodzież z rzeszowskich szkół: Zespołu
Szkół Ogólnokształcących Nr 4, z Gimnazjów Nr 1, Nr 8, Nr 10, z Gimnazjum Sióstr Prezentek oraz z II Liceum Ogólnokształcącego.
Listy z pozdrowieniami dla uczestników konferencji przesłali posłowie
na Sejm RP: Stanisław Ożóg, Władysław Ortyl, Grażyna Gęsicka.
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Prof. dr hab. Wacław Wierzbieniec z Uniwersytetu Rzeszowskiego
zaprezentował wykład: Rola świadków wydarzeń historycznych w kształtowaniu świadomości obywatelskiej, a Bogusław Kleszczyński z Instytutu
Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, prelekcję Deportacje Polaków
do ZSRR w latach 1940-1941.
Po przerwie głos zabrali byli zesłańcy, członkowie Rzeszowskiego Oddziału Związku Sybiraków – Tadeusz Kisała, Jadwiga Romańczyk – którzy
wspominali swój pobyt na zesłaniu.
Podczas konferencji zaprezentowano fragment filmu Losy zesłańców
Sybiru, który przedstawia losy Polaków zesłanych na nieludzką ziemię
do Kazachstanu i na Syberię, podczas II wojny światowej. Film otrzymał
Główną Nagrodę Grand Prix oraz Główną Nagrodę Dyrektora Muzeum
Wojska Polskiego na XXI Ogólnopolskim Przeglądzie Filmów Amatorskich
Wojska Polskiego „OPFA” - Rzeszów 2008”. W najbliższym czasie film
zostanie dostarczony do wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego, jako
pomoc dydaktyczna na lekcjach historii.
Na zakończenie konferencji młodzież wręczyła byłym zesłańcom
kwiaty.
Spotkanie prowadziła Urszula Szymańska-Kujawa, nauczyciel konsultant PCEN w Rzeszowie, prezes Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci
Historycznej „ŚLAD”.
Konferencji towarzyszyła wystawa „Matki Sybiraczki”, prezentowana
w holu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
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dr Janusz Ustrzycki
PCEN w Rzeszowie
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Praktyki pedagogiczne

W numerze:
Jolanta Śnieżek, Prawne aspekty praktyk pedagogicznych w szkole
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praktyki pedagogiczne
Rekomendujemy wydawnictwa o praktykach pedagogicznych
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Jolanta Śnieżek

Prawne aspekty praktyk
pedagogicznych w szkole

N

Najważniejszymi aktami prawnymi, które regulują sprawy związane
z praktykami studenckimi są:

•

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września
2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2004 r.
Nr 207 poz. 2110).
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.,
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).
W ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym – zgodnie z art.9 pkt. 3 – minister
właściwy do spraw szkolnictwa wyższego powinien określić w drodze rozporządzenia
standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Standardy te powinny wziąć pod uwagę zapotrzebowanie rynku pracy oraz uwzględnić:
• kwalifikacje absolwenta,
• przedmioty kształcenia pedagogicznego, w tym w zakresie wychowania,
• przygotowanie do nauczania dwóch przedmiotów (rodzajów zajęć),
• przygotowanie w zakresie technologii informacyjnej, w tym wykorzystanie jej w wyuczonych specjalnościach,
• naukę języka obcego, w wymiarze zajęć umożliwiającym uzyskanie
zaawansowanej znajomości języka obcego,
• czas trwania studiów oraz wymiar i sposób organizacji praktyk,
• treści programowe i wymagane umiejętności.
Do tej pory jednak obowiązuje stare rozporządzenie wydane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na mocy nieobowiązującej już ustawy
o szkolnictwie wyższym. Rozporządzenie to jednak zachowuje ważność, na
podstawie art. 275 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, do czasu
opublikowania nowego rozporządzenia, które będzie wydane na mocy art.
9 pkt. 3 tej ustawy i w dodatku przez innego ministra.
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Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia nauczycieli obowiązuje
od 1 października 2004 r. Zgodnie z ust. 6 pkt. 3 załącznika tego rozporządzenia
specjalizacja nauczycielska realizowana w trakcie studiów wyższych zawodowych,
uzupełniających studiów magisterskich i jednolitych studiów magisterskich obejmuje
obowiązkowo praktyki studenckie. Praktyki te służą nabyciu i rozwijaniu umiejętności
zawodowych poprzez praktyczne zajęcia z uczniami. Umożliwiają również poznanie
organizacji oraz funkcjonowania szkół i placówek, przy czym praktyki studenckie
realizowane są w powiązaniu z kształceniem nauczycielskim.
W tym akcie prawnym podaje się także cele praktyk pedagogicznych, typy
szkół, w których powinny się odbywać praktyki i czas przeznaczony na nie w programie studiów. I tak, celem praktyk pedagogicznych jest przede wszystkim:
• poznanie organizacji pracy różnych typów szkół i placówek, a w szczególności
tych, w których absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie;
• nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć;
• nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i jej dokumentowania;
• nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego
omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i studentów;
• nabycie umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy
uczniów.
W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności:
• wizyty w szkołach i placówkach,
• obserwowanie zajęć,
• asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia,
• prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem,
• samodzielne prowadzenie zajęć,
• planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów).
Ponadto przyjęto bardzo ważne ustalenia, które obowiązkowo musi uwzględnić każda szkoła wyższa przy organizacji praktyk pedagogicznych. Uczelnia musi
wziąć pod uwagę następujące ustalenia:
• wymiar praktyk wynosi: co najmniej 150 godzin dla jednolitych studiów
magisterskich, dla jednej specjalności; 210 godzin dla jednolitych studiów
magisterskich, dla dwóch specjalności,
• zajęcia prowadzone przez studenta powinny stanowić co najmniej 30% czasu
przeznaczonego w programie studiów na praktyki pedagogiczne,
• co najmniej 40% powinno być realizowane podczas ostatniego rok nauki,
• w trakcie praktyk pedagogicznych co najmniej 30 godzin zajęć powinno
być realizowane w powiązaniu z kształceniem w zakresie psychologii i pedagogiki,
• w programie studiów w zakresie przedmiotów: psychologia, pedagogika i dy107
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daktyka przedmiotowa, należy zapewnić czas na przygotowanie studentów
do praktyki oraz jej omówienie,
• udział studenta w zajęciach objętych praktykami pedagogicznymi jest dokumentowany,
• praktyki pedagogiczne podlegają ocenie z uwzględnieniem opinii opiekuna
praktyk w szkole,
• szkoły wyższe są obowiązane utrzymywać systematyczny kontakt ze szkołami
i placówkami, w których studenci odbywają praktyki pedagogiczne.
Dyrektorzy szkół i nauczyciele opiekunowie praktyk pedagogicznych w szkole
powinni znać przepisy w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, wiedzieć
między innymi, jakiego absolwenta – przyszłego nauczyciela – chce wykształcić
uczelnia. Pomoże to w planowaniu przebiegu praktyki w szkole zgodnie z przyjętą
koncepcją praktyk na uczelni. Uznano, że absolwent studiów nauczycielskich musi
być przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych zadań szkoły. W związku z tym student podejmujący praktykę
powinien już posiadać pewne przygotowanie w zakresie:
• wybranych specjalności nauczycielskich, tak aby w sposób kompetentny
przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować,
a także integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy;
• psychologii i pedagogiki, tak aby pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze,
wspierać wszechstronny rozwój uczniów, indywidualizować proces nauczania, zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie
społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować
z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną;
• dydaktyki przedmiotowej, tak aby skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne,
rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny
uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania
i środków dydaktycznych, a także badać i oceniać osiągnięcia uczniów oraz
własną praktykę;
• posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania
w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć);
• zaawansowanej znajomości języka obcego.
Absolwent studiów i studiów podyplomowych o specjalizacji nauczycielskiej
powinien ponadto być przygotowany do:
• współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów
oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych,
• podejmowania zadań edukacyjnych wykraczających poza zakres nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć) oraz zadań z zakresu edukacji
pozaszkolnej,
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•

samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań
oraz podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki
pedagogicznej,
• kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania
doskonalenia także we współpracy z innymi nauczycielami,
• posługiwania się przepisami prawa dotyczącego systemu oświaty oraz statusu
zawodowego nauczycieli.
Określono także kompetencje, jakie powinien nabyć absolwent studiów
nauczycielskich. Do najważniejszych zaliczono umiejętności:
• dydaktyczne,
• wychowawcze i społeczne (rozpoznawanie potrzeb uczniów oraz zdolność
do współpracy w relacjach międzyludzkich),
• samokształcenie, innowacyjność i niestandardowe działania w powiązaniu
ze zdolnościami adaptacyjnymi, mobilność i elastyczność,
• skutecznego planowania, realizacji, organizowania, kontroli i oceny procesów edukacyjnych,
• komunikacyjne (skuteczność zachowań werbalnych i pozawerbalnych w sytuacjach edukacyjnych),
• posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania
w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć),
• językowe (znajomością co najmniej jednego języka obcego w stopniu zaawansowanym).
Kompetencje te powinny być zdiagnozowane u studenta przez opiekuna
i w oparciu o wyniki tej diagnozy odpowiednio rozwijane oraz wykorzystywane
w czasie praktyk pedagogicznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby
studenci wykorzystywali w nauczaniu przedmiotu i prowadzeniu zajęć technologię
informacyjną, a także, jeśli jest to uzasadnione, język obcy.
Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych określają
wewnętrzne przepisy uczelni. Najczęściej rektor na mocy zarządzenia, po zasięgnięciu opinii uczelnianego organu samorządu studenckiego, upoważnia rady
wydziałów lub dziekanów do wydania szczegółowych zasad odbywania praktyk,
w tym formę, miejsce, czas trwania praktyk, formy dokumentacji, zaliczenia.
Rektor zawiera także porozumienia z dyrektorami szkół na odbycie praktyki
pedagogicznej.
Nadzór dydaktyczno-wychowawczy i organizacyjny nad przebiegiem praktyk sprawuje opiekun – kierownik zakładu praktyk, wyznaczony przez rektora
na wniosek dziekana. Opiekuna wybiera się spośród nauczycieli akademickich
wydziału lub instytutu.
Dyrektor instytutu opracowuje wytyczne praktyk pedagogicznych studentów,
które zawierają najczęściej: cele i zakres praktyki, obowiązki studenta, opiekuna
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z ramienia uczelni, dyrektora szkoły i zadania opiekuna studenta w szkole, ponadto
zadania badawcze studenta i dokumentację praktyki oraz zasady związane z hospitowaniem i prowadzeniem lekcji. Każda uczelnia ma autonomię we wszystkich
obszarach swojego działania, więc także każda z nich ma własne ustalenia dotyczące
organizacji praktyk studenckich, w tym praktyk pedagogicznych. Rozwiązania te
można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej poszczególnych uczelni.

Przepisy prawa regulujące praktyki pedagogiczne w szkole
Najważniejszym aktem prawnym, który normuje praktyki pedagogiczne
w szkołach jest Ustawa o systemie oświaty. Przepisem prawnym, który reguluje
sprawy praktyk pedagogicznych – w zakładach kształcenia nauczycieli i na uczelniach jest art. 77 ust.6 ustawy.
Pełne brzmienie tego ustępu jest następujące: Organy prowadzące w porozumieniu z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami
mają obowiązek umożliwić w podległych im szkołach i placówkach zorganizowanie
przez szkoły wyższe i kolegia praktyk nauczycielskich oraz współpracować w organizacji tych praktyk.
Przepis ten nakłada na organy prowadzące szkoły lub placówki obowiązek dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie są konieczne do zorganizowania praktyk dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich oraz studentów kierunków
nauczycielskich w szkołach wyższych. Chodzi tu o zawarcie porozumienia z kolegium
lub szkołą wyższą oraz poinformowanie dyrektorów prowadzonych przez dany organ
szkół lub placówek o organizacji praktyk i skierowanie studentów do tych szkół lub
placówek. Kolejne obowiązki i wynikające z nich zadania spoczywają na dyrektorze
szkoły, i są zawarte w art. 39 tej ustawy. Wspomniany przepis prawny określa zakres
obowiązków, zadań i kompetencji dyrektora szkoły lub placówki.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 7 dyrektor szkoły współdziała ze szkołami
wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
„Wymaganie współdziałania (M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz,
ABC a Wolters Kluwer Business; Warszawa 2009) ze szkołami wyższymi oraz
zakładami kształcenia nauczycieli (tj. kolegiami nauczycielskimi i nauczycielskimi
kolegiami języków obcych) oznacza wykonanie przez dyrektora porozumień pomiędzy tymi jednostkami a organem prowadzącym szkołę lub placówkę, w sprawie
odbywania w niej praktyk pedagogicznych studentów słuchaczy szkół wyższych
i zakładów. Realizując zawarte porozumienia, dyrektor jest także obowiązany
przydzielić praktykantom nauczycieli będących ich opiekunami praktyk”.
Przepis ustawy brzmiący: dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi oraz
zakładami kształcenia nauczycieli – jest dość ogólny. Warto zatem w zapisach
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prawa wewnątrzszkolnego, np. w statucie szkoły, regulaminie czy opracowanej
procedurze szkolnej – opisać szczegółowe zadania dyrektora, nauczyciela opiekuna
oraz innych nauczycieli szkoły, wynikające z prowadzenia praktyk, a także prawa
i obowiązki studenta skierowanego na praktykę pedagogiczną.
Wagę i potrzebę tych uregulowań podkreśla fakt, że zarówno nauczyciele, jak
i studenci – kandydaci na nauczycieli, zobowiązani są działać zgodnie z prawem,
znać prawo i przestrzegać go.
Szacunek wobec prawa jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela. Zatem w czasie praktyki opiekun studenta powinien zwracać jego uwagę na kwestie
związane z przestrzeganiem prawa, konsekwencjami wynikającymi z naruszania
prawa, a także akcentować etyczne aspekty działań studenta, w tym właśnie szacunek wobec prawa.

Co warto wiedzieć, organizując praktyki w szkole?
Warto, aby opiekun praktyk wiedział, jak postąpić na przykład w sprawach
związanych z:
• szkoleniem studenta z zakresu higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej,
• badaniami lekarskimi,
• ubezpieczeniem studenta,
• obowiązkiem objęcia studenta opieką profilaktyczną i zdrowotną,
• podporządkowaniem służbowym studenta w szkole,
• przestrzeganiem przepisów prawa wewnątrzszkolnego przez studenta,
• dostępem studenta do danych osobowych uczniów.
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi, dlatego warto o tym
pomyśleć odpowiednio wcześniej.
Zebrała i opracowała: Jolanta Śnieżek - nauczyciel konsultant
w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Oddział w Krośnie
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Z doświadczeń nauczyciela
opiekuna praktyk studenckich

G

Głównym celem praktyk pedagogicznych studentów UR Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego kierunek matematyka jest metodyczne
i pedagogiczne przygotowanie się do pracy w szkole, kształcenie umiejętności i nawyków niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela
matematyki. Celem realizacji praktyki pedagogicznej jest poznanie przez
studentów organizacji pracy różnych typów szkół i placówek.

W czasie trwania praktyki studenci nabywają umiejętność planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć, uczą się analizy pracy nauczycieli i uczniów podczas
wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk, oraz, co jest chyba najważniejsze, próbują analizować własne działania i ich efekty w pracy z uczniami. Podczas
praktyk hospitują lekcje prowadzone przez nauczyciela, prowadzą samodzielnie lekcje,
często hospitują lekcje innych studentów. Zapoznają się z innymi obowiązkami nauczycieli matematyki, prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych, pracą z uczniem zdolnym
i zajęciami wyrównawczymi.
Studenci poznają problemy organizacyjno-pedagogiczne szkoły. Poprzez
udział praktykantów w posiedzeniach rady pedagogicznej, spotkaniach rady
rodziców, samorządu uczniowskiego, pomoc w organizacji imprez szkolnych
i akademii oraz wycieczek szkolnych (np. integracyjnych) dowiedzą się jak „działa”
szkoła. Praktykę studentów nadzoruje nauczyciel akademicki – opiekun praktyk
ze strony uczelni.
Praktyki pedagogiczne realizowane są jako:
• śródroczne praktyki przedmiotowo-metodyczne (trwające cały rok, co tydzień
w blokach dwugodzinnych),
• ciągłe w wymiarze 4 tygodni zajęć w szkole danego rodzaju (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna).
Dotychczasowe moje doświadczenia pokazują, że bardzo dobrze przygotowana jest
praktyka śródroczna studentów, którzy pracują w grupie około 10-15 osób. Opiekun
praktyki z ramienia uczelni kieruje swoją grupą studentów, organizuje dla nich zajęcia,
dba o to, aby na każde zajęcia studenci przychodzili odpowiednio przygotowani pod
względem dydaktycznym i metodycznym; by pamiętali również o sprawach wychowawczych.
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Studenci obserwują lekcje matematyki prowadzone według modelowych konspektów lekcji przygotowanych przez nauczyciela opiekuna praktyk oraz dokładnie
je omawiają. Zwraca się wtedy uwagę również na charakter klasy, możliwości
uczniów i inne uwarunkowania omawianych sytuacji dydaktycznych. Przedstawiony z kolei przez studenta konspekt lekcji jest szczegółowo omawiany najpierw
z opiekunem praktyk w szkole, a następnie z opiekunem ramienia uczelni.
Opiekunowie zwracają uwagę na różnorodność wykorzystywanych przez studenta
metod i form pracy oraz ich adekwatność do tematu lekcji i możliwości danej grupy.
Po zatwierdzeniu konspektu student prowadzi lekcję, a potem szczegółowo ją omawia
z udziałem nauczyciela akademickiego i opiekuna praktyk. Studenci obserwujący lekcję
jako pierwsi przedstawiają swoje uwagi i spostrzeżenia. Ocena lekcji i zajęć prowadzonych przez studenta jest szczegółowo omówiona zarówno przez opiekuna z ramienia
uczelni jak i szkoły, w której praktyka jest odbywana. Taka współpraca pomaga lepiej
przygotować się do roli nauczyciela matematyki w szkole oraz do praktyk ciągłych
realizowanych we wrześniu w kolejnym roku szkolnym.
Pragnę zauważyć, że studenci nadal nie chcą lub nie potrafią wykorzystywać
środków technologii informacyjno-komunikacyjnych. Mimo sugestii ze strony
nauczycieli, wolą wykorzystywać tradycyjne metody pracy z uczniem.
Opisany sposób prowadzania praktyk niesie ze sobą pewne niedoskonałości.
Nauczyciele matematyki zwracają uwagę na to, iż studenci nie wiedzą dokładnie,
co było na lekcji poprzedzającej prowadzoną przez nich lekcję, gdyż nie brali w niej
udziału. Należałoby się zastanowić, czy nie warto by zmobilizować studentów do
udziału w lekcji wcześniejszej.
Celem praktyki ciągłej jest zapoznanie się z pracą nauczyciela matematyki w szkole
podstawowej, gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych oraz kształcenie umiejętności i nawyków niezbędnych w wykonywaniu tego zawodu. Treścią tej praktyki
są głównie lekcje matematyki hospitowane u nauczyciela opiekuna oraz prowadzone
przez studenta, a także lekcje z innych przedmiotów (np. z fizyki, informatyki) i lekcje
wychowawcze. Ma ona charakter systematycznej pracy studenta pod kontrolą doświadczonego nauczyciela – opiekuna praktyki. Student zobowiązany jest do zwracania
uwagi na różnorodne fakty związane z nauczaniem, właściwą ich interpretację oraz
umiejętną organizację własnej pracy. Studenci uczą się utrzymywać ład i porządek
w klasie, prawidłowo reagować na zachowania uczniów, ściśle formułować swoje
myśli i zrozumiale je przekazywać. Poznają arkana wzajemnej współpracy w gronie
nauczycieli i korzystają z doświadczenia innych praktyków.
Ważnym założeniem praktyk studenckich jest to, że studenci nie prowadzą
zajęć od razu, rozpoczynając praktykę od hospitacji lekcji prowadzonych przez
nauczycieli. Hospitacjami objęte są, oprócz lekcji matematyki, także lekcje fizyki,
godziny wychowawcze, zebrania rady pedagogicznej, konferencje nauczycielskie
(metodyczne), zespoły samokształceniowe oraz lekcje tych przedmiotów, w których
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realizacji stosuje się matematykę. Temat każdej hospitowanej lekcji podany jest w takim czasie, aby student mógł się przygotować do lekcji pod względem merytorycznym
i metodycznym. Wszystkie hospitowane lekcje są szczegółowo omawiane, ewentualne
wątpliwości wyjaśniane. Z każdej hospitowanej lekcji student pisze protokół. Bardzo
istotnym elementem protokołu są uwagi własne studentów dotyczące realizacji celów
dydaktycznych, form pracy, wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, sposobu
kontroli uczniów oraz (i co jest bardzo istotne) aktywności uczniów. Można (na małym
schemacie) zaznaczać, którzy uczniowie zostali do odpowiedzi poproszeni, a którzy się do
niej zgłosili. Daje to obraz, w jaki sposób i czy w ogóle nauczyciel (student) pracuje z całą
klasą, czy też aktywizuje tylko niektórych uczniów. Każda prowadzona przez studenta
lekcja jest hospitowana przez nauczyciela opiekuna. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że
nauczyciela nie ma na takiej lekcji. Oczywiście, wcześniej do danej lekcji student jest
odpowiednio przygotowany, samodzielnie opracowuje konspekt, który jest szczegółowo
dyskutowany z opiekunem praktyk i przez niego zatwierdzany. Nauczyciel wysłuchuje
argumentów studenta, podpowiada (ale nie wymusza) swoje przemyślenia lub sugeruje
inne rozwiązania. Po przeprowadzeniu każda lekcja zostaje szczegółowo omówiona i oceniona. Opiekun zwraca uwagę na te rozwiązania, które wzbogaciły przebieg lekcji oraz
te elementy, które należy poprawić. Student zobowiązany jest do prowadzenia dziennika
praktyk i przedstawienia całej dokumentacji opiekunowi z ramienia uczelni.
Bardzo ważną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę podczas praktyki, jest
język wypowiedzi studentów. Chodzi tutaj o jasne formułowanie pytań, umiejętność słuchania ucznia, a nie wyręczanie go w udzielaniu odpowiedzi. Szczególnie
ważne są wypowiedzi, w których używany jest język matematyczny, np. nazw
działań matematycznych: „dodawanie”, „odejmowanie” nie można zastępować
zwrotami: „plus”, „minus”.
Z własnego doświadczenia oraz rozmów przeprowadzonych z nauczycielami, którzy byli opiekunami praktyk studenckich można wyciągnąć następujące wnioski:
• bardzo dobrze układa się współpraca ze studentami, jeśli jednoznacznie zostały określone kryteria oceny studenta podane przez uczelnię oraz regulamin praktyk;
• wskazane jest ustalenie jednego schematu konspektu zgodnego z obecnymi
standardami;
• przynajmniej jeden raz student powinien być hospitowany przez opiekuna
z uczelni;
• nauczyciel w szkole powinien wiedzieć, że student ma pierwszą praktykę lub/i
że poprzedniej nie zaliczył;
• nauczyciel opiekun oraz opiekun z ramienia uczelni powinni przynajmniej raz
spotkać się przed rozpoczęciem praktyki, aby omówić jej szczegóły.
Bożena Pasieka - Podparpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie, kierownik projektu PSIM
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Przychodzi student do szkoły
czyli praktyki pedagogiczne

P

Praktyki pedagogiczne… Samo sformułowanie wywołuje emocje w wielu
środowiskach. Chciałabym się skupić na praktykach pedagogicznych
odbywanych w szkołach. Wokół tego tematu od wielu lat prowadzone są
dyskusje. Głos zabierają nauczyciele, którzy są opiekunami studentów,
dyrektorzy szkół, przedstawiciele uczelni i sami zainteresowani, czyli
studenci kierunków pedagogicznych, idący do szkół.

Mają oni nadzieję, że podniesie się kurtyna i zobaczą nieznany świat belfrów,
uczniów, pedagogów w pełnej gamie kolorów, przeważnie w odcieniach różu! Mają
przecież wiedzę, jakieś pomysły; wiedzą, jak nie będą uczyć na pewno. A jak będą
uczyć, przecież nauczyli się na studiach! Naładowani pozytywną energią, z worem
pełnym nowatorskich rozwiązań wkraczają do szkół polskich i… No właśnie,
i co dalej? Przytoczę w tym miejscu wspomnienia studentki, które odczytała Pani
Marzena Tkocz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Robiono tam badania dotyczące
praktyk, a jedną z form było prowadzenie Dzienniczka Doświadczeń. Historia
zaczęła się tak:
pilna studentka polonistyki, wyposażona w ten wór i entuzjazm rozpoczęła praktykę
w szkole. Jej opiekunką była równie entuzjastyczna i ambitna nauczycielka. Przypadły
sobie do gustu i wydawało się, że współpraca będzie przebiegała znakomicie. Im więcej
lekcji i nowych pomysłów młodej adeptki sztuki pedagogicznej, tym więcej przeszkód
ze strony opiekunki. Im większy entuzjazm na lekcji wykazywali uczniowie, tym więcej
nie podobało się pani opiekunce. Zniechęcała studentkę jak tylko mogła, zachęcając do
metod, które ona stosuje jako jedynie słuszne. Powoli zapał do pracy gasł, ciągła walka
o realizację własnych pomysłów zmęczyła obie strony. A burza oklasków dla kończącej
praktykę studentki ze strony uczniów nie ociepliła stosunków na linii opiekun-student,
ale dało to satysfakcję studentce, że jej pomysły nie były złe.

Czy tak powinny wyglądać praktyki?
Pytanie, jak powinny wyglądać praktyki pedagogiczne, zadają sobie nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy uczelni i oczywiście studenci. Jaki cel powinny mieć?
Jak przygotować nauczycieli, opiekunów z ramienia uczelni i samych studentów.
Pytanie to zadano sobie również na szczeblu centralnym i powstało szereg działań
zebranych w projekcie. Program „Opiekun praktyk pedagogicznych w szkole”
został opracowany w 2005r. przez CODN (obecnie Ośrodek Rozwoju Edukacji)
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w porozumieniu z MEN zgodnie ze swoją misją: „Podstawą działania jest uznanie kluczowej roli nauczyciela w budowaniu społeczeństwa wiedzy i przeświadczenie, że jest
on osobą uczącą się przez całe życie”. Najważniejszym celem CODN jest wspieranie
nauczycieli w rozwoju zawodowym, dlatego program został przygotowany dla nauczycieli, konsultantów, doradców metodycznych i wszystkich, którzy ich wspierają.
W Rozp. MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia
nauczycieli czytamy: Szkoły wyższe kształcące nauczycieli są zobowiązane utrzymywać systematyczny kontakt ze szkołami i placówkami, w których studenci
odbywają praktyki pedagogiczne. Określono w nim również cele praktyk:
1. Poznanie organizacji pracy różnych typów szkół i placówek, a w szczególności tych,
w których absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie.
2. Nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć.
3. Nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i jej dokumentowania.
4. Nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i studentów.
5. Nabycie umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów.
Ważnym elementem rozporządzenia są formy aktywności studentów, do których
zalicza się:
1. Wizyty w szkołach i placówkach.
2. Obserwowanie zajęć.
3. Asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
4. Prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem.
5. Samodzielne prowadzenie zajęć.
6. Planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli,
studentów).
Do nowości należą punkty 3 i 4. Te formy mogą pomóc zarówno studentom,
jak i nauczycielom. Łatwiej jest wdrażać się do prowadzenia zajęć przez stopniowe
przejmowanie obowiązków. Opiekun może sam prowadzić lekcje, wyznaczając studentowi konkretne zadania w czasie lekcji, np. przy pracy w grupach może pomagać
uczniom przygotować się do wypowiedzi czy szukania określonych informacji. Może
przygotować ćwiczenia, testy, pomoce, literaturę. Asysta może polegać na pokazywaniu
na mapie, prezentowaniu pomocy, czytaniu fragmentów tekstów, analizy tekstów,
przeprowadzenie ćwiczeń, udział w wycieczce itp. Nauczyciel, korzystając z tych form
może niektóre lekcje czy ich fragmenty zrealizować „po swojemu”, nie obawiając się, że
student nie zrealizuje ich według jego potrzeb. Wymaga to oczywiście wcześniejszego
przygotowania, ale może wyeliminować narzekania nauczycieli, że muszą poprawiać
lekcje i czasu im brakuje. Studenci poczują się pewniej i w niektórych przypadkach
zachęci ich to do podejmowania samodzielnych zadań. Opiekun powinien pamiętać,
że każdy student jest indywidualnością, dysponuje różną wiedzą i predyspozycjami.
Każda lekcja musi się zakończyć jej omówieniem!


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie
standardów kształcenia nauczycieli – Dz. U. Nr 207, poz. 2110.
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Do projektu zaproszono przedstawicieli szkół wyższych, wojewódzkie placówki
doskonalenia i nauczycieli. Szkoły wyższe opracowały materiały dotyczące praktyk studenckich, które stanowią przykłady dobrej praktyki. Zgodnie z zasadami
benchmarkingu (uczenia się od najlepszych) dobrze jest zapoznać się z pracą innych
w dziedzinie kształcenia studentów – przyszłych nauczycieli.
Kilka uwag o rozwiązaniach w Uniwersytecie Wrocławskim:
Praktyki odbywają się w oparciu o zarządzenie Rektora jak w większości uczelni,
ale do niego dołączone są liczne załączniki, które określają szczegółowe zasady odbywania praktyk, list do dyrekcji szkół i opiekunów, ABC opiekuna praktyk pedagogicznych
w szkole, ABC praktykanta-organizacja pracy studenta na praktykach, dokumentacja.
Wśród celów odbywania praktyk mamy:
1. Praktyczne zapoznanie się z pracą i życiem szkoły.
2. Poznanie ogólnych zasad organizowania pracy.
3. Pogłębianie znajomości metod i form nauczania w zakresie studiowanego
przedmiotu.
4. Rozwijanie kompetencji psychologiczno-pedagogicznych.
5. Gromadzenie przez studenta materiału obserwacyjnego i doświadczalnego
o szkole i jej środowisku.
Ten ostatni punkt jest szczególnie interesujący dla wszelkich analiz zarówno
prowadzonych przez uczelnię, jak i studenta. W organizacji i przebiegu praktyki
ważny jest punkt 2/II, mówiący o tym, że „nauczyciel-opiekun ustala ze studentem
szczegółowy plan zajęć zgodnie ze wskazaniami instrukcji. Plan, po zatwierdzeniu
przez dyrektora szkoły, należy dostarczyć opiekunowi dydaktycznemu z ramienia
uczelni w pierwszym tygodniu praktyk…” oraz punkt 3/II, bardzo ważny, że „po
zajęciach nauczyciel-opiekun omawia ze studentem przebieg i wyniki jego codziennej
pracy. Tematem omówienia powinna być przede wszystkim każda obserwowana lub
przeprowadzona przez studenta lekcja. W wypadku obserwowania przez studenta
lekcji u innego nauczyciela w jej omówieniu uczestniczy również ten nauczyciel”.
Omawianie każdej lekcji jest konieczne, aby student się rozwijał i nie popełniał
tych samych błędów.
Ciekawym i rozwijającym elementem dokumentowania praktyki na UW jest prowadzenie przez studenta Portfolio praktykanta. Gromadzi w nim konspekty, scenariusze
swoich lekcji z komentarzem własnym i komentarzem nauczyciela, materiały związane
z realizacją zadań kształcenia psychologiczno-pedagogicznego, notatki, uwagi, ciekawe
artykuły z prasy specjalistycznej, przykłady rozwiązań innych, ciekawe strony www i inne
pomocne materiały. Portfolio będzie pomocne studentowi w napisaniu sprawozdania
końcowego i późniejszych praktyk czy pracy. Polecam taką formę zarówno dla studentów, jak i nauczycieli-opiekunów, którzy w ten sam sposób mogą gromadzić materiały
dotyczące swojego rozwoju zawodowego jako opiekuna.
Zacytuję jeszcze jedno rozwiązanie, które uważam za konieczne, aby każdy
wiedział, co ma zrobić. Chodzi o obowiązki każdej ze stron. Uniwersytet Wrocławski
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proponuje w ABC opiekuna praktyk takie rozwiązanie:
a) Obowiązki opiekuna praktyk pedagogicznych w szkole
W stosunku do praktykanta:
1. Zapoznanie praktykanta z zasadami funkcjonowania szkoły, procedurami i regulacjami prawnymi, włączając w to procedury dotyczące nagłych wypadków.
2. Ustalenie wraz z praktykantem planu praktyki. Omówienie wzajemnych
oczekiwać, a zwłaszcza wyjaśnienie odpowiedzialności za przygotowanie
i przeprowadzenie lekcji.
3. Przedstawienie praktykanta gronu pedagogicznemu, pokazanie całego zaplecza
szkoły, zapoznanie z dokumentacją szkoły.
4. Przedstawienie praktykanta klasie, podkreślenie jego uprawnień kompetencji
nauczycielskich.
5. Ułatwienie studentowi startu zawodowego na praktykach, poprzez stopniowe
wprowadzanie w pracę nauczyciela i branie odpowiedzialności za wszystkie
aspekty nauczania jaka również obowiązki pozalekcyjne.
6. Częsta obserwacja praktykanta i udzielanie informacji zwrotnych, dotyczących
silnych i słabych stron praktykanta.
7. Dostarczanie praktykantowi dostępu do dokumentacji uczniów i innych ważnych informacji, z zachowaniem poufności tych danych.
8. Służenie radami dotyczącymi aspektów wychowawczych pracy z uczniami.
9. Dostarczanie okazji do obserwowania i omawiania własnej praktyki nauczycielskiej.
10. Umożliwienie kontaktu z innymi pracownikami szkoły (pedagog, psycholog,
stażyści, udział w posiedzeniu rady pedagogicznej) oraz rodzicami uczniów
(udział w zebraniu rodziców, posiedzeniu rady szkoły).
11. Zachęcanie praktykanta do zadawania pytań i szukania porad.
W stosunku do opiekuna z ramienia uczelni:
1. Dokonanie oceny pracy studenta na praktykach pedagogicznych (wypełnienie
arkusza obserwacji).
2. Natychmiastowe komunikowanie się z opiekunem uniwersyteckim w razie
problemów z praktykantem.
b) Obowiązki praktykanta przebywającego na praktyce
1. Zapoznanie się w obecności nauczyciela praktyk w szkole z zasadami funkcjonowania szkoły, procedurami i regulacjami prawnymi, włączając w to procedury
dotyczące nagłych wypadków.
2. Zapoznanie się z dokumentacją szkoły i sposobami jej wypełniania.
3. Solidne przygotowywanie się do realizacji przewidzianych na praktykach zadań.
4. Adekwatne planowanie i organizowanie zajęć klasowych.
5. Udział w wybranych zajęciach przewidzianych w harmonogramie pracy szkoły
i planie praktyk.


ABC opiekuna praktyk pedagogicznych w szkole, załącznik 6/II.
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6. Bycie obecnym i punktualnym.
7. Powiadamianie nauczyciela opiekuna, najwcześniej jak to możliwe o spóźnieniu
lub nieobecności
8. Systematyczne i szczegółowe sporządzanie dokumentacji praktyk pedagogicznych, zgodnie z instrukcją do praktyk i narzędziami otrzymanymi na uczelni.
Regularne refleksje dotyczące wypełniania obowiązków praktykanta.
9. Dzielenie się codziennymi trudnościami z nauczycielem opiekunem zanim
przekształcą się one w poważniejsze problemy.
10. Korzystanie z porad, informacji zwrotnych nauczyciela opiekuna i opiekuna
uniwersyteckiego.
11. Zachowanie poufności w sprawach dotyczących uczniów, ich rodzin i nauczycieli.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

c) Obowiązki opiekuna z ramienia uczelni
W stosunku do praktykanta
Przygotowanie merytoryczne studentów do startu zawodowego w szkole (nauczyciel jako dydaktyk, wychowawca, lider zespołu, pracownik szkoły).
Przygotowanie do realizacji na praktykach przewidzianych zadań i prowadzenia dokumentacji - opracowanie szczegółowej instrukcji do praktyk (ABC
praktykanta).
Przeprowadzenie formalnych obserwacji praktykanta w czasie trwania praktyki
i zapewnienie praktykantowi konstruktywnych informacji zwrotnych.
Wspieranie studentów w realizacji zadań podczas pobytu na praktykach poprzez
system wzajemnych konsultacji i wspieranie dialogu praktykantów.
Odbywanie dodatkowych wizyt i przeprowadzanie dodatkowych obserwacji,
jeśli powstaną problemy podczas pobytu praktykanta w szkole.
Prowadzenie po praktykach zajęć dla studentów, których celem jest integracja
doświadczeń studenta z praktyki z jego wiedzą pedagogiczną i zachęcanie do
dalszego rozwoju zawodowego.

W stosunku do opiekuna praktyk pedagogicznych w szkole:
Zapoznanie nauczyciela opiekuna z oczekiwaniami uczelni, dotyczącymi odbywania praktyk przez studenta (np. organizowanie spotkań opiekunów praktyk pedagogicznych w szkole z opiekunami praktyk z ramienia uczelni, służących omówieniu
zasad współpracy przy organizowaniu praktyk studenckich, dookreśleniu wzajemnych
oczekiwań i formuły sporządzania dokumentacji, przygotowanie i udostępnienie
nauczycielom ABC opiekuna praktyk w szkole).
Postanowiłam zacytować dokładnie ten załącznik z obowiązkami, ponieważ brak
skonkretyzowania ich powoduje wiele wzajemnych oskarżeń i utrudnia zrealizowanie
celów praktyk, a one przecież wydają się najważniejsze. Wszystkim zależy na tym,
żeby przyszli nauczyciele byli jak najlepiej przygotowani do trudnej pracy, do zawodu wymagającego obecnie ogromnych umiejętności pedagogicznych. Współcześnie
zmieniła się rola nauczyciela z tego, który przekazuje wiedzę i pomaga rodzicom
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w wychowaniu, na tego, który ma być przewodnikiem ucznia, przygotowującym go do
podjęcia wielu ról społecznych. Ta zmiana roli jest trudna dla nauczycieli z dużym stażem
pedagogicznym, dlatego pojawienie się w szkole praktykanta jest dobrym momentem
na wymianę wiedzy, doświadczenia, pomysłów i nowych rozwiązań. Nauczyciel, który
stale rozwija się zawodowo i poszerza swój warsztat pracy, uczestniczy w szkoleniach,
kursach i konferencjach, jest najbardziej odpowiednim kandydatem na opiekuna. Nie
będzie narzucał praktykantowi swoich metod pracy, ale pozwoli mu stosować własne,
wspólnie zaplanują odpowiednie dla klasy metody i formy pracy. Zachęcanie przyszłych
nauczycieli do poszukiwania, ale i weryfikowania sposobu pracy pozwoli im nie tylko
wejść w środowisko, ale i wnieść do niego cenne elementy. Tylko rozsądne połączenie
doświadczenia i nowych idei da dobre efekty. Reforma oświaty wprowadza wiele zmian,
do których muszą się dostosować i doświadczeni nauczyciele, i absolwenci uczelni
pedagogicznych, którzy zdecydują się podjąć pracę w szkole.

Kilka uwag na temat ABC praktykanta - organizacja pracy
studenta na praktykach
Tak nazwano załącznik odnoszący się do realizacji zadań przez studenta Uniwersytetu Wrocławskiego na praktykach pedagogicznych. Dokument ten mówi
o realizacji zadań bloku pedagogiczno-psychologicznego w ścisłej korelacji z organizacją praktyk studenckich. Informuje, że studenci swoją pracę dokumentują, gromadząc materiały w Portfolio praktykanta, a zebrane materiały będą wykorzystane po
praktykach na zajęciach z psychologii i pedagogiki. To ważna informacja zwłaszcza
dla nauczyciela, że student przed przyjściem na praktykę został przygotowany do zbierania materiałów umożliwiających lepsze poznanie i zrozumienie ucznia. Praktykant
na podstawie zebranych danych dokonuje analizy przypadku. W tym celu „w czasie
praktyk w porozumieniu z opiekunem praktyk wybierają jednego ucznia nietypowego,
sprawiającego trudności wychowawcze lub takiego, który pod jakimś względem ich
zainteresował. Po dokonaniu wyboru wykonują następujące działania:
• przeprowadzają obserwacje zachowania ucznia w czasie 2 lekcji (jednej z przedmiotu, który sprawia uczniowi największe trudności i/lub na której sprawia on
największe problemy wychowawcze; drugiej z przedmiotu niesprawiającego
uczniowi trudności, na której nie ma z nim kłopotów wychowawczych;
• przeprowadzają obserwacja zachowania ucznia w czasie 2 przerw;
• prowadzą dzienniczek obserwacyjny ucznia (5 notatek);
• analizują wytwory ucznia (2 zeszyty, wypracowanie na dowolny temat, dodatkowo rysunki, projekty lub prezentacje);
• przeprowadzają badane socjometryczne w klasie, do której uczęszcza uczeń
(1 kryterium pozytywne);
• dokonują diagnozy ról zadaniowych pełnionych przez ucznia (na podstawie
prowadzonych wcześniej obserwacji);


Załącznik 7/II do Rozporządzenia Rektora UW.
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•

przeprowadzają rozmowę z wychowawcą klasy i/lub pedagogiem szkolnym na
temat ucznia, a zwłaszcza jego mocnych stron;
• przeprowadzają rozmowę z uczniem na temat jego zainteresowań.
Zebrane materiały zostaną omówione na zajęciach z psychologii po praktykach
i będą podstawą opracowania analizy przypadku – diagnozy indywidualnej ucznia
oraz wskazówek do pracy”.
Przytoczony fragment jest elementem współpracy uczelni – szkoły – studenta
w dziedzinie wiedzy psychologicznej. Ktoś może się oburzać: w jaki sposób znaleźć
czas na takie rzeczy w szkole? Odpowiem – jeśli nie wyjdziemy naprzeciw nowym
faktom i wspólnie nie będziemy rozwiązywać problemów, nigdy nie przestaniemy
narzekać na siebie nawzajem. Największe narzekanie na młodych nauczycieli dotyczy
ich wiedzy pedagogiczno-psychologicznej. Młodzi nie radzą sobie z problemami
w klasie, ponieważ nikt im nie pokazał, jak je należy rozwiązywać w praktyce! Autorzy
ABC praktykanta poszli dalej. Proponują w realizacji zadań kształcenia pedagogicznego projekty studenckie. Zapis jest następujący: „Przed praktykami ciągłymi,
w czasie zajęć z pedagogiki każdy student wybiera spośród wymienionych poniżej
(lub proponuje własny) temat projektu:
• Start zawodowy nauczyciela.
• Nauczyciel – wychowawcą.
• Analiza relacji nauczyciel-uczeń (w oparciu o analizę transakcyjną).
• Zagrożenia współczesnej szkoły.
• Przemoc w szkole.
• Integracja klasy szkolnej.
• Kierowanie zespołem klasowym
• Dziecko nietypowe w szkole.
• Relacja nauczyciel-rodzic w szkole.
• Szkoła i nauczyciel z pasją.
Przewidujemy III etapy pracy nad projektem: I etap – merytoryczne wprowadzenie do tematu realizowanego projektu podczas zajęć konwersatoryjno-warsztatowych
z pedagogiki.
II etap – realizacji projektu – prowadzenie badań podczas praktyk pedagogicznych.
III etap – prezentacja projektu na zajęciach po praktykach pedagogicznych.
Wymagamy od studenta, by w trakcie realizacji projektu przyjmował postawę
rozumiejącego, wyjaśniającego (a nie krytykującego, czy oceniającego) obserwatora rzeczywistości szkolnej”.
Nowym rozwiązaniem zaproponowanym przez UW są jeszcze dwie formy realizacji zadań kształcenia pedagogicznego. Pierwsza to wspominany już w tej pracy
Dzienniczek doświadczeń studenta, którego forma zakłada, że „student notuje w nim
najważniejsze wydarzenia i refleksje związane z pobytem ma praktykach pedagogicznych. Dzienniczek powinien składać się z trzech części: zapisu przebiegu praktyki,
analizy zdarzenia-sytuacji problemowej oraz opisu doświadczanych na praktykach
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trudności”. W pierwszej części student opisuje kolejne tygodnie praktyki, wybierając
ważne dla siebie zdarzenia. Może mieć on formę osobistego pamiętnika czy zapisu
ewolucji poglądów i dojrzewania do zawodu. W drugiej części student opisuje i szczegółowo analizuje jedno zdarzenie, które skłoniło go do refleksji czy w jakiś sposób
zaciekawiło. Trzecia część jest podzielona na obszary działań nauczyciela: autoprezentację, motywowanie do nauki, budowanie dobrej relacji z uczniem, klasą i innymi
nauczycielami, utrzymywanie dyscypliny i kierowanie zespołem. Instrukcja kończy
się oczekiwaniem, że student będzie zapisywał na bieżąco swoje wnioski z lekcji.
Kolejnym ciekawym pomysłem jest Laboratorium Edukacyjne, działające na
Uniwersytecie Warszawskim. „Celem działalności Laboratorium jest przygotowanie
nauczycieli gotowych podjąć się odpowiedzialności nie tylko za realizację programów
szkolnych, ale i tworzenie tych programów. Dodatkowo mają to być nauczyciele
z łatwością przekraczający granice dziedzin nauki, traktujący poważnie swoją misję
bycia przewodnikiem po skomplikowanym, niepodzielonym na przedmioty świecie”.
Studenci uczą się współpracy z osobami z innych dziedzin, potrafią samodzielnie planować swoją pracę, pisać programy szkolne i scenariusze lekcji, łączyć wiedzę z różnych
dziedzin. Najważniejsze jest połączenie programu kształcenia studentów i nauczycieli.
W dobie reformy oświaty okazało się, że pomysł ten wpisuje się w projektowane zmiany.
Powstał również program „Prometeusz”, skierowany do nauczycieli przedmiotów humanistycznych, którzy samodzielnie przygotowują programy nauczania i współpracują
ze studentami. Program działający od kilku lat przerodził się w forum oświatowe, na
którym można przedstawić swoje pomysły, propozycje, podzielić się doświadczeniem
i włączyć do swoich działań studentów. Wszystkie zajęcia w ramach programu są
uzupełniającymi, a nie obowiązkowymi. Daje to szansę tym, którzy chcą podjąć pracę
nauczyciela. Kontakt z doświadczonymi nauczycielami praktykami z bogatym doświadczeniem daje im możliwość przygotowania się do zawodu, zapoznania z czekającymi
problemami i przykładowymi algorytmami rozwiązań. Do najważniejszych korzyści
z realizacji programu „Prometeusz” G. Czetwertyńska zaliczyła:
• „Włączenie środowisk akademickich i doświadczonych nauczycieli do przeprowadzenia zmian w programach szkolnych na różnym poziomie (od scenariusza zajęć
do dyskusji na temat podstaw programowych i wymagań egzaminacyjnych).
• Pomoc nauczycielom w tworzeniu własnego warsztatu pracy – większa samodzielność i przyjmowanie przez nauczycieli odpowiedzialności za dobór materiału
i sposobów jego realizacji na lekcjach.
• Włączenie studentów i absolwentów (…) do prac nad programami szkolnymi i współpraca ze szkołami jako miejscem praktykowania i wypełniania misji szkolnej.
• Umożliwienie wymiany doświadczeń, uczenia się od siebie wzajemnie, tworzenie
sieci stale współpracujących ze sobą szkół”.


G. Czetwertyńska, Praktyki pedagogiczne Laboratorium Edukacyjne Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów Humanistycznych Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu
Warszawskiego, s. 57, [w:] Praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli,
B. Walkiewicz (red.), Warszawa 2006.
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To tylko niektóre korzyści płynące ze współpracy w tym programie. Ważnym
osiągnięciem jest też Biblioteczka „Prometeusza”, w której ramach ukazują się publikacje
zawierające przykładowe rozwiązania programowe, materiały dla nauczycieli, sprawdzone
rozwiązania metodyczne, wskazówki dla osób z placówek doskonalenia nauczycieli, prace
studentów. W 2001 r. ukazały się dwie publikacje: Między przedmiotami. Scenariusze niebanalne (np. kultura baroku, początek świata, święta żydowskie i chrześcijańskie), Ścieżkami
przez humanistykę. Projekty edukacyjne (zasady pracy metodą projektów i przykładowe
projekty: Po co nam teatr?, O ceremoniale, Kto tu rządzi?)
Na koniec chcę poświęcić kilka słów zagadnieniu przygotowania nauczycieli do
podjęcia odpowiedzialnej roli opiekuna praktyk pedagogicznych, opiekuna studenta.
Zadanie to często dyrektorzy szkół „przydzielają” nauczycielom, którzy ich zdaniem
poradzą sobie najlepiej. Różne czynniki o tym decydują: doświadczenie, pomysłowość,
bycie energicznym, czy zdanie „ty sobie poradzisz”. Nie znam sytuacji, w której nauczyciel
poinformowałby dyrektora, że chce być opiekunem praktyk, gdy zjawią się studenci z jego
przedmiotu. A tak właśnie powinno być. To nauczyciel świadomie winien podejmować
decyzję o tym, że chce przekazać swoje doświadczenie przyszłym nauczycielom, wie jak
to zrobić i ma do tego predyspozycje.
Nauczyciel podejmujący się zadania opiekuna studenta musi wiedzieć, że będzie
funkcjonował w kilku różnych relacjach społecznych: opiekuna, nauczyciela dla uczniów,
członka społeczności szkolnej i pracownika systemu oświaty. Marta Bucholc w materiałach
szkoleniowych CODN Nauczyciel a opiekun – o trudnościach adaptacji pisze o tym tak:
Opiekun, pomagając praktykantowi wejść w środowisko szkolne i praktycznie
poznać pracę nauczyciela, pozostaje zarazem nauczycielem uczniów, z którymi styka
się praktykant, oraz członkiem społeczności szkolnej i pracownikiem systemu oświaty,
zobowiązanym do realizacji celów, jakie przed tym systemem stawia społeczeństwo. To
jednoczesne obsadzenie opiekuna w różnych kontekstach okazuje się źródłem wielu
problemów etycznych, z którymi niełatwo sobie poradzić.
Nauczyciel ma ugruntowaną pozycję w szkole, stoi wyżej w strukturze szkoły niż
uczeń, którego naucza i wychowuje. Ma za sobą prawo regulujące te relacje.
W przypadku praktykanta opiekun nie może liczyć na żadne tego typu ułatwienia. Opiekun uczy praktykanta, a w pewnym sensie również wychowuje, ale jest to
wpływ bardzo ograniczony i płytki, w porównaniu z pracą z uczniem. Ani formy
wzajemnego kontaktu, ani jego wyniki nie są na ogół odgórnie definiowane; opiekun
może, co prawda, poszukiwać różnego rodzaju wskazówek i pomocy w swojej pracy,
ale mają one co najwyżej walor dobrych praktyk, nieobowiązujących uregulowań.
Opiekun sam może zdefiniować rodzaj wiedzy, jaką powinien pozyskać, by wykonać
zadania, które stawia przed nim praca z praktykantem. Sam musi określić nie tylko
formy jej zdobywania (rozmowy, obserwacja, wymiana maili, książek itp.), ale również częstotliwość i intensywność wykorzystania tych form. Na ogół nie otrzymuje
systematycznego przygotowania do tego typu kontaktu (w gruncie rzeczy bardziej
trenerskiego niż nauczycielskiego).


M. Bucholc, Nauczyciel a opiekun – o trudnościach adaptacji, materiały szkoleniowe CODE 2010 r.
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Jest to duże wyzwanie dla nauczycieli. Należy dołożyć do tego jeszcze ogólny brak
czasu dla ucznia po to, by go poznać, brak czasu na rozwój osobisty i uczestnictwo
w życiu społecznym, oraz dla praktykanta. Problem jest obopólny, bo praktykant
też musi znaleźć czas na kontakt z opiekunem. Jak zachęcić praktykanta do spotkań
z opiekunem (poza lekcjami) i opiekuna, aby ten swój czas zechciał mu poświęcić?
Relacje między opiekunem a praktykantem nie są proste i wymagają ogromnego
taktu i kultury z obu stron. Marta Bucholc tak o nich pisze:
Oczywiście, w relacji z praktykantem opiekun napotyka również na pewne
ułatwienia, którymi nie dysponuje w relacji z uczniem. Praktykant jest dorosły, chce
wykonywać ten sam zawód co opiekun, w pewnym przynajmniej zakresie posiada
podobną wiedzę, przechodzi podobną ścieżkę edukacyjną. Wszystko to powinno
ułatwiać porozumienie i nawiązanie partnerskiego kontaktu. Z drugiej strony,
skutek może być inny: taka sytuacja może prowadzić do rywalizacji i konfrontacji,
do której dążyć mogą zarówno sam opiekun, jak i praktykant. Praktykant może
odczuwać potrzebę kwestionowania wiedzy opiekuna, jego metod pracy i wartości
jego doświadczenia, przeciwstawiając jej własne koncepcje i wyobrażenia. Będzie to
w sumie dość racjonalna technika obronna dorosłej osoby wystawionej nagle na ocenę.
Praktykant może też zastosować inną technikę, a mianowicie wejść na powrót w rolę
ucznia i potraktować opiekuna jako kolejnego nauczyciela, przenosząc na niego swoje
– niekoniecznie najlepsze – doświadczenia szkolne. Z drugiej strony, opiekun może
reagować na pojawienie się praktykanta rozmaitymi zachowaniami polegającymi
na „odziewaniu się w godność”, aby podkreślić swoją strukturalnie wyższą pozycję,
podnieść swój status i zaakceptować przewagę. Wreszcie obie strony mogą próbować
bagatelizować znaczenie zarówno samej relacji, jak i partnera, koncentrując się na
jej tymczasowości, niewielkim znaczeniu i małej dla obu stron odpowiedzialności
wobec jakichkolwiek zewnętrznych instancji za przebieg praktyk.
Warto wiedzieć o tym, aby uniknąć błędów i zaoszczędzić sobie i praktykantowi
niepotrzebnych nieprzyjemności. Relacje między opiekunem a praktykantem wbrew
pozorom jest najważniejsza, ponieważ na prawidłowych, miłych relacjach można wiele
zbudować. Jeśli jednak coś jest nie tak, a nawet dochodzi do konfliktów, należy pamiętać o zasadach postępowania w sytuacjach konfliktowych. Oto kilka rad dotyczących
konfliktów i radzenia sobie z nimi, udzielonych przez Panią Małgorzatę Rudnicką
w materiałach szkoleniowych CODN z 2010 r. Możemy wymienić kilka rodzajów
konfliktów: konflikt wartości, informacji, relacji, strukturalny i interesów.
Konflikt wartości powstaje na tle odmiennych u każdego człowieka hierarchii
wartości dotyczących filozofii życia, tradycji, religii itp. (nie rozwiązujemy).
Konflikt informacji dotyczy dostępu do informacji powodującego brak lub
posiadanie odmiennych informacji. Może dochodzić do manipulacji informacjami,
celowego wprowadzania w błąd lub złego ich przepływu (łatwy do rozwiązania).
Konflikt relacji może wynikać z błędnego spostrzegania, złej komunikacji,
negatywnych emocji, stereotypów czy zachowań odwetowych.


Ibidem.
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Konflikt strukturalny wynika ze struktury sytuacji, w której znajdują się poszczególne osoby, pełnionych ról, ograniczeń czasowych, przestrzennych oraz struktury
organizacji, w której ludzie działają.
Konflikt interesów związany jest ze sposobem zaspokajania potrzeb np. kosztem
innej osoby lub grupy. Chodzi zarówno o potrzeby materialne, jak i psychiczne, np.
godność, szacunek, zaufanie, poczucie własnej wartości.
Wobec każdego z tych konfliktów możemy przyjmować różne postawy: dominacji, podporządkowania, unikania, kompromisu i współpracy.
Postawa dominacji polega na osiąganiu swoich celów przez rywalizację, walkę,
kosztem innych. Używa się perswazji, groźby, presji czy przemocy.
Postawa podporządkowania charakteryzuje się ustępstwem, uległością, ugodowością, porozumieniem za wszelką cenę. Rezygnuje się z realizacji własnych celów,
akceptując wygraną przeciwnika.
Postawa unikania to wycofanie się, rezygnacja z działania, liczenie na wygaśnięcie konfliktu, który najczęściej nie zostaje rozwiązany.
Postawa kompromisu polega na rezygnacji z części własnych celów, ambicji,
dążeń w zamian za podobną rezygnację drugiej strony.
Postawa współpracy to wspólne rozwiązywanie problemu, partnerskie współdziałanie w poszukiwaniu rozwiązań do przyjęcia przez wszystkie strony.
Konflikty są nieodłącznym i naturalnym elementem naszego życia, dlatego
tak ważne jest, abyśmy potrafili, nie raniąc się, rozwiązywać je w sposób właściwy.
M. Rudnicka podaje trzy sposoby rozwiązywania konfliktów. Przez arbitraż, gdzie
decyzje o sposobie rozwiązania powierza się innej osobie – arbitrowi. Poprzez negocjacje, gdzie strony w procesie rozmów ustalają sposób rozwiązania, satysfakcjonujący
wszystkie strony. Przez mediacje, gdzie podczas rozmów stronom podczas rozmów
towarzyszy bezstronny i niezależny pośrednik – mediator. Nie ma on jednak mocy
podejmowania decyzji. To strony konfliktu muszą je podjąć.
Ciekawym sposobem współpracy jest zawarcie kontraktu z grupą czy z praktykantem. Kontrakt to dobrowolna umowa z grupą lub osobą, która reguluje dopuszczalne
i oczekiwane wzajemne zachowania wraz z konsekwencjami realizacji umowy. Jeśli
chodzi o praktyki, w kontrakcie można zawrzeć wzajemne oczekiwania, jak: punktualność, rzetelność, aktywność, szanowanie cudzych pomysłów itp. Dobry kontrakt
ma określony cel, dotyczy konkretnych zachowań, jest określony w czasie, poprzedzony jest dialogiem, pertraktacjami, zakończonymi spisaniem zasad, oraz zawiera
konsekwencje przestrzegania i nieprzestrzegania. Dobrze jest połączyć przestrzeganie
kontraktu z oceną końcową praktykanta.
Na zakończenie zebranych przeze mnie refleksji z praktyki zawodowej, szkolenia
i materiałów szkoleniowych chcę zaprezentować wypracowane materiały dotyczące
zasad współpracy nauczyciela z praktykantem.
Urszula Szymańska-Kujawa nauczyciel konsultant w Podkarpackim
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
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Katechizm opiekuna praktyk
1. Opiekun praktyk zawiera kontrakt ze studentem, dotyczącego wzajemnych
relacji oraz relacji student – uczeń, student – szkoła i student – uczelnia.
2. Opiekun buduje relacje ze studentem na zasadach partnerskich z zachowaniem
wzajemnego szacunku i zaufania.
3. Opiekun jest zaangażowany i aktywny w przekazywaniu doświadczenia.
4. Opiekun uważnie, ale dyskretnie obserwuje poczynania studenta, aby mógł
służyć pomocą w nieprzewidzianych sytuacjach.
5. Opiekun powinien dawać studentom swobodę w projektowaniu lekcji i doborze
środków, aby go uaktywnić i przygotować do samodzielności.
6. Opiekun obowiązkowo omawia każdą lekcję przeprowadzoną przez studenta,
chwaląc to co było ciekawe i proponując możliwości zmiany tego, co nie wyszło;
koniecznie koryguje błędy.
7. Opiekun jest wobec studenta krytyczny, ale taktowny i merytoryczny.
8. Opiekun nie krytykuje studenta, nie narzuca swoich „wypróbowanych” metod
pracy, nie podnosi głosu.
9. Opiekun wszystkie uwagi i propozycje przekazuje studentowi podczas indywidualnej rozmowy, nigdy przy uczniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy student popełni błąd
merytoryczny i należy go koniecznie skorygować, czyli dla dobra uczniów.
10. Opiekun uwzględnia charakter i indywidualne cechy studenta, powierzając mu
zadania dodatkowe, odpowiadające jego osobowości.
11. Opiekun wykorzystuje zainteresowania i umiejętności studenta do włączenia
go w życie szkoły, np. jeśli student jest turystą lub członkiem PTTK, to prosi
go o przygotowanie i udział w wycieczce szkolnej.
12. Opiekun włącza studenta w swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą na lekcji,
respektuje jego zalecenia, a przede wszystkim przedstawia go uczniom jako
przyszłego nauczyciela, który z nim współpracuje.
13. Opiekun jest otwarty na studenta, korzysta z jego świeżej” wiedzy i propozycji.
Zachęca do własnych przemyśleń.
14. Opiekun tworzy dobrą atmosferę między studentem a uczniami, umożliwiając
mu budowanie dobrych relacji.
15. Opiekun udziela informacji zwrotnych i umożliwia studentowi otrzymanie
takich informacji od uczniów.
16. Opiekun stara się delikatnie włączyć studenta w życie szkoły, relacje z innymi
pracownikami.
opracowała: Urszula Szymańska-Kujawa
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Katechizm opiekuna praktyk
1. Opiekun praktyk zawiera kontrakt ze studentem dotyczący wzajemnych relacji
oraz relacji student-uczeń, student szkoła i student – uczelnia.
2. Opiekun przedstawia studenta wszystkim pracownikom szkoły.
3. Opiekun wprowadza studenta w tajniki pracy szkoły (spotkanie z dyrektorem,
rada pedagogiczna, SU, analiza dokumentów itp.).
4. Opiekun wchodzi w relacje ze studentem na zasadach wzajemnego szacunku
i zaufania.
5. Opiekun współpracuje ze studentem dając mu poczucie bezpieczeństwa, służy
pomocą w nieprzewidzianych sytuacjach.
6. Opiekun przygotowuje studenta do samodzielności poprzez możliwość samodzielnego opracowania konspektu lekcji, wychodzenia z inicjatywą i ciekawymi
pomysłami.
7. Opiekun analizuje każdy konspekt lekcji, wysłuchuje argumenty studenta, podpowiada (a nie wymusza) swoje przemyślenia lub sugeruje inne rozwiązania.
8. Opiekun omawia każdą jednostkę lekcyjną, którą student przeprowadził, zwracając uwagę na te rozwiązania, które ubogaciły przebieg lekcji oraz szczegółowo
omawia te elementy, które należy poprawić.
9. Opiekun jest dla studenta wzorem taktowności, ale jest wobec niego wymagający i pouczający.
10. Opiekun prowadzi rozmowy ze studentem i analizuje dokumentację po zajęciach
edukacyjnych, tak aby wszystkie uwagi i propozycje były przemyślane, dokładne,
zrozumiałe dla studenta i nie zakłócały procesu dydaktycznego.
11. Opiekun zwraca uwagę studentowi w sposób jasny i zrozumiały, nigdy w obecności uczniów (wyjątek stanowi błąd merytoryczny).
12. Opiekun zwraca uwagę na estetykę wypowiedzi studenta, np. język matematyczny musi respektować reguły gramatyczne polszczyzny.
13. Opiekun wykorzystuje indywidualne cechy studenta, zainteresowania i predyspozycje, powierzając mu zadania dodatkowe odpowiadające jego osobowości.
14. Opiekun stara się nauczyć studenta, że uczeń ma czas na udzielenie odpowiedzi
na zadane pytanie i nie należy tego procesu przyśpieszać.
15. Opiekun traktuje studenta jak swojego asystenta, wprowadzając go w życie
szkoły, relacje z uczniami i innymi podmiotami szkoły.
16. Wszystkie zadania powierzone studentowi są wykonywane w obecności opiekuna (cichy, ale bardzo ważny nadzór).
opracowała: Bożena Pasieka
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Rekomendujemy
Książka „Praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli”
pod redakcją Beaty Walkiewicz zawiera przykłady różnorodnych rozwiązań
w kształceniu nauczycieli i podejściu do przygotowania studentów w trakcie
praktyk w Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Białostockim, Akademii
Pedagogicznej w Krakowie, Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Studium
Pedagogicznym UJ w Krakowie, Laboratorium Edukacyjnym Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Ośrodka Badań nad
Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego. Propozycje są bardzo ciekawe
i nowatorskie, powinny zainteresować nauczycieli pełniących funkcje opiekuna
praktyk w szkołach, ale również przedstawicieli uczelni, placówek doskonalenia
nauczycieli, nadzoru pedagogicznego oraz studentów. Książka zawiera również
gotowe wzory dokumentów. Polecam!

Poradnik Tomasza Garstki „Opiekun nauczyciela – umiejętności psychologiczne” zawiera wiele ciekawych rozwiązań dotyczących umiejętności przydatnych
w komunikacji międzyludzkiej. Znajdują się w nim zagadnienia związane z relacjami,
współpracą, występującymi w niej trudnościami, konfliktami i sposobami ich rozwiązywania. Szereg ćwiczeń pomoże czytelnikom w zrozumieniu trudnej roli osoby
pomagającej, pomoże nabyć potrzebne umiejętności psychologiczne do prawidłowej
komunikacji, budowania atmosfery zaufania i prawidłowej współpracy.
Marek Grondas i Janusz Żmijski napisali poradnik „Dokumentowanie
i planowanie rozwoju nauczyciela”, skierowany do nauczycieli zainteresowanych
planowaniem rozwoju zawodowego. Książka jest pomocna dla nauczycieli opiekujących się stażami, ale również studentami na praktyce, wkraczającymi w zawód
nauczycielski. Wiele ćwiczeń, przykłady rozwiązań, analizy pomagają zrozumieć
trudny, ale konieczny proces planowania własnego i innych rozwoju.
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Mariusz Kalandyk

Smoleńsk
Nie chciałem o tym pisać. Nie
chcę nadal. Ze względu na nadmiar.
Opinii, sądów, oskarżeń. I różnego
rodzaju ideologicznych gotowców.
Bardzo łatwo bowiem po tym,
co się stało, uruchomić romantyczną
rekwizytornię rodem z dzieł Adama
Mickiewicza. Rosja jest, niebezpodstawnie przecież, stałym mieszkańcem
naszej narodowej podświadomości
i narodowej traumy. Dziś bardzo łatwo
użyć gotowego stereotypu mentalnego
i kulturowego, by opisać świeżą ranę;
ranę, która przecież nikogo nie zjednoczyła, bo języki przez nas używane po
to, by opisać otaczającą rzeczywistość,
coraz bardziej się od siebie oddalają.
To ciekawe doświadczenie! Nie
dzielą nas przecież wysokie góry, nieprzebrane lasy i szerokie rzeki. A jednak
żyjemy w przestrzeniach plemiennych,
zamykamy się na obcych: ich racje,
wartości, sposoby myślenia, opisy świata. Ten, kto myśli inaczej, jest barbaros.
To nic, że mówi tym samym narzeczem
a system jego wartości ukształtowała ta
sama kultura.
Światło nigdy nie przychodziło do
nas ze Wschodu; raczej – tak napisałby
to Sienkiewicz – czerń, niezróżnicowany tłum, dopowiedzmy – pancerna
pięść. Nasz los, los narodu, przez wieki
związany był z tą właśnie ciemnością,
która zalewała nasze ziemie nawałnicą

carskiego samodzierżawia, a później
sowieckiego totalitaryzmu. Wyrośliśmy
w przekonaniu, że Kraina Mordoru
znajduje się na Wschodzie i tam właśnie toczy się już młyńskie kamienie,
które zmielą na wióry nasze miasta.
Mamy poczucie krzywdy. Utraciliśmy bowiem dziedziny, które obrosły
legendą, stracili obszary, gdzie – jak
mówi jeden z bardzo znanych literatów
– duch polskości ciągle żyje i nigdy
tamtych stron nie opuści.
To tam właśnie, na Wschodzie,
znajduje się symbol szczególny, tak
chętnie wykorzystywany przez sprawujących władze rozliczne do zaostrzenia
własnego wizerunku, symbol niezawinionego cierpienia i męczeństwa.
Nazwany przez nas Golgotą Wschodu.
Katyń.
Wędrując w te strony, cofamy się
w epokę potworności. Ową potworność mamy w pamięci, gdy czcimy
pamięć ofiar, rozpamiętujemy ich
cierpienie i ból. Taki jest nasz obowiązek. Takie jest nasze prawo: prawo
pamiętania. Czasem myślę, że bardzo
neurotycznego, zapatrzonego w siebie,
zapiekłego.
Gdy doszło do katastrofy, byłem
daleko od domu. Wiadomość była tak
niewiarygodnie szokująca, że aż nie
do uwierzenia. Wszystkie codzienne
plany implodowały, przestały być
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istotne. Świadomość tego, że w jednej
chwili kilkadziesiąt ludzkich egzystencji przestało istnieć, sparaliżowała nas
wszystkich. Oto bliźni, zmasakrowani
przez pękające żelastwo, odeszli od nas
na zawsze.
To straszne tak umierać.
Wiem, że śmierć przychodzi jak
złodziej i morduje, kiedy ma ochotę lub
kaprys. Świat fundowany jest od zawsze
na tej zgrozie a my, chcąc wynagrodzić
tym, którzy odeszli, mękę absurdalnego
umierania, wprowadzamy ich w komnaty pamięci najbardziej serdecznej,
najbardziej intymnej. Bo lecąc do
martwych, by się z nimi spotkać u grobu, wypełniali także obowiązek wobec
żywych. Budowali przestrzeń pamięci.
Przestrzeń czułości przynależnej tym
wszystkim, którzy zginęli zmiażdżeni
przez walce totalitarnych potęg.
Lecieli w dobrej wierze tam, gdzie
indywidualny los połączył się z traumą
narodowego heroizmu. Ponad swarem
politycznej agory i jazgotem publicznego sporu. Wszak ludzie z TU-154M
reprezentowali wiele środowisk i partii.
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Wyruszyli w sobotni poranek, by być
jeszcze raz w miejscu dla pamięci narodu istotnym. Gdy ginęli, ich rodziny – niczego nieświadome – właśnie
kończyły śniadanie, myślały pewnie
o popołudniu i o tym, że znów będą
razem i o transmisji, która niebawem
ukaże święto katyńskiej rocznicy…
Bardzo łatwo po tym, co się stało,
uruchomić romantyczną rekwizytornię
skojarzeń i zapiekłych resentymentów…
Chciałem tylko napisać, że ci
ludzie, nasi bliźni, zginęli w drodze,
wypełniając swoje obowiązki. Zostawili
wpółotwarte książki i drzwi do swoich
gabinetów, rozliczne prace.
Zostawili nadzieję.
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Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa i Publiczne Katolickie Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu – pierwsze tego typu szkoły w mieście
Inicjatorem pomysłu powstania placówki był ksiądz Michał Józefczyk, proboszcz Parafii pw. Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. Prace związane z organizacją szkoły rozpoczęto od powołania 16 października 2007 roku Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego, którego celem miało być
wsparcie parafii w tworzeniu i prowadzeniu placówki. W dniu 7 października parafia otrzymała zgodę
od Biskupa Sandomierskiego Andrzeja Dzięgi na utworzenie szkoły podstawowej i gimnazjum. Biskup
nadał równocześnie placówce imię Jana Pawła II. Parafia 22 lutego 2008 roku otrzymała postanowienie Podkarpackiego Kuratora Oświaty dotyczące otwarcia Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej,
a 3 marca 2008 roku otwarcia Publicznego Katolickiego Gimnazjum. Rozpoczęcie działalności szkół
zaplanowano na dzień 1 września 2008 roku. Wynikiem otrzymanego postanowienia było wydanie przez
Prezydenta Miasta Tarnobrzega 17 marca 2008 roku decyzji udzielającej zezwolenia na funkcjonowanie
szkół. Parafia otrzymała lokalizację szkoły na działce położonej przy ul. Jachowicza 4b, na której mieścił
się zdewastowany budynek po byłej szkole specjalnej. Po zaledwie siedmiu miesiącach prac remontowobudowlanych był on prawie gotowy na przyjęcie uczniów. Mimo wielkiego zaangażowania i szybkiego
tempa prac nie udało się skończyć remontu przed 1 września 2008 roku, dlatego przez pierwsze dwa
tygodnie roku szkolnego uczniowie przyjęci do szkół korzystali z budynków parafii.
Budynek placówki liczy 8 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinety dyrektora i pedagoga szkolnego, stołówkę, świetlicę, kaplicę i aulę szkolną, jest świetnie wyposażony i dostosowany
do potrzeb uczniów.
Organem prowadzącym placówkę jest parafia reprezentowana przez proboszcza, a jej działanie jest
oparte na zasadach szkół publicznych. – Jesteśmy szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej
– wyjaśnia dyrektor szkoły Piotr Malik.
Dziś w szkole znajdują się dwie klasy szkoły podstawowej i dwie gimnazjum. Uczniowie tej placówki
rozpoczynają dzień modlitwą, następnie prowadzone są zajęcia lekcyjne; na zakończenie dzieci zachęcane
są do podziękowania Bogu za miniony dzień podczas modlitwy w szkolnej kaplicy.
Szkoła stara się wypracować modele zapisane w statucie szkoły katolickiej, a wynikające z nauczania
kościoła i z nauk Jana Pawła II. – Próbujemy stworzyć klimat szkoły przyjaznej dziecku, wprowadzając
młodego człowieka w świat wartości chrześcijańskich, nie jesteśmy szkołą policyjną, która śledzi ucznia
i go nadzoruje; wszelkie negatywne zachowania próbujemy korygować poprzez rozmowę, proponując
inną drogę, staramy się kształtować u dzieci postawę poszanowania drugiego człowieka, tolerancji, miłości
i prawdy – wyjaśnia dyrektor – nie znaczy to wcale, że zamykamy się na osoby innych wyznań. Jeżeli taka
osoba akceptuje nasz statut oraz życie szkolne i charakter placówki, może uczęszczać do naszej szkoły.
Uczniowie placówki zobowiązani są do noszenia odpowiedniego stroju: granatowej kamizelki z logo
szkoły; odzież winna być skromna i praktyczna.
W szkole prowadzone są liczne zajęcia dodatkowe, m. in. kółka przedmiotowe z geografii, historii,
matematyki, języka polskiego, kółko teatralne i muzyczne, dodatkowe zajęcia z informatyki, zajęcia dla
uczniów zdolnych oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów mniej zdolnych. Ciekawą formą zajęć są lekcje
wychowania fizycznego – dwie godziny zajęć klasowo-lekcyjnych i dwie godziny dowolnych, gdzie proponujemy uczniom zajęcia z pływania, karate, tańca i zajęcia sportowe – opowiada dyrektor szkoły.
Na pytanie – jakie są plany na przyszłość, koncepcje rozwoju szkoły i marzenia? – dyrektor placówki
odpowiada – Aby dobrze przygotować młodego człowieka do życia, marzeniem naszym jest dać dzieciom
możliwość rozwoju swoich zdolności i zainteresowań, a z praktycznego punktu widzenia chcielibyśmy
stworzyć nowe obiekty. W obecnym momencie nie dysponujemy salą gimnastyczną, korzystamy z obiektów
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu, chcielibyśmy również dać szansę i warunki do nauki dla
większej liczby uczniów, gdyż zainteresowanie naszą szkołą jest bardzo duże. Dobrym pomysłem byłoby
również stworzenie kolejnego poziomu edukacji – szkoły średniej, ale na to jest jeszcze czas.
oprac. Monika Błasiak-Brud
PCEN/O Tarnobrzeg

