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Szanowni Państwo
Numer jesienny pisma ma charakter nieco programowy. Redakcja umieszcza drugą część
artykułu poświęconego roli nauczyciela, a więc także szkoły, w budowaniu nowoczesnego systemu edukacji, a co za tym idzie, społeczeństwa świadomego swych praw i obowiązków. Uczący
według nas nie może być figurą bierną, przesuwaną na makiecie gier polityczno-oświatowych.
Nie może być także – powtarzamy to bardzo często – odtwórczym kopistą cudzych pomysłów
programowych i metodycznych. Tym, niestety, się stał i z ochotą na to przystaje, zżymając się
na sytuacje, w których musi brać odpowiedzialność za swoje zawodowe i pedagogiczne wybory,
style pracy, analizowane treści.
Uważamy, że proces doskonalenia zawodowego nauczycieli będących od wielu lat
w zawodzie przeżywa nie z ich winy poważny kryzys. Ma to charakter systemowy i jest jedną
z głównych przyczyn permanentnego kryzysu szkoły. Dynamika zmian cywilizacyjnych, łączą
się z nimi zmiany mentalne i kulturowe, jest tak duża, iż dotychczasowy sposób doskonalenia
kadr nauczycielskich oraz styl wprowadzania zmian edukacyjnych pokazują swoją niewydolność.
Nie ukrywamy, że marzy nam się szkoła ucznia, nauczyciela i rodzica, szkoła społeczna,
a nie państwowa, szkoła zarządzana przez grono pedagogiczno-rodzicielskie ze znaczącą rolą
uczniów, a nie (często niekompetentny) organ prowadzący czy też spółkę liczącą zyski z prowadzenia interesu. Irytuje nas bezwładność systemu i ogrom działań pozornych, które dają
przewagę wszelkim procedurom biurokratycznym, sformalizowanym, fałszywie pomiarowym,
a nie wyobraźni, elastyczności, zaangażowanej, twórczej pracy nauczycieli.
Mariusz Kalandyk
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Dorota Szumna, Mariusz Kalandyk

Nauczanie jako tworzenie
warunków do aktywnego
uczenia się - cz. 2
Organizacja środowiska edukacyjnego
Uczeń, a raczej jego mózg, jak się powiedziało, uczy się sam, ale nie samotnie.
Samotność, zwłaszcza w otoczeniu internetowo-cyfrowym, może być niezdrowa
dla mózgu i jego właściciela. W wielu przypadkach, potwierdzają to badania, jest
w najwyższym stopniu szkodliwa1. Uczenie się ma w dużym stopniu charakter
społeczny, przebiega intensywniej, lepiej, skuteczniej w towarzystwie, zwłaszcza
w grupie ludzi dobrze zmotywowanych i nastawionych na realizację precyzyjnie
sformułowanych celów. Dużą rolę w uczeniu odgrywają neurony lustrzane; dzięki
nim możemy naśladować i poprzez naśladowanie próbować zrozumieć intencje
innych2.
Istotne jest jeszcze coś innego. Fakt, że wieloletni pobyt młodego człowieka
w szkole ma swe wielorakie skutki. Kształtuje istotne kompetencje, które budują
osobowość ucznia, pozwalają mu odnajdować się w nowych sytuacjach i tworzyć
udane relacje interpersonalne. Owe społeczne kompetencje mają istotny wpływ
na jakość procesu edukacji – mogą go wzmacniać bądź skutecznie osłabiać. Naturalną przestrzenią ich nabywania staje się klasa szkolna. Interesująco ów problem
przedstawia Agnieszka Guzik. Pokazuje szkolną klasę jako swego rodzaju przestrzeń
społeczną. Posługuje się następującym schematem:

Por.: M. Spitzer, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci,
Warszawa 2014, s. 170-174.
2
Por.: M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń 2013,
rozdział: Fascynujące neurony lustrzane, s. 118-165.
1
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Rys. 1. Charakterystyka klasy szkolnej jako przestrzeni społecznej3. 		
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Autorka podkreśla, że przestrzeń klasy szkolnej może, a nawet powinna,
pełnić rolę przestrzeni społecznej. Przestrzeni, na której kreowanie mogą mieć
wpływ także uczniowie. Tymczasem w większości polskich szkół znajdujemy
ten sam, wymyślony przez dorosłych, sposób zagospodarowania klasy. Dzieli
się ona na dwie strefy: uczniowską (ławki w rzędach) oraz nauczycielską
(biurko nauczyciela oraz obszar wokół tablicy). Podobny układ daje możliwość odczytania „ukrytego programu szkoły”. Ma on wytwarzać dystans,
uczyć wchodzenia w określone role społeczne, podkreślać dominującą rolę
nauczyciela, a poślednią – ucznia4. Można przecież inaczej. Już sam sposób
ustawienia ławek, tego symbolu uczniowskiego zniewolenia (sąd Marii Montessori), może w dużej mierze decydować o jakości pracy ucznia oraz o jego
poczuciu zadomowienia w tak bardzo depersonalizującej szkolnej przestrzeni.
Największy wpływ na jakość środowiska edukacyjnego ma oczywiście
nauczyciel. Ów wpływ na pewno nie będzie malał. Będzie się zmieniał,
ewoluował, pozostanie jednak trwały. W grze o zawodową skuteczność
nauczyciel musi nieustannie rewidować poglądy na swoją rolę w klasie
i w społeczeństwie. Coraz rzadziej będzie aktorem na scenie (mędrcem na
katedrze5), coraz częściej doradcą, mentorem, reżyserem, coachem, czyli
„szarą eminencją” procesów dydaktycznych i wychowawczych. Człowiekiem organizującym w wieloraki sposób scenę uczniowskiego uczenia się,
znającym grupę, jej stratyfikację, potrzeby, dynamikę wewnętrznych relacji.
Por.: A. Guzik, Klasa szkolna jako wielowymiarowa przestrzeń społeczna, [w:] Klasa
szkolna. Przestrzeń działania nauczyciela polonisty, I. Kołodziejek, A. Guzik (red.),
Kraków 2013, s. 12.
4
Ibidem, s. 22-23.
5
Określenie Dona Tapscotta z książki Grown up digital: how the net generation is changing
your world, New York 2009.
3
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Wydaje się, że wyjątkowo trafnie naturę wewnątrzklasowych relacji oddaje
metafora teatru, a zwłaszcza dwóch przestrzeni: sceny (fasady) oraz kulis.
„Dla nauczyciela istotne poznawczo powinny być zarówno scena, jak i kulisy – dopiero informacje z obu miejsc dają pełny obraz grupy społecznej”6.
Gra toczy się bowiem o to, jak działać skutecznie.
Ciekawa bywa idea owej skuteczności. Nie wiąże się już bowiem tylko
z przedmiotową sprawnością nauczyciela oraz jego przygotowaniem metodycznym, rozumianym jako sprawność realizowania wąsko rozumianych
celów dydaktycznych. Rzecz jest bardziej skomplikowana. Nauczycielska
skuteczność definiowana bywa w szerszym kontekście. Klasa, mówi się
o tym z coraz większym naciskiem, winna być nie tylko miejscem wzrostu
intelektualnego ucznia, ale również wzrostu społecznego. Wysiłek nauczyciela winien koncentrować się na wielu obszarach pracy ze szkolną klasą7.
Warto powtórzyć, że nauczycielowi najczęściej trafiają się klasy dalekie
od ideału8. Słowem, wymagające dużo wychowawczej uwagi oraz zaplanowanych działań integrujących grupę. Nie powinny one być traktowane jako
czynności drugorzędne lub wręcz nieważne z punktu widzenia celów pracy
nauczyciela i szkoły. Przeciwnie – „integracja klasy jest najważniejsza, bo
pozwala zrozumieć funkcjonowanie w społeczeństwie, uczy pracować w zespole i rozróżniać znaczenie i funkcje relacji formalnych i nieformalnych”9.
Musimy przy tym pamiętać, jak ważna jest rola więzów nieformalnych. To
one w dużej mierze mogą decydować o efektywności procesów uczenia się.
Młodzi z trudem podejmują współpracę z ludźmi, których nie lubią bądź
nie akceptują. Umiejętności współpracy i tolerancji wydają się być niezbędne
w dorosłym życiu i dlatego ich trenowanie w szkole jest bardzo potrzebne.
Dodatkowym problemem stanie się niewątpliwie w niedalekiej przyszłości
klasa wielokulturowa10.
W okresie dorastania dokonuje się w osobowościach młodych intensywny proces interioryzacji oraz internalizacji. Interioryzacja to umiejętność
przekształcenia wykonywanych czynności na przedmiotach w procesy umysłowe. Internalizacja natomiast oznacza uwewnętrznienie przez jednostkę
Por.: A. Guzik, op. cit., s. 36.
Por.: I. Kołodziejek, Metoda socjometryczna w pracy nauczyciela polonisty, [w:] Klasa
szkolna. Przestrzeń działania nauczyciela polonisty, I. Kołodziejek, A. Guzik (red.),
Kraków 2013, s. 139 i n.
8
Por.: I. Kołodziejek, Nauczyciel polonista wobec wybranych problemów klasy szkolnej,
[w:] :] Klasa szkolna. Przestrzeń działania nauczyciela polonisty, I. Kołodziejek, A.
Guzik (red.), Kraków 2013, s. 169 i n.
9
Ibidem, s. 170.
10
Por.: Edukacja polonistyczna wobec Innego, A. Janus-Sitarz (red.), Kraków 2014.
6
7
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norm i wartości reprezentowanych przez otoczenie społeczne11. Rozpoznawanie etapów rozwoju rozumowania moralnego uczniów jest w praktyce
pedagogicznej bardzo istotne. Ma wpływ zarówno na funkcjonowanie klasy
jako grupy społecznej, jak i na sam proces uczenia się. W fazie początkowej
szkolnej kariery dziecka nauczyciel pełni inną rolę niż w okresie jego wchodzenia w etap adolescencji. Zmienia się wtedy i sposób oceniania dorosłych,
i sposób myślenia o wartościach oraz normach społecznych. Zmienia się
także wybór strategii życiowych dotyczących norm i wartości.
Wszystko w atmosferze codziennie budowanego zaufania. Tylko w ten
sposób możliwe jest tworzenie istotnych więzów grupowych i pozytywnych
relacji osobowych w klasie.
Przestrzeń społeczną klasy można w różny sposób kreować. Zajmuje
się tym proksemika. W kontekście nas interesującym „brak odpowiedniej
przestrzeni fizycznej (zatłoczenie i zagęszczenie) wpływa na kłopoty z koncentracją, zmniejsza dokładność wykonywania zadań i nasila zachowania
agresywne. Znawcy proksemiki klasy szkolnej podkreślają, że aranżacja
miejsc siedzących w sali lekcyjnej ma duże znaczenie zarówno dla relacji
między nauczycielem a uczniami, jak i dla procesu nauczania”12. Ważne
jest wszystko, zarówno sposób ustawienia ławek (rzędowo-szeregowe,
w podkowę, w segmenty), jak i kolory ścian, dekoracje, dywany, a nade
wszystko urozmaicone materialne środowisko uczenia się. Sugeruje się,
iż efektywnemu uczeniu się nie służy ani „aranżacyjny nadmiar”, ani też
tak często spotykany schematyzm wystroju oraz wyposażenia klasy czy też
dekoracyjna monotonia. Finansowy minimalizm praktykowany w edukacji
ogranicza zasoby szkół wspomagające kształcenie, zaniżając standardy dotyczące warunków, w jakich ten proces się odbywa. Zapewnienie bogatego
środowiska edukacyjnego wspierającego rozwój uczniów nie jest możliwe bez
odpowiednich nakładów na edukację. Młody umysł rozwija się intensywnie
tylko w środowisku dostarczającym mu wielu bodźców poznawczych, a też
wspierających rozwój emocjonalny, społeczny, estetyczny i fizyczny.
Podkreślmy jeszcze raz: „Tradycyjna aranżacja przestrzeni sal lekcyjnych
jest wskaźnikiem różnic społecznych oraz autorytarnego stylu nauczania,
promującego podział na dominujących nauczycieli i podporządkowanych ich
woli uczniów13. Klasyczny rzędowo-szeregowy sposób ustawienia ławek jest
Por.: P. Huget, Rozwój moralny dziecka. Od kontroli do samokontroli, [w:] Wartościowanie
a edukacja polonistyczna, A. Janus-Sitarz (red.), Kraków 2008, s. 358 i n.
12
W. Sikorski, Proksemika klasy szkolnej – ukryty wymiar edukacji, „Edukacja” 2013,
nr 3, s. 91.
13
Ibidem, s. 104.
11
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tego porządku wymownym dowodem14. Nie wiąże się to li tylko z zasobnością finansową szkoły, lecz także ze świadomością dydaktyczną nauczycieli.
I jeszcze jedno: przestrzeń klasowa stawać się będzie jednocześnie
przestrzenią rzeczywistą i wirtualną, a Internet ludzi zacznie być niebawem
wspierany przez Internet rzeczy. To wielkie wyzwanie i ogromna szansa. Projektowanie przestrzeni klasowej ma więc, jak widzimy, charakter kluczowy
i wielopoziomowy. Powinno być miejscem dającym młodemu człowiekowi
szanse na eksplorowanie i badanie otoczenia, ma być swoistym „poligonem
doświadczalnym”. Dotyczy to nie tylko najmłodszych uczniów.

„Ocenianie pomagające się uczyć”
W świetle badań i opinii wielu pedagogów jednym z centralnych problemów pragmatyki edukacyjnej staje się na powrót ocenianie15. Sam proces
oceniania w opisie Bolesława Niemierki składa się z dwóch poziomów:
• sprawdzania (upewnienia się, czy uczniowie opanowali określone
czynności);
• oceniania:
- sumującego (wartościującego osiągnięcia uczniów);
- kształtującego (dostarczającego danych do indywidualnego uczenia się) 16.
Witold Kołodziejczyk w swoim blogu w następujący sposób definiuje nowoczesną grupę
klasową: „Klasa jako stały zespół uczniów z tego samego rocznika nie ma już znaczenia.
Uczniowie pracują w zespołach różnowiekowych, bez konieczności pracy w stałych
grupach i przyjmowania tych samych ról. To nie jest już praca koncentrująca się nad
ściśle określonymi treściami, w celu osiągania identycznych umiejętności. Klasa to
zespół pracujący nad wspólnym projektem, w pełnieniu różnych ról i wykorzystaniem
indywidualnych zainteresowań i w łatwej do aranżacji przestrzeni pracy. Wiele
klas jest wirtualnych z setkami uczniów pracujących w grupach z dostępem do
najlepszych nauczycieli na świecie”. Podobnie rzecz się ma z salą lekcyjną: „z uwagi na
wielofunkcjonalność obiektów edukacyjnych posiada nowe funkcje. W niej odbywa się
edukacja projektowa oparta na modelach blended learningu. Nowa przestań edukacyjna
jest otwartą, dającą się łatwo aranżować na potrzeby pracy zespołowej i indywidualnej,
zwiększając propozycje różnych funkcji w edukacji hipertekstowej i hybrydowej. To nie
tylko laboratoria, ale miejsca wypoczynku, specjalnie zaprojektowane przez architektów
wnętrz”. Por.: idem, Subiektywny słownik pojęć edukacji przyszłości [w:] Edukacja przyszłości
[online], [dostęp: 24 IX 2014]. Dostępny w Internecie: http://edukacjaprzyszlosci.
blogspot.com/2014/08/subiektywny-sownik-pojec-edukacji.html#more.
15
Do Sejmu trafi wkrótce nowa propozycja rządowa dotycząca oceniania. W nowym
projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty sposób oceniania najmłodszych
uczniów ma pozostać w gestii szkoły (zapis w statucie). Za: J. Strzemieczny, W Sejmie
o ocenianiu uczniów, [online], www.edunews.pl [dostęp: 1 XII 2014]
16
B. Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007,
tu zwłaszcza rozdziały: 9, 10, 11, s. 267-345.
14
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Wydaje się, że w literaturze przedmiotu nie ma lepiej opracowanego
tematu. Coraz częściej mówi się jednak o postępującym kryzysie oceniania.
Mariusz Zawodniak dodaje: „Edukacja w XXI wieku musi […] zmierzyć się
z […] problemem oceniania (ewaluacji)! Tradycyjny system ocen i sposoby
przeliczania wyników szkolnych sprawdzają się co najwyżej na obszarze
statystyki (i po trosze w procedurach rekrutacyjnych)”17.
W opracowaniu Ewolucja biologiczna a procesy uczenia się i nauczania.
Dydaktyka ewolucyjna czytamy, że czynność oceniania jest niejako wpisana
w naturę naszych relacji społecznych.
Oceniamy wszystkich i niemal wszystko”. […] „Powód tego jest prosty:
złożone sieci społecznych zależności w grupie, podobnie jak jej hierarchia,
nie mogłyby istnieć bez możliwości precyzyjnej oceny innych i oczywiście
siebie na ich tle. Prawidłowa ocena własnych możliwości pozwala na zajęcie
w grupie optymalnej pozycji bez konieczności narażania się na gniew i odwet innych, ale też bez większego ryzyka marnowania własnego potencjału
z obawy przed bezpośrednią konfrontacją18.
Co równie ważne, podleganie ocenianiu naraża na stres, ale godzimy się na
nań, bo sąd innych na nasz temat wydaje się być ważniejszy niż koszty ponoszone
przez nas w związku z wydawaniem owego sądu. Wszystko to ma również znaczący
wpływ na samoocenę. Niska samoocena sprawia, że w otaczającym środowisku
łatwiej wyszukujemy oceny negatywne na nasz temat. Samoocena wysoka działa
odwrotnie19. Wydaje się to bardzo istotne dla naszej praktyki pedagogicznej i jej długotrwałych skutków dla psychiki ucznia a później dorosłego człowieka. Wymaga
nieustannego kształtowania wysokich kompetencji wychowawczych i dużej uwagi
ze strony uczącego. Nic tu nie jest bowiem oczywiste. „Sukces, którego efektem
jest wyższa ocena siebie na tle innych, może być na podobnej zasadzie początkiem
zmian na lepsze, choć i tutaj może to prowadzić do trudnych sytuacji”20.
17

M. Zawodniak, Praktycznie każda sprawa szkolna to potężne wyzwanie! [online], [w:]
Co z tą szkołą? [dostęp: 25 VII 2014]. Dostępny w Internecie: http://zawodniak.
natemat.pl/13859,praktycznie-kazda-sprawa-szkolna-to-potezne-wyzwanie-1.

Czytamy tu jeszcze: „Sztuka oceniania staje się dziś jedną z podstawowych
umiejętności i kompetencji każdego z nas, niestety – systemy szkolnego nauczania
nie przynoszą w tej mierze wzorów godnych uwagi czy polecenia. W każdym razie
polskie szkoły nie przysposabiają nas do oceniania, zaś narzędzia i mechanizmy
stosowane w tym względzie praktycznie nie nadają się do stosowania w życiu
zawodowym czy społecznym”.

M. Kaczmarzyk, D. Kopeć, Ewolucja biologiczna a procesy uczenia się i nauczania.
Dydaktyka ewolucyjna, s. 9 i n. Do pobrania PDF z: www.npseo.pl/data/
documents/2/135/135.pdf.
19
Ibidem, s. 10.
20
Ibidem.
18
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Jakie więc może być nowoczesne ocenianie?
W książce Między oceną szkolną a dydaktyką B. Niemierko notuje,
że „w ostatecznym rachunku ocenianie szkolne jest […] grą o motywację
uczenia się”21. Podkreśla, że coraz większe znaczenie dla ucznia ma ocenianie kształtujące, jest ono również z wielu względów ważniejsze22. Ważnych
powodów jest co najmniej kilka:
• duża rola samooceny sprawia, że w ocenianiu kształtującym uczeń bierze
odpowiedzialność za własne uczenie się, buduje tym samym zindywidualizowany, autorski projekt osobistego rozwoju,
• nie istnieje jeden, odgórnie narzucony, model pracy z klasą, a to sprawia,
że uczestnicy całego procesu indywidualnie, wciąż na nowo, wypracowują style i ogólne zasady swoich działań dydaktycznych,
• kluczową rolę w procesie pełni informacja zwrotna, która pokazuje
uczniowi mocne i słabe strony jego pracy oraz – w dłuższym czasie
– w jaki sposób przebiega proces nabywania przez niego określonych
kompetencji; motywuje go do indywidualnej pracy – bez kreowania
postaw rywalizacyjnych i konfrontacyjnych,
• w sam proces uczenia się angażowani są rodzice; informacja zwrotna jest
bowiem sposobem ich aktywizowania, daje możliwość towarzyszenia
własnemu dziecku w budowaniu przez nie wiedzy i kompetencji,
• sposób myślenia o swoich talentach i możliwościach wynika z przekonania, że zdolności mają charakter dynamiczny, a osiągane efekty
wynikają z włożonej pracy, osobistego zaangażowania i konsekwencji
w działaniu23.
Ważniejsze od oceniania gotowego produktu („kanonicznej wiedzy”)
wydaje się być wydawanie sądów o samym procesie nabywania owych
B. Niemierko, Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1991, s. 26. Elżbieta
Piątek przestrzega jednak: „jeśli najpierw nie popracujemy nad motywacją uczniów
do poznawania nieznanego, nie przekonamy ich do pozytywnej oceny siebie jako
twórcy, nie ośmielimy ich do prezentowania swoich wytworów i popełniania przy tym
błędów, i nie uświadomimy im, na czym polega proces twórczy, to nawet najciekawsze
metody aktywizacyjne: dramy, burze mózgów, projekty edukacyjne nie dość, że
nie będą ćwiczyły kreatywności, to jeszcze pozostawią ucznia z poczuciem chaosu
i zmarnowanego czasu”. Por.: idem, Naznaczeni nieprzeciętnością, [w:] Twórczość
i tworzenie w edukacji polonistycznej, A. Janus-Sitarz (red.), Kraków 2012, s. 70.
22
B. Niemierko, op. cit. (Kształcenie szkolne…); czytamy tu: „Ocenianie kształtujące,
ważniejsze dla ucznia, dostarcza jemu oraz jego nauczycielowi danych do
indywidualizacji dalszego uczenia się i kształcenia. Im wcześniej jest rozpoczęte
i bardziej systematycznie prowadzone, tym jego rola jest większa” (s. 302).
23
Por.: P. Black, Ch. Harrison, Clare Lee i inni, Jak oceniać, aby uczyć?, Warszawa 2006.
Por. także: G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki dla nauczycieli,
wykładowców i szkoleniowców, Sopot 2010, rozdział Ocena kształtująca, s. 433-448.
21
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kompetencji. Podkreślmy: coraz istotniejsze we współczesnym świecie
stają się umiejętności argumentowania, dowodzenia i interpretowania. Po
prostu myślenia24. Stąd ocenianie będzie coraz częściej traktowane nie tyle
jako autonomiczny proces standaryzacji i obiektywizacji opinii o stanie
uczniowskiej wiedzy, co czynność „uwikłana” – nastawiona na nieustanne
wspomaganie ucznia, modelowanie jego aktywności. Wymaga budowania
odpowiedniej atmosfery25.
Co ważne, nieuchronnej zmianie ulegać będą także proporcje między
sposobami oceniania. Istotną rolę odgrywać będzie samoocena. Ważne
miejsce zajmie z pewnością ocena koleżeńska. Ocena nauczyciela będzie
wiążąca w newralgicznych momentach procesu uczenia się. Siłą rzeczy nie
powinna stanowić procentowo dominującego stylu oceniania. Nie utraci
znaczenia, przeciwnie – zyska na wadze.
By tak się stało, inaczej musimy popatrzeć na miejsce nauczyciela
w drodze do pozyskiwania przez ucznia adekwatnej informacji o swoich
kompetencjach. Ocenianie jest czynnością wyczerpującą psychicznie
wszystkich zainteresowanych. W swych szlachetnych założeniach stoi o krok
od bardzo delikatnych obszarów widzenia siebie samego, czyli posiadanej
samowiedzy. Może budować właściwe relacje z innymi ludźmi, z pewnością
pokazuje zakres kompetencji i/lub braków, daje wskazówki do eliminowania
błędów. Dobrze prowadzone, wzmacnia osobowość człowieka i doskonali
jego umiejętności. Ocenianie niedbałe, intuicyjne, autokratyczne, nastawione wobec ucznia represyjnie może na wiele sposobów zniszczyć w nim
motywację do samorozwoju, a także pozytywny obraz siebie samego. Zbyt
liberalne nie wyćwiczy woli, zbyt autorytarne – zniszczy indywidualizm
i ciekawość świata26.
Por.: B.D. Gołębniak, Konstruktywizm – moda, „nowa religia” czy tylko/aż interesująca
perspektywa poznawcza i dydaktyczna?, „Problemy Wczesnej Edukacji” 2005, nr 1,
s. 13-19.
25
Pisze o tym np. Merrill Harmin (Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki?,
Warszawa 2005) oraz Danuta Sterna (Ocenianie kształtujące w praktyce, Warszawa
2006).
26
Ciekawe pytanie na temat oceniania zadaje Gerald Hüther: „Zastanówmy się zatem,
na ile licząca sobie kilka stuleci koncepcja oceniania zdolności ucznia dziś jeszcze
się sprawdza. Które jej elementy wydają się nadal sensowne, a które służą jedynie
utrzymywaniu w mocy stosowanych dotąd kryteriów selekcji oraz zachowaniu
struktur organizacyjnych przestarzałego systemu edukacyjnego?”. Poza tym „dzieci
upokarza ocenianie ich osiągnięć wyłącznie na podstawie ocen szkolnych” i po prostu
„mają dosyć wiecznego poprawiania ich i krytykowania”. Por. G. Hüther, U. Hauser,
Wszystkie dzieci są zdolne, Słupsk 2014, s. 27, 34-35.
24
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Podsumowanie
Współczesna szkoła bardzo szybko się zmienia. Wymaga tego otaczający
ją świat. Coraz częściej myśli się o niej jak o centrum naukowo-kulturalnym.
Przestrzeni otwartej dla „trwającego całe życie kształcenia miejscowej społeczności”27. Ma mieć w niej miejsce nieustający „kurs myślenia”, gdzie trenuje
się tak często, jak to możliwe – powtórzmy za Peterem Druckerem – „skok
w nieznane”28, a nie powielanie gotowych wzorców i rozwiązywanie testów.
Jesteśmy przekonani, że szkoła musi mieć pozytywny wpływ na to, jak
uczy się mózg. Bywa bardzo często środowiskiem, które młodemu mózgowi
nie sprzyja, zamykając go w schematach, wzorcach mentalnych i dogmatach.
Nie daje szansy na przełamanie stereotypu, przeprowadzenie eksperymentu,
nie „naraża” na ryzyko popełnienia błędu i próbę jego naprawienia. „Polska
szkoła nie potrzebuje rewolucji” – słyszymy często. Być może, ale czym jest
efektywne uczenie (się), jeżeli nie rewolucją? Nie tylko budowaniem modeli
pojęciowych, ale także ich krytyką i poprawianiem? Twórczym fermentem?
Szkoła powinna być miejscem takich właśnie twórczych działań, a to
oznacza świadome i długofalowe zmiany w stylu prowadzenia przez uczących
procesów dydaktycznych. Warto zadać przy tej okazji następujące pytania:
Czy nauczyciel pozwala na zadawanie pytań podczas lekcji?
Czy jest otwarty i wrażliwy na problemy komunikowane przez uczniów?
Czy pozwala na swobodne poszukiwanie różnych rozwiązań problemu?
Czy docenia inny niż własny sposób rozwiązywania problemów?
Czy uwrażliwia na bodźce płynące z otoczenia?
Odpowiedzi pozytywne mogą utwierdzić nas w przekonaniu, że dbamy u naszych uczniów o rozwój postaw twórczych, rozwijających intelekt i osobowość29.
G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu, Kraków 2011, s. 109. Por. także opinię
Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej, zawartą w artykule pt. Pora otworzyć szkołę
[online], [w:] Quo vadis, szkoło? [dostęp: 25 IX 2014]. Dostępny w Internecie: http://
www.instytutobywatelski.pl/21921/lupa-instytutu/pora-otworzyc-szkole. Autorka
podaje kilka ważnych powodów. Wyjście poza szkołę rozwija kompetencje społeczne,
daje możliwość powiązania edukacji z realnym światem, szkoła jest często jedynym
obiektem mogącym zaspokajać potrzeby kulturalne najbliższego otoczenia, dysponuje
wykształconą kadrą. „Środowisko lokalne winno stać się miejscem, w którym odbywają
się zajęcia lekcyjne. To wszystko, co można zobaczyć, poznać, przeanalizować w świecie
realnym, tam właśnie winno być poznawane – a nie za pośrednictwem podręcznika
i internetu. „Świat otaczający szkołę – miejscowość, gmina, dzielnica – powinien
dostarczać tematów zajęć. Jako że nie istnieją podręczniki uwzględniające specyfikę
i bogactwo lokalnego środowiska społecznego i przyrodniczego, to nauczyciel powinien
rozwijać wiedzę i umiejętności na przykładach lokalnych”.
28
Cyt. za: ibidem (Rewolucja w uczeniu), s. 187.
29
Por.: P. Huget, Rola szkoły i nauczyciela w kształtowaniu postawy twórczej uczniów,
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W 37. numerze „Polityki” możemy przeczytać artykuł o młodej,
genialnej Polce Ninie Mazurewicz. Jest osobą wyjątkowo twórczą. Chce
zostać laureatką nagrody Nobla. Niedawno zdobyła złoty medal w Tbilisi
dla Młodych Wynalazców za projekt silnika napędzanego dźwiękiem. Jest na
dobrej drodze do tego, by – jak to ujęła – „poznać myśli Boga”. Interesuje ją
przede wszystkim fizyka i matematyka. Dzień bez wymyślenia ważnej idei
uważa za stracony. Nina najbardziej kocha w sobie samej – plastyczność
myśli. Pisze wiersze, śpiewa w chórze, gra na pianinie, uprawia szermierkę,
interesuje się psychiatrią. Chce studiować na Massachusetts Institute of
Technology w USA30. Ma to szczęście, że dorośli, nawet gdy nie nadążają
za jej pomysłami, starają się budować przyjazną, otwartą przestrzeń dla
poznawczych zainteresowań Niny. W jej przypadku szkoła nie jest wydzielonym budynkiem, czy też jedną instytucją; staje się polem wielorakich
oddziaływań różnych miejsc, laboratoriów, osób. Nauczycieli i naukowców;
artystów i działaczy sportowych.
Współczesna cywilizacja wymaga coraz bardziej kompetentnej obsługi,
a tempo zachodzących zmian sprawia, iż wspomniane kompetencje szybko
się dezaktualizują. Uzupełnianie wiedzy i umiejętności, wyzbywanie się
nieaktualnych informacji, uczenie się przez całe życie: oto realia świata,
w którym przyjdzie żyć naszym podopiecznym. Szkoła musi nieustannie
ewoluować, by móc nadążać za tempem zmian i być w pełni wydolna merytorycznie oraz organizacyjnie. Zapewniać uczniom intelektualny wzrost,
psychiczny rozwój, a także dojrzewanie osobowości. Dbać o najzdolniejszych
i mieć na uwadze pomyślny rozwój wszystkich pozostałych. Uciekać od
działań pozornych31.
Uważamy, że procesy edukacyjne i wychowawcze powinny mieć w przeważającej liczbie przypadków charakter instytucjonalny, ale jednocześnie
indywidualizujący sam proces uczenia się. Szkoła otwarta na potrzeby
uczniów oraz otaczającego ją środowiska32, lokalna (regionalna) i jednocześnie uniwersalna, ciągle się zmieniająca, ale dająca również poczucie oparcia
[w:] op. cit. (Twórczość i tworzenie…), s. 35-37.
E. Gietka, Piękny umysł, „Polityka 2014, nr 37, s. 31-33.
31
Por.: op. cit. (Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, M. Dudzikowa,
K. Knasiecka-Falbierska [red.], Kraków 2013).
32
Por.: Z.A. Kłakówna, Jakoś i jakość. Subiektywna kronika wypadków przy reformowaniu
szkoły, Kraków 2014. Autorka przy okazji analizy podstawy programowej z języka
polskiego zadaje m.in. pięć pytań dotyczących rudymentów, bez których nie ma
dobrego planowania w edukacji: kogo uczymy(?), czego trzeba dziś uczyć(?), dlaczego
tego właśnie uczyć(?), co może stanowić rzeczywisty fundament w edukacji(?), o co
potem warto pytać na egzaminach(?), s. 176.
30
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i bezpieczeństwa, stawiająca wysokie wymagania i jednocześnie wspierająca
– oto idea szczególnie nam bliska33. Dająca nadzieję na to, że uczniowie
będą potrafili w przyszłości – powtórzmy za Markiem Kaczmarzykiem –
odpowiednio reagować na możliwe wyzwania, a ze zbioru nieznanych nam
dziś jeszcze rozwiązań wybierać te optymalne.
Kończąc, przedstawiamy interesujący nas model placówki dydaktycznej.
Uważamy, że idea „budzącej się szkoły” stanowi ciekawy pomysł pedagogiczny oraz organizacyjny34. Podstawowe założenia modelu:
• mózg najlepiej się uczy, gdy chce i wie, po co;
• podstawową zasadą, na której opiera się kształcenie, jest różnorodność
w obszarze stosowanych metod i środków;
• uczenie czegoś przez jedną godzinę w tygodniu jest nieskuteczne; lepsze
są krótkie, intensywne kursy;
• podział na klasy ma charakter płynny; grupy dobierają się ze względu
na posiadane kompetencje uczestników, a nie „rok produkcji”;
• praca ma charakter zindywidualizowany: uczeń wraz z nauczycielem
ustalają harmonogramy według przyjętych wspólnie zasad i podpisują
kontrakt;
• praca ma jednocześnie charakter grupowy – uczniowie współpracują ze
sobą i wzajemnie sobie pomagają;
• w pracy pomaga informacja zwrotna oraz indywidualny sposób sprawdzania uczniowskich kompetencji;
• przedmiotami obowiązkowymi powinny być te uspołeczniające młodzież, np. działanie i pomoc oraz zajęcia z twórczości;
• zajęcia z nauk przyrodniczych prowadzone są w dużej części w laboratoriach;
Jan Szomburg, prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, podkreśla: „Musimy
przede wszystkim postawić na wszechstronność i podmiotowość w edukacji. Nie na
wycinkową wiedzę testową, ale rozumienie świata i aktywne, twórcze, podmiotowe
postawy, a do tego kompetencje komunikacyjne i umiejętność współpracy.
„Integratorzy” muszą mieć silną, ale nie »podporządkowującą« osobowość, łączącą
autentyczne (nie obronne) poczucie własnej wartości z empatią i umiejętnością
słuchania i porozumiewania się, znajdywaniem konsensusu, »miękkim«
przywództwem. Warto się pokusić o narodową strategię budowy kompetencji, która
odzwierciedlałaby tę ideę. Budowanie na wszechstronności wymagałoby swoistego
przewrotu kopernikańskiego w edukacji”. J. Szomburg, Polska dwupółkulowa [online],
[dostęp: 24 IX 2014]. Dostępny w Internecie: http://www.edunews.pl/badania-idebaty/opinie/2773-polska-dwupolkulowa.
34
Por.: M. Żylińska, Niszczarka marzeń, Wywiad. Rozmowę przeprowadziła Aleksandra
Szyłło, „Duży Format” [online], [dostęp: 31 X 2014]. Dostępny w Internecie: http://
wyborcza.pl/duzyformat/1,141115, 16883764, Niszczarka_marzen.html.
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ważnym elementem pracy uczniowskiej jest metoda projektu35;
ważnym elementem pracy uczniowskiej jest spersonalizowany, działający w wielu środowiskach informatycznych, w tym w chmurze,
e-podręcznik;
wprowadzenie nowego modelu praktyk nauczycielskich: student jako
„nauczyciel pomocniczy” pracujący w szkole według określonego harmonogramu;
budowanie silnego środowiska metodycznego; nauczyciel akademicki
jest również praktykiem, a nie tylko teoretykiem (tworzenie gimnazjów
i liceów uniwersyteckich jako placówek modelowych);
w szkole nieincydentalnie wprowadza się zasadę „odwróconej lekcji”;
nauczyciel w sposób systematyczny i planowy doskonali swoje kompetencje w kontakcie z uniwersytetem; elementem awansu zawodowego
jest również praca naukowa o charakterze metodycznym i merytorycznym (pisanie rozprawy doktorskiej jako jedna z możliwych ścieżek
rozwoju i awansu zawodowego).

Szkoła musi się zmienić. Dominujące w systemie nastawienie na pomiar
testowy, coraz mocniej krytykowane w świecie36, preferując wiedzę odtwórczą i schematyczną, eliminuje z procesu kształcenia uczniowską ciekawość,
kreatywność, zaangażowanie i pasję. Promuje posłuszeństwo, postawy konformistyczne i rywalizacyjne. Myślenie dywergencyjne oraz innowacyjność
w szkole wydają się być ciągle marzeniem teoretyków.
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Por.: ibidem.
Zob.: D. Ravitch, The Myth of Chinese Super Schools, „The New York Review of
Books” [online], [dostęp: 25 listopada 2014]. Dostępny w Internecie: http://www.
nybooks.com/articles/archives/2014/nov/20/myth-chinese-super-schools/?insrc=toc;
Por. także: D. Ravitch, Testy precz ze szkół (przeł. S. Kowalski), „Gazeta Wyborcza”
z dnia 6-7 XII 2014, s. 30-31.
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Stres adolescentów na różnych
poziomach szkolnej edukacji
Okres adolescencji (10–20 lat) jest wyjątkowo trudnym dla młodego człowieka ze względu na dokonujące się zmiany w sferze biologicznej, psychologicznej
i społecznej. Wielość zadań, z którymi musi sobie sam poradzić często przerasta
jego możliwości adaptacyjne. W związku z tym młodzież doświadcza wielu przeżyć
o charakterze stresującym. Wynikają one między innymi z poszukiwania własnej
tożsamości, dążenia do pełnej autonomii i niezależności w podejmowaniu decyzji,
nawiązywania bardziej dojrzałych więzi społecznych z rówieśnikami, rozwijania
własnej indywidualności, reorganizacji systemu wartości1. Dla młodzieży poważnym źródłem stresu są sytuacje edukacyjne. Sytuacje te obejmują cały splot czynników i warunków, w jakich znajduje się uczeń z chwilą podjęcia nauki w szkole,
wpływających na jego efekty pracy dydaktycznej oraz funkcjonowanie społeczno-emocjonalne. Sytuację edukacyjną tworzą: środowisko społeczno-kulturowe
rówieśników (postawy wobec nauki, szkoły, kolegów), osobowość nauczyciela,
zachowania rówieśników i procesy zachodzące w klasie szkolnej. Kreatorem sytuacji edukacyjnych jest między innymi nauczyciel. Od niego w dużym stopniu
zależy poziom uczniowskiego stresu. Wyeliminowanie stresu z naszego życia jest
niemożliwe, a nawet nie jest wskazane. Nie da się go też wyeliminować ze szkoły.
W niewielkiej dawce mobilizuje do działania, zwiększa energię, pozwala pokonać
przeszkody, poprawia ogólne samopoczucie. Sam w sobie nie jest wielkim problemem, ale staje się nim wówczas, gdy uczeń nie ma możliwości radzenia sobie
z nim. Nauczyciel może skutecznie zapobiegać stresowi, pod warunkiem wnikliwej
autorefleksji pedagogicznej oraz dobrego poznania ucznia.

Podstawy metodologiczne badań
Przedmiotem badań uczyniono opinie uczniów trzech poziomów kształcenia
w szkołach publicznych (szkoła podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnzajalna) odnośnie
1

I. Obuchowska, Adolescencja [w:] Psychologia rozwojowa człowieka, B. Harwas-Napierała,
J. Trempała (red), t. 2, Warszawa 2000.
Kwartalnik Edukacyjny 3 (78) jesień 2014
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źródeł stresu. Ponieważ powszechnie twierdzi się, że szkoła jest silnym generatorem
stresu, interesowało nas, jak ten problem postrzegają poszczególni uczniowie, czy
te same sytuacje edukacyjne są dla nich przyczyną silnych przeżyć emocjonalnych,
irytacji i niepokojącego dystresu, czy też czynnikiem pobudzającym do działania,
korzystnym eustresem. Zgodnie z najbardziej rozpowszechnioną koncepcją stresu
R. Lazarusa i S. Folkman zjawisko to ma subiektywne podłoże, gdyż stresu doświadcza jednostka, która postrzega sytuacje, zdarzenia jako trudne, a przy tym
nisko ocenia własne zasoby niezbędne do podjęcia zachowań zaradczych2.
Celem badań było poznanie czynników stresujących uczniów w procesie
szkolnej edukacji na różnych poziomach kształcenia (szkoła podstawowa,
szkoła gimnazjalna, szkoła ponadgimnazjalna). Planując badania, starano
się znaleźć odpowiedź na następujące problemy:
1. Jaki jest poziom stresu adolescentów?
2. Jakie czynniki związane ze szkolną edukacją są postrzegane przez
uczniów jako najbardziej stresogenne?
Badania prowadzono za pomocą sondażu diagnostycznego, posługując się techniką ankiety, której narzędziem był kwestionariusz ankiety
„Uczniowska ocena różnych sytuacji edukacyjnych”3. Kwestionariusz
zawiera 40 twierdzeń, do których badani ustosunkowywali się za pomocą
pięciostopniowej skali:
1 – sytuacja ta nie występuje lub nie dotyczy mojej osoby;
2 – sytuacja ta występuje, ale mi nie przeszkadza i nie denerwuje;
3 – czasami mnie to denerwuje lub przeszkadza;
4 – dość często jest to powodem mojego zdenerwowania;
5 – denerwuje mnie to cały czas w szkole lub w domu.
W oparciu o powyższą skalę określono poziom uczniowskiego stresu
oraz ustalono rangę czynników stresogennych dla poszczególnych kategorii
i w obrębie każdej z ośmiu kategorii (tabela 2). O niskim poziomie wnioskować będziemy na podstawie ustosunkowania się uczniów do twierdzeń za
pomocą skali 1 i 2. Oznacza to, że opisane sytuacje nie występują lub występują, ale nie są przyczyną dużych napięć emocjonalnych. Stres przeciętny
to stres okazjonalny, sytuacyjny. Powstała reakcja stresowa nie utrzymuje się
zbyt długo, a organizm szybko mobilizuje zasoby sił i odzyskuje równowagę
psychiczną. Oceny z zastosowaniem skali 4 wskazują na wysoki poziom stresu,
a skali 5 na bardzo wysoki i dłużej się utrzymujący. Sondaż prowadzono także
2

3
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R. Kretschmann, I. Lange-Schmidt, Co to jest stres?, [w:] R. Kretschmann i in.,
Stres w zawodzie nauczyciela, Gdańsk 2003, s. 28.

S. Korczyński, Przygotowanie pracy dyplomowej z pedagogiki. Jak napisać dobrą pracę?
Rozwiązania praktyczne. Narzędzia badawcze, Warszawa 2013.
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w oparciu o technikę swobodnej wypowiedzi pisemnej, polegającej na opisie
sytuacji szkolnych i/lub pozaszkolnych, głównie w domu rodzinnym, które
były przyczyną silnych przeżyć emocjonalnych, irytacji, lęku, stresu, frustracji.
Badaniami objęto 1553 adolescentów, w tym 169 uczniów szkół
podstawowych (86 dziewcząt i 83 chłopców), 895 uczących się w szkołach
gimnazjalnych (463 dziewcząt i 432 chłopców) oraz 489 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych (329 dziewcząt i 160 chłopców). Prowadzono je na
terenie województwa opolskiego i śląskiego.

Wyniki badań
Poziom uczniowskiego stresu

z warsztatu badawczego · innowacje

Ponad 85% uczniów do oceny sytuacji edukacyjnych posłużyło się skalą
2 – 5, co oznacza, że taki odsetek badanych spotyka się ze stresem, ale nie dla
wszystkich te same zdarzenia są przyczyną silnych napięć emocjonalnych. Sytuacje
szkolne są przyczyną wysokiego i bardzo wysokiego stresu (skala 4 i 5) u około 18%
badanych uczniów różnych typów szkół. Należy podkreślić, że jest to wynik średni
uzyskany z ustosunkowania się do 40 twierdzeń określających stresogenne sytuacje
edukacyjne. Niektóre sytuacje szkolne będą wywoływać stres nawet u ponad 40%
uczniów. Przedstawimy je w dalszych częściach niniejszego opracowania.
Ponad 21% respondentów, niezależnie od poziomu kształcenia uważa,
że nauka szkolna jest źródłem stresu okazjonalnego, bowiem od czasu do
czasu jest on przyczyną zaburzenia normalnego funkcjonowania. Około
60% uczniów objętych badaniami przyznaje, że stres związany z nauką nie
stanowi przeszkody utrudniającej ich funkcjonowanie w roli ucznia. Ich poziom stresu można określić jako nieznaczny, minimalny, łagodny, neutralny.
Tabela 1. Poziom stresu w subiektywnej ocenie uczniów różnych typów szkół (w procentach)

Wskaźnik poziomu
Bardzo wysoki
Wysoki
Przeciętny
Nieznaczny

SP
N=169
7,0
10,3
23,0
59,7

Typ szkoły
SG
SPG
N=895 N=489
7,8
12,0
21,8
58,4

6,7
10,1
21,2
62,0

Razem
N=1553
7,2
10,8
22,0
60,0

SP – szkoła podstawowa, SG – szkoła gimnazjalna, SPG – szkoła ponadgimnazjalna
Źródło: opracowanie własne

Stres w nieco wyższym stopniu generują gimnazja (20%) niż szkoły
średnie (17%) i podstawowe (17%) (tabela 1).
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Tabela 2 zawiera wyniki badań ukazujące odsetek uczniów doznających
stresu na wysokim i bardzo wysokim poziomie z uwzględnieniem czterdziestu czynników zakwalifikowanych do ośmiu kategorii. Rangę najwyższą (8)
przypisano czynnikom najczęściej wymienianym jako stresogenne, a najniższą (1) tym, które wymieniane były przez najmniejszy odsetek badanych.
Jako szczególnie stresogenne (ranga 8) uczniowie wymieniają czynniki
zakwalifikowane do kategorii „przeciążenie psychiczne”. Dostrzega je blisko 28% badanych, przy czym w zbliżonym odsetku uczniowie SG i SPG
(29%). W szkołach podstawowych odczuwa go blisko co piąty badany. Na
tym poziomie edukacji, w porównaniu z dwoma pozostałymi, nieco bardziej stresogenne okazały się czynniki zgrupowane w dwóch kategoriach:
„zazdrość” i „klimat interpersonalny grupy”, zaś mniej stresogenne „przeciążenie nauką i niska ocena swych umiejętności poznawczych” oraz „trudności
edukacyjne i brak wiary w skuteczność podejmowanych działań” i „relacje
uczeń – rodzic”. W ocenie uczniów SPG tylko jedna kategoria (przeciążenie
psychiczne) uzyskała nieznacznie wyższe nasycenie stresogenności (różnica
0,5%), w porównaniu z gimnazjalistami, i jedna (trudności edukacyjne
i brak wiary w skuteczność podejmowanych działań), nieznacznie niższe
(różnica 0,9%). W pozostałych kategoriach widoczne jest wyraźnie mniejsze
nasycenie stresogenności, a najmniejsze w dwóch kategoriach: „poczucie
bezpieczeństwa” (6,9%) oraz „klimat interpersonalny grupy” (6,4%).
Nauczyciel jako źródło permanentnego stresu zajmuje środkową lokatę,
tuż po zazdrości. Analizując odsetek udzielonych odpowiedzi przy wykorzystaniu skali 4 i 5 zauważamy, że pozytywne relacje nauczyciel – uczeń łatwiej
jest budować w szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej niż w gimnazjum.
Więcej emocji wobec nauczyciela ujawniają chłopcy (19%) niż dziewczęta
(17%), szczególnie w szkole podstawowej i gimnazjalnej.
Tabela 2. Średnie wskaźników procentowych w poszczególnych kategoriach czynników stresogennych
z uwzględnieniem subiektywnych ocen uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Kategorie
Obciążenie czynnościami
uczenia się
Przeciążenie psychiczne
Poczucie bezpieczeństwa
Klimat interpersonalny
grupy rówieśniczej
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SP
N=169

SG
N=895

SPG
N=489

Razem
N=1553

Ranga

16,7

26,9

22,5

22,0

7

24,2
11,7

29,2
13,2

29,7
6,3

27,7
10,4

8
1

16,8

16,0

9,6

14,1

2

Stres adolescentów na różnych poziomach szkolnej edukacji
Zazdrość w relacjach interpersonalnych
Trudności edukacyjne
i brak zaufania do siebie
Relacje dziecko - rodzic
Relacje uczeń - nauczyciel
Średnia procentowa

19,7

17,6

15,7

17,7

5

17,6

22,3

21,4

20,4

6

11,8
17,2
17,0

18,1
19,4
20,3

14,5
14,8
16,8

14,8
17,1
18,1

3
4
-

SP – szkoła podstawowa, SG – szkoła gimnazjalna, SPG – szkoła ponadgimnazjalna, R – ranga
Źródło: opracowanie własne

Przeciążenia jako źródło uczniowskiego stresu
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W literaturze naukowej przeciążenia rozpatrywane są w kontekście
sytuacji trudnych, rozumianych jako rozbieżność między potrzebami
człowieka, zadaniami przed nim stojącymi a możliwościami zaspokojenia
potrzeb lub wykonania zadań4. Dla ucznia sytuacjami trudnymi mogą być
wszelkie zadania, z którymi nie może sobie poradzić, ich nadmiar, wszelkie
zakłócenia w różnych relacjach podmiotowych, niepewność zaspokojenia
potrzeb edukacyjnych itp. Najczęściej rozpatrywane są jako przyczyna
stresu. Obok pojęcia przeciążenia używa się pojęcia obciążenia. Obciążenie
jest jakby łagodniejszym stopniem przeciążenia, bowiem nie prowadzi
jeszcze do zaburzeń przebiegu czynności. Przeciążenie, zwłaszcza przekraczające próg odporności na stres (nadmierne obciążenie) wywołuje wyraźne zmiany w działaniu człowieka5. W analizie przeciążenia edukacyjnego
będziemy używać zamiennie obu wymienionych pojęć. Jest ono wynikiem
występowania długotrwałego stresu szkolnego wynikającego z konieczności
wykonywania zadań wymagających wzmożonego nakładu pracy i wysiłku.
Jego kumulowanie się prowadzi zazwyczaj do wyczerpania się możliwości
adaptacyjnych ucznia, obniżenia motywacji do nauki, powodując przy tym
zmiany w kierunku, jak i sprawności pracy ucznia, które mogą utrzymywać
się nawet po ustąpieniu czynników stresogennych.
Przeciążenie psychiczne. Biorąc pod uwagę średnie procentowe sumy
ocen dokonanych z wykorzystaniem skali 4 i 5 stwierdzamy wysoki i bardzo
wysoki poziom przeciążenia psychicznego u ponad 30% badanych. Stres z tego
powodu przeżywa nieco wyższy odsetek gimnazjalistów niż uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Sygnalizuje go również prawie co czwarty uczeń szkoły
podstawowej. Niezwykle wyczerpujące są dla uczniów zajęcia dydaktyczne.
Zmęczenie i wyczerpanie po dniu spędzonym w szkole sygnalizuje ponad 40%
T. Tomaszewski, Ślady i wzorce, Warszawa 1985, Warszawa, s.134.

J.F. Terelak, Człowiek i stres, Bydgoszcz – Warszawa 2008, s. 161.
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badanej młodzieży, ale szczególnie, co drugi uczeń szkoły ponadgimnazjalnej.
Problemy zaistniałe podczas pobytu w szkole przenoszą się też na płaszczyznę
życia pozaszkolnego, bowiem ponad 18% badanych po powrocie ze szkoły
długo rozpamiętuje niepowodzenia doznane w szkole. Z około dziesięcioprocentową przewagą takie zachowania sygnalizują gimnazjaliści. Analizując
przeciążenie psychiczne, warto zwrócić uwagę na to, że ponad 27% uczniów
podczas zajęć lekcyjnych żyje w ustawicznym napięciu, najczęściej powodowanym tworzeniem nerwowej atmosfery przez nauczycieli. Irytujące dla co
czwartego ucznia jest to, że w trakcie wezwania do odpowiedzi ma trudności
z odtworzeniem wcześniej przyswojonego materiału. Zjawisko to nosi nazwę
deterioracji emocjonalnej6 i z większym nasileniem obserwuje się go u gimnazjalistów i uczniów szkół ponagimnazjalnych niż podstawowych. Deterioracja
emocjonalna charakteryzuje się tym, że „np. podczas egzaminu uczeń nie
potrafi rozwiązać zadań, robi wiele pomyłek, plącze się w wypowiedziach,
zapomina, zacina się itp. Często obserwuje się współwystępowanie objawów
neurowegetatywnych, takich jak drżenie i pocenie się dłoni, przyspieszone
bicie serca, plamy (rumieńce lub bladość) na twarzy i szyi, bóle brzucha czy
głowy, odczuwanie mdłości itp.”7. Uczeń w szkole, który przeżywa wzmożony
niepokój, ma trudności z interpretacją lub zrozumieniem treści, zapomina
wiele ważnych faktów. W związku z tym napisany sprawdzian czy rozwiązany
test też nie zawsze odzwierciedlają poziom jego wiedzy i uzdolnień.
Biorąc pod uwagę subiektywną ocenę przeciążenia psychicznego, zauważamy, że najbardziej stresogenne w tym zakresie okazały się gimnazja,
nieco mniej szkoły ponadgimnazjalne, a najmniej szkoły podstawowe.
Obciążenie czynnościami uczenia się. Średnie procentowe uzyskane
z podsumowania wyników z wykorzystaniem skali 4 i 5 wskazują, że blisko
22% badanych doznaje stresu z powodu obciążenia różnymi czynnościami
uczenia się, ale w najwyższym odsetku fakt ten podkreślają uczniowie szkół
gimnazjalnych. Odczuwają go również uczniowie szkół podstawowych,
co uwidoczniło się w większości swobodnych, pisemnych wypowiedzi.
Uczennica klasy szóstej ujęła to następująco: Jak uczniowie mają się nie
stresować, kiedy ich życie nie jest łatwe. Rano trzeba wstać przed siódmą,
lekcje często kończy się o godz. 15 lub 16 . Mamy dużo zadań do odrobienia
w domu. W poniedziałek jest sprawdzian, we wtorek kolejny. Na sprawdzian
w poniedziałek uczę się w niedzielę, a na wtorkowy w poniedziałek, i tak zajęty
jest cały tydzień. Na nic nie ma czasu, gdyż ciągle trzeba się uczyć. Ponadto
denerwują mnie niezapowiedziane kartkówki na ocenę.
6
7
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Uczniowie wymieniają wiele stresogennych czynników wskazujących
na duże obciążenie obowiązkami szkolnymi. Najbardziej stresogenne jest
odczuwane obciążenie nadmiarem różnych obowiązków szkolnych. Oto
jeden z wielu przykładów, które wyjaśniają ten stan rzeczy: Duża ilość nauki, zbyt dużo zadań domowych, które najczęściej nie są wyjaśniane na lekcji.
Dużo testów. Ciągłe odpytywanie na lekcjach. Niemili i bardzo wymagający
nauczyciele. Na lekcjach nie można się odezwać i poruszyć. Nie nadążamy
z materiałem. Nauczyciele najczęściej nie tłumaczą nam dobrze materiału,
przez co dostajemy złe oceny. Testy zawierają zbyt dużą ilość materiału. Kamery
w szkole, na każdym kroku jesteśmy obserwowani. Ciasne klasy i jest ich za
mało. Lekcje do późna!!! (Dz. Kl. II, SPG, miasto).
Nauczyciele w trosce o wysoki poziom kształcenia i zrealizowanie programu nauczania dużo treści przesuwają do samodzielnego przyswojenia
w domu. W związku z tym uczniowie czują się nadzwyczaj przeciążeni
i psychicznie wyczerpani. Przeciążenie nadmiarem zadań do wykonania po
odbytych lekcjach w szkole wymieniane jest przez uczniów jako czynnik
najbardziej nurtujący we wszystkich typach szkół. Nadmiar czynności do
wykonania w domu jako dominujący stresor w wysokim stopniu, podobnie
jak w przypadku gimnazjalistów, ujawnił się w pisemnych wypowiedziach
uczniów SPG.
Nauczyciele zadają duże ilości prac domowych. Do domu przyjeżdżam
o godz. 16,00, zanim zjem obiad i usiądę do odrabiania lekcji jest 17,00.
Odrabianie prac domowych trwa kilka godzin (przeważnie przy komputerze,
co sprawia, że męczą się oczy i boli kręgosłup), a później trzeba się uczyć na
sprawdziany, kartkówki. Przeważnie kończę to wszystko przed 24,00, a kładę się
spać o pierwszej. Wstaję o 6,00 z uczuciem zmęczenia. Mój mózg nie funkcjonuje dobrze. Każdy nauczyciel traktuje swój przedmiot jakby był najważniejszy
w planie lekcji i nie liczy się z tym, że uczniowie po prostu nie wyrabiają (Dz.,
SPG, miasto, kl.II).
Uczeń drugiej klasy technikum rolniczego stwierdza: Do uczenia
zniechęca mnie to, że jest tej nauki za dużo. Wracając ze szkoły, na samą myśl
o tym, że na jutrzejszy dzień muszę się nauczyć na sprawdzian, dwie kartkówki
i odrobić kilka zadań, to odechciewa mi się wszystkiego. Mało tego, muszę nauczyć się jeszcze z każdego przedmiotu trzy lekcje wstecz. Zakładając, że mam,
bo rzeczywiście trzy razy w tygodniu mam po osiem lekcji i muszę to wszystko
„ogarnąć”, to po prostu opadam z sił.
Uczennica szóstej klasy szkoły miejskiej pisze: Stresuję się,bo pani zadaje dużo zadań domowych. Na lekcjach niezrozumiale tłumaczy i nie tylko
ja, ale nikt tego nie rozumie, a na następny dzień jest z tego kartkówka. Inna
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zaś zauważa: W szkole jest coraz trudniej, niemal codziennie mamy minimum
jeden test i kartkówkę. Brak jest zrozumienia ze strony nauczycieli; oni uczą
jednego przedmiotu i chcą abyśmy umieli go tak samo jak oni, ale my mamy
11 przedmiotów. Ciągle „zasypują” nas zadaniami domowymi, a przecież od
uczenia się są lekcje, a nie dom.
Na przeciążenie uczniów ma też wpływ organizacja pracy w placówce
szkolnej. Uczniowie żyją w napięciu, gdyż bardzo męczące dla nich są lekcje
odbywające się w godzinach popołudniowych. Ten problem jest dość często
sygnalizowany w pisemnych wypowiedziach uczniów. Oto jedna z nich:
Stres przeżywam nie tylko z powodu pewnych zasad panujących w szkole (zabronione palenie przed szkołą, niemożność korzystania z toalet w czasie lekcji),
ale dlatego, że lekcje zaczynamy dopiero około południa. Do domu wracamy
dopiero wieczorem, bardzo zmęczeni, ale nie można odpocząć, ponieważ trzeba
się uczyć na jutrzejsze sprawdziany. Rano nie mogę nic robić, gdyż jestem jakaś
niespokojna, wciąż myślę, ze za chwilę trzeba znowu iść do szkoły. Z tego powodu
jestem negatywnie nastawiona do szkoły i nie lubię się uczyć (Dz. Kl. 2 SPG).
Stresem dla uczniów jest rozbieżność pomiędzy wymaganiami
a możliwościami. Wielu uczniów nisko ocenia swoje zasoby intelektualne.
Twierdzenie „potrzebuję więcej czasu na przyswojenie materiału i wykonanie
prac domowych niż moi koledzy” skalą 4 i 5 oceniło więcej gimnazjalistów
niż uczniów SPG i SP. Istotnym uzupełnieniem tej informacji są twierdzenia:
„mam poczucie niemożności poradzenia sobie z obowiązkami szkolnymi”
oraz „zwykle jestem niepewny/a swojej wiedzy”. Niekorzystna percepcja
siebie w wymienionych przypadkach jest przyczyną wyższego stresu gimnazjalistów niż uczniów SPG i SP. Podsumowując wyniki badań dotyczące
przeciążenia czynnościami uczenia się, zauważamy, że najsilniejszy stres
z tego powodu przeżywają gimnazjaliści. U podłoża stresogennych reakcji
związanych z przeciążeniem, obok czynników obiektywnych, mogą leżeć
własne, przesadnie wygórowane wymagania dotyczące swoich postępów
w nauce, niewłaściwa organizacja pracy, brak systematyczności itp.

Trudności edukacyjne i brak wiary w skuteczność podejmowanych działań
Kolejną rangę wśród stresorów edukacyjnych badani uczniowie przypisali kategorii zawierającej czynniki stresogenne związane z trudnościami
w zrozumieniu treści programowych i brakiem wiary w skuteczność podejmowanych działań. Stres na poziome wysokim i bardzo wysokim dotyka
20% uczniów objętych badaniami. W zbliżonym odsetku z tego powodu
irytują się gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Analizując
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ustosunkowanie się badanych uczniów do twierdzeń określających trudności
szkolne, zauważamy, że powodem silnego stresu są trudności w zrozumieniu
niektórych przedmiotów. Blisko co czwarty uczeń do oceny tego twierdzenia
użył skali 4 i 5. Uczennica pierwszej klasy liceum pisze: Nauczyciele nie potrafią wytłumaczyć na lekcjach wszystkiego tak, żebym to zrozumiała. Dlatego
mam problemy z nauką i brak mi chęci do uczenia się.
Licealistka z drugiej klasy po obszernym opisie różnych sytuacji przeciążenia nauką stwierdza, że nauczyciele potrafią skutecznie zniechęcić do przedmiotu; prowadzą niezrozumiale zajęcia, nie liczą się ze zdaniem uczniów, gdy
proszą o wytłumaczenie danego tematu są zbulwersowani; dostajemy zupełnie
inną odpowiedź albo słyszymy, od tego macie książki i Internet. Odpowiedzi
czasem są wulgarne i poniżające ucznia. Poza tym lekcje są strasznie nudne.
Bardzo często uczniowie sygnalizują nudę na lekcjach. Potwierdzają to
inne badania, z których wynika, że ponad 20% uczniów uważa, iż lekcje są
z reguły nudne, a ponad 32% stwierdza, że szkoła byłaby przyjemniejsza,
gdyby lekcje były bardziej interesująco prowadzone8. W kontekście oceny
stresogenności wynikającej z niezrozumienia wielu treści, interesowało nas
ustosunkowanie się do twierdzenia: „wykonywanie wielu zadań sprawia
mi trudności”. Okazuje się, że tylko gimnazjaliści w zbliżonym odsetku
przypisali im wysoką wartość stresogenną (24%). Respondenci SP i SPG
z tego powodu w znacznie niższym odsetku czują się zestresowani. Trudności
w wykonywaniu zadań mogą mieć różne podłoże. Młodzież ze środowiska
wiejskiego często podkreśla utrudniony dostęp do biblioteki i Internetu:
Słaby zasięg Internetu uniemożliwia mi kontakt z rówieśnikami, jak i dostęp
do publikacji naukowych. Nie mogę tak dobrze przygotować się do lekcji jak
dzieci z miast, gdyż mają one łatwy dostęp do biblioteki.
Brak czasu na przygotowanie się do lekcji jest dystresem odczuwanym
w takim samym odsetku przez gimnazjalistów, jak i uczących się w szkołach
ponadgimnazjalnych, ale częściej zamieszkałych na wsi. One to bardzo
często w swych wypowiedziach podkreślają nadmiar dodatkowych obowiązków w domu: opiekę nad rodzeństwem, gdy rodzice zajęci są pracą
w gospodarstwie, pomoc w wielu pracach na roli, a głównie czasochłonne
pokonywanie drogi do szkoły (aby się dostać do szkoły muszę codziennie pieszo
pokonać ponad 3 kilometry. Wstaję wcześnie i późno wracam, kiedy mam się
uczyć? Mam dość tej szkoły!).
Stres przeżywają uczniowie w wyniku rozczarowania rozbieżnością
dotyczącą przekonania o dobrym opanowaniu treści do wyuczenia się
S. Korczyński, Uczniowska percepcja siebie i swojej szkoły, [w:] Nauczyciel i uczeń
w zreformowanej szkole, S. Korczyński (red.), Opole 2006, s. 78.
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w domu a uzyskiwanymi rezultatami w postaci ocen szkolnych. Około
15% badanych uczniów przeżywa wyraźny niepokój na samą myśl, że
może ich spotkać jakieś niepowodzenie w szkole. Odsetek zestresowanych
z tego powodu jest mniejszy w grupie respondentów SPG. Dla niektórych
uczniów stresem jest skłonność do przewidywania niepowodzeń. Jest ona
silna również u uczniów osiągających dobre wyniki w nauce. Uczennica drugiej klasy technikum tak o tym pisze: Jestem dobrą uczennicą, ale za każdym
razem, kiedy przygotowuję się do lekcji, boję się, czy to, co sobie powtarzam,
zapamiętam i będę mogła później powiedzieć lub napisać. Na lekcjach często
ogarnia mnie lęk, czy przez niestosowne zachowanie innych na lekcji nie będę
musiała ponosić kary i być pytana.

Nauczyciel jako źródło stresu w subiektywnym odbiorze uczniów
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W szkole wiele napięć emocjonalnych powstaje na linii nauczyciel – uczeń.
W rozważaniach o przyczynach stresu szkolnego relacje nauczyciel – uczeń
wymieniane są jako zasadnicze jego źródło. W naszych badaniach stresogenny wpływ nauczyciela na uczniów wymieniany jest na dalszych pozycjach.
Biorąc pod uwagę wszystkie twierdzenia opisujące oddziaływania nauczycieli
na uczniów, a zawarte w innych kategoriach (tworzenie nerwowej atmosfery,
przesuwania dużego zakresu materiału dydaktycznego do wyuczenia się w domu,
stawianie innych uczniów za wzór do naśladowania), nauczyciel jako czynnik
wysoce stresogenny postrzegany jest przez 20% wszystkich badanych uczniów.
W tej części pracy skoncentrujemy się na analizie czynników zawartych w kategorii ósmej, ilustrującej relacje interpersonalne nauczyciel – uczeń.
Zestawiając ustosunkowanie się uczniów trzech typów szkół do pięciu twierdzeń opisujących różne postawy nauczycieli zauważamy, że 18%
badanych upatruje podłoże wielu emocjonalnych napięć w zaburzonej komunikacji z nauczycielami. Wysoce stresogenne oddziaływanie nauczycieli
podkreślają najczęściej gimnazjaliści, a rzadziej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Co dziesiąty uczeń przeżywa stres w związku z docierającymi
komunikatami o niekorzystnych porównaniach z innymi rówieśnikami.
Zdarza się, że niektórzy nauczyciele w celu zmotywowania uczniów do uzyskiwania lepszych stopni ujawniają ujemne opinie o tych uczniach, którzy
nie uzyskują sukcesów w pracy szkolnej. Negatywne komentarze w przypadku niepowodzeń są wyrażanie nieraz w ostrej formie, ironicznych uwag
na temat otrzymanego stopnia, zawstydzania wobec całej klasy, głośnego
formułowania zastrzeżeń co do możliwości poprawienia go.
Wiele szczegółowych opisów niekorzystnych interakcji z nauczycielem
podają uczniowie w swobodnych wypowiedziach, np. W szkole się dener24
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wuję, gdyż niektórzy nauczyciele brzydko i niemiło się do nas odnoszą. Kiedy
dostanę złą ocenę, to nauczyciel zamiast mi coś wytłumaczyć lub pomóc, krzyczy
na mnie, mówi, że się nie uczę, że jestem nieukiem i najgorsza ze wszystkich
w klasie (Dz. Kl. VI, SP).
Zaburzone interakcje nauczyciel – uczeń szczególnie niekorzystnie mogą
wpływać na uczniów wysocereaktywnych, lękliwych, znerwicowanych, gdyż
z reguły pogłębiają chwiejne już u tych uczniów poczucie własnej wartości
oraz pogarszają i tak trudne relacje społeczne.
Problem stresogennych oddziaływaniach nauczyciela nie zamyka się
w tej kategorii. Można o nich wnioskować wprost lub pośrednio, opierając
się także na wynikach badań zawartych w innych twierdzeniach, np. wtedy,
gdy rozpatrujemy zagadnienie przeciążenia czynnościami uczenia się, rozbudzania zazdrości czy poczucia zagrożenia bezpieczeństwa.

Zazdrość w relacjach interpersonalnych jako źródło stresu
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Stres, którego podłożem jest zazdrość traktujemy jako szczególnie niebezpieczny, gdyż może negatywnie wpływać na całokształt funkcjonowania
ucznia, zaburzać relacje w grupie rówieśniczej i w środowisku rodzinnym,
prowadzić do konfliktów, agresji i utrudniać koncentrację na lekcjach oraz
w trakcie wykonywania różnych czynności związanych z nauką. Analizując
wskaźniki procentowe w obrębie zmiennych niezależnych, dochodzimy do
wniosku, że zazdrość ma wyraźny związek z wiekiem badanych, bowiem
wyższy odsetek ujawniających irytację obserwuje się wśród respondentów
SP, a najmniejszy wśród SPG.
Dla młodzieży najbardziej frustrująca jest zazdrość rozbudzana przez
nauczycieli, przybierająca formę zawiści. Co czwarty badany uczeń jest
poirytowany stawianiem za wzór do naśladowania niektórych kolegów czy
koleżanek z klasy. Uczniowie z porównań interpersonalnych posiadają już
wystarczający zasób wiedzy o innych i o samym sobie, który wyzwala nurtujące myśli, a dodatkowe napędzanie emocji jest czynnikiem pogłębiającym stan
frustracji. O stresogennej zazdrości świadczy też irytacja uczniów powstała
w wyniku obserwacji zróżnicowania ekonomicznego rówieśników. Młodzież
frustruje modny ubiór niektórych koleżanek i kolegów. Ten problem jest
szczególnie zauważany przez młodzież uczącą się w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych. Co piąty uczeń jest poirytowany, gdy widzi, że niektórzy
uczniowie przychodzą do szkoły modnie ubrani, by zwrócić na siebie uwagę.
Uczniów irytuje również podkreślanie przez niektórych rówieśników sposobu spędzania wakacji czy ferii (18%). Około 10% irytuje to, że innym
rówieśnikom wszystko dobrze się układa. Nasilenie się stresu powodowanego
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zazdrością zmienia się wraz z wiekiem dorastających. Ich potwierdzeniem
są wskaźniki procentowe udzielonych odpowiedzi z wykorzystaniem skali
4 i 5 na twierdzenie: „nie mogę znieść, że inni pod wieloma względami są
lepsi ode mnie”. W tym przypadku wyraźnie zmniejsza się liczba zawistnych
w szkole ponadgimnazjalnej w stosunku do szkoły podstawowej.

Klimat interpersonalny grupy rówieśniczej
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Na rozwój stresu u uczniów może mieć wpływ także sytuacja społeczna
ucznia, a głównie postrzeganie siebie na tle grupy, jaką jest klasa szkolna.
Dla wielu uczniów klasa szkolna jest terenem kształtowania się stosunku do
szkoły, nauki oraz miejscem poczucia bezpieczeństwa i satysfakcji z przynależności do niej. Grupa może wpływać na samopoczucie ucznia; dla jednych
przebywanie w klasie jest źródłem akceptacji, dla innych zaś nieprzyjemnych
doznań i porażek. Nie do rzadkości należą ironiczne uwagi rówieśników
powodujące poczucie krzywdy, zagrożenie potrzeby bezpieczeństwa czy
też potrzeby poczucia własnej wartości. Sytuacje te stresują uczniów, gdyż
nie mogą uwolnić się od myśli, które powstają pod ich wpływem. Stres
wynikający z percepcji klimatu panującego w grupie rówieśniczej przeżywa
około 14% badanej młodzieży, przy czym dwukrotnie więcej w SP i SG
niż w SPG. Najbardziej stresogennym czynnikiem jest rywalizacja między
uczniami o stopnie i względy nauczycieli, a także wyśmiewanie się kolegów/
koleżanek w przypadku jakichś potknięć i niepowodzeń. Klimat interpersonalny grupy jako frustrujący postrzegany jest przez 16% uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych. W szkołach ponadgimnazjalnych relacje
międzyrówieśnicze ulegają poprawie, rzadziej prowadzą do napięć i irytacji – tylko 9% badanych przypisuje im wartość stresogenną. Niektórych
uczniów stresować będą osoby, które bezustannie dążą do sukcesów. Nieraz
niechęć do nich jest tak silna, że napięcie emocjonalne bywa rozładowywane poprzez jawną agresję, różne formy przemocy i mobbingu. W związku
z takimi postawami rówieśników jednostki uzyskujące sukces również żyją
w nieustannym stresie.
Badania wykazały, że najbardziej stresuje uczniów rywalizacja o stopnie
i względy nauczycieli, nazywana „wyścigiem szczurów”. To zjawisko przypisuje się zazwyczaj szkołom licealnym, ale jest ona również przyczyną stresu
gimnazjalistów, a nawet uczniów szkół podstawowych. O stresie związanym
z wyścigiem szczurów świadczy informacja zamieszczona w Internecie: Ania
dwa lata temu niemal na szóstkach skończyła jedno z podopolskich gimnazjów.
Kiedy trafiła do renomowanego opolskiego ogólniaka, okazało się, że takich
„geniuszy” są tam dziesiątki, a szóstka szóstce nierówna. Ania załamała się,
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gdy zaczęła dostawać coraz gorsze stopnie. Dawniej pewna siebie i ambitna
dziewczynka pewnego razu oświadczyła, że do szkoły więcej nie pójdzie. W końcu
trafiła do psychologa. Pomoc specjalisty na szczęście przyniosła efekty9.
Kolejnym stresogennym czynnikiem jest obawa przed drwinami ze
strony kolegów/koleżanek w przypadku jakichkolwiek niepowodzeń. Ten
problem stresuje ponad 20% dziewcząt i chłopców szkół podstawowych.
Taka postawa młodzieży rzadziej jest sygnalizowana w szkołach ponadgimnazjalnych (10%). Frustracje, nieporozumienia, rozczarowania młodzieży
wynikają także z faktu, że niektórzy rówieśnicy z ich otoczenia szkolnego
nie zachowują się zgodnie z przydzieloną im rolą. Różne zachowania odbiegające od roli ucznia irytują ponad 16% badanych, z wyraźną przewagą
w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Uczennica klasy szóstej SP pisze:
Denerwują mnie niektóre osoby, zwłaszcza chłopcy, gdyż rozmawiają na lekcji
i przeszkadzają innym, i wtedy jest mi trudno skupić się na lekcji. Przez to
nauczyciele się denerwują, krzyczą i zadają więcej prac do domu, albo piszemy
jakąś kartkówkę czy zadanie na ocenę.
W badanych szkołach jest mniej uczniów zestresowanych z powodu
poczucia społecznej izolacji i braku wsparcia. W szkołach ponadgimnazjalnych stres z tego powodu przeżywa od 6 do 10% adolescentów. Stres i cierpienie doznawane przez uczniów z tego powodu jest wynikiem poddawania
w wątpliwość poczucia własnej wartości.

Zagrożenie poczucia bezpieczeństwa
O zagrożeniu poczucia bezpieczeństwa uczniów możemy wnioskować
na podstawie ustosunkowania się badanych do twierdzenia „w szkole czuję
się niepewnie i mało bezpiecznie”. Oto jeden z przykładów: Do nauki
mobilizuje mnie trudna sytuacja w domu. Mojej mamie jest bardzo ciężko,
a bardzo cieszy się, gdy przynoszę dobre oceny. Najbardziej stresuje mnie to, że
w klasie jest jedna dziewczyna, która się ze mnie wyśmiewa, wyzywa, poniża
i podpuszcza też do tego koleżanki. Kilka razy rozmawiałam z mamą o przeniesieniu mnie do innej szkoły (Dz. Kl. VI, SP).
Pozostałe twierdzenia bliżej określają zjawisko bezpieczeństwa w szkole. Okazuje się, że najbardziej irytuje uczniów brak możliwości wyrażania
swego zdania. Wskazuje to na to, że nauczyciele nie przestrzegają zasady
podmiotowości w procesie wychowania, pozbawiają uczniów możliwości
zdobywania doświadczeń, bycia aktywnym podmiotem, zadawania pytań,
zaspokajania ciekawości poznawczej, wyrażania swoich myśli i przeżyć,
9

I. Kłopocka, Polscy uczniowie nie radzą sobie ze stresem, [online], http:www.nto.pl/
apps/pbcs.dl/article?AID=/2130903/REGION/1 [dostęp: 17 X 2013].
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ujawniania swojego stosunku do problemów, a zmuszają do bezkrytycznego
wypełniania poleceń, ograniczania oryginalności i samodzielnego myślenia.
Brak możliwości wyrażania swego zdania za dotkliwy stresor uważa ponad
13% badanych, ale najczęściej uczniowie szkół podstawowych. W szkołach
ponadpodstawowych ten problem stresuje około 10% badanych.
Nauczyciele w przypadku niepowodzeń ucznia mają zwyczaj straszyć go
pozostawieniem na drugi rok, poprawką przedmiotu po wakacjach. Z tego
powodu około 10% badanych przyznało, że odczuwa wewnętrzny niepokój.
Najwyraźniej problem ten zarysował się w szkołach gimnazjalnych. Wielu
uczniów cierpi z powodu braku społecznej akceptacji, gdyż daje się mu
odczuć, że jest niepotrzebny i niepożądany w klasie, wciąż się go krytykuje
i ośmiesza. Twierdzenie „odnoszę wrażenie, że nie jestem akceptowany przez
kolegów/koleżanki ze swojej klasy” najwyższymi stopniami skali potwierdziło
blisko 10% ogółu badanych. Bardziej zestresowanymi z tego powodu okazali
się gimnazjaliści.

Stres wynikający z atmosfery życia rodzinnego i relacji interpersonalnych rodzic – dziecko
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Ze stresem edukacyjnym mamy także do czynienia w środowisku rodzinnym. Często jest on efektem nieprawidłowych związków emocjonalnych
między samymi rodzicami oraz rodzicami a dziećmi. Jego źródłem są: nieprawidłowe stosunki w rodzinie, niewłaściwe metody wychowawcze rodziców
lub opiekunów, nadmierne wymagania z ich strony, okazywanie ciągłego
niezadowolenia z postępów szkolnych dziecka, brak wsparcia instrumentalnego i emocjonalnego itp. W środowisku rodzinnym atmosferę stałego
niepokoju i napięcia powodują nieprawidłowe postawy rodziców, będące
często efektem ich własnego niezrównoważenia emocjonalnego, rzutujące
niekorzystnie na zachowanie dzieci, zarówno na terenie domu, jak i szkoły.
Z badań wynika, że napięcia na linii rodzic – dziecko powstają najczęściej z powodu ciągłego wytykania dzieciom lenistwa i niesystematyczności
w wypełnianiu obowiązków szkolnych. Blisko co czwarty badany podkreśla,
że nieporozumienia z tego powodu przekształcają życie rodzinne w niekończący się stres. Najczęściej problem ten powtarza się wśród badanych
w szkołach ponadgimnazjalnych.
Z tą postawą ściśle łączy się kolejna, postrzegana jako częste źródło
stresu, a mianowicie zadawane przez rodziców pytania po powrocie dziecka
ze szkoły o oceny i różne wydarzenia szkolne. Ten fakt jako źródło nieustającego napięcia podkreślają szczególnie gimnazjaliści. Z badań wynika, że
rodzice w stosunku do dzieci ujawniają głównie postawy roszczeniowe, zaś
28

Stres adolescentów na różnych poziomach szkolnej edukacji

z warsztatu badawczego · innowacje

mniej angażują się we wspieranie ich w przypadku zaistniałych problemów
szkolnych, co ponad 12% młodzieży podkreśla jako przyczynę ich stresu.
Oto wypowiedzi licealistek:
Stres narastał u mnie wraz z przechodzeniem do następnych klas, gdyż
miałam świadomość, że materiał staje się coraz trudniejszy i obszerniejszy. Jest
to stres przed porażką, przed niespełnieniem oczekiwań moich rodziców, a także
związany z ciągłym porównywaniem moich wyników szkolnych z wynikami
mojej starszej siostry, która zawsze była ode mnie lepsza i nigdy nie mogłam jej
dorównać w nauce. Praktycznie stresuję się przed każdą lekcją; Rodzina jest
dla mnie jednocześnie bezpiecznym schronieniem, ale i wulkanem stresu. Od
dzieciństwa towarzyszy mi stres związany z niespełnieniem oczekiwań rodziców.
Muszę robić to, co oni chcą, a nie to, czego chcę sama.
Uczennica klasy szóstej o swym stresie pisze następująco: Jestem bardzo
nerwowa, gdyż w domu cały czas na mnie krzyczą i grożą, że oddadzą mnie
do domu dziecka. Babcia cały czas trzyma mnie w napięciu. Lęk przeżywam
też w szkole, gdyż koledzy z klasy wciąż mi dokuczają.
Ponad 11% uczniów przyznaje, że rodzice stosują różne sankcje lub
grożą nimi w przypadku niepowodzeń szkolnych. Ocena szkolna przy takich
postawach rodziców staje się źródłem nerwicogennych przeżyć najczęściej
wśród gimnazjalistów. Postawa rodziców zmienia się w odniesieniu do
uczniów SPG, bowiem tylko 7% dostrzega u nich taki sposób oddziaływań
motywujących.

Podsumowanie
Stres towarzyszy uczniom w szkole każdego dnia. Czasem jest mobilizujący, dobroczynny, innym razem paraliżujący, i wówczas dezorganizuje pracę
ucznia, negatywnie wpływa na jego samopoczucie, zdrowie i efektywność
uczenia się. W zespole uczniowskim są takie jednostki, które lubią działać
pod wpływem silnych bodźców, ale i takie, które preferują spokój, ciszę
i w takich warunkach osiągają optymalne wyniki.
Z badań wynika, że uczniowie najwięcej stresu przeżywają w związku
z ich podstawową działalnością, jaką jest nauka. Wysoce stresująco oddziałują
na uczniów warunki środowiska szkolnego związane z programem nauczania,
jego przeładowanie, nieadekwatność do życia i zainteresowań młodzieży
oraz niedostosowanie do przeciętnego poziomu ucznia. Stres nasila się,
gdy dziecko odczuwa obciążenie nadmiarem czynności do wykonania, gdy
odczuwa zmęczenie długim okresem pobytu w szkole, gdy jest świadome
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nadmiernych wymagań i oczekiwań związanych z przyswajaniem materiału
programowego ze strony nauczycieli czy rodziców, ma trudności w uczeniu
się, ze względu na brak zrozumienia wielu treści programowych. Dodatkowymi czynnikami jest wielozmianowość pracy szkoły, nierytmiczność
pracy nauczyciela, nadmierne rozbudowanie ogniwa kontroli wiadomości
i przesuwanie w związku z tym dużych partii materiału do samodzielnego
opracowania w domu, a także stereotypowe i nudne prowadzenie lekcji.
Z informacji uzyskiwanych od uczniów wynika, że interesujące są takie
lekcje, które wzbogacają ich o nowe wiadomości, a nie rozpadają się na
fragmenty z dywagacjami bądź wstawkami nie na temat. Lekcje, szczególnie
trudne, które są rwane, postrzegane są przez uczniów jako nudne, a nuda
na lekcjach prowokuje do nieuważania i rozrabiania. Wówczas nauczyciel
próbuje uspokoić uczniów, przez co czyni lekcję mało interesującą. W związku z przesuwaniem wielu treści programowych do samodzielnego uczenia
się w domu, uczniowie formułują wobec nauczyciela oczekiwania zawarte
w sformułowaniu „nauczyciel na lekcjach powinien uczyć”. Dla uczniów
nauczanie oznacza operowanie faktami i konkretnymi wiadomościami, a nie
opowiadanie historyjek czy też prowadzenie dyskusji niemającej związku
z przedmiotem lekcji. Silny stres towarzyszy uczniom w sytuacjach sprawdzania i oceniania wiedzy, szczególnie w przypadku zaniedbań z ich strony
w przygotowaniu się do tych czynności. Jest to sytuacja bardzo stresująca,
gdyż wiąże się z lękiem przed krytyką, wyśmiewaniem, kompromitacją,
niepowodzeniem, brakiem zdolności wobec stawianych wymagań.
Młodzież, opisując środowisko szkolne z punktu widzenia stresogenności zwraca uwagę na umiejętności pedagogiczne nauczycieli, głównie
umiejętność przekazywania wiedzy, zdolności organizacyjne oraz właściwości
charakteru: życzliwy stosunek do uczniów, empatię, sprawiedliwość w ocenianiu, a także przejawiane przez nich emocje w kontaktach z młodzieżą.
Stres przeżywają uczniowie w wyniku etykietowania, gdyż raz przypisane
im negatywne właściwości „ciągną” się za uczniem, nieraz przez wiele lat,
bowiem nauczyciel, zgodnie z ukrytą teorią osobowości, ma trudności ze
zmianą raz przyjętego obrazu ucznia.
Silny stres przeżywają uczniowie w związku z zagrożeniem oceny
społecznej, a więc przez wszystko to, co zagraża wizerunkowi społecznemu
ucznia. Często się zdarza, że nauka szkolna nie jest dla dziecka stresująca, a problemem jest brak akceptacji w grupie rówieśniczej lub przemoc
relacyjna stosowana wobec ucznia przez jedną lub kilka osób w grupie.
Inaczej funkcjonuje grupa, w której stosunki społeczne odznaczają się
przywiązaniem emocjonalnym uczniów do siebie, i w której zaspokajane
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są potrzeby bezpieczeństwa, samourzeczywistnienia czy afiliacji, inaczej,
gdy relacje między kolegami oparte są na antagonizmie, wyśmiewaniu,
poniżaniu, odrzucaniu. Uczeń żyjący w bezpiecznym, życzliwym otoczeniu
rówieśników nie czuje się zestresowany, jest zrównoważony emocjonalnie,
wierzy w swoje możliwości, a w razie potrzeby może liczyć na wsparcie
z ich strony, ma wyższe poczucie własnej wartości. Źródłem stresu są często
rodzice stawiający dzieciom zbyt wygórowane wymagania, nie licząc się
z ich faktycznymi możliwościami bądź niewłaściwie ustosunkowujący się
do niepowodzeń dziecka w nauce. Zdarza się, że rozbudzają stres zanim
dziecko pójdzie do szkoły, strasząc je szkołą. Do wielu napięć emocjonalnych przyczynia się niewłaściwa organizacja czasu pracy przez samych
uczniów; odkładanie czynności na ostatnią chwilę, długie przesiadywanie
przy komputerze. Wszystko to sprawia, że dziecko jest zmęczone, nie może
skoncentrować się na nauce, jest rozdrażnione i nie ma motywacji do uczenia
się. Znaczące miejsce wśród czynników mających związek z uczniowskim
stresem zajmuje nauczyciel, bowiem kształtuje klimat interakcji pomiędzy
różnymi podmiotami oraz organizuje proces dydaktyczny i wychowawczy.
Należy jednak dodać, że relacje na płaszczyźnie uczeń – nauczyciel zależą
też od osobowości uczniów i ich postaw wobec szkoły i nauki szkolnej oraz
kultury relacji interpersonalnych. W dużej liczbie wypowiedzi pisemnych
zebranych od uczniów w trakcie naszych badań uwidoczniło się pozytywne
nastawienie uczniów do szkoły i nauczycieli.
Rodzice i nauczyciele powinni być świadomi, dlaczego dziecko pewne
sytuacje odbiera jako stresujące. Może to być niska samoocena powodująca
przewidywanie porażek, niepowodzenia szkolne lub lęk przed niepowodzeniem, wysoki poziom aspiracji, perfekcjonizm w wykonywaniu zadań, poczucie odpowiedzialności, zaburzone relacje w grupie rówieśniczej, stosunek
nauczyciela do ucznia, błędy wychowawcze rodziców, naciski i ograniczenia.
Rozpoznanie przyczyn i podjęcie rozsądnych działań wychowawczych może
zmniejszyć lub wyeliminować przeżywanie przez dziecko silnych napięć emocjonalnych. W redukowaniu uczniowskiego stresu ważne jest rozbudzanie
dodatnich emocji związanych z nauką i towarzyszącymi jej sytuacjami oraz
wspieranie dziecka w przypadku dostrzeżonych zmian w zachowaniu. Od
nauczyciela wymaga się liczenia się z potrzebami ucznia, jego rozwojem,
poszanowania osobowości, godności, należnego traktowania, doceniania
wysiłku, rozumienia potknięć i trudności, umiejętnego korygowania błędów,
tworzenia klimatu zaufania, likwidowania sytuacji lękowych, wszelkich
prób zawstydzania i poniżania oraz uwzględniania tego, że jest jednostką
odczuwającą określone potrzeby, że do czegoś dąży, ma jakieś plany, wyzna31
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cza sobie cele, myśli, analizuje, przeżywa. Oddziaływania te będą przynosić
określone korzyści wychowawcze wtedy, gdy nauczyciel okaże w kontaktach
z uczniami dużo cierpliwości, opanowania, gdy będzie umiejętnie likwidować stany zagrożenia i niepokoju, gdy wykaże dużo taktu pedagogicznego.
Uczeń będzie mniej zestresowany, jeżeli poczuje się podmiotem oddziaływań edukacyjnych, jeżeli wytworzy przekonanie, iż sam jest przyczyną
wielu zdarzeń, że posiada kontrolę nad tym, co robi, że ma możliwość wyrażania siebie. Powinien jednak przy tym mieć świadomość swych związków
z otoczeniem, rozumieć otoczenie i sytuacje w nim powstające, liczyć się
z podmiotowością innych, a więc ich odmiennością w sferze poznawania,
działania i wartościowania. Sukcesów w pracy pedagogicznej nie osiągnie
nauczyciel, który nie posiadł umiejętności rozumienia uczniów, postępowania z nimi i traktowania ich jako stających się ludzi. Nauczyciel, który tylko
uznaje podmiotowość wychowanków, ale jej nie akceptuje i pozostaje przy
tradycyjnych, stereotypowych formach relacji podmiotowych pozbawiony
jest jednej z najważniejszych umiejętności pedagogicznych i należnego
pełnienia roli nauczyciela wychowawcy. Od nauczyciela wymaga się, by
rozbudzał wiarę w możliwości ucznia, stymulował dążenie do osiągnięć
i pełnego rozwoju osobowości, stwarzał takie sytuacje, które wyzwalałyby
potrzebę satysfakcji z pracy, z włożonego wysiłku i osiągniętych wyników.
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pedagogiki. Długoletni pracownik naukowy Uniwersytetu
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Podejmując zagadnienie bezpieczeństwa w szkole, nie da się ukryć
zjawiska wagarowania. Według pojawiających się co pewien czas statystyk
jest to problem wciąż narastający, stąd też domaga się głębszego przeanalizowania nie tylko przez pedagogów.
W związku z powyższym pragnę przedstawić krótką syntezę problemu,
którego charakterystyka może stać się dla pedagogów, nauczycieli i rodziców
przyczynkiem do refleksji nad współczesnymi zagrożeniami, w niedalekiej przyszłości mogącymi wpływać na funkcjonowanie nie tylko szkoły
i uczniów, ale także całego społeczeństwa.
Termin „wagary” został zapożyczony z języka łacińskiego od znacznie
wcześniej funkcjonującego pokrewnego wyrazu vagabundus – włóczący
się, vagabunda – włóczęga, obieżyświat. W grupie wyrazów opisujących to
zjawisko wyróżnia się czasownik uciekać, nawiązujący do realnego wymiaru
słowa wagary – z języka łacińskiego vagari, oznaczającego: tułać się, wałęsać
się, włóczyć się, używanego przede wszystkim w środowisku szkolnym. W XVI
wieku wyraz ten funkcjonował w postaci czasownika: wagować się – włóczyć
się oraz w rzeczowniku: wagus – tułacz, włóczęga, uczeń wałęsający się poza
szkołą. Z czasem nowsze wagary wyparły staropolskie wagusy, a wagusa zastąpił XX-wieczny wagarowicz1. W ten sposób na przełomie XIX i XX wieku
wyraz ten na trwałe wpisał się do słownika terminów związanych ze szkołą.
Według najnowszego Słownika języka polskiego wagary to „samowolne
przebywanie ucznia poza szkołą podczas obowiązkowych zajęć szkolnych”2.
Termin ten używany jest w stosunku do uczniów, którzy samowolnie opuszczają zajęcia szkolne, z tym że Słownik wyrazów obcych dodatkowo definiuje
wagary jako samowolne przebywanie ucznia również poza domem podczas
owych zajęć3. Biorąc więc pod uwagę obydwa ujęcia tego terminu, wagary
są przebywaniem ucznia poza kontrolą i wpływami zarówno szkoły, jak
i domu rodzinnego, a więc poza określonymi przez społeczeństwo ośrodkami
wpływu wychowawczego i kształcenia. Dodatkowo według Wincentego
K. Długosz-Kurczabowa, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2009, s. 518.
Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2008, s. 1117.
3
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1994,
s. 539.
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Okonia wagary są zjawiskiem z dziedziny patologii życia szkolnego4, co
podkreśla negatywną i niebezpieczną wręcz jego konotację dla jednostki
i społeczeństwa, sygnalizuje bowiem chorobowy stan „organizmu”, którym
jest tu konkretna jednostka – uczeń, i „nieprawidłowe zjawiska występujące
w życiu społecznym”5, tj. w życiu szkoły.
W języku administracji szkolnej w stosunku do nieobecności uczniów
na zajęciach szkolnych używany jest zamiennie termin „absencja szkolna”.
Z języka łacińskiego słowo absentia oznacza „nieobecność, zwłaszcza w miejscu pracy”6, z kolei absenteizm to „stałe uchylanie się od pełnienia obowiązków, zwłaszcza społecznych”7. W tym znaczeniu można nazwać absencję
ciągłą absenteizmem, który zawiera negatywne zabarwienie, podobnie jak
wagary. Zatem absencja tak rozumiana jest nieobecnością ucznia w szkole,
w miejscu, gdzie powinien pracować nad sobą oraz zdobywać potrzebną do
życia wiedzę i umiejętności. W przypadku stałego uchylania się od pełnienia
obowiązków związanych z kształceniem można by stwierdzić, że termin
absencja szkolna, oznacza uchylanie się od obowiązków uczniów, skutkując
ich osobistą stratą w dziedzinie zdobywania wiedzy, ale również stratami
w obrębie funkcjonowania całej społeczności. Reasumując, oba terminy:
wagary i absencja szkolna, używane zamiennie, dopełniają się w kontekście
szkolnym i odnoszą się do uczniów, którzy nagminnie unikają obowiązku
szkolnego, polegającego na uczestnictwie w zajęciach szkolnych, oraz pełnienia obowiązków związanych z przynależnością do społeczności szkolnej,
przebywając w tym czasie poza kontrolą szkoły i domu. Wyjaśniając powyższe
pojęcia, należy wspomnieć, że wedle obowiązującego prawa konstytucyjnego
Rzeczypospolitej Polskiej tzw. obowiązek szkolny dotyczy uczniów do lat 188.
Ponieważ wagary są jednym z przejawów demonstracji niechęci wobec szkoły, nie należy ich mylić z innymi zachowaniami, takimi jak: fobia
szkolna, nerwica szkolna, odmowa chodzenia do szkoły czy zjawisko porzucania szkoły, gdyż mają one swe źródło w naturze psychicznej dziecka.
Niechęć wobec szkoły może mieć podłoże o wiele bardziej złożone niż samo
wagarowanie.
Szerzące się zjawisko wagarowania zwraca uwagę na panujące wśród
dzieci i młodzieży wzorce zachowań, które negatywnie oddziałują na wzajemne relacje, niszczą podstawowe więzi międzyosobowe lub nie dopuszczają
W Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1987, s. 337.
Słownik języka polskiego PWN, op. cit., s. 626.
6
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych…, op. cit., Warszawa 1994, s. 14.
7
Ibidem, s. 14.
8
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
4
5
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do właściwego ich ukształtowania. Negatywne zjawisko najpierw umacnia
się poprzez liczne formy przyzwolenia dorosłych na pojedyncze przypadki
opuszczania obowiązków związanych ze szkołą, a następnie usypia czujność
dorosłych, wymyka się spod ich kontroli i powoduje trwały uszczerbek
wychowawczy, a nawet psychiczny dzieci i młodzieży. Dodatkowo wagarowanie staje się przyczyną pierwszych doświadczeń związanych z używkami:
papierosami, alkoholem, narkotykami oraz może powodować uwikłanie się
w konflikty z prawem poprzez pobicia, kradzieże czy włamania.
Wobec powyższego na uwagę zasługuje fakt obserwowanego wzrostu
problemu niedostosowania społecznego, który nastąpił po 1968 roku.
Zaobserwowano wówczas licznie występujące wśród młodzieży przejawy
ich kłopotliwych dla społeczeństw i rządów krajów zachowań. Wśród tych
zachowań uwidocznił się również przybierający na sile problem wagarowania.
Jak wynika z badań przeprowadzonych w ramach planu naukowo-badawczego w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN
i przedstawionych w książce z 1976 r. przez M. Marek-Rukę, najczęściej
występującymi objawami niedostosowania społecznego spośród przedstawianych badanym zachowań były systematyczne wagary (80% chłopców i 50%
dziewcząt)9. Skala samego zjawiska, jak dodaje autorka, mogła dotyczyć
większej liczby uczniów, gdyż w liczbie wagarujących nie uwzględniono
tych, którzy opuszczali pojedyncze godziny lekcyjne.
Podobne dowody świadczące o wzrastającym problemie wagarowania
związanego z nieprzystosowaniem społecznym uczniów przedstawia już
w nowszym opracowaniu L. Pytka. Autor podjął się przeprowadzenia badań
w oparciu o skonstruowaną przez siebie Skalę Nieprzystosowania Społecznego dzieci i młodzieży w Polsce we współpracy z Centralnym Ośrodkiem
Metodycznym Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego oraz z Instytutem
Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Poddana badaniom młodzież w wieku od 13 do 17 lat ujawniła, że najczęstszym zachowaniem antyspołecznym
są wśród nich wagary10. Autor, przedstawiając analizę danych, stwierdza, że
„rozpowszechnienie się krańcowych form zachowań antyspołecznych wśród
dzieci i młodzieży obejmuje liczebności wyrażające się w dziesiątkach tysięcy,
a w przypadku wagarów – nawet w setkach tysięcy”11. Ponadto należałoby
zwrócić uwagę na możliwość kumulowania się wśród niektórych uczniów
M. Marek-Ruka, Niepowodzenia szkolne a niedostosowanie społeczne młodzieży, Warszawa
1976, s. 66.
10
L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne
i metodyczne, Warszawa 2008, s. 99.
11
Ibidem, s. 99.
9
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kilku rodzajów zachowań, co w konsekwencji prowadzić może do pogłębiającej się patologii społecznej czy przestępczości. Jak zauważa również
B. Urban, coraz częściej ujawnia się groźny w swych skutkach tzw. syndrom
mieszany, tj. skrzyżowanie niektórych symptomów wrogości, agresywności
z symptomami aspołeczności12. L. Pytka, prezentując swoje wyniki badań
odnoszące się do nagminnych wagarów dzieci i młodzieży, stwierdza: „można
uznać, że ponad 265 tysięcy uczniów jest zagrożonych nieprzystosowaniem
społecznym, ponieważ wadliwie funkcjonują w roli ucznia”13.
Według międzynarodowych badań PISA14, które należą do najważniejszych i najobszerniejszych badań międzynarodowych, dla większości uczniów
częstotliwość uczęszczania do szkoły związana jest z ich sukcesami lub
porażkami edukacyjnymi. Dla polskiej szkoły wyniki badań przedstawiają
się jako wysoce niepokojące, gdyż absencja uczniów na zajęciach szkolnych
w Raporcie OECD w 2000 roku wynosiła blisko 30%15, a ponowne badania
z 2003 roku dają zbliżony wynik. Zresztą w większości krajów ponad 20%
badanych osiągnęło niski poziom frekwencji. Dodatkowo badania zwracają
uwagę na fakt, że w większości krajów aż 25% badanych uczniów deklaruje niski procent przynależności do szkolnej społeczności16, ale badania
nie wykazały jednoznacznego związku między stopniem zaangażowania
uczniów (poczuciem przynależności szkolnej i frekwencją) a ich poziomem
osiągnięć17. Takie wyniki mogą wskazywać na rozwój samokształcenia lub
zdobywania wiedzy i umiejętności poza szkołą. Stąd też nasuwa się pytanie,
czy system funkcjonowania szkoły w obecnej formie jest jeszcze potrzebny
dzieciom i młodzieży?
Przeprowadzone badania dotyczące negatywnej postawy polskich
uczniów wobec szkoły wykazują, że deklaruje ją prawie 60% uczniów18, ale
jednocześnie szkoła nie jest według nich stratą czasu. Większość uważa ją za
ważną instytucję wydającą potrzebne świadectwa, dyplomy i zaświadczenia.
B. Urban, Diagnoza i selekcja dzieci społecznie niedostosowanych, [w:] „Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze” 1985, nr 10, s. 455–456.
13
L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne
i metodyczne, Warszawa 2008, s. 100.
14
PISA – Programme for International Student Assessment. Program Międzynarodowej
Oceny Umiejętności Uczniów. Zaangażowanie szkolne uczniów. Poczucie przynależności
i frekwencja, Raport PISA 2000.
15
B. Majerek, Zjawisko niechęci wobec szkoły w świetle badań międzynarodowych, [w:]
Zjawisko niechęci wobec szkoły. Studium empiryczne szkolnej absencji, B. Majerek (red.),
Kraków 2007, s. 28.
16
Ibidem, s. 28.
17
B. Majerek, Zjawisko niechęci wobec szkoły…, op. cit., s. 28.
18
Ibidem, s. 30.
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Uczniowie jednak kwestionują jej elementarne zadania i funkcje, ponieważ „w opinii 15-latków szkoła ani nie przygotowuje do dorosłego życia
czy do pracy zawodowej, ani nie uczy podejmowania decyzji”19. Ponadto
międzynarodowe badania PISA dotyczące Polski potwierdzają raport Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2006 roku, z którego wynika, że w zajęciach
lekcyjnych bierze udział zaledwie 70% uczniów20. Z pewnością na taki stan
rzeczy wpływają wszystkie środowiska związane z życiem i rozwojem dzieci,
a więc rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Czy zatem głównej przyczyny
negatywnej postawy uczniów wobec szkoły – w tym wagarowania – nie należy upatrywać w nieodpowiedniej realizacji podstawowych zadań i funkcji
samej szkoły?
Wagarowanie, będąc przebywaniem ucznia poza szkołą i domem rodzinnym w czasie wyznaczonym na naukę, oznaczało niegdyś włóczenie się bez
celu w miejscach odludnych: nad rzeką w parku, w cichych zakątkach miast
itp., tak aby być niezauważonym przez dorosłych. Dziś nabiera odmiennego charakteru. Współcześni wagarowicze najczęściej wcale nie poszukują
odosobnienia, wręcz przeciwnie, lgną do miejsc, gdzie niezależnie od pory
roku nie grozi im nuda. Są to centra handlowe, gwarne, ciepłe, pełne ludzi
i ciekawych miejsc. Bez problemu wtapiają się w anonimowy tłum, stając
się równoprawnymi konsumentami wszelakich atrakcji. Nastolatki spotykają
się tam z rówieśnikami, spacerują, konsumują, wąchają perfumy w drogeriach, oglądają i przymierzają markowe ubrania. Ten fakt potwierdziły
m.in. badania zamówione przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy21. Jak
komentują specjaliści, centra handlowe i galerie przejęły współcześnie funkcje podwórek22, gdzie młodzi spędzają wolny czas, spotykając się ze swoimi
rówieśnikami, rozmawiając o trendach mody, komentując sprawy związane
z życiem towarzyskim, poznając inne osoby podobnie spędzające czas.
Inną formą wagarowania są tzw. wagary naukowe. Korzysta z nich
najczęściej młodzież przed egzaminami wstępnymi do szkół wyższego
szczebla. Młodzi spędzają czas na kursach przygotowawczych, korepetycjach lub rozwiązują testy i zadania najczęściej sami w domu. Forma ta,
dość powszechna np. w Niemczech, dotąd nie była popularna w Polsce,
ale jak pokazują badania przeprowadzone przez Beatę Owczarską, aż 12%
uczniów chodzi na wagary, by się uczyć23. Uczniowie ci twierdzą, że szkoda
B. Majerek, Zjawisko niechęci wobec szkoły…, op. cit., s. 30.
R. Stojecka-Zuber, W sprawie wagarów, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”
2007, nr 3, s. 20.
21
M. Wójcik, Inne wagary, „Remedium” 2008, nr 6, s. 20.
22
Ibidem.
23
B. Pietkiewicz, Wagary do wkuwania [online], http://www.polityka.pl/
19
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im czasu na siedzenie w szkole. Novum tej formy wagarowania jest wagarowanie w pojedynkę, co dodatkowo zmienia dotychczasowe podejście do
tego zjawiska. Zapewne dzieje się tak dlatego, że tę formę wybiera młodzież
zdolna, ambitna, z ustalonymi konkretnie celami zawodowymi.
Niewątpliwie nową i dopiero pojawiającą się formą wagarowania
w Polsce są tzw. wagary zarobkowe24. „Młodzież urywa się z lekcji i idzie
podłapać, gdzie się da trochę grosza”25. Najczęściej można ją spotkać przy
sklepach z wózkami na bilon lub na ulicach przy sygnalizacjach świetlnych,
gdzie świadczą usługi mycia samochodowych szyb. Z obserwacji pedagogicznych, prowadzonych w szkołach zawodowych wynika, że częstym powodem
takiego zachowania jest również trudna sytuacja materialna wielu rodzin,
bezrobocie, sieroctwo lub eurosieroctwo. Najczęściej wagarowaniem zarobkowym zajmują się chłopcy. Rzadko z formy tej korzysta młodzież z rodzin
pełnych i dobrze sytuowanych.
Wreszcie zupełnie absurdalnie brzmiącą formą wagarowania jest wagarowanie w szkole, polegające na przychodzeniu do szkoły, ale nieuczestniczeniu
w prowadzonych zajęciach. Uczniowie najczęściej siedzą w klasie i czytają
coś pod ławkami. Najczęściej odpisują na SMS-y i bawią się komórkami26.
Dotychczasowa forma wagarowania szkolnego dotyczyła uczniów, którzy
przychodzili do szkoły i nie wchodzili do sal na zajęcia, ale przemykali
gdzieś między budynkami szkolnymi i po korytarzach. Takie wagarowanie dotyczyło najczęściej urywania się z pojedynczych lekcji, na których
sprawdzano zadanie albo pisano sprawdzian czy klasówkę. Dziś uczniowie,
choć fizycznie obecni i odnotowani w dziennikach, przyjmują na zajęciach
bierną postawę. Oczywiście, co jakiś czas narażeni są na odpytanie, ale formalnie nie podlegają faktowi nieobecności. W ten sposób, nawet jeśli grozi
im ocena niedostateczna na semestr, zawsze mogą przystąpić do egzaminu
poprawkowego, a w razie jego niezdania mogą nawet zaliczyć kolejny rok
szkolny i otrzymać promocję do klasy programowo wyższej z jedną oceną
niedostateczną na świadectwie.
Przedstawiony powyżej przykład wagarowania jest przejawem narastającego oporu wobec szkoły poprzez specyficzne zachowanie uczniów
i przy dużym przyzwoleniu dorosłych na taki stan rzeczy. Jedną z głównych
kraj/254937,1,wagary-do-wkuwania.read [dostęp: 15 IX 2014] Doktor Beata
Owczarska prowadziła badania dotyczące zjawiska wagarowania w Instytucie Edukacji
Ustawicznej w Łodzi we współpracy z katedrą pedagogiki Wyższej Szkoły Kupieckiej
w Łodzi.
24
M. Wójcik, op. cit., s. 20.
25
B. Pietkiewicz, op. cit.
26
M. Wójcik, op. cit., s. 20.
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przyczyn sprawiających niezwykłą trudność w rozwiązaniu tego problemu
jest łatwość, z jaką rodzice wypisują dzieciom usprawiedliwienia. Przyzwolenie rodziców na unikanie przez ich dzieci szkoły obarcza ich w znacznym
stopniu odpowiedzialnością za ten stan rzeczy, jak również wychowawców
i nauczycieli, którzy takie usprawiedliwienia respektują. Pomimo tego, że
statuty szkolne i regulaminy zawierają wykaz sankcji za wagarowanie, wyniki
ich stosowania są jednak niezadowalające. Rzadko zdarza się, że sprawy
te rozwiązywane są drogą administracyjną i trafiają do sądu rodzinnego,
a jeśli nawet trafiają, to mechaniczne zastosowanie przepisów nie przynosi
rozwiązania złożonego problemu.
W związku z narastającym problemem wagarowania sygnalizowanym
przez szkoły Minister Edukacji Narodowej w 2006 r. zlecił kuratoriom
zebranie danych dotyczących tego zjawiska w celu ich przeanalizowania
i podjęcia form zaradczych. Badaniami objęto połowę szkół – 20 tys.,
a interesowano się głównie skalą zjawiska oraz podawanymi przez rodziców
przyczynami nieobecności. Wyniki raportu zostały opublikowane m.in.
w „Głosie Nauczycielskim”27, gdzie autorka artykułu zwróciła uwagę na
brak podjęcia konkretnych rozwiązań w tym względzie. Oprócz prezentacji
wyników ankiet dotyczących zjawiska wagarowania, kuratorzy apelowali do
nauczycieli o podejmowanie wobec zaistniałego problemu kompleksowych
działań wychowawczych i profilaktycznych. Padła wprawdzie nowa propozycja opracowania dla pełnoletnich uczniów scenariuszy lekcji o świadomym
i odpowiedzialnym korzystaniu z praw wynikających z kodeksu cywilnego,
ale już o obowiązkach nie wspomniano ani słowa. Zapowiedziano zmiany
w prawie oświatowym i planowano spotkania dla dyrektorów pokazujące
dobre wzory radzenia sobie z problemem wagarowania, ale nie pojęto ostatecznej decyzji w sprawie propozycji wpisywania na świadectwie ilości godzin
nieusprawiedliwionych i respektowania w usprawiedliwianiu nieobecności
głównie zwolnień lekarskich28.
Jak dotąd zapowiadane przez ministerstwo zmiany nie doczekały się
konstruktywnego projektu rozwiązującego ten problem. Wprowadzona
25 lipca 2008 r. nowelizacja Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich jedynie określiła po raz pierwszy czym jest „niespełnianie obowiązku
szkolnego”, a jest nim 50% nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu
miesiąca29. Tak niska frekwencja według prawa szkolnego skutkuje dla
H. Drachal, Na kłopoty raporty, „Głos Nauczycielski” 2006, nr 36, s. 10.

Ibidem, s. 10.
Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty ustawy – Karta
Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. Art. 20, pkt. 2).
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ucznia niemożnością uzyskania promocji do następnej klasy, powodując jego
drugoroczność. To z kolei jest nierzadko czynnikiem raczej zniechęcającym
niż zachęcającym do podjęcia wysiłku dalszego kształcenia. Uczniowie tacy,
zarówno w szkole, jak i w środowisku rówieśniczym, określani są mianem
jednostek trudnych lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, gdyż
jednym z typowych jego przejawów jest właśnie wagarowanie30. Zastanawiający jest fakt, że procedurami prawnymi nie objęto pełnoletnich osób
uczących się, studiujących, gdzie zjawisko wagarowania jest również dość
powszechne. Mamy tu już przecież do czynienia z dużo szerszym zjawiskiem,
dotyczącym również osób dorosłych, które stanowią wzorzec postępowania
dla młodzieży. Taka postawa pełnoletnich uczniów uczy niewywiązywania
się z dobrowolnie podejmowanych zobowiązań, unikania ich, a w konsekwencji zaniedbania, porzucenia, braku realizacji założonego celu, skutkuje
dalszymi konsekwencjami w życiu oraz powielaniem takiego modelu wobec
codziennych obowiązków. Wydaje się, że przeanalizowanie również tego
aspektu problemu może stać się inspiracją do podjęcia nowych rozwiązań
i działań w zapobieganiu niepokojącego zjawiska wagarowania wśród młodzieży szkolnej.
Ciche przyzwolenie na absencję uczniów występuje również w niektórych szkołach. Tzw.„oficjalne wagary” najczęściej mają miejsce po Bożym
Ciele, gdy w szkołach rozpoczynają się przygotowania do końcowej klasyfikacji uczniów. Po wystawieniu stopni i zatwierdzeniu ich przez Radę Pedagogiczną zainteresowanie nauką dziwnie słabnie, choć można by poświęcić
ten czas np. na omówienie dodatkowej lektury. Część nauczycieli prowadzi
lekcje z większym luzem, organizując wycieczki lub wyjścia do kina, na
lody31. W taki stan rzeczy zdają się wpisywać obojętne reakcje rodziców,
którzy nie widzą sensu w posyłaniu dziecka do szkoły, jeśli nie odbywają
się w nich konkretne zajęcia. W kontekście problemu związanego z wagarowaniem obserwowane są także niepedagogiczne zachowania nauczycieli
podzielających radość z klasowych pustek, bo jest to dla nich okazja do
uzupełnienia dokumentacji szkolnej: dzienników, arkuszy ocen, wypisania
świadectw, których nie muszą wykonywać po lekcjach.
Na wzrost skali problemu wpływa niewątpliwie wydane na prośbę
dyrektorów szkół rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej (2004
r.) w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych. W konsekwencji podczas
J. Siemionow, Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektywność,
Warszawa 2011, s. 83.
31
I. Konarska, Oficjalne wagary, „Przegląd” 2004, nr 27, http://www.przeglad-tygodnik.
pl/pl/artykul/oficjalnewagary
30
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przeprowadzanych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, a także przy
okazji świąt państwowych z początku maja oraz dni następujących po Bożym
Ciele uczniowie, za przyzwoleniem władz, uzyskują dodatkowe ciągi dni wolnych od nauki. Skutkiem tego stanu rzeczy jest utrwalanie u uczniów, przez
samych pedagogów i ministerialne władze, przyzwyczajenia do wiosennego
rozluźnienia obyczajów związanych z realizowaniem szkolnego obowiązku.
O tym, czego czasami uczniowie uczą się od nauczycieli oraz za przyzwoleniem funkcjonującego systemu szkolnego opowiadają oni sami, zwracając
uwagę na rozległe braki nauczycieli w podmiotowym podejściu do uczniów,
brak zaangażowania w procesy integracyjne, a dbałość jedynie o pozory32.
Swoimi spostrzeżeniami dzieli się jedna z uczennic liceum w Wejherowie:
„Nauczyciele są różni. Przetrzymują klasówki, nie przygotowują się do
lekcji, są zbyt pobłażliwi i próbują stać się naszymi kumplami, zwłaszcza
młodzi nauczyciele […]. Nauczyciel musi przede wszystkim pamiętać, że
jest nauczycielem, a uczeń uczniem […]. Szkoła to jednak wymagania
i stawianie zadań”33.
Z rozmów z uczniami szkół średnich wynika, iż dostrzegają oni liczne
braki w funkcjonowaniu szkolnego systemu, w który wpisani są zarówno
nauczyciele, jak i oni sami. Twierdzą, że:„wiele rzeczy wymaga w szkole przemyślenia, ale zmiany są zawsze wprowadzane przez urzędników i ministrów,
a nigdy przez nauczycieli i uczniów”34, i gdy jednym chodzi o wychowanie,
drugim jedynie o politykę, oszczędności i standardy. Podobnie stwierdza
M. Lewartowska-Zychowicz, upatrując w powszechnej dziś idei standaryzacji, stosowanej również w dziedzinie nauki i wychowania, olbrzymie
zagrożenia, „które niejako rozmontowują proces wychowawczy od wewnątrz
i uszkadzają strukturę społeczną, dla której podtrzymania została ona powołana”35. Z kolei słowo „standard”, oznaczające typ, model, wzorzec36,
prowadzić ma do ujednolicenia i znormalizowania pewnych zjawisk powiązanych tu z profesjonalizacją zawodu nauczyciela i funkcjonowaniem
systemu szkolnego. W odniesieniu do systemu edukacyjnego oraz pozioP. Wyczyńska, Szkoła oczami młodzieży. Esej o tym, czego szkoła uczy, a czego
nie uczy, [w:] Człowiek w systemie pomocy. Konteksty i rozwiązania edukacyjne,
A. Kożyczkowska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Gdańsk 2010, s. 209–211.
33
Ibidem, s. 211.
34
B. Zychowicz, Uczeń zdolny pilnie potrzebny... kłopot nauczyciela, [w:] Człowiek
w systemie pomocy..., op. cit., s. 215.
35
M. Lewartowska-Zychowicz, O dobrodziejstwie i ryzyku płynącym z tworzenia
profesjonalnych standardów, [w:] Człowiek w systemie pomocy, op. cit., s. 219.
36
W. Kopaliński, Słownik wyrazów i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa
2000, s. 471.
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mu, jaki określają standardy uwidacznia się obecnie problem, polegający
na utrwalaniu raczej negatywnych niż pozytywnych wzorców i zachowań.
Czasami zbytnie ingerowanie w system nauczania, pod pretekstem
m.in. wychodzenia naprzeciw ujawniającym się potrzebom zagospodarowywania uczniom czasu wolnego, rozwijania ich zainteresowań, przynosi
skutki odwrotne do zamierzonych. I tak na przykład stało się w przypadku
znowelizowania przez sejm Karty Nauczyciela. Przyjęto, że w ramach czasu
pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciele będą realizować „inne
czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym
uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych”37. Wątpliwe jest jednak, żeby taki zapis coś zmienił, skoro organizowane zajęcia dodatkowe dla
uczniów nie są obowiązkowe. Często nauczyciele, szczególnie w gimnazjach
i szkołach średnich urządzają swoistego rodzaju „polowania” na uczniów, by
móc wpisać ich na zajęcia dodatkowe. Z kolei tam, gdzie zajęcia mogłyby
cieszyć się powodzeniem, przynoszą często frustrację, gdyż udział w nich
nie przekłada się na ocenę adekwatną do podejmowanych przez uczniów
wysiłków. W ten sposób uczniowie zniechęcają się do zajęć dodatkowych,
albo wcale w nich nie uczestniczą, a wiele zajęć w ogóle odbywa się „na
niby”, poprzez tworzenie fikcyjnej dokumentacji lub w kontekście stwierdzenia „byle do dzwonka”. Zatem w wielu przypadkach wdrażane przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej wadliwe systemy poprawy jakości pracy
szkoły zamiast pomagać w większości szkodzą, utrwalając w uczniach i nauczycielach bezsilność, wzmacniając ignorancję i rozbudowując niepotrzebną
biurokrację w imię osiągania europejskich standardów.
Jak dowiadujemy się w większości ze źródeł prasowych i Internetu,
będących mediami o szybkim i na bieżąco aktualizowanym obiegu informacji, z problemem wagarowania borykają się również szkoły zagraniczne.
Najnowsza statystyka dotycząca wagarów m.in. w londyńskich szkołach
wskazuje na fakt wzrostu tego zjawiska, mimo stosowania drastycznych
kar finansowych nakładanych na rodziców. Tylko w 2007 roku było aż
10 000 takich spraw. Sądy wymierzają rodzicom nawet kary więzienia,
średnio dwa razy w miesiącu. Mimo to sytuacja jest znacznie gorsza niż 12
lat temu, przy czym najczęściej wagarują dziewczęta w wieku 15-16 lat38.
W Wielkiej Brytanii umieszczono na stronach rządowych ścisłe informacje
dotyczące tego, kto, kiedy i w jakim przypadku może zwolnić dziecko i jest
to możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach: choroby, uniemożliwiającej
37
38
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Karta Nauczyciela, art. 42 ust. 2 pkt 2.
A. Grabau, Wagary po nowemu, „Przegląd” 2010, nr 12, http://www.przeglad-tygodnik.
pl/pl/artykul/wagarypo-nowemu
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uczestniczenie w zajęciach, oraz wydarzeń, o których nauczyciel musi być
powiadomiony wcześniej39. Co więcej, nauczyciel może nie usprawiedliwić
nieobecności dziecka w przypadku, gdy uzna, że podane przez rodzica
argumenty zwolnienia nie są wystarczające. W razie nieobecności dziecka
w szkole do rodzica lub opiekuna wysyłana jest informacja SMS. Jeżeli uczeń
regularnie i bez uzasadnienia opuszcza szkołę, jego rodzice mogą być ukarani grzywną w wysokości 50 lub 100 funtów, a w krańcowych sytuacjach
nawet zostać aresztowani. Z kolei w Stanach Zjednoczonych uczeń złapany
przez stróżów prawa na wagarach, obciążany jest grzywną i doprowadzany
do rodziców nawet w kajdankach40. Drastyczne formy stosowania prawa
wobec wagarowiczów zdają się być jednak w dalszym ciągu niezadowalające, choć uciążliwe dla unikających szkoły uczniów i ich rodziców. Wiele
zachodnich szkół wprowadziło automatyczne systemy zawiadamiające rodziców o nieobecnościach dzieci, wymagające sporego nakładu finansowego
i zaangażowania nauczycieli. Wagarowanie uważa się za szkodliwe działanie
na rzecz społeczeństwa, marnowanie środków podatników, którzy łożą na
bezpłatną edukację.
Absencja wśród uczniów jest natomiast dużo niższa w Szkocji i Irlandii
Północnej, gdzie władze nie uciekły się do takich środków. Zarówno politycy,
jak i eksperci zajmujący się tym problemem uważają, że karanie rodziców
mija się z celem, a przyczyn wagarowania należy szukać w rozpadzie rodziny,
mobbingu wśród uczniów, nieskutecznym wsparciu dla dzieci osiągających
słabe wyniki i nudzie w szkołach, które nie potrafią zainspirować uczniów41.
Dotychczasowe badania ujawniają, że wagarowanie jest problemem
sięgającym daleko poza mury szkolne. Niedostrzeganie lub bagatelizowanie
tego problemu przez nauczycieli, wychowawców, jak również rodziców,
niedostateczne egzekwowanie prawa w tym zakresie i brak podejmowania
nowych przedsięwzięć zapobiegawczych może stać się wkrótce przyczynkiem
do powstania nowych zagrożeń, mogących w dalszej perspektywie spowodować olbrzymie w skutkach straty społeczno-moralne.
Wobec takiego stanu rzeczy wydaje się, że współcześni uczniowie
i młodzież, poszukujący sensu na ścieżkach edukacji szkolnej, zamiast
znaleźć się na właściwej drodze, błąkają się po manowcach, gdzie czyhają
na nich różne niebezpieczeństwa. Często są zdani na samych siebie, bo ani
rodzicom, ani wychowawcom nie starcza dziś czasu, by im towarzyszyć,
przewodzić i wskazywać dobre drogi. Starają się zatem organizować sobie
Ibidem.
A. Grabau, op. cit.
41
Ibidem.
39
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czas po swojemu, nie zawsze mądrze i odpowiedzialnie. W związku z tym
należałoby zadać pytania: Co może dzisiaj zrobić szkoła, wychowawcy, rodzice, aby problem wagarowania był skutecznie eliminowany, a przynajmniej
minimalizowany?, Czy wiemy o czym myślą nasze dzieci, wychowankowie,
jakie mają problemy, jakie są ich oczekiwania i pragnienia?, Czy jako rodzice,
wychowawcy, nauczyciele wystarczająco angażujemy się w działalność na
rzecz jakości ich wychowania i kształcenia?, Jaki dajemy im przykład?, Czy
mamy świadomość, że zaniedbanie tego problemu może się stać wyznacznikiem zasad i norm utrwalających się najpierw wśród uczniów, a następnie
w społeczeństwie, które będą tworzyć?
Mam nadzieję, że te i inne nasuwające się pytania staną się przyczynkiem
do refleksji, dyskusji, a w końcu do podjęcia działań, które mogą przynieść
dobre owoce, jeśli nie zabraknie nam wrażliwości i konsekwencji.
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Nauczanie i uczenie się –
stare i nowe problemy
Wstęp
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Z punktu widzenia praktyki edukacyjnej w klasach I-III, a więc edukacji
wczesnoszkolnej, realizowanej w formie kształcenia zintegrowanego1, interesującym jest wskazanie na te formy nauczania i uczenia się, które stymulują
zarówno uczniów, jak nauczyciela do aktywnego uczestnictwa w procesie
edukacji (poprzez gromadzenie informacji o jego przebiegu, elementach
składowych i rezultatach), słowem – na różne przejawy kontroli i oceny, samokontroli i samooceny. W ujęciu, które chcę zaproponować w niniejszym
tekście, nauczanie i uczenie się rozumiem jako wartościowe procesy składające
się na proces kształcenia. To, co stanowi istotę niniejszego opracowania, jest
związane z różnymi rodzajami wiedzy, jakie mogą się pojawić w obu procesach
– nauczania i uczenia się, stanowiąc bardzo ważne wyniki tychże procesów. Przy
czym procesy te zostaną przedstawione jako swoiste działania o charakterze
informacyjnym, podejmowane przez nauczyciela i ucznia.
Warto spojrzeć na dwa pojęcia:
• nauczanie tradycyjne (z uczeniem się reaktywnym uczniów) – o jego
przebiegu decyduje wyłącznie nauczyciel;
• uczenie się aktywne, którego kształt w dużej mierze zależy od uczniów.
Oczywiście, istnieje wiele pośrednich typów edukacji, lecz aby ukazać
ich zasadnicze cechy i rezultaty, do których prowadzą, przedstawię je w tym
kontrastowym względem siebie ujęciu.
Nauczanie i uczenie się to dwa pojęcia, które we współczesnej dydaktyce istnieją obok siebie, przenikają się, określając istotę procesu edukacji.
Pojęcie „kształcenia zintegrowanego” po raz pierwszy zaistniało w Podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów [D. U. z dnia
15.02.1999 r. Nr 14, poz. 129]. Kolejne podstawy programowe uwzględniają tę
formę kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej jako obowiązującą. Są to: Podstawa
programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych [D.U. z dnia 15.01.2009 r.
Nr 4, poz.17] oraz Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
[D. U. z dnia 18.06.2014 r., poz. 803].
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Wincenty Okoń pisze:
Przez nauczanie rozumieć będziemy planową i systematyczną pracę nauczyciela
z uczniami, polegającą na wywoływaniu i utrwalaniu zmian w ich wiedzy, dyspozycjach, postępowaniu i całej osobowości – pod wpływem uczenia się i opanowania
wiedzy, przeżywania wartości i własnej działalności praktycznej. Nauczanie jest
d z i a ł a l n o ś c i ą i n t e n c j o n a l n ą , co znaczy tyle, że intencją nauczyciela jest
wywołanie uczenia się jako czynności podmiotowej samych uczniów”2.

Zdaniem Czesława Kupisiewicza nauczanie to „organizowanie uczenia
i kierowanie uczeniem się uczniów, które ma doprowadzić do pożądanych
wyników […]”3. Autor przewiduje w nauczaniu i takie sytuacje, których
wcześniej nie da się przewidzieć i pisze, że:
„o nauczaniu mówimy zarówno wtedy, gdy występuje ono w postaci czynności
okazjonalnych i przypadkowych, jak i wówczas, kiedy staje się systematycznym,
planowym i bezpośrednim kierowaniem procesem uczenia się”4.
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Stwierdzenie to jest kluczowe dla edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel
nie jest w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji, które wystąpią na zajęciach
edukacyjnych ze względu na naturalne zachowania dzieci w wieku od sześciu do dziewięciu lat, często przejawiających swoją naturalną ciekawość
poznawczą w formie pytań i opinii (stwierdzeń).
Uczenie się jest z kolei definiowane jako: „intelektualne postępowanie, które rozwija się w toku działania”5; „proces nabywania przez uczący
się podmiot określonych wiadomości, umiejętności i nawyków”6; „proces,
w toku którego na podstawie doświadczenia, poznania i ćwiczenia powstają
nowe formy zachowania się i działania lub ulegają zmianom formy wcześniej
nabyte”7; pewien rodzaj procesu badawczego, w którym „samodzielność
uczniów osiąga w pracy nad rozwiązywaniem problemów coraz to wyższy
poziom”8; „główna czynność regulująca stosunki uczącego się człowieka
z otoczeniem zorganizowanym celowo podług planowanych zmian, jakie
mogą zajść w uczącym się”9; „samodzielny proces poznawczy, z którego
wywodzą się takie procesy dydaktyczne, jak: kształcenie, doskonalenie,
W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998, s. 55.
Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996, s. 21.
4
Ibidem, s. 20-21.
5
X. de Beauchèsne, Apprendre a` apprendre..., przekład własny. „L’École et la famille”
1998, nr 7, s. 43.
6
Cz. Kupisiewicz, op. cit., s. 18.
7
W. Okoń, op. cit., s. 56.
8
Ibidem, s. 24.
9
K. Kruszewski, O nauczaniu i uczeniu się w szkole, [w:] Sztuka nauczania. Czynności
nauczyciela, Warszawa 1995, s. 69.
2
3
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samokształcenie”10; „sytuacja pedagogiczna mająca miejsce wtedy, gdy
uczniowie rozpoznają problem, wyobrażają sobie rezultat, odważają się
konfrontować własne możliwości z danym problemem, mają świadomość
własnych sukcesów i potrzeb w związku z uczeniem się, starają się znaleźć
środki ułatwiające im uczenie się”11; proces planowy, zamierzony i złożony, „którego siłą napędową są dostatecznie silne motywy uczenia się, zaś
rezultatem są określone wiadomości, umiejętności i nawyki; opiera się na
bezpośrednim i pośrednim poznaniu i doświadczeniu, w toku którego
powstają nowe formy zachowania się i działania lub ulegają modyfikacji
zachowania wcześniej nabyte; wymaga aktywności jednostki i przybiera różne
formy (indywidualne, grupowe, zbiorowe)”12. Uczenie się może być także
ujęte jako podmiotowe działanie w kierunku zdobywania i przetwarzania
przez osobę uczącą się informacji dochodzących do niej z zewnątrz różnymi receptorami. Tego typu stanowisko przedstawia Tadeusz Tomaszewski,
zwolennik uczenia się pojmowanego jako mechanizmu regulacji między
jednostką a otoczeniem, duże korzyści widzi w informacjach uzyskanych
przez własne doświadczenia jednostki. Twierdzi, że „są one zdobywane o dpowi e dnio d o wła snego z a potr zebow an i a na nie, są też właściwie
selekcjonowane i organizowane, a przez to łatwiej włączane do systemu już
posiadanego i konstruowanego na tej samej zasadzie”13. Autor akcentuje
potrzeby i zainteresowania uczniów i od tego uzależnia optymalne uczenie
się. Jednocześnie w ten sposób określa podmiot owego uczenia się jako osobę
zajmującą się przetwarzaniem informacji.
Na podobne aspekty uczenia się jako działania podmiotowego zwrócił także uwagę Wojciech Kojs. Traktuje je jako działanie podmiotowe
o charakterze informacyjnym. Ujmując je w ramy teorii uczenia się przez
działanie, zanalizował jego cechy i strukturę. Identyfikując podmiot
z przedmiotem uczenia się, przypisuje mu następujące cechy: „formułowanie celu, określanie stanu przedmiotu uczenia się, dobieranie środków
i metod, określanie niezbędnych warunków, ocenę uzyskanego wyniku
oraz kierowanie przebiegiem uczenia się”14. Twierdzi również, że w toku
owego działania informacyjnego, jakim jest uczenie się, podmiot pojawia się wraz z innymi elementami działania i znika wraz z działaniem”15.
J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1998, s. 87.

E. Lhéritier, Me controle pas, j’apprends. Les enjeux des situations d’apprentissage,
przekład własny, „L’École et la famille” 1998, nr 9, s. 54.
12
F. Bereźnicki, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2001, s. 22.
13
T. Tomaszewski, Ślady i wzorce, Warszawa 1984, s. 25–26.
11

14
15

W. Kojs, Działanie jako kategoria dydaktyczna, 1994, s. 44.
Ibidem, s. 44.
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Autor akcentuje aktywność podmiotu skierowaną na przedmiot uczenia
się, którym jest on sam. Można więc wnosić, że jest ona nacechowana
elementami samokontroli i samooceny. Bowiem, aby dokonać zmian
w samym sobie, podmiot musi wykonać wiele czynności intelektualnych
stanowiących o istnieniu tych dwóch działań.

Poziomy aktywności nauczyciela i uczniów w nauczaniu
i uczeniu się

z warsztatu badawczego · innowacje

Obydwa wskazane wymiary edukacji – nauczanie i uczenie się – można
zanalizować w kontekście działań nauczycieli i działań uczniów – w rozumieniu prakseologicznym. Prakseologia jako nauka o skutecznym działaniu
zajmuje się między innymi analizą jego elementów, którymi są podmiot,
przedmiot, cel, środki, metody, warunki i rezultaty. Zaznaczmy, że skuteczne
Zaznaczmy,
że skutecznewcześniej
działanie –zamierzone
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organizuje warunki działań (W). W fazie preparacyjnej nauczyciel zleca uczniom zadania do
realizacji. Znając cele, do których zmierzają, kontroluje na bieżąco wykonanie tychże zadań
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Por. W. Kojs, W poszukiwaniu edukacyjnie optymalnej całości, czyli o prakseologicznym modelu procesu
kształcenia, [w:] Procesy uczenia się i ich uwarunkowania, F. Bereźnicki, K. Denek, J. Świrko-Pilipczuk (red.),
Szczecin 2005, s. 30.
17
W. Kojs, op. cit. [Działanie jako kategoria dydaktyczna]. Katowice, 1994, s. 117-125.
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Nauczając, dobiera bądź generuje cele edukacyjne (C), środki
i metody pracy (Śr, M), organizuje warunki działań (W). W fazie preparacyjnej nauczyciel zleca uczniom zadania do realizacji. Znając cele,
do których zmierzają, kontroluje na bieżąco wykonanie tychże zadań
w fazie realizacyjnej19. Wartościuje zgromadzone informacje o pracy
ucznia (uczniów). Ocenia przydatność dobranych przez niego (nich)
środków i metod, określa organizację warunków uczenia się ucznia
(uczniów) w toku nauczania. Wynikiem kontroli i oceny końcowej
jest rezultat (R), jako przekształcony cel – wiedza nauczyciela o wiedzy
programowej ucznia (WNoWU). Innym, chyba nawet bardziej wartościowym rezultatem, jest ten, który uzyskuje się na skutek kontroli-oceny bieżącej – wiedza o uczeniu się ucznia (WNoUU). Ten drugi
rodzaj wiedzy jest daleko bardziej wartościowy od wiedzy programowej.
Wiedza nauczyciela o tym, jakie jest uczenie się ucznia pozwala mu
podjąć kolejne decyzje co do przyszłych zajęć edukacyjnych w stosunku
do całej klasy i do każdego ucznia odrębnie. Jest to wiedza niezwykle
cenna. Dydaktycy rzadko zadają sobie pytanie o to, jak sprawić, aby
wiedza o uczeniu się ucznia była dana nie tylko nauczycielowi, ale
przede wszystkim najbardziej zainteresowanemu – uczniowi
Z pewnością trzeba się przyjrzeć kolejnym możliwościom, jakie stwarza
w tym zakresie faza przygotowawcza (schemat 2), tym razem na poziomie
uczenia się.

Ibidem.
To nauczyciel dokonuje kontroli i oceny działań uczniów, bo to on był ich
projektodawcą i zleceniodawcą. Tylko on, znając cel, może określić, na ile został on
osiągnięty przez dzieci i podjąć decyzję o podjęciu nowych działań (gdy ocena jest
pozytywna) lub działań korektywnych i kompensacyjnych (gdy istnieje rozbieżność
między celem a rezultatem, a w związku z tym – gdy ocena jest niezadowalająca).
Nawet gdy nauczyciel poleci uczniom dokonać samooceny (np. poprzez uzupełnienie
karty samooceny czy dobór odpowiedniego symbolu), nie jest to edukacja w pełni
podmiotowa. Uczniowie nie mogą przecież dokonać rzetelnej kontroli i oceny,
jeśli wcześniej nie znali jej kryteriów, zadań, celów..., jeśli nie uczestniczyli w fazie
preparacyjnej.
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Nauczyciel decydujący się na taką organizację procesu edukacji,
w którym uczniowie mogą wspierać5jego działania, mogą być inicjatorami
zadań edukacyjnych, a więc – mogą być współpodmiotami i podmiotami
działań edukacyjnych – widzi te właśnie możliwości. Może wprowadzić
do praktyki edukacyjnej uzupełnianie karty planu tygodniowej pracy
całej klasy, a także kart planów pracy indywidualnej, tak jak to się robi
w klasach pracujących w oparciu o koncepcję pedagogiczną Celestyna
Freineta21. Może też razem z dziećmi budować mapy pojęć, tworzyć listę
pytań i razem z dziećmi zastanawiać się, jak znaleźć na nie odpowiedzi.
Może omawiać z nimi tematykę zajęć, zagadnienia przewidziane do realizacji, przy czym zapisuje wszystkie pytania i spostrzeżenia dzieci jako
ważne myśli, które będą brane pod uwagę w planowaniu i organizowaniu
zajęć edukacyjnych. Może zaangażować dzieci do wykonywania pomocy
i środków dydaktycznych w związku z przygotowywanymi wspólnie zajęciami edukacyjnymi. Jest jeszcze wiele innych sposobów na wdrażanie
uczniów do pełnienia ról twórców i użytkowników zadań edukacyjnych.
20
21
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W. Kojs, op. cit. [Działanie jako kategoria dydaktyczna].
Por.: C. Freinet, Niezmienne prawdy pedagogiczne, [w:] O szkołę ludową. Pisma wybrane.
Wybór i oprac. A. Lewin, H. Semenowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk,
1976; B. Oelszlaeger, Jak uczyć uczenia się? Środki i metody kształcenia samokontroli
i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 2007, B. Oelszlaeger-Kosturek, Studia
o aktywnym uczeniu się dzieci. Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej. Materiały
dla studentów i nauczycieli, Katowice 2013.
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Wszystkie one dają uczniom szansę zabrania głosu w sprawie celów,
przedmiotu, środków, metod i warunków pracy. Znając cele, dobierając
środki i metody czy organizując warunki pracy, dzieci zbierają informacje
o sobie samych, o własnym uczeniu się. W wyniku takiej organizacji pracy
(nauczania i uczenia się), obok kontroli i oceny bieżącej oraz końcowej ze
strony nauczyciela, pojawia się samokontrola i samoocena ucznia (uczniów)
– bieżąca i końcowa22. I wreszcie – wtedy też możemy spodziewać się kolejnego rezultatu, jakim jest wiedza ucznia o uczeniu się (WUoU). Liczba
tych rezultatów (R) jest proporcjonalna do liczby uczniów w danej klasie.
Tak więc w tym aspekcie można mówić o problemie niezwykle trudnej
i odpowiedzialnej roli nauczyciela (refleksyjnego praktyka, badacza rzeczywistości szkolnej23), osiągającego także jeszcze inne rezultaty dla samego
siebie – w postaci kolejnego rodzaju wiedzy kontrolnej.
W wyniku takich właśnie działań, które są następstwem zmian
w tradycyjnej metodyce pracy z uczniami na etapie edukacji wczesnoszkolnej, można dopiero mówić o „możliwych zmianach rzeczywistych”
w praktyce edukacyjnej, dających szansę przekraczania własnych możliwości, kreowania i konstruowania nowych znaczeń oraz kształtowania
u uczniów wiedzy o sobie samym, swoim uczeniu się (WUoU), wiedzy
osobotwórczej24.
Nauczanie i uczenie się to procesy (działania) edukacyjne ukierunkowane na uczniów, których efektami są różnego rodzaju rezultaty – różne rodzaje
wiedzy. Obok nich można wskazać kolejny poziom – metainformacyjny, na
którym ulokowany jest jedynie nauczyciel (schemat 3).
Dzieci zaczynają na bieżąco modyfikować swoje działanie (korekta, kompensacja na
skutek samokontroli i samooceny), poznają siebie, swoje możliwości. Na koniec,
w fazie kontrolno-oceniającej, obok specyficznych dla niej działań nauczyciela, same
dzieci mogą włączyć się do kontroli (samokontroli) i oceny (samooceny) działań
własnych i swoich kolegów. Działania te są wtedy tym bardziej rzeczywiste, że odnoszą
się do autentycznie zaprojektowanych przez same dzieci (lub wspólnie z nauczycielem)
zadań edukacyjnych (w fazie preparacyjnej). W ten sposób zasób ich wiedzy o sobie
samych staje się coraz bogatszy. Mogą zatem podejmować decyzje o kontynuowaniu
działania, jego korekcie lub kompensacji. Dysponują także wiedzą umożliwiającą im
projektowanie i podejmowanie kolejnych interesujących aktywności.
23
Por. D. Szumna, Nauczyciel jako słuchacz w procesie komunikowania się z uczniem
w klasie szkolnej, [w:] Nauczyciel w świecie współczesnym, B. Muchacka, M. Szymański
(red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008, s. 171-180; M. Kołodziejski,
Music Teacher as a Researcher of Educational Process, [w:] Muzikas Zinatne Šodien:
Pastavigais un Mainigais: zinatnisko rakstu krajums IV, Daugavpils 2012, s. 257-272.
22

24

W. Kojs, Efektywność badań pedagogicznych, [w:] Podstawy metodologii badań
w pedagogice, S. Palka (red.), Gdańsk, 2010, s. 385.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie koncepcji uczenia się rozumianego jako działanie edukacyjne25.
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W. Kojs, Efektywność badań pedagogicznych, [w:] Podstawy metodologii badań w pedagogice. S. Palka
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(red.), Gdańsk, 2010, s. 385.
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7 (y) metainformacyjny (e) wtedy, gdy
Nauczyciel „wchodzi” na poziom
tworzy refleksję, „włącza” krytyczne myślenie o własnej pracy, własnych
działaniach. Informacje, które gromadzi o uczeniu się uczniów, przekłada
na informacje (wiedzę), które służą ocenie tego, czy dobrał odpowiednie
środki, metody i warunki realizacji działań i zadań edukacyjnych w perspektywie: wiedzy i umiejętności uczniów; atrakcyjności dla uczniów – ich
potrzeb i zainteresowań; stopnia (zakresu) realizacji celu edukacyjnego
(celów edukacyjnych).
Wiedza ta przydatna mu jest w podejmowaniu decyzji o kształceniu
kolejnych działań adresowanych do uczniów. Co równie ważne, nauczyciel
gromadzi informacje na temat własnej pracy – pracy nauczyciela podejmującego szereg działań i czynności (WNoSS). Jedne z nich zostały wcześniej
zaplanowane, inne – na bieżąco wynikają z działań i czynności uczniów.
Działania samokontrolne i będące samooceną są działaniami podejmowanymi w czasie nauczania (nauczyciel w stosunku do samego siebie)
i uczenia się (uczeń w stosunku do samego siebie), uwidaczniają się jako
szczególny przypadek układu sprzężenia zwrotnego. Stanowią one pewnego
rodzaju układ regulacyjny, aktywizujący się w związku z podejmowaniem
25
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W. Kojs, op. cit. [Działanie jako kategoria dydaktyczna].
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zaplanowanego przez podmiot działania, a także działania, które może być
następstwem oddziaływania czynników zewnętrznych (np. nauczyciela,
kolegów w klasie, stosowanych ćwiczeń itp.). Nawiązując jeszcze raz do
prakseologicznego ujęcia działania, a także działania edukacyjnego, zdefiniowanego przez W. Kojsa, można stwierdzić, że układ ten będzie regulował
przebieg aktywności podmiotu (ucznia, nauczyciela) w jej trzech fazach:
• preparacyjnej, kiedy to w oparciu o własny system wartości, a także
w związku z określonym zasobem pojęć podmiot podejmuje decyzje co
do przebiegu planowanych przez niego działań ukierunkowanych na
cel, możliwości i zakresu wystąpienia ich poszczególnych elementów,
czyli określa preferencje, wyważa wady i zalety oraz analizuje przyszłe
konsekwencje obecnych rozstrzygnięć26;
• realizacyjnej, kiedy to, wchodząc w sferę metainformacji i metaczynności, podmiot realizuje zaprojektowane zadania stanowiące dla niego
pewien system norm; dokonuje więc równolegle do ich przebiegu samokontroli; zabezpiecza „prawidłowy przebieg działania zasadniczego”27,
co wymaga również podjęcia przez niego oceny i korekty realizowanych
aktualnie działań;
• kontrolno-oceniającej, kiedy to podmiot porównuje wynik danego
działania z jego celem;
• a więc zmierza „do dokonania odpowiedniej oceny i ewentualnej modyfikacji kolejnych, podobnych działań” lub podejmowania innych, stanowiących
kontynuację uprzednio podjętych po osiągnięciu właściwego poziomu
samooceny („działania samokontrolne i samoocenne rzeczywiste”)28.
Odnosząc się do przedstawionych na schematach 1-3 różnych poziomów i zakresów kontroli oceny oraz samokontroli i samooceny, i zarazem
– traktując je jako bardzo ważne z punktu widzenia nabywania wartościowej
wiedzy przez działający podmiot (o sobie samym i własnych działaniach,
własnym uczeniu się), można wyznaczyć wielopoziomowy model sytuacji
edukacyjnych, korzystnych dla kształcenia samokontroli i samooceny:
• realizacyjne działania nauczyciela oraz samokontrolne i samoocenne
działania uczniów (wpływ różnorodnych aktywności nauczyciela
w związku z realizacją zaplanowanych celów i zadań na podejmowanie
przez uczniów bieżącej samokontroli i samooceny);
• kontrolno-oceniające działania nauczyciela oraz samokontrolne i samoocenne działania uczniów (wpływ różnorodnych aktywności nauczyciela
Por.: W. Kojs, op. cit. [Działanie jako kategoria dydaktyczna], s. 44.
Ibidem, s. 54-55.
28
Ibidem, s. 30.

26

27
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•
•

w zakresie kontroli i oceny przez niego podjętej na podejmowanie
samokontroli i samooceny przez uczniów na płaszczyźnie „meta-”);
kontrolno-oceniające działania uczniów oraz realizacyjne działania nauczyciela (wpływ różnorodnych aktywności uczniów o charakterze kontrolnym
i oceniającym na podejmowanie działań realizacyjnych przez nauczyciela);
kontrolno-oceniające działania uczniów i kontrolno-oceniające działania
nauczyciela (wpływ różnorodnych aktywności uczniów o charakterze
kontrolnym i oceniającym na podejmowanie działań kontrolnych
i oceniających przez nauczyciela);
rzeczywiste działania samokontrolne i samoocenne oraz realizacyjne
działania nauczyciela (wpływ różnorodnych aktywności uczniów o charakterze samokontrolnym i samoocennym na podejmowanie przez
nauczyciela działań realizacyjnych);
samokontrolne i samoocenne działania uczniów i kontrolno-oceniajace działania nauczyciela (wpływ różnorodnych aktywności uczniów
o charakterze samokontrolnym i samoocennym na podejmowanie przez
nauczyciela działań kontrolnych i oceniających);
preparacyjne działania uczniów (przygotowanie się uczniów do podjęcia
działań realizacyjnych, samokontrolnych i samoocennych poprzez przygotowanie środków, warunków, zaplanowanie odpowiednich metod pracy);
realizacyjne działania uczniów (wykorzystanie wyników samokontroli
i samooceny podjętej przez uczniów w kolejnych fazach podmiotowego
uczenia się – odbieranie, przekształcanie, przechowywanie i przekazywanie informacji; podejmowanie samokształcenia).

Konkluzja
Działania samokontrolne i samoocenne, stanowiące specyficzny rodzaj
działań podmiotowych, mogą być kształcone począwszy od najmłodszych lat.
Istota tego kształcenia powinna być wsparta o trójfazową strukturę działania
edukacyjnego (preparacja, realizacja, kontrola i ocena). Tak zorganizowany również tok kształcenia na etapie edukacji wczesnoszkolnej, w czasie
którego uczniowie mogliby częściej pełnić role twórców i użytkowników
zadań edukacyjnych, byłby pożądany we współczesnej edukacji. Podejmując
wyróżnione role, uczniowie nabywają bogaty zasób wiedzy proceduralnej i deklaratywnej o sposobach uczenia się. Częściej podejmują uczenie
się aktywne, co z kolei jest związane z ich przyszłym samokształceniem.
Umiejętność dokonywania samokontroli i samooceny, która jest niezbędna
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w przypadku samodzielnie podejmowanych działań edukacyjnych, powinna
stanowić jeden z ważnych celów edukacji. Tym bardziej, że – jak czytamy
w „Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
r.[…]” o potrzebie kształtowania określonych kompetencji kluczowych,
w przypadku kompetencji uczenia się ważne jest nabycie umiejętności
organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie
czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Kompetencja
ta obejmuje świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie,
identyfikowanie dostępnych możliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód
w celu osiągnięcia powodzenia w uczeniu się. Kompetencja ta oznacza nabywanie,
przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, a także poszukiwanie
i korzystanie ze wskazówek. Umiejętność uczenia się pozwala osobom nabyć
umiejętność korzystania z wcześniejszych doświadczeń w uczeniu się i ogólnych
doświadczeń życiowych w celu wykorzystywania i stosowania wiedzy i umiejętności
w różnorodnych kontekstach – w domu, w pracy, a także w edukacji i szkoleniu.
Kluczowymi czynnikami w rozwinięciu tej kompetencji u danej osoby są motywacja i wiara we własne możliwości29.

I dalej –
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umiejętność uczenia się wymaga od osoby znajomości i rozumienia własnych
preferowanych strategii uczenia się, silnych i słabych stron własnych umiejętności
i kwalifikacji, a także zdolności poszukiwania możliwości kształcenia i szkolenia
się oraz dostępnej pomocy lub wsparcia30.

Dość licznie występujące w aktualnych programach edukacyjnych
dla klas I-III odniesienia do samooceny ujmują ją najczęściej w postaci
hasła zawierającego propozycję zastosowania określonego narzędzia samooceny wartościującego wynik podjętej aktywności. Ciągle jednak zbyt
mało jest takich programów, które akcentowałyby trójfazowy przebieg
podmiotowych działań uczniów, a więc także z uwzględnieniem udziału uczniów w projektowaniu i planowaniu zadań edukacyjnych. Tylko
wtedy, gdy projektują oni zadania edukacyjne jest możliwe podjęcie
przez nich działań samokontrolnych i samoocennych jako mechanizmu
regulującego przebieg podjętego uczenia się. Ich przedmiotem są wtedy
pozostałe elementy działania edukacyjnego, poza tym zwiększa się zakres podmiotowości uczniów. Z kolei występująca na koniec działania
edukacyjnego faza kontrolno-oceniająca może przybierać wartościową
dla uczniów postać działań samokontrolnych i samoocennych, podczas
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej z dnia 30.12.2006 r., L 394, s. 16.
30
Ibidem.
29
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której uczniowie oceniają nie tylko rezultaty, ale i pozostałe elementy
działania. Przewidują także następne działania.
Wyniki samokontroli i samooceny uczniów wpływają na działania
nauczyciela. Wsłuchuje się on w propozycje uczniów, podejmując z nimi
określone następne działania (korektę, kompensację, projektowanie). Potwierdzeniem wielkich możliwości dla edukacji w analizowanym zakresie
są koncepcje funkcjonujące w polskim systemie edukacji – freinetowska,
nauczania-uczenia się kompleksowego B. Dymary oraz przeżywająca renesans metoda projektu.
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Metody aktywizujące
w procesie nauczania –
uczenia się na I etapie
edukacyjnym
(opinie studentów pedagogiki)
Wstęp
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„Podstawowym zadaniem edukacji jest pomoc każdej jednostce
w rozwijaniu zdolności w stawaniu się całościowym bytem ludzkim, a nie
narzędziem dla ekonomii. Nabywaniu umiejętności i kompetencji musi
towarzyszyć kształtowanie charakteru, otwarcie kulturowe i przebudzenie
odpowiedzialności społecznej oraz rozumienie zmian i przystosowanie się do
nowej sytuacji i warunków” 1. Takie zadania postawione zostały przed edukacją ponad dekadę temu przez Komisję Europejską, nadal jednak zarzutem
kierowanym najczęściej pod adresem polskiej szkoły jest niewywiązywanie
się z tego zadania, co przejawia się słabym przygotowaniem młodych ludzi
do życia i pracy, do wyzwań i zagrożeń współczesnego świata2. Co powoduje,
że pomimo ciągłych reform i przemian, jakie zachodzą w naszym kraju, pod
względem długookresowego wzrostu gospodarczego nadal jesteśmy daleko
w tyle w stosunku do innych krajów byłego bloku komunistycznego (w 2008
roku długookresowy wzrost gospodarczy w stosunku do średniej UE w 1997
r. wynosił: dla Polski – ok. 4,3%, Estonii 20,9%, Łotwy – 17%, Litwy –
15,1%, Słowacji – 12,8%, Węgier – 9,1%, Słowenii – 8,8%, Czech – 6,2%)3?
Wiele przesłanek pozwala sądzić, że problem powolnego rozwoju naszego
Komisja Europejska, Nauczanie i uczenie się, Warszawa 1996, s. 26–27.
D. Szumna, Szkoła jako przestrzeń uczenia się, „Kwartalnik Edukacyjny” 2013, nr 2,
s. 28.
3
A. Zając, Stan i znaczenie kapitału ludzkiego oraz społecznego w cywilizacji wiedzy,
Rzeszów 2013, s. 70–71.
1
2
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kraju leży u podstaw systemu edukacji. Jak zauważa D. Szumna, szkoła:
• ma uczyć myślenia, a wymaga reprodukowania wiedzy,
• ma rozbudzać ciekawość poznawczą, a nadal królują w niej tradycyjne
(czyt. podające) metody pracy,
• ma stwarzać warunki do uczenia się i rozwoju, a trenuje do rozwiązywania testów,
• ma przygotować uczniów do funkcjonowania w demokratycznym
państwie, a preferuje podporządkowanie i konformizm4.
W efekcie już na etapie szkoły podstawowej 31% uczniów deklaruje,
że w szkole się nudzi, a aż 50% nie lubi chodzić do szkoły. Na dalszych
etapach edukacji odsetek ten niestety sukcesywnie wzrasta5. Ogromne jest
też zderzenie dzieci i młodzieży z rzeczywistością pozaszkolną. Jak pisze
J. Brezinka obecnie uczeń „ma do czynienia z wieloma możliwościami wyboru i z niepewnością orientacji, z małą kontrolą ze strony innych, wielką
odpowiedzialnością osobistą, z wieloma życiowymi szansami i jednocześnie
także z wieloma niebezpieczeństwami dla zdrowia psychicznego” 6. Dlatego
też, jak zauważa Z. Kwieciński, w sytuacji gwałtownych zmian i olbrzymiego
przyrostu wiedzy nauczyciele powinni dysponować metapedagogicznymi
kompetencjami do interpretacji, dekonstrukcji i mediacji pomiędzy złożonymi i często sprzecznymi sensami otoczenia kulturowego, społecznego
i politycznego7. Praca nauczyciela coraz częściej zaczyna przypominać
pracę menadżera, która „pełna jest niepewności i zmian (…), konieczności
podejmowania krytycznych decyzji w warunkach silnego napięcia i nawału pracy (a przy tym decyzji trafnych)” 8. Wszystko to może być źródłem
wewnętrznego zadowolenia, o ile nauczyciel posiądzie sztukę radzenia sobie
ze sobą pod potężną presją wiedzy i sytuacją, w której nie jest on już jej
monopolistą, stała się ona bowiem powszechnie dostępna9.
Z pomocą w przechodzeniu od pozycji monopolisty do demokratycznego traktowania uczniów mogą przyjść metody aktywizujące, innowacyjne
i nowe jedynie z powodu zbyt rzadkiego ich stosowania w szkołach. Już
D. Szumna, op. cit., s. 29.
Raport roczny programu Szkoła bez przemocy, Warszawa 2009, s. 81– 83.
6
J. Brezinka, Wychowywać dzisiaj, Kraków 2007, s. 27.
7
Z. Kwieciński, Wizje przyszłości a zmiany edukacji, [w:] Media a edukacja,
W. Strykowski (red.), Poznań 1998, s. 23.
8
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2001, s. 57–58.
9
J. Miąso, Radzenie sobie ze sobą jako podstawowy wymiar efektywnej pracy nauczyciela
(supervisor dla nauczyciela XXI wieku) [w:] Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli.
Spojrzenie międzykulturowe, S. Dylak, R. Pęczkowski, P. Denicolo (red.), Poznań–
Rzeszów 2006, s. 235–237.
4
5
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Janusz Korczak postulował inne podejście do procesu nauczania – uczenia
się i wychowania. Twierdził on, że dzieci są zaniedbywane, lekceważone
i krzywdzone przez dorosłych. Równocześnie dostrzegając i sygnalizując
kryzys tradycyjnych instytucji i form oddziaływania wychowawczego,
umiejętnie odkrywał przed pedagogiką nowe formy oddziaływania, jak np.
wykorzystanie środków masowego przekazu, gdyż był przekonany, że prasa
dziecięca, kino czy radio mogą odgrywać istotną rolę w wychowaniu dzieci10.
Można więc stwierdzić, że bliskie jego myśli były działania mające na celu
budowanie kapitału społecznego, a przede wszystkim proaktywności, tworzenia sieci kontaktów z dziećmi i pomiędzy nimi, budowanie wzajemnego
zaufania pomiędzy wychowankami.
Trudno nie zgodzić się z nim i dzisiaj, gdy żyjemy w okresie pluralizmu
aksjologicznego, wyrażającego się wielością ideałów i wartości, zróżnicowaniem przekonań, pełnych napięć i coraz częściej przejawiającej się patologii
społecznej11. Jak zauważył A. Zając przed politykami i pedagogami stoi zadanie wypracowania modelu edukacyjnego w Polsce, który – uwzględniając
wszystkie uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się – pozwoliłby
kształcić młode pokolenia na miarę wyzwań cywilizacji wiedzy12. Zanim
jednak do tego dojdzie na szczeblu centralnym, nauczyciele mogą wpływać
na proces kształcenia poprzez odpowiedni dobór treści i metod ich realizacji
w obrębie założeń podstawy programowej.
Świadome i celowe dobieranie różnych metod kształcenia do zakładanych celów edukacji, treści oraz rozwoju poznawczego i emocjonalnego
uczniów, daje możliwość uruchomienia procesów integracji zachodzących
w ich intelekcie, motywacji, systemie wartości i działania13. Jednak warunkiem koniecznym owego „świadomego i celowego dobierania różnych metod
kształcenia” jest ich operatywna znajomość, oparta na myśleniu dywergentnym, prowadzącym do innowacji. Wymaga to podejścia do metod nauczania
– uczenia się jako do swoistego kontinuum, wyznaczonego z jednej strony
przez metody podające a z drugiej przez metody aktywizująco-poszukujące14.
Metody te powinny się wzajemnie przenikać, a nauczyciel w myśl konstruktywistycznej koncepcji dydaktyki powinien wspierać uczniów w zdobywaniu
Ibidem.
A. Thier, A. Zając, Aretologia podstawą wychowania, [w:] Wartości w pedagogice. Teoria
i praktyka wartości w pedagogice, W. Furmanek (red.), Rzeszów 2011.
12
A. Zając, Modele edukacji i metody kształcenia w XXI wieku [w:] „Kwartalnik
Edukacyjny” 2013, nr 2, s. 26 – 27.
13
J. Piotrowski, Integracja procesów nauczania i wychowania [w:] Edukacja jutra, K.
Denek, M. Koszyc, M. Lewandowski (red.), Wrocław 2004, s. 167.
14
A. Zając, op. cit. (Modele edukacji…), s. 24–26.
10
11

59

Anna Wójcik, Sebastian Wójcik

narzędzi poznania i rozumienia świata oraz budowaniu zasobów własnej
wiedzy i umiejętności. Dzięki temu uczeń staje się aktywnym podmiotem
procesu uczenia się i stopniowo przejmuje całkowitą odpowiedzialność za
własne uczenie się15. Zdolność do uczenia się stanowi bowiem w cywilizacji
wiedzy podstawę sukcesu zawodowego jednostki.

Przedmiot i cel badań
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Znajomość metod aktywizujących proces nauczania i uczenia się oraz
wiedza na temat wpływu ich stosowania na efektywność tego procesu zbadana została wśród kandydatów na przyszłych nauczycieli klas I–III szkoły
podstawowej. Badania przeprowadzono w maju 2014 r. wśród studentów
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna16. Poza poznaniem stanu wiedzy
studentów w tym zakresie sprawdzono także czy wiedza ta przekłada się na
stosowanie owych metod w praktyce (podczas odbywanych praktyk studenckich) i jakie metody studenci stosowali najczęściej. Wysunięto w tym
obszarze szereg hipotez, które następnie zostały poddane weryfikacji. W toku
prowadzonych badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego,
jako technikę podstawową przyjęto technikę ankiety (ankieta pisemna,
audytoryjna).

Organizacja, przebieg badań i charakterystyka badanej
grupy
Badania przeprowadzone zostały w Rzeszowie. Na terenie miasta
zlokalizowanych jest sześć uczelni wyższych, na których studiuje łącznie
44 172 osoby17. Studia licencjackie i magisterskie z zakresu pedagogiki
przedszkolnej i wczesnoszkolnej znajdują się jednak jedynie w ofercie
edukacyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego, dlatego też badaniami objęto
jedynie studentów tej uczelni zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Na kierunku Pedagogika w roku akademickim 2013/2014
studiowało łącznie 2241 osób, z czego 771 osób to studenci specjalności
D. Szumna, op. cit., s. 32.
W badaniach udział wzięli studenci I i III roku studiów pierwszego stopnia oraz
studenci II roku studiów drugiego stopnia.
17
Liczba studentów na uczelniach wyższych [online], http://www.rzeszow.pl/miastorzeszow/dane-statystyczne/liczba-studentow-na-uczelniach-wyzszych [dostęp:
6 V 2014].
15
16
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pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia stacjonarne – 324 osoby,
studia niestacjonarne – 447 osób). Próba badawcza wyniosła 214 osób, czyli
28% ogółu studentów wyżej wymienionej specjalności. Dokładny podział
na studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz poszczególne
roczniki przedstawiono w tabeli 1. Wszyscy badani to kobiety, wynika to
głównie ze specyfiki kierunku, jak i specjalności, gdzie mężczyźni stanowią
znikomy odsetek.
Tabela 1. Struktura badanej grupy studentów specjalności PPiW.

Rok
studiów
Tryb
studiów
Liczebność
grupy

I SL
stacjonarne
N
%
44 21

III SL

niestacjonarne
N
%
31 14

stacjonarne
N
%
38 18

II SUM

niestacjonarne
N
%
26 12

stacjonarne
N
%
27 13

niestacjonarne
N
%
48 22

Źródło: Opracowanie własne.
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We wstępnej części ankiety studentów zapytano o podejmowanie aktywności zawodowej, przy czym aktywność tę podzielono na cztery obszary:
aktywność w zawodzie związanym z podjętym kierunkiem studiów, gdzie
wyróżniono pracę w przedszkolu, szkole lub innej instytucji, w której praca
obejmuje opiece nad dziećmi (np. żłobek), kategoria czwarta dotyczyła pracy
podejmowanej w zawodzie niezwiązanym z kierunkiem studiów. Pytanie
to posłużyło do analizy danych w kierunku związku podejmowanej pracy
w zawodzie związanym z kierunkiem studiów na wyższy poziom świadomości prawidłowości rządzących procesem nauczania – uczenia się dzieci
na I etapie edukacji. Dane dotyczące aktywności zawodowej badanych
studentek przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Aktywność zawodowa studentów w badanej grupie.

Rok studiów
Tryb studiów
Liczebność
grupy
Aktywni
zawodowo
Nieaktywni
zawodowo

I SL
stacjoniestanarne
cjonarne
N % N %

III SL
stacjoniestanarne
cjonarne
N % N %

II SUM
stacjoniestanarne
cjonarne
N % N %

5

2

26

12

10

5

13

6

9

4

37

17

39

18

5

2

28

13

13

6

18

8

11

5

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród osób pracujących aż 64% to osoby pracujące w zawodzie związanym z kierunkiem studiów, z czego 56% z nich pracuje w przedszkolu,
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13% w szkole podstawowej, 32% wykonuje pracę w innej instytucji, np.
żłobku. Osoby pracujące w zawodach niezwiązanych z kierunkiem studiów
stanowiły 36% osób aktywnych zawodowo.

Prezentacja wyników badań
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Głównym obszarem, jaki postanowiono zbadać był zakres metod stosowanych przez studentów podczas odbywania praktyk studenckich i dokonanie
porównania z metodami deklarowanymi przez nich jako obserwowane podczas
odbytych wcześniej obserwacji zajęć. Wyniki przeprowadzonych analiz przedstawiono na wykresie 1. Wynika z nich, że zakres tych metod tylko nieznacznie
różni się od siebie. Najczęściej obserwowanymi, jak i wykorzystywanymi metodami były: pogadanka, opis i opowiadanie, czyli typowe metody podające.
Cieszyć może jedynie fakt, że stosunkowo często pojawiały się w odpowiedziach
studentek również gry dydaktyczne, należące do grupy metod aktywizujących.
Ciekawe jednak staje się dopiero porównanie metod zaobserwowanych
w ramach obserwowanych zajęć z metodami uważanymi przez respondentów
za najskuteczniejsze (wykres 2.) oraz metod wykorzystywanych podczas
prowadzenia zajęć w ramach praktyk z metodami uważanymi za najskuteczniejsze (wykres 3).
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Wykres 1. Metody obserwowane a wykorzystywane przez badanych studentów podczas praktyk pedagogicznych.
Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 2. Metody obserwowane a najskuteczniejsze według badanej grupy studentek PPiW.
Źródło: opracowanie własne.
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Wyniki badań ujawniły, iż pomimo posiadania wiedzy na temat
efektywności poszczególnych metod i wskazania na wysoką efektywność
nauczania problemowego, gier dydaktycznych, dyskusji i dramy (łącznie
ok. 50% badanych), studenci deklarują, że najczęściej stosują metody takie jak: opowiadanie i opis (metody podające – najmniej efektywne), czyli
metody obserwowane podczas odbytych hospitacji zajęć.
Można zauważyć, że częstość stosowania poszczególnych rodzajów metod przez studentów w dużej mierze pokrywa się z częstością obserwowania
tych metod podczas zajęć. Jednak nie można stwierdzić czy ta różnica jest
istotna czy też nie na podstawie samego wykresu. W celu weryfikacji hipotezy, że częstość stosowania metod nie różni się od częstości ich obserwacji
na zajęciach zastosowano test na zgodność rozkładów. Obliczona p-wartość
wyniosła 0,37, co oznacza, że studenci powielają w swojej pracy te same
metody, które zaobserwowali w ramach obserwowanych zajęć. W ten sam
sposób zbadano czy studenci uważają za skuteczne te same metody, które
obserwują podczas praktyk. Odmienność rozkładów można wnioskować
z wykresu 2. Na poziomie istotności poniżej 0,001 test zgodności rozkładów
wskazał, że studenci za skuteczne wskazują inne metody niż te, które obserwują na zajęciach. Wynik tego testu sugeruje, że studenci powinni stosować
inne metody niż te, które obserwują, bowiem inne uznają za skuteczne.
Co zaskakujące, rozkład metod uznanych za skuteczne jest istotnie różny
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(p-wartość poniżej 0,001) od rozkładu metod stosowanych w praktyce przez
studentów. Oznacza to, iż studenci, wiedząc, które metody są skuteczne,
i tak stosują w praktyce inne metody, czyli te, które są w danej chwili powszechnie stosowane.
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Wykres 3. Metody wykorzystywane a najskuteczniejsze według badanej grupy studentek PPiW.
Źródło: opracowanie własne

Dodatkowo warto zauważyć, że aż 99% respondentów zadeklarowało,
że zgadza się ze stwierdzeniem, iż zastosowanie metod aktywizujących proces
nauczania-uczenia się podnosi jego efektywność. Dlaczego więc pomimo tej
wiedzy, na I etapie edukacji królują metody podające? Może to mieć źródło w przekonaniach studentów, gdyż połowa badanych uważa, że głównie konieczność
realizacji podstawy programowej powstrzymuje nauczycieli przed stosowaniem
metod aktywizujących. Nadal panuje więc przekonanie, że wiedza przekazana to
wiedza przyswojona. Wśród pozostałych przyczyn badani w równych proporcjach
wskazali strach przed brakiem dyscypliny w klasie, brak wiedzy na temat metod
aktywizujących oraz konieczność przygotowania uczniów do rozwiązywania testów.
Jednak naszym zdaniem jedynie brak wiedzy na temat metod aktywizujących jest
powodem obiektywnym, który ma prawo powstrzymywać przed ich stosowaniem
(a wiedzę na temat metod aktywizujących studenci posiadają).
Źródłem tego przekonania jest znajomość piramidy zapamiętywania,
która bardzo jasno pokazuje jakie metody są efektywne, a jakie pozwalają
na zapamiętanie jedynie 10% wiadomości. Dlatego też w grupie badanych
studentów sprawdzono znajomość tej piramidy.
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Metody aktywizujące, skupiając się na osobistym zaangażowaniu ucznia
w proces kształcenia, pozwalają na zapamiętanie blisko 90% materiału. Na
przeciwnym krańcu są metody podające, np. opis, który zapamiętywany
jest w ok. 10%. Wiedza badanych na temat skuteczności poszczególnych
form aktywności ucznia podczas procesu nauczania-uczenia się została
zweryfikowana poprzez sprawdzenie poprawności wypełnienia piramidy
zapamiętywania. Stworzono miernik W, który spełniał dwie postulowane
własności: przyjmował wartość jeden, gdy respondent odpowiedział idealnie
zgodnie z stożkiem Dale’a a wartość zero wtedy i tylko wtedy, gdy respondent
ułożył odpowiedzi dokładnie w odwrotnej kolejności. Formom aktywności
zostały przypisane wartości 1, 2,…,6. Przez (x1, x2,…, x6) oznaczmy kolejne
odpowiedzi respondenta. Niech d oznacza odległość euklidesową między
wektorem odpowiedzi respondenta (x1, x2,…, x6) a wektorem prawidłowych
odpowiedzi (1,2,…,6) (pierwiastek z sumy kwadratów różnic między kolejnymi współrzędnymi wektorów). Odległość d przyjmuje wartości między
zero a pierwiastek z 70. Stąd podzielenie d przez tę liczbę i obliczenie dopełnienia do jedynki daje nam wskaźnik o zakładanych własnościach. Poniżej
przedstawiono histogram miernika wiedzy.
Świadomość konsekwencji stożka Dale’a ma kluczowe znaczenie przy
doborze metod nauczania-uczenia się. Z tego powodu warto znać uwarunkowania poziomu wiedzy studentów, aby – będąc decydentem – móc tę wiedzę
odpowiednio kreować. Do wspomnianych uwarunkowań można zaliczyć tryb
studiów, etap procesu kształcenia, fakt pracy w zawodzie zgodnym z kierunkiem
studiów.

Wykres 4. Histogram miernika wiedzy.
Źródło: opracowanie własne.

Interesujący jest związek między faktem podejmowania aktywności
zawodowej, w szczególności zgodnie z kierunkiem studiów, a poziomem
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wiedzy. Wydaje się, że osoby mające doświadczenie zawodowe są bardziej
świadome efektywności metod podających i aktywizujących. Przeciętna
wartość wskaźnika W w grupie osób niepracujących wyniosła 0,69 a pracujących 0,72. Wynik testu dla dwóch średnich nie był istotny statycznie,
gdyż p-wartość wyniosła 0,53. W grupie pracujących w przedszkolu, szkole
i innym miejscu związanym z kierunkiem studiów średnia wartość W wyniosła odpowiednio 0,70, 0,71 i 0,74. Statystyka testowa t była niższa od
wartości krytycznej dla każdej pary wartości miernika wiedzy, a p-wartość
wynosiła co najmniej 0,52 w każdym przypadku, co wskazuje na brak
istotnych statystycznie różnic między średnimi.
Studia niestacjonarne z uwagi na swoją specyfikę, czyli realizację planu studiów w ramach zjazdów weekendowych, zakładają mniejszą liczbę
zajęć niż na studiach stacjonarnych przy jednoczesnym założeniu większej
samodzielnej aktywności studenta w zdobywaniu wiedzy. Powstaje pytanie,
czy zmniejszona liczba godzin nie wpływa negatywnie na poziom wiedzy
studentów studiów niestacjonarnych. Obliczono średnią wartość miernika
wiedzy dla studentek studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
– wyniosła ona odpowiednio 0,72 oraz 0,69. Wielkości te nie sugerują istotnej różnicy, co potwierdzono, sprawdzając zależność cech: poziom wiedzy
a tryb studiów. Na poziomie istotności p=0,35 cechy te nie są zależne. Bardzo
słabą zależność potwierdza również wskaźnik V Cramera wynoszący 0,14.
Wynik ten oznacza brak podstaw do stwierdzenia, że niestacjonarny tryb
studiów ewidentnie obniża poziom wykształcenia studentów ze względu
na mniejszą liczbę zajęć.
Najistotniejszą jest zależność między etapem kształcenia a poziomem
wiedzy, który powinien wzrastać wraz z kolejnym ukończonym rokiem
studiów. Ze względu na niewielką liczbę wyników miernika wiedzy bliskich
zeru pogrupowano je w przedziały [0;0,55), [0,55;0,7), [0,7;0,8), [0,8;0,9)
oraz [0,9;1]. Okazuje się, że wynik testu na zależność cech był istotny na
poziomie 0,02. Dodatni znak współczynnika korelacji rang Spearmana dla
tych cech wskazuje, że poziom wiedzy wzrastał przeciętnie wraz z kolejnym
ukończonym rokiem studiów. Istotnie, średnia wartość wskaźnika wiedzy
dla kolejnych według etapu kształcenia roczników wyniosła odpowiednio
0,63, 0,77 i 0,72. Różnica w poziomie wiedzy między pierwszym rokiem
studiów a kolejnymi była istotna na poziomie odpowiednio 0,002 i 0,047.
Wskazuje to na fakt, iż w toku studiów zauważalna jest zmiana świadomości studentów na temat skuteczności metod aktywizujących i podających.
Różnica między ostatnim rokiem studiów licencjackich i magisterskich nie
jest wyraźna, ponieważ p-wartość wyniosła 0,19.
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Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie kilku podstawowych wniosków, odnoszą się co prawda do wąskiej grupy respondentów, ale
jednocześnie stanowią źródło wielu cennych informacji na temat wiedzy,
umiejętności i kompetencji studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Uniwersytetu Rzeszowskiego w obszarze stosowania metod
aktywizujących w procesie nauczania i uczenia się:
Dostrzeżono istotną zależność pomiędzy metodami stosowanymi przez
studentów a metodami obserwowanymi przez nich w ramach organizowanych w toku studiów praktyk studenckich. Studenci wykorzystują o wiele
częściej te metody, które wcześniej zaobserwowali niż te, które uważają za
efektywne.
Wielu studentów nie ma świadomości, jak istotne jest stosowanie
metod aktywizujących pomimo tego, iż w znacznej większości zauważają
ich wpływ na podniesienie efektywności procesu nauczania i uczenia się.
Nie traktują jednak tych metod jako podstawowych, uznają je bardziej za
„formę pracy dodatkowej, usprawniającej proces uczenia się”. Możliwe, że
ten stosunek mógłby ulec zmianie, gdyby w trakcie zajęć ćwiczeniowych
wprowadzić więcej metod aktywizujących pracę studentów.
Wagę zagadnienia potwierdza również fakt, iż w literaturze przedmiotu
można znaleźć już wyniki badań korespondujących z powyższymi. B. Kwiatkowska-Kowal zbadała rodzaj metod wykorzystywanych przez nauczycieli
akademickich w kształceniu pedagogicznym studentów. Badaniu poddani
zostali nauczyciele z Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego, Szczecińskiego, UMCS w Lublinie oraz im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wykazano, że najczęściej wykorzystywanymi metodami były: dyskusja,
rozwiązywanie problemów pedagogicznych, gry dydaktyczne, wykład problemowy, zajęcia praktyczne oraz analiza tekstów naukowych18.
Podobne wyniki badań uzyskała D. Topa, która przebadała społeczność
akademicką WSP w Krakowie. Badani studenci zauważyli, że metodami
dominującymi w procesie kształcenia są metody podające, związane z odtwarzaniem przeczytanej literatury, pracą z tekstem i wykładem prowadzącego ćwiczenia. Z metod aktywizujących sporadycznie wykorzystywano
natomiast analizę przypadków, inscenizację i „burzę mózgów”19. Ciekawe
B. Kwiatkowska-Kowal, Stan pedagogicznego kształcenia w uniwersytetach – próba diagnozy [w:]
Teoria i praktyka pedagogicznego kształcenia nauczycieli, M. Ochmański (red.), Lublin 1991.
19
D. Topa, Efektywność gier dydaktycznych w procesie pedagogicznego kształcenia studentów,
Kraków 1993.
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wyniki autorka uzyskała także w wyniku przeprowadzonego przez siebie
eksperymentu, w którym grupom eksperymentalnym zaproponowała gry
dydaktyczne jako metodę pracy; w grupach kontrolnych te same treści
realizowała przy pomocy tradycyjnych metod podających. Wyniki badań
wykazały, że w grupach eksperymentalnych uzyskano wyższe wyniki w dziedzinie kształtowania wiedzy, a efekty kształcenia były trwalsze w stosunku do
grup kontrolnych. Studenci biorący udział w eksperymencie zwrócili także
uwagę na ich osobisty wzrost aktywności, który przejawiał się częstszym
zadawaniem pytań dotyczących tematu, czytaniem zalecanej i dodatkowej
literatury oraz emocjonalnym zaangażowaniem w toku zajęć20.
Również w WSP w Rzeszowie, uczelni z której utworzono później Uniwersytet Rzeszowski, prowadzone były badania sprawdzające efektywność
kształcenia umiejętności metodycznych przyszłych nauczycieli przy wykorzystaniu mikronauczania. Przeprowadzili je: Antoni Zając, Marta Wrońska
i Grażyna Dąbczyk. Badania te przyjęły również formę eksperymentu, który
dowiódł, że zastosowanie mikronauczania na zajęciach z metodyki nauczania
języka polskiego przyczynia się znacznie do wzrostu efektywności kształcenia umiejętności metodycznych studentów w porównaniu do nauczania
tradycyjnego. Również względny ubytek wiedzy na przestrzeni czterech
tygodni, jakie upłynęły między badaniami końcowymi, a dystansowymi,
był niższy w grupach eksperymentalnych. Autorzy tłumaczą to: „większym
powiązaniem teorii z praktyką, wynikającym z istoty mikronauczania, stworzeniem praktycznych możliwości doskonalenia umiejętności metodycznych,
wzrostem aktywności i zaangażowania studentów w toku zajęć oraz możliwością natychmiastowej poprawy i eliminowania błędów popełnianych
przez studentów popełnianych w trakcie mikrolekcji”21.
Dlaczego pobudzanie aktywności studentów jest tak istotne? Proces
kształcenia zakłada nie tylko wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, ale również kształtowanie postaw i wartości istotnych w dalszym życiu.
Kształtowanie owych postaw odbywa się natomiast najefektywniej poprzez
przykład osobisty. Dlatego też nieaktywny nauczyciel nie jest w stanie
obudzić w uczniach ciekawości świata i aktywności zmierzającej do świadomego kształtowania go. Warto zwrócić uwagę na metody stosowane w toku
studiów, mając świadomość, iż to właśnie z tymi metodami, które studenci
20
21
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zaobserwowali, pójdą w dalszą drogę zawodową i w pierwszej kolejności stosować będą te techniki, które udało im się wcześniej wykorzystać w praktyce
podczas zajęć na studiach i praktyk studenckich. Nawet najlepiej przeprowadzony wykład wprowadzający różne rodzaje metod aktywizujących nie jest
bowiem w stanie, zgodnie z piramidą zapamiętywania, dać studentom tyle,
co dobrze zorganizowane i przemyślane zajęcia warsztatowe z tego zakresu.
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Edukacja terapeutyczna
z wykorzystaniem sztuk
plastycznych dzieci
odrzuconych rówieśniczo
Kiedy coś przychodzi na czas – jest to edukacja;
gdy za późno – to terapia
Roberto Assagioli
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Światem rządzą dziś gwałtowne zmiany. Dotyczą one wszystkich sfer
życia człowieka i mają swe niedobre skutki. Po pierwsze – zaostrzają przeciwieństwa między pokoleniami, po drugie zaś – zmieniają życie samej
jednostki, stawiając jej wciąż nowe wymagania w różnych obszarach egzystencji, w tym m.in. w zakresie edukacji, pracy, postawy wobec świata, wobec
wartości. W ten sposób pojawiają się i lawinowo mnożą nowe, niespotykane
dotychczas problemy pedagogiczne. Coraz częstszym powodem interwencji wychowawczych w szkole i w domu są trudne sytuacje wychowawcze.
Podejmowane wówczas środki okazują się niejednokrotnie nieskuteczne.
Zbigniew Zaborowski definiuje „sytuacje trudne wychowawczo jako formy
zachowania uczniów, które pozostają w sprzeczności z założeniami wychowawczymi i występują w mniej lub bardziej świadomie zorganizowanym
procesie wychowawczym”1. Należy dodać, iż o trudnościach wychowawczych
mówimy wtedy, gdy określone formy zachowania uczniów utrzymują się
przez czas dłuższy i gdy pozostają one w wyraźnej rozbieżności z założeniami pedagogicznymi, mocno dezorganizując lub hamując oddziaływanie
wychowawcze. Określenie to eliminuje wszelkie drobne i przejściowe
wykroczenia ucznia. Andrzej Lewicki twierdzi, że trudności wychowawcze
obejmują tylko zachowania się dzieci niezgodne z przyjętymi normami życia
1
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społecznego, a jednocześnie uporczywe i niepoddające się zwykłym zabiegom
wychowawczym2. Uogólniając, można przyjąć, że trudności wychowawcze
są zawsze związane z rzeczywistością społeczną. Najczęściej są następstwem
nieprawidłowych oddziaływań wychowawczych. Oznaczają zachowania
niezgodne z przyjętymi normami a ich źródłem jest niekorzystny wpływ
środowiska wychowawczego.
Do trudności wychowawczych możemy z całą pewnością zaliczyć odrzucenie rówieśnicze. Jest ono definiowane jako stresujące doświadczenie
życiowe dziecka, mające wpływ na jego rozwój. Porównywane jest ono do
mechanizmów zmagania się ze stresem występującym w innych sytuacjach
stresogennych, takich jak: utrata rodzica, gwałt, fizyczne znęcanie się,
wiktymizacja przez grupę. Należy dodać, że odrzucenie rówieśnicze jako
stresor wpływa na jednostkę pod kątem jej pierwotnych dyspozycji. Osoby,
które wykazują wstępne przejawy agresji, będą reagowały na odrzucenie
przez nasilenie zachowań agresywnych3. H. Rudolph Schaffer uważa, iż
odrzucenie przez rówieśników należy traktować jako sygnał ostrzegający
przed możliwym nieprzystosowaniem w przyszłości4. Przyczyną odrzucenia
rówieśniczego mogą być zaburzenia zachowania. Owo pojęcie posiada bardzo
szeroki zakres znaczeniowy. Swoim zasięgiem obejmuje wszelkiego rodzaju
trudności w zachowaniu, występujące u dzieci.
Zaburzenia w zachowaniu według Jana Konopnickiego są odchyleniem
od normy w zachowaniu się dziecka, przy czym przez normę rozumie tutaj
zasady moralne, obyczaje i zwyczaje przyjęte w danym środowisku. Już samo
użycie pojęcia „zaburzenia” świadczy o tym, iż w psychice dziecka musiały
nastąpić pewne przemiany. Natomiast sama przyczyna owych zaburzeń może
tkwić zarówno w środowisku, w którym jednostka przebywa, jak i w samej
jednostce. Należy mieć na uwadze to, dlaczego dziecko reaguje w sposób
nieprawidłowy w stosunku do obowiązujących norm5? Niedostosowanie
społeczne dziecka wywołuje nie tylko negatywne skutki wobec innych ludzi,
lecz także przynosi wiele niekorzystnych następstw jemu samemu. Można
powiedzieć, że dziecko, łamiąc normy społeczne, wyrządza krzywdę sobie.
Biorąc pod uwagę rozumienie pojęcia zaburzenia, prezentowane przez Irenę Obuchowską, można rzec, że utrzymujące się odrzucenie dziecka przez
A. Lewicki, Jak powstają trudności wychowawcze, Wiedza Powszechna, Warszawa
1987.

K. Dodge, V. Lansford, J. Salzer-Burks, G. Bates, Pettit, R. Fontaine, J. Price, Peer
Rejection and Social Information- processing Factors in the Development of Aggressive
Behavior Problems in Children, „Child Development” 2003.
4
H.R Schaffer, Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość, Kraków 2006.
5
J. Konopnicki, Nieprzystosowanie społeczne, Warszawa 1971.
3
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rówieśników jest symptomem zaburzeń w rozwoju, gdyż łączy się z jego
psychicznym cierpieniem i niejednokrotnie okazuje się manifestacją niewypełniania zadań rozwojowych przypisanych do danego okresu rozwojowego.
Dzieci te bywają też często sprawcami cierpienia innych ludzi6.

Edukacja terapeutyczna dzieci odrzuconych rówieśniczo

z warsztatu badawczego · innowacje

Ważnym elementem pracy z dzieckiem odrzuconym jest proces diagnozy i terapii zjawiska odrzucenia rówieśniczego. Istotną rolę w tym procesie
pełni nauczyciel, gdyż jest osobą znaczącą w życiu dziecka. Wywiera trwały
i istotny wpływ na rozwój jego psychiki. Wpływ ten zależy od wielu czynników: od tego, czy osoba nauczyciela ma dla ucznia wartość nagradzającą,
czy uczeń darzy go sympatią (lub odwrotnie), czy zależy mu na opinii,
radzie, aprobacie, czy ceni jego kompetencje merytoryczne7? W przypadku
odrzucenia rówieśniczego bardzo ważna jest diagnoza. Nauczyciel zatem
winien pełnić rolę nie tylko terapeuty, ale również diagnosty sytuacji klasowej. Powinien stworzyć warunki, w których rozwój najlepszych właściwości
osoby dokonuje się automatycznie. Powinien więc być przyjazny, troskliwy,
rozumiejący, ale sam nie powinien ani oceniać, ani interpretować. „Sytuacja
partnerowania musi dać uczniowi możność samodzielnego dokonywania
ocen: terapeuta zapewnia mu atmosferę zrozumienia i stara się podtrzymywać
proces wypowiadania się i poznawania samego siebie”8. Diagnozowanie,
zbieranie informacji na temat dziecka, umożliwia każdorazowo podjęcie
profesjonalnego wspierającego działania wobec dziecka9.
Uczniowie, którzy wykazują symptomy odrzucenia rówieśniczego,
wymagają swoistego dla nich zaspokojenia specjalnych potrzeb edukacyjnych. Znaczy to, że proces edukacyjny winien ulec modyfikacji. U podstaw
wszelkich koncepcji rozwoju oświaty znajdują się ważne elementy zarówno
wychowawcze, jak i terapeutyczne. Wyrażają się one w preferowanych
działaniach edukacyjnych. Uzasadnieniem optymalnego oddziaływania
na jednostkę jest pośrednio lub bezpośrednio określenie systemu wartości.
Efektywność szkolnej edukacji w dużej mierze zależy od udziału ucznia
w procesie wychowawczo- terapeutycznym. Ścieżka terapeutyczna ma
I. Obuchowska, Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - wybrane zagadnienia, [w:]
Psychologia kliniczna, t. 2, H. Sęk (red.), Warszawa 2008, s. 25-46.
7
S. Górski, Psychoterapia w wychowaniu, Warszawa 1984.
8
S. Kratochvil, Psychoterapia. Kierunki – metody – badania, Warszawa 1984.
6

9
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[w:] Psychoterapia, L. Grzesiuk (red.), Warszawa 2000, s. 109-137.
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w takim przypadku kluczowe właściwości. Pod jej wpływem cały proces
edukacji nabiera cech terapeutycznych i uwzględnia leczniczo- pedagogiczne
podejście do występujących problemów ucznia.
Edukację terapeutyczną trudno zdefiniować przy pomocy jednego
określenia. Zgodnie z definicją WHO edukacja terapeutyczna jest procesem ciągłym, stanowiącym integralną część leczenia, której podmiotem jest
chory10. Jej podstawą jest aktywne uczestnictwo pacjenta w procesie leczenia
oraz konieczność planowania i wdrażania programów edukacyjnych, w których specyficzne cele kształcenia i zadania edukacyjne będą kierowane do:
chorego dziecka, rodziców i opiekunów, pozostałych członków rodziny11.
Współczesna edukacja terapeutyczna jest „celowym działaniem mającym na
celu podnoszenie kompetencji pacjentów i ich rodzin w walce z chorobą
i zagrożeniami zdrowia, gdzie główny nacisk kładziony jest na działania
praktyczne”12. To ściśle określony system zintegrowanych i zaplanowanych
w czasie, dostosowanych do potrzeb ucznia działań naprawczych. Edukacja
terapeutyczna adresowana jest do uczniów, którzy wykazują zaburzenia
w funkcjonowaniu społecznym, ale również tych osób, które wykazują
opóźnienia rozwojowe i wynikające z nich niepowodzenia szkolne. Głównym
celem edukacji terapeutycznej staje się kształtowanie takich cech osobowości
i charakteru, aby uczeń mógł osiągnąć optymalny dla siebie rozwój13.
W edukacji terapeutycznej ważnym elementem jest wprowadzenie
elementów psychoterapii dziecięcej na grunt szkolny. Coraz powszechniej
spotykamy się z opinią dotyczącą konieczności stosowania zabiegów psychoterapeutycznych na gruncie szkolnym. Ogół tych zjawisk dowodzi zbliżania
się interesów pedagogiki i psychoterapii, ich coraz większej współzależności.
Procesowi temu służy duża zbieżność celów obu tych nauk, podobieństwo
wielu form oddziaływań i ich poruszanie się w obszarze szeroko rozumianego
humanizmu. Sprzyja temu również odwoływanie się obu nauk do badań
empirycznych, dążenie do poszukiwania coraz doskonalszych metod i narzędzi diagnostyczno-terapeutycznych, odwoływanie się do doświadczenia
indywidualnego, wnikliwego analizowania jednostkowego przypadku. Nie
należy przez to rozumieć, iż pedagogika i psychoterapia niczym się nie różnią,
Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diebetes Mellitus,
„Diabetes Care” 1998; 21(Suppl. 2): B1-B167.
11
K. Lange, H. Sassmann, W. von Schütz et al, Prerequisites for age-appropriate education
in type 1 diabetes: a model programm for pediatric diabetes education in Germany,
„Pediatric Diabetes” 2007, 8 (Suppl. 6), 63-71.
12
I. Uchmanowicz, K. Kubera-Jaroszewicz, Edukacja diabetologiczna. Standard opieki
pielęgnacyjnej chorego na cukrzycę, Wrocław 2012, s. 12.
13
J. Jastrząb, Edukacja terapeutyczna, Wrocław 2002.
10
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gdyż takie różnice są i dotyczą np. stosowanych procedur i terminologii;
odmienne są też ich cele etapowe i sposoby rozumienia podmiotowości
ucznia. Właśnie w tej odmienności tkwi siła zacieśniania się związku między
wychowaniem a psychoterapią.
W „podejściu skoncentrowanym na osobie” Carla Rogersa psychoterapia i wychowanie mają ze sobą wiele wspólnego. Nauczanie nastawione na
ucznia Rogersa wywodzi się z jego niedyrektywnego sposobu prowadzenia
psychoterapii, czyli „takiego sposobu bycia z drugą osobą, który sprzyja
zdrowym zmianom i ułatwia rozwój”. Założeniem tej terapii jest przekonanie o ogromnych możliwościach tkwiących w każdym człowieku, o jego
zdolnościach do poznawania i rozumienia samego siebie oraz pozytywnych
zmian rozwojowych14. Dotychczasowe doświadczenia wykorzystywania
psychoterapii w pedagogice sugerują, że każdy z jej nurtów ma coś wartościowego do przeniesienia na grunt szkoły. Psychoterapeuci stoją na stanowisku
konieczności posługiwania się różnymi procedurami i technikami psychoterapii, gdyż ograniczanie się tylko do jednej z nich znacznie spowalnia sam
proces „zdrowienia” pacjenta.
Innym terminem oddającym istotę tego trendu jest tzw. psychosynteza, której założenia zdają się być bliskie pedagogice. Psychosynteza jest
bowiem metodą psychologicznego rozwoju i samorealizacji i może być
stosowana zarówno w terapii, jak i w integralnej edukacji, łączącej nauczanie z pobudzaniem sfery wyobraźni i ekspresji twórczej. Kładzie nacisk na
rozwój funkcji, które w tradycyjnym modelu kształcenia są traktowane
drugoplanowo: myślenia abstrakcyjnego, intuicji i woli. Dbając o wszystkie sfery osobowości ucznia w jego rozwoju: psychikę, uczucia, cielesność,
kreatywność i umiejętność podejmowania trafnych decyzji, psychosynteza
wspiera zarówno zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Z kolei wychowanie
kreatywne utożsamia się z jednej strony z kształtowaniem osobowości ucznia,
a z drugiej – terapią zaburzeń wynikających z ujemnych doświadczeń.
Zabiegi psychoterapeutyczne mają na celu zarówno zwiększenie wiary we
własny rozwój i umiejętności aktywizowania nieuświadamianych wcześniej
możliwości, jak również korekcję błędów popełnionych w procesie nauczania
i wychowania. Najważniejsze jest jednak takie oddziaływanie psychoterapeutyczne, które potrafi przekonać uczniów, że nie są „gotowymi istotami
o stałych rysach, lecz są potencjalnością, zmienną konstelacją”, nadającą
ich rozwojowi płynność i otwartość, zdolność przełamywania sztywności
14
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C.R Rogers, The process of the basic encounter group, [w:] Challenges of humantistic
psychology, F.T Bugental (red.), New York 1967.
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i schematów, równowagi zdobytej przez stabilność zachowania15. Dzieci
wykazujące symptomy odrzucenia rówieśniczego charakteryzują się bardzo
słabą świadomością własnych możliwości a ich obraz siebie jest niejednokrotnie negatywny. Praca z dziećmi wykazującymi symptomy odrzucenia
rówieśniczego jest ciężka i żmudna. Niejednokrotnie podjęte interwencje
terapeutyczne napotykają duży opór ze strony dziecka.

Terapeutyczne walory sztuki dzieci odrzuconych
rówieśniczo

15
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Zajęcia z plastykoterapii, prowadzone na gruncie szkolnym, mogą stanowić doskonałą metodę pracy z dziećmi odrzuconymi rówieśniczo. Dzieci
znają środowisko szkolne i czują się w nim bezpiecznie, co sprzyja procesowi zdrowienia. Obok innych metod i technik stymulujących rozwój (np.
spontanicznej zabawy) twórczość plastyczna jest najczęściej podejmowaną
formą aktywności. Z jednej strony wpływa na rozwój funkcji poznawczych
a z drugiej na rozwój emocjonalno-społeczny, koryguje przy tym pojawiające
się dysfunkcje wynikające z nieprawidłowego oddziaływania środowiska
społecznego (rodziny, grupy rówieśniczej, przedszkola, a później szkoły). Kazimierz Dąbrowski zwraca uwagę, że „twórczość plastyczna dostarcza okazji
do kontrolowanego wyładowania w procesie działania artystycznego emocji,
napięć i niepokojów stanowiących zagrożenie dla równowagi wewnętrznej,
rozładowuje lub osłabia konflikty wewnętrzne, a także dzięki specyficznym
właściwościom swej treści i formy dysponuje możliwością równoczesnego
symultanicznego oddziaływania na wszystkie sfery życia psychicznego; na
zmysły, wyobraźnię, uczucia i nastroje oraz intelekt. Może ona dzięki temu
aktywizować jednocześnie wszystkie władze psychiczne człowieka i harmonizować życie wewnętrzne”16.
W terapii przez sztukę działania terapeutyczne polegają na odbiorze
i konstruowaniu stworzonych dzieł przez innych ludzi albo na samodzielnym wytwarzaniu obiektów sztuki, ale bez świadomości i celu tworzenia
wartości estetycznych. Grażyna E. Kwiatkowska podkreśla: „zgodnie z psychoanalityczną teorią sztuki tworzenie artystyczne opiera się na sublimacji.
Jest to proces, w którym następuje zamiana celu i przedmiotu instynktu na
bardziej akceptowany społecznie proces – powszechnie występujący, choć
nie w jednakowym stopniu rozwinięty u każdej jednostki. Jest on mechaniW. Sikorski, Rysunek jako pozawerbalna technika diagnostyczno-terapeutyczna.
„Gestalt” 1999, nr 6, s. 3-9.

K. Dąbrowski, Zdrowie psychiczne, Warszawa 1979, s. 40.
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zmem, który zamyka drogę do nerwicy a otwiera drogę do twórczości, jest
procesem odwrotnym do tłumienia i wyparcia. Przy takim założeniu wydaje
się zasadne wprowadzenie działań twórczych jako metody terapeutycznej
do kompleksowego programu oddziaływań korekcyjnych”17.
Praca plastyczna jest „obrazem” osobowości dziecka. Rysowanie w swym
najbardziej podstawowym wymiarze nie wymaga żadnych dodatkowych
przygotowań ani gruntowania płótna, ani trawienia płyty, budowania
szkieletu czy robienia formy – nic z wielorakich zabiegów potrzebnych
do realizacji obrazu, rzeźby czy grafiki. Dzięki prostocie techniki między
koncepcją rysującego a materializacją jego wizji nie ma żadnych etapów
pośrednich. Trzymająca narzędzie ręka może reagować wprost na każde
drgnienie emocji, zmianę nastroju, bieg myśli. Ścisły związek czynności
rysowania z mechanizmami biologicznymi sprawia, że ma ona charakter
na wskroś osobisty a każdy rysunek jest pracą unikalną, powstającą tylko
w jednym egzemplarzu, trudno bowiem niezmiennie odtworzyć w pełni
identyczną odręczną kompozycję. Anthony Sttor twierdzi, iż „twórczość
jest zdolnością wnoszenia czegoś nowego do ludzkiej egzystencji”18. Owa
zdolność stanowi podstawę procesu terapeutycznego, gdyż wykorzystuję
możliwości terapeutyczne zawarte w aktywności twórczej człowieka. Aby
mogło dojść do aktu twórczego, dzieci muszą czuć, że pracują w atmosferze
bezgranicznej akceptacji, nienarażone na formalną ocenę19. W trakcie terapii
z wykorzystaniem sztuk plastycznych realizowane są dwa podstawowe cele:
cel pośredni, czyli ekspresja uczuć, odreagowanie wzmożonego napięcia psychofizycznego i cel finalny, którego istotą są korzystne zmiany w zachowaniu
i postawie wobec innych, i siebie samego20. Terapia z wykorzystaniem sztuk
plastycznych wywiera różny wpływ na podmiot, dlatego należy ją włączyć
do działań wychowawczych. Twórczość własna prowadzi do pogłębionego
rozwoju osobistego. Urszula Szuścik podkreśla, że edukacja artystyczna
nie tylko rozwija wiedzę i umiejętności, ale kształtuje osobowość ucznia21.
Podstawowymi środkami wyrazu w plastyce są: barwa, forma, linia, faktura. Tworzą one walory, odcienie, kontrasty, perspektywy, które składają
G.E. Kwiatkowska, Arteterapia, Lublin 1991.
W. Szulc, Nauczanie sztuki i arteterapii, [w:] Edukacja kulturalna i aktywność
artystyczna, D. Jankowski (red.) Poznań 1996, s. 176.
19
B. Oelszlaeger, Dziecko jako twórca w koncepcji Celestyna Freineta, [w:] Dziecko
w świecie sztuki, B. Dymara (red.) Kraków 2010, s. 113.
20
R. Popek, Psychoterapeutyczna funkcja dziecięcej ekspresji artystycznej, [w:] Twórczość
17
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się na artystyczną całość, czyli kompozycję. Wymienione środki, tworząc
materialną formę dzieła, stają się jednocześnie nośnikami zakodowanego
w nich przekazu. Cele terapii przez plastykę oscylują wokół modyfikującego
wpływu sztuki na zaburzone obszary osobowości, co pozwala na zaliczenie
jej do działań o charakterze psychoterapeutycznym (w węższym znaczeniu
psychoterapii, jako celowego oddziaływania na zaburzenia przy zastosowaniu
środków psychologicznych).
Istotą działań terapii sztuką jest pobudzanie określonych procesów psychicznych: poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych, ukierunkowanych na zmiany w poszczególnych strukturach osobowości. Projektowane na
jej gruncie oddziaływania są ukierunkowane na modyfikację patologicznych
(niezgodnych z normami społecznymi) struktur osobowości oraz stworzenie
jednostce korzystnych warunków rozwoju psychospołecznego22. Zdaniem
Zofii Rosińskiej i Antoniego Kępińskiego twórczość plastyczna wyzwala
z nadmiernej koncentracji na sobie, z egocentryzmu, który może prowadzić
do wyolbrzymiania własnych niepowodzeń. Działania twórcze umożliwiają
wyrażenie niepokojów i kompleksów, które – nie mając ujścia – mogłyby
prowadzić do destrukcji, agresji oraz być szkodliwe w wymiarze zarówno
jednostkowym, jak i społecznym23.
Procesy i mechanizmy uruchamiane w kreacji plastycznej, dzięki swojej specyfice i terapeutycznym właściwościom, sprzyjają osiąganiu zmian
emocjonalnych. Rysunki dzieci emanują emocjami, pokazują rzeczy najważniejsze, najbardziej ukrywane, te, które chcemy poprawić lub schować.
Freud widział w sztuce, podobnie jak w marzeniach sennych, czynnościach
pomyłkowych czy potknięciach językowych środek do odczytania zamaskowanych treści tworzących osobowość.
Sztuka i twórczość wpływają na wielopłaszczyznowy rozwój dziecka.
Aktywność twórcza jest możliwa tylko w atmosferze otwartości i zaufania.
Według Carla Rogersa to właśnie zaufanie (poczucie bezpieczeństwa)
i wolność są podstawowymi potrzebami człowieka24. Twórczość plastyczna
dziecka określana jest jako wyraz jego sfery świadomości i nieświadomości.
Szkoły waldorfskie dużą wagę przywiązywały do harmonijnego rozwoju
osobowości wychowanków poprzez udział w zajęciach artystycznych. Praca
plastyczna jest niejako „obrazem” osobowości dziecka. Stanowi ona wyraz
jego uczuć, zdolności intelektualnych, ale również świadomości percepcyjnej
L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne
i metodyczne, Warszawa 2000.
23
A. Kępiński, Psychopatologia nerwic, Warszawa 1977, s. 38.
24
C. Rogers, Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, Wrocław 1991.
22
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czy poziomu rozwoju społecznego25. Wychowanie kreatywne należy łączyć
z jednej strony z kształtowaniem osobowości ucznia, a z drugiej – terapią
zaburzeń na gruncie szkolnym. Środowisko szkolne jest znane dzieciom.
W nim czują się bezpieczne. Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z głównych warunków sprzyjających procesowi zdrowienia. Dziecko jest artystą
instynktownym, a urok jego prac bierze się z tego, że są one nieskrępowane
wolą tworzenia – są nieświadome.
Czym więc jest sztuka dla dziecka? – jest przede wszystkim środkiem
wyrazu26. Proces szkolnej edukacji z elementami terapii wprowadza uczniów
w świat wartości oraz przystosowania społecznego poprzez właściwą orientację etyczną, opanowanie reakcji, zachowań emocjonalno-wolicjonalnych
oraz umiejętności interpersonalnych. Trudności z adaptacją, odrzucenie
rówieśnicze, objawiają się stopniowym spadkiem aktywności i utratą motywacji do nauki, izolowaniem się od rówieśników lub agresją, wagarami,
częstymi zwolnieniami lekarskimi, fobią szkolną, porzuceniem szkoły
i innymi zachowaniami dysfunkcyjnymi, wynikającymi z tych właśnie
ujemnych doświadczeń27.
Wartość terapeutyczna wychowania przez sztukę tkwi nie tyle w produkcie finalnym aktu twórczego, co w samym procesie tworzenia. Najważniejszy jest proces twórczego myślenia i samodzielnego odkrywania własnych
możliwości. Dziecko poprzez twórczość abstrakcyjną, czyli swój świat wyobraźni, ma okazję do wyrażania siebie. Przygotowuje się w ten sposób do
współdziałania, zacieśniania kontaktów z innymi ludźmi, do prawidłowego
funkcjonowania w społeczeństwie. Jest to też jedno z najważniejszych zadań,
jakie stoją przed dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu. Oprócz funkcji
terapeutycznych sztuka ma pomagać w rozwijaniu spostrzegawczości, wyobraźni, myślenia.

Zakończenie
Zajęcia plastyczne o charakterze terapeutycznym stanowią propozycję uniwersalną dla wszystkich nauczycieli, niezależnie od rodzaju szkoły,
w której uczą, i niezależnie od poziomu uczniów, z którymi pracują. To
wspólne „bycie w tworzeniu” nie ogranicza autonomii ucznia, ale wcale
też nie podważa autorytetu nauczyciela. „Wspólnie tworzymy obraz […],
U. Szuścik, Dom i szkoła w rysunkach dziecka, [w:] Dziecko w świecie rodziny, B.
Dymara (red.), Kraków 1998.
26
W.L. Brittain, V. Lowenfeld, Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, Warszawa 1977.
27
W. Sikorski, Psychoterapia w szkole, „Edukacja i Dialog” 1998, nr 102.
25

78

Edukacja terapeutyczna z wykorzystaniem sztuk plastycznych...

jakąś Mandalę, piękno, pełnię harmonii, przemijalność i efektywność” 28.
Adolphe Ferrière pisze: „Jeżeli zostanie uszanowana dziecięca skłonność do
tworzenia, jeżeli wychowawca ograniczy się do dostarczenia dziecku materiałów potrzebnych do jego pracy twórczej i do usunięcia tego, co może
spowodować atmosferę rozproszenia, jeżeli zrezygnuje ze zbędnej interwencji
z zewnątrz, to okaże się, w jaki sposób dziecko urzeczywistnia w rzeczach
swoje najbardziej ukryte idee, wciela w nie swoje marzenia i wyobrażenia”29.
Te wszystkie pragnienia, których w rzeczywistości szkolnej ujawnić nie może.
Edukacja terapeutyczna z wykorzystaniem sztuk plastycznych stanowić
może zatem doskonałą formę terapii uczniów odrzuconych rówieśniczo na
gruncie szkolnym. Stanowi pewną alternatywę dla dotychczasowych form
wsparcia terapeutycznego dzieci.
mgr Anna Gaweł jest asystentem na Wydziale Etnologii i Nauk
o Edukacji w Cieszynie (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
oraz psychoterapeutą pracującym w nurcie psychodynamicznym,
socjoterapeutką.
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H. Krauze-Sikorska, Edukacja przez sztukę. O edukacyjnych wartościach artystycznej
twórczości dziecka. UAM w Poznaniu, Seria „Psychologia i Pedagogika” nr 132,
Poznań 2006.
29
Cyt. za: R. Gloton, C. Clero, Twórcza aktywność dziecka, Warszawa 1988.
28
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Oferta Legalnej Kultury
skierowana do nauczycieli
i uczniów
Legalna Kultura działa po to, aby
uświadomić wszystkim, że sposób,
w jaki korzystamy z kultury ma na
nią ogromny wpływ. Bez akceptacji
społecznej nie będzie możliwości, aby
powstawały legalne źródła. Nie tylko
twórcy i producenci odpowiadają za
ich dostępność, legalne źródła będą
w sieci wyłącznie wtedy, gdy będzie
miał kto z nich korzystać.
Legalna Kultura to pozytywna kampania, która integruje środowiska twórców
i odbiorców kultury. Kształtuje poczucie odpowiedzialności za kulturę
w cyfrowej rzeczywistości, promuje
korzystanie z legalnych źródeł.
Duża część naszych działań
dotyczy przekazywania uczniom
i nauczycielom wiedzy na temat praw
autorskich. Dzieje się to online na naszej stronie internetowej oraz podczas
organizowanych przez nas warsztatów
edukacyjnych. W ciągu minionych
2 lat przeprowadziliśmy około 60
warsztatów. W każdym z nich udział
wzięło około 40–50 uczestników, co
daje 2500 osób, które miały szansę
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zapoznać się z zagadnieniami związanymi z prawem autorskim, ochroną
własności intelektualnej, legalnymi
źródłami kultury i możliwością pobierania oraz udostępniania treści
w Internecie. Każdy z uczestników
mógł zadać pytanie prawnikowi.
Można powiedzieć, że w ciągu 2 lat
udzieliliśmy ponad 500 odpowiedzi osobom, których praca wiąże
się z praktycznym wykorzystaniem
przepisów znajdujących się w Ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Osoby te (zwłaszcza
z mniejszych miejscowości) często
nie miałyby innej możliwości poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie.
W ciągu ostatniego roku podjęliśmy
ścisłą współpracę z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli. Jest to istotny
aspekt naszej działalności. Dzięki spotkaniom w ODN możemy podzielić
się naszą wiedzą i doświadczeniem
z dużymi grupami nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych,
którzy zdobyte informacje przekazują
dalej. Dzięki takim działaniom trafiamy do coraz większej liczby osób.

Oferta Legalnej Kultury...

szych muzeach, bibliotekach,
galeriach. Mogą skorzystać także
ze Słowniczka pojęć i Przewodnika po zagadnieniach związanych
z prawem autorskim. W obu
działach wyjaśniamy pojęcia
najbardziej użyteczne z punktu
widzenia ucznia czy studenta.
Wszystkie autorskie materiały
znajdujące się w „Strefie Edukacji” są dostępne na licencji
CC BY-NC-ND 3.0 Polska.
Każdy nauczyciel, który chciałby
wnieść wkład w rozwój zakładki
ma taką możliwość poprzez bezpośredni kontakt z metodykiem
Legalnej Kultury.
Na stronie www.legalnakultura.pl udostępniliśmy też zakładkę
„Prawo w Kulturze”. To miejsce,
w którym każdy może zapoznać
się z podstawowymi pojęciami
i definicjami wynikającymi z Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Nasi użytkownicy
mają do dyspozycji dwa narzędzia:
• Słowniczek, zawierający ponad
80 haseł ułożonych w kolejności
alfabetycznej;
• Przewodnik po prawie autorskim, podzielony na 12 kategorii, najważniejszych z punktu
widzenia osoby, która po raz
pierwszy spotyka się z wątpliwościami dotyczącymi prawa
autorskiego i ochrony własności intelektualnej.
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Poza warsztatami, uczniom,
nauczycielom i wszystkim zainteresowanym oferujemy dostęp online
do „Strefy Edukacji”. W zakładce
dla nauczycieli udostępniliśmy
scenariusze lekcji w postaci innowacyjnych materiałów do pracy
edukacyjnej w zakresie praw autorskich, edukacji filmowej i nowych
mediów. Szczególnym zainteresowaniem zarówno pedagogów, jak
i młodzieży cieszą się konspekty do
pracy z filmami Stanley`a Kubricka
oraz z filmem „Sugar Man”. Staramy się, by scenariusze dotyczyły
aktualnych spraw. W związku z 25.
rocznicą pierwszych wolnych wyborów przygotowaliśmy materiały
związane z 25-leciem Wolności.
Zostały one udostępnione na
stronie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W „Strefie Edukacji” zgromadziliśmy także zbiór ciekawych stron internetowych,
z których korzystają nauczyciele
i uczniowie. Nauczyciele mają
dostęp do najbardziej interesujących i popularnych projektów
oraz zasobów dydaktycznych,
uczniowie natomiast mogą skorzystać ze sprawdzonych witryn,
które ułatwią wykonanie prac
domowych, przygotowywanie
referatów i prezentacji multimedialnych, a także pozwolą przenieść się w podróż po najwięk-
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Po zapoznaniu się z definicjami i pojęciami najczęściej pojawiają
się pytania o ich zastosowanie
w codziennym życiu. Na naszej
stronie stworzyliśmy możliwość
bezpłatnych konsultacji z prawnikiem. Użytkownicy witryny
mogą wysyłać swoje pytania do
prawnika. Odpowiedzi na nie są
publikowane w zakładce „Prawnik
odpowiada / zapytaj prawnika”.
Wszystkie podzielone są według
odpowiednich kategorii. Nauczycielom szczególnie dedykujemy
dział „Szkoły / biblioteki”. Ponadto
w zakładce „Prawo w Kulturze”
opublikowane zostały materiały
multimedialne:
• cykl 31 audycji, w których o prawie autorskim wypowiadają się
eksperci – osoby na co dzień
związane ze środowiskiem twórców;
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• wykłady video prowadzone przez
sędziego Wiesława Johanna
– wykładowcę w Collegium
Civitas, autora książek i publikacji naukowych z zakresu prawa
prasowego i autorskiego.
Wszystkie nasze aktywności,
których ogromną częścią są działania edukacyjne, mają na celu
zwrócenie uwagi na fakt, że kultura
to wspólnota twórców i odbiorców.
Jej funkcjonowanie we współczesnej rzeczywistości możliwe jest
jedynie dzięki tej specyficznej
symbiozie, na którą wszyscy mamy
wpływ.
Zapraszamy do korzystania
z naszych zasobów.
Opracowała: Izabela Foryś
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Niewielu byłych lub też aktualnych nauczycieli systematycznie
zajmuje się pisaniem. Chcemy dziś
przypomnieć sylwetkę jednego
z nich, działającego na Podkarpaciu
regionalistę z krośnieńskiego oddziału PCEN w Rzeszowie, Stanisława
Fryca. Ci, którzy go znają, dobrze
wiedzą, że pod figurą nieco wycofanego i jakby nieobecnego tu i teraz
okularnika kryje się człowiek wielu
pasji i zainteresowań, wielu talentów.
Mówi o sobie z przekąsem:
„niespełniony poeta”, meandrujący
zakolami życiowych rzek obserwator
regionalnej historii, czasem – ku-

stosz pamiątek, pilnujący tradycji
małej ojczyzny. Z tym meandrowaniem było tak: po ukończeniu
Zasadniczej Szkoły Zawodowej
i Technikum Mechanicznego oraz
roku pracy jako monter na WSK
PZL bohater tej historii dostał się
na studia polonistyczne w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Krakowie,
gdzie zaczął pisać wiersze. Należąc
do grupy poetyckiej „Spiro”, odbył
nawet kilka wieczorów autorskich,
w tym jeden wyjątkowy, będący happeningiem, na dachu sklepu podczas
juwenaliów.
Tomiku nie wydał i poetą nie
został. Zabrał się za to za pisanie
artykułów do redagowanego przez
studentów „Magazynu Studenckiego”. Działalność dziennikarską
kontynuował po ukończeniu studiów polonistycznych jako redaktor
w „Dzienniku Polskim”. Dzielił ją
z pracą w Sekcji Interwencji NSZZ
„Solidarność” Małopolska. Brał
także udział w strajku w Hucie im.
Lenina po wprowadzeniu stanu
wojennego. Pracował potem jako
nauczyciel w szkołach wiejskich,
bo w rodzinnym mieście pracy nie
dostał. Inwigilowany przez SB, trafił
na trzy miesiące do przeznaczonego
83
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dla działaczy NSZZ „S” Wojskowego
Obozu Specjalnego w Czerwonym
Borze.
Po przenosinach do Jasła i podjęciu pracy w kołaczyckim Liceum Zawodowym zabrał się za pisanie książek
dotyczących dziejów regionu, robiąc to
później jako pracownik różnych firm,
ostatnio Podkarpackiego Centrum
Edukacji Nauczycieli. Pisał również
biogramy do słowników i encyklopedii
oraz zadebiutował jako literat, wydając
zbiór Opowieści spod korca maku.
Stanisław Fryc zaczął publikować w 1978 roku, kiedy był studentem
drugiego roku czteroletnich wtedy
studiów polonistycznych. Do tej pory
napisał ponad pięćset różnego rodzaju
tekstów, w tym reportaży, tekstów publicystycznych, wywiadów, felietonów
i recenzji, które ukazały się w czterdziestu jeden czasopismach regionalnych i centralnych. Jego publikacje ukazywały się m.in. w: „Do Rzeczy”,
„Dzienniku Polskim”, „Studencie”, „Wieściach”, „Nowinach”, „Gazecie
w Rzeszowie”, „Sanie”, „Super Nowościach”, „Kwartalniku Edukacyjnym”,
„Śladzie”, „Biuletynie Informacyjno – Historycznym”, „Ergo”, i „Obiektywie
Jasielskim”. Z czasopism centralnych były to: „Literatura”, „Życie Literackie”, „Na Wirażu”, „Okolice”, „Pismo Literacko – Artystyczne”, „Poezja”,
„Pilot Wojenny”, „Przegląd Oświatowy”, „Tygodnik Rolników Solidarność”,
„Tygodnik AWS” i „Tygodnik Solidarność”.
W zamieszczonych w powyższych czasopismach artykułach wyodrębnić
można trzy nurty dziennikarskich zainteresowań Stanisława Fryca. Pierwszy
związany był z rejestracją codziennej rzeczywistości w reportażach i artykułach publicystycznych. Drugi z przedstawianiem w artykułach historycznych
najnowszych dziejów regionu, głównie tych dotyczących krośnieńskiego
oraz jasielskiego sportu i lotnictwa. Z uwzględnieniem prezentacji sylwetek
reprezentujących je przedstawicieli. Wreszcie trzeci nurt zainteresowań dziennikarskich autora artykułów wiązał się z oceną w recenzjach i omówieniach
książek regionalnej oraz ogólnopolskiej twórczości literackiej.
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Książki historyczne
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Stanisław Fryc pisał również książki historyczne. Było ich w sumie dwadzieścia sześć. Dotyczyły w głównej mierze białych plam regionalnej historiografii i przedstawiały mało znane fragmenty historii regionu, szczególnie
dotyczące lotnictwa i sportu. Zadebiutował w 1994 roku książką Z dziejów
lotniska w Krośnie w latach 1928–1945 oraz Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla
Małoletnich, opisującą miejsce, obok którego spędził dzieciństwo i młodość.
Wydana nakładem autora w liczbie tysiąca egzemplarzy rozeszła się „na
pniu”, wzbudzając zainteresowanie nie tylko krośnian, ale także sympatyków
lotnictwa w regionie i poza nim. Chwalili autora i Czytelnicy, i recenzenci
lokalnej prasy, nie ukrywając, że oczekują na przedstawienie dalszego ciągu
dziejów krośnieńskiego lotniska.
Gromadzenie materiałów w przypadku kolejnych publikacji trwało
nawet kilka lat; tak było z wydaną przez Aeroklub Podkarpacki – Szkołę
Lotniczą książką Z dziejów lotniska w Krośnie w latach 1928–1997.
W tym czasie Stanisław Fryc wydał sześć innych książek: Pół wieku piłki
siatkowej w Krośnie (Sekcja Siatkówki Miejskiego Klubu Sportowego „Karpaty”, 1996), Z dziejów klubu sportowego Krośnianka (Muzeum Rzemiosła
w Krośnie, 1996), Z dziejów klubu sportowego „Legia” (Muzeum Rzemiosła
w Krośnie, 1999), Z dziejów Narodowej Organizacji Wojskowej w powiecie
jasielskim (Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Jaśle,
2000), a także publikacje: Lotnicy
Ziemi Jasielskiej (KŚZŻAK w Jaśle,
2001; drugie wydanie, Zakład Poligraficzny Flexodruk, 2009) oraz
Wspomnienia żołnierzy NOW – AK
z powiatu jasielskiego (KŚZŻAK
w Jaśle, 2001).
W ciągu następnych kilkunastu lat ukazały się kolejne książki:
Z dziejów sportu żużlowego w Krośnie. Część pierwsza: 1956–1969
(nakładem autora, 2003; drugie
wydanie, Krośnieńska Oficyna
Wydawnicza, 2004), Z dziejów
sportu żużlowego w Krośnie. Część
druga: 1987–1996 (Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2005),
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Z dziejów sportu w Krośnie (tom
1, Wydawnictwo Arete II, 2005),
Między sierpniem a grudniem. NSZZ
„Solidarność” na Podkarpaciu 1980
– 1981 (Wydawnictwo Arete II,
2005), Kiedy akrobaci z Jasła byli
najlepsi na świecie (nakładem autora,
2007; drugie wydanie, 2012), W kręgu Karpat. Jubileusz 80-lecia klubu
„Krośnianka Karpaty” Krosno (tom
2, Wydawnictwo Arete II, 2008), Sto
lat Czarnych Jasło (Zakład Tworzyw
Sztucznych Gamrat SA, 2010), Od
strajków sierpniowych po stan wojenny.
NSZZ „Solidarność” na Podkarpaciu
w meldunkach sytuacyjnych KW
MO w Krośnie oraz dokumentach
i fotografiach (Młodzieżowy Dom
Kultury, 2012), Spadochroniarze Podkarpacia (nakładem autora, 2012) oraz
trzykrotnie wznawiani Piloci Podkarpacia (nakładem autora, 2010; drugie
wydanie, 2012; trzecie, uzupełnione wydanie, 2013).
O tej ostatniej Barbara Kowalczyk napisała w „Korso” między innymi:
Książka jest napisana „gorącym” piórem, bardzo ciekawie opowiada o sprawach wielkich
i codziennych, o bohaterstwie i zwyczajnych sprawach, a ludzie, których dzięki niej
poznajemy, są żywi i autentyczni, czyli tacy, z którymi nierzadko się identyfikujemy.
A pisząc o pilotach, którzy brali udział w Bitwie o Anglię, autor osiąga mistrzostwo
Arkadego Fiedlera, plastycznie i obrazowo przedstawiając walki powietrzne.
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Stanisław Fryc jest również współautorem sześciu książek, w których
zamieszczał swoje artykuły będące niekiedy fragmentami jego późniejszych
książek. Opublikował sześćdziesiąt biogramów, zamieszczanych w regionalnym Słowniku Biograficznym Znanych Postaci Jasła i Regionu, Encyklopedii
Jasła, Małopolskim Słowniku Uczestników Działań Niepodległościowych
1939–1956 oraz w ogólnopolskiej Encyklopedii Solidarności.

Proza
Późny debiut Stanisława Fryca, czyli zbiór Opowieści spod korca maku
składa się z ośmiu powstałych w okresie od 1980 do 1987 roku opowiadań
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opatrzonych tytułami: Na planie
u Wajdy, Informator, W Hucie Lenina, Rozmowa, Za niewiedzę, Lekcje
z „Antkiem”, Scyzor i Przy piwie.
Pierwsze z nich drukowane było
wcześniej w „Literaturze”, a dwa
ostatnie w „Nowym Podkarpaciu”.
Leszek Bugajski w „Twórczości”
napisał:
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Nie jest to literatura wybitna, ale
rzetelna. Gdyby się chciało prozę
Fryca określić jednym słowem, trzeba
by użyć słowa skromna. Autor, świadomy swoich literackich ograniczeń,
postawił na maksymalną prostotę
używanych środków wyrazu. Nie
silił się na ostentacyjną literackość,
nie chciał olśnić czytelnika urodą
zdań, lecz z bezpretensjonalną prostotą opisał kilka scen historyjek z lat osiemdziesiątych. Wszystkie opowiadania
mają tego samego bohatera, który w trakcie studiów w Krakowie poddaje się tak
zwanemu karnawałowi „Solidarności” i staje się zawodowym działaczem w lokalnych strukturach związkowych. W konsekwencji uwikłany jest w dramatyczne
wydarzenia stanu wojennego. Wszystko to narrator prozy Fryca relacjonuje bez
gniewu i wyraźnych emocji. Tłumi je i skupia się na surowym relacjonowaniu
zdarzeń. Ba, nie poddaje się nastrojom, nie ulega wytłumaczalnej skłonności do
budowania uogólnień, tylko konsekwentnie ogranicza się do tego, co widział na
własne oczy. Nie ma tu żadnych analiz o politologicznym zakroju, nie ma patetycznych opisów rodzącego się oporu, nie ma taniej bohaterszczyzny. Jest za to
opis obaw, rozterek i spojrzenie na zdarzenia z poziomu codzienności jest szarość
i nijakość i pogrążony w nich bohater opowiadań, który robi co trzeba zrobić,
aby ratować siebie i jednocześnie zachować się przyzwoicie. I to jest największa
wartość tej prozy. Nic w niej nie jest podkolorowane, niczego ona nie upiększa.
Myślę, że gdyby autor tych opowiadań miał większą pisarską wprawę, mógłby
z tego materiału powstać jakiś stanowo – wojenny odpowiednik „Pamiętnika
z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego. Relacja człowieka, który
uwikłany został w historię, uczestniczy w dramatycznych wydarzeniach, ale nie
ma na nie najmniejszego wpływu i nie stara się tego ukryć, nie dorabia sobie gęby
bojownika, nie puszy się swoim uczestnictwem.

Obecnie Stanisław Fryc nie publikuje już artykułów w prasie regionalnej
czy centralnej, skoncentrował się na pisaniu książek historycznych. Stworzył
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nawet własną unikatową serię wydawniczą „Piloci Rzeczypospolitej”, której
pierwszą część stanowi książka Piloci Podkarpacia. Druga część poświęcona
będzie pilotom Małopolski. Autor planuje wrócić do prozy, ale już większych
rozmiarów, z niespełnionym bohaterem opowiadań w tle. Ma już nawet
trochę zgromadzonych materiałów.
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Redakcja „KE”
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Tomcio Krecik i porwanie
Ciastoludka
- Co chcesz? – zapytał rzeczowo
Tomcio.
- Baby! – krzyczał dalej Maciuś. –
Baby zabrały Ciastoludka!
Już oburzony Tomuś oburzył się
jeszcze bardziej.
- Jak to?! – krzyknął niedowierzając.
Spojrzał w stronę kącika, w którym bawiły się złowieszcze baby.
I faktycznie! Ruda Karolinka drwiąco machała do niego Ciastoludkiem.
Tomuś odgroził się jej swoją małą
piąstką. Tak być nie mogło! Musiał
działać! Zebrał więc większość chłopców: Maćka, Franka, Grubego Krzysia, a nawet swojego oponenta sprzed
dziesięciu minut – Grzesia. Tylko
Śmierdzący Tadzik nie został zaproszony do rebelii. Był on bowiem,
z powodu swojego niehigienicznego
trybu życia, nielubiany przez innych
sześciolatków.
Pani Nina, przedszkolanka,
z rozbawieniem spoglądała na
pokrzykujących chłopców. Nie
zdawała sobie jednak sprawy, że nie
była to zabawa, a przygotowania
do bitwy! Bitwy tak ważnej dla
chłopców, jak ważny był Grunwald
dla Polaków!
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Pojedynek trwał już ponad
dwadzieścia minut. Agent Tomek
stał oko w oko ze swoim przeciwnikiem. Celowali do siebie z karabinów maszynowych. Wtem, agent
Tomek pociągnął za spust.
- Tututututu – karabin Tomka
„wypluwał pestki” niczym miłośnik
arbuzów.
Jednak jego przeciwnik stał
niewzruszony.
- Ej no! Umarnełeś! – piskliwy
okrzyk wydarł się z ust zrozpaczonego Tomka.
- Wcale nie! Nie trafiłeś! – odkrzyknął radośnie jego przeciwnik.
- Gupi jesteś! Nie bawię się tak!
– zdenerwował się Tomek i cisnął
plastikowym karabinem o puszystą
wykładzinę sali. W ferworze zabawy
zapomniał, że znajduje się w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Jelonkowie Wschodnim.
- Tomek! – krzyknął kolejny piskliwy głosik.
Oburzony Tomcio spojrzał
w stronę, z której ów głos dobiegał.
Był to jego najlepszy przyjaciel,
Maciuś, który biegł teraz ku niemu,
komicznie wymachując przy tym
swoimi małymi rączkami.
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Chłopcy stali w rzędzie, a przed
nimi wte i wewte maszerował Tomuś
Krecik, wykrzykując przy tym tak
wulgarne rzeczy, że aż uszy więdły.
- Kurde felek! – rozpoczął z grubej
rury. – Gupie baby zabrały naszego
Ciastoludka! Tyle lalek, kurka wodna, mają! A nam zabrały! – Stojący
w tłumie Maciuś na myśl o tym rozpłakał się. – Nie martw się, Maciek!
Uratujemy Ciastoludka i pokażemy
babskom, gdzie raki zimują! Czy
jesteście ze mną?!
- Taaaaak! – chórem zakrzyknęli
wszyscy uczestnicy rebelii, po czym
zaczęli hałasować i skakać wokół
przywódcy – Tomusia.
Chwilę później Tomcio wraz
z Grześkiem i Maćkiem ułożyli plan
ataku. Zaplanowali atak frontalny.
Gruby Krzysio miał biec w pierwszej
linii, tuż za nim biegliby Maciek,
Franek i Grzesio. Ich celem było
odwrócenie uwagi wstrętnych bab,
ażeby Tomuś Krecik mógł wedrzeć się
na teren wroga i uwolnić Ciastoludka.
Plan był prawie idealny. Niestety, główną przeszkodą była pani
przedszkolanka, której biurko znajdowało się tuż obok babskiego
kącika. Gdyby zauważyła szarżę
chłopców to zapewne w mig rozpędziłaby całe towarzystwo. Ale na
szczęście genialny umysł Tomusia
i na to znalazł rozwiązanie. Przekonał on do pomocy Śmierdzącego
Tadzika. Tomcio słono jednak za to
zapłacił. Musiał bowiem powiedzieć
Śmierdzącemu Tadzikowi, że jest
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fajny. Tak wielce poświęcił się młody
Tomasz Krecik dla Ciastoludka…
Niech lepiej będzie wdzięczny za
ratunek!
W końcu nastała pora na atak…
Tomuś wziął głęboki wdech,
a następnie dał Śmierdzącemu Tadzikowi umówiony znak. Widząc
to, Śmierdzący Tadzik nadął się
i w profesjonalny sposób popuścił.
- Maaaaatko! Taaaadzik! – jęczała
pani Nina, śpiesząc ku Śmierdzącemu Tadzikowi.
Chwilę później wspólnie zniknęli za drzwiami na korytarz.
Chłopcy, powstrzymując się
od śmiechu, przystąpili do ataku.
Baby, widząc to, szybko uzbroiły
się w pluszaki i poczęły nimi ciskać
w nadbiegających chłopców. Pierwszy padł Grześ, gdyż, jako jedyny
nie wykorzystywał Grubego Krzysia
jako mobilnej tarczy. Reszta chłopców wdarła się na teren babskiego
kącika i rozpoczęła demolkę. Zapanował istny rozgardiasz.
„Teraz albo nigdy” - pomyślał
Tomuś i pognał ku miejscu zniewolenia Ciastoludka. Szturmem wdarł
się do wrogiej bazy. Szaleństwa jego
kompanów sprawiły, że żadna z bab
go nie zauważyła. Przedzierał się
więc przerażony pośród wrzasków
i pisków trwającej bitwy. Gdyby
był głupią babą, to gdzie uwięziłby
Ciastoludka? Nie wiedział. Umysł
Tomcia Krecika był wielki, ale nie
na tyle, aby pojąć babskie myślenie.
Chociaż nie! Tomcio pacnął się
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Maciek leżał na ziemi tuż przy
wyjściu z kącika bab. Na nim, siedziały dwie z nich. A trzecia stała nad
nimi i śmiała się psychopatycznie.
- Idę po ciebie! – wrzasnął Tomaszek.
- Nie! – odkrzyknął Maciuś. – Zostaw mnie! Ratuj Ciastoludka!
Stojąca dziewczynka nachyliła się nad Maćkiem, po czym
pocałowała go w policzek. Maciuś
wrzasnął boleśnie. Był to krzyk tak
rozdzierający, że nie mam nawet do
czego go porównać. Łzy napłynęły
do oczu Tomcia. Kiwnął głową na
znak zrozumienia, odwrócił się
i pobiegł dalej.
Młody Tomasz Krecik został
niedługo później odebrany z przedszkola przez swojego ojca – Grzegorza Krecika. Zapięty pasami
Tomcio siedział w swoim zielonym
foteliku i wyglądał za szybę. Myśli
tłoczyły się w jego głowie. Ciastoludek został uratowany, ale czy było
warto? Za tak wysoką cenę? Koledzy
z przedszkola okrzyknęli Tomcia
bohaterem. Ale przecież wcale nie
on nim był. Prawdziwym bohaterem był Maciuś… Maciuś, który
wpadł w ręce wroga i był poddawany
liczny torturom, takim jak: buziaki
w policzek, łaskotanie i bawienie się
lalkami… Do oczu młodego Tomasza Krecika znów napłynęły łzy…
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w czoło. „Przecież baby lubią lalki”
- pomyślał. Z tą ideą w głowie, skierował się ku półce z lalkami.
Był to strzał w dziesiątkę. Na
piątej od dołu półce, między misiem
a blond lalką, siedział Ciastoludek.
Wyglądał jak siedem nieszczęść…
Baby zapewne zmuszały go do
brania udziału w popołudniowych
posiedzeniach przy herbatce… Potwory…
- Uwolnię Cię, przyjacielu! – ryknął Tomcio.
Bez namysłu wskoczył na szafkę, a następnie zaczął się wspinać.
Dotarł w końcu do piątej półki i pochwycił swoją małą dłonią Ciastoludka. Miał już schodzić na dół, lecz
zamarł w bezruchu. Był oniemiały.
Z tej wysokości mógł zobaczyć każdy
zakamarek przedszkola.
- Widzę swoje krzesełko! – oznajmił radośnie Ciastoludkowi.
Jednak w porę przypomniał
sobie, że to nie czas na podziwianie
widoku, a na odwrót. Zeskoczył
z półek i wylądował z majestatem
Boeninga 747. Wzniósł Ciastoludka
ku niebu i krzyknął:
- Mam go! Odwróóóót!
Na te słowa wszyscy chłopcy
rzucili się do ucieczki. Tomcio biegł
wśród nich, modląc się przy tym
o przychylność bożą. Wydostał się
już z babskiego kącika, gdy usłyszał
rozpaczliwy krzyk. Znał ten głos…
Należał do Maciusia…
- Maciek! – krzyknął i obejrzał się
za siebie.
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Franciszek Ksawery Prek
(1801–1863). Niemy świadek
epoki
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Wstęp
W 1829 r. Franciszek Ksawery Prek, głuchoniemy artysta ziemianin
z Nozdrzca koło Dynowa, opublikował w krakowskiej drukarni Józefa
Czecha pierwszy zeszyt rysunków, zawierający sześć portretów wybitnych
przedstawicieli czynu zbrojnego i polityki: Adama Czartoryskiego, Jerzego
Sebastiana Lubomirskiego, Samuela Maciejowskiego, Stefana Rewerę Potockiego, Jana Tarnowskiego i Mikołaja Wolskiego pod tytułem Wizerunki
znakomitych ludzi w Polszcze z dołączeniem krótkiego każdej osoby żywota.
Tablice miedziorytowe, zawierające portrety sławnych Polaków według
rysunków Preka, wykonał pochodzący z Wiednia Antoni Teppler, którego
do Nozdrzca na ten czas sprowadził i opłacił usługę Józef Gwalbert Pawlikowski z Medyki. Wykonane w Nozdrzcu miedzioryty przewieziono do
Wiednia do zakładu Dominika Perlaschiego, gwarantującego wysoki poziom
edytorski. To przedsięwzięcie sfinansował wspomniany już Pawlikowski.
Planowano wydanie czterech zeszytów z ich życiorysami autorstwa różnych
osób. W latach 1828–1833 opublikowano trzy pierwsze, czwarty miało
wydać Ossolineum w 1834 r. Na przeszkodzie stanął proces (1834–1837)
wytoczony dyrektorowi tej placówki Konstantemu Słotwińskiemu i jego
współpracownikom w sprawie publikacji i rozpowszechnienia zakazanych
druków1. Zaległy zeszyt wydrukowano dopiero w 1886 r. w poznańskiej
drukarni Edwarda Rastawieckiego w Słowniku rytowników polskich2.
M. Tyrowicz, Ossolineum a życie polityczne Galicji w dobie preromantycznej, [w:]
Ossolineum. Księga pamiątkowa w 150-lecie Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich,
Wrocław 1967, s. 156–157.
2
I. Sapeta, Franciszek Ksawery Prek jako twórca Wizerunku sławnych Polaków, [w:] 120
rocznica śmierci Franciszka Ksawerego Preka, B. Cmela (red.), Rzeszów 1986, s. 71–77.
1
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Wydawnictwo to przysporzyło Prekowi nieco popularności. Trafiło ono
do bibliotek publicznych i kościelnych, a za sprawą prenumeraty także do
zbiorów bibliotek dworskich. Po jego śmierci chwilowa sława poszła w zapomnienie, szerzej znana była tylko historykom. U schyłku XIX w. Preka
przypomniał Kazimierz Chłędowski w obszernym szkicu poświęconym
środowisku ziemiaństwa galicyjskiego I połowy XIX w., charakteryzując
go następująco: „Był tu młody Ksawery Prek z Nozdrzca, głuchoniemy,
ulubieniec księżnej marszałkowej Lubomirskiej i księstwa Czartoryskich.
Księżna marszałkowa, zamieszkawszy na początku tego wieku w Wiedniu,
wzięła go tam ze sobą i dawała w swym domu kształcić w rysunkach, tak
że młodzieniec wróciwszy do kraju sportretował całe przemyskie, malował miniatury dla pań do albumów, a nawet później wydawał wizerunki
sławnych ludzi. Najlepsze są wszakże małe portreciki zrobione wodnymi
farbami, których Biblioteka Jagiellońska w Krakowie ma sporą kolekcję”3.
Chłędowski zamieścił rysunki Preka ilustrujące wydarzenia towarzyskie
w pałacu Czartoryskich w Sieniowie4.
W okresie międzywojennym dziełem Preka zainteresował się Mieczysław Gębarowicz, odsłaniając kulisy jego powstania na podstawie korespondencji osób zaangażowanych w jego powstanie oraz pozostających jeszcze
w rękopisie dzienników artysty. Gębarowicz opracował biogram Preka, przywracając temu artyście należne mu miejsce w kulturze narodowej5. Dzieło
Gębarowicza z powodzeniem kontynuował Henryk Barycz. W 1959 r. wydał
jego dzienniki prowadzone od roku 1818 do 1855 zebrane w 15 tomach,
które skrócił ze względu na objętość. We wstępie obszernie przedstawił rys
biograficzny i działalność artystyczną Preka oraz środowisko ziemiaństwa
galicyjskiego I połowy XIX w6. Kilka lat później ten sam historyk przedstawił
jego sylwetkę na tle artystów i działaczy politycznych galicyjskich7. W 1983
r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie zorganizowała konferencję naukową z okazji 120 rocznicy śmierci Preka. Obszerny biogram artysty opublikował Wiesław Bieńkowski w Polskim słowniku biograficznym8. Zbigniew
K. Chłędowski, Dwa pokolenia, [w:] Z przeszłości naszej i obcej, Lwów 1935, s.386.
K. Chłędowski, Dwór Czartoryskich w Sieniawie, [w:] Z przeszłości naszej i obcej, op.
cit., s. 400–420.
5
M. Gębarowicz, Wizerunki znakomitych ludzi w Polszcze wydane staraniem Xawerego
Preka, Lwów 1928, s.7–30.
6
F.X. Prek, Czasy i ludzie. Przygotował do druku, przedmową, wstępem i przypisami
opatrzył H. Barycz, Wrocław 1959, s. V-L.
7
H. Barycz, Franciszek Ksawery Prek głuchoniemy pamiętnikarz, [w:] Wśród gawędziarzy,
pamiętnikarzy i uczonych galicyjskich. Studia i sylwety z życia umysłowego Galicji XIX
wieku, t. 1, Kraków 1963, s.173–211.
8
W. Bieńkowski, Prek Ksawery Franciszek (1801-1863). Pamiętnikarz, malarz, rysownik,
3
4
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Andres natomiast przybliżył jego postać w słowniku twórców z XIX i XX
w. związanych z Podkarpaciem9. Dla historyków literatury i obyczajowości
XIX w. jest ważnym autorem pisarstwa wspomnieniowego, obok Augusta Bielowskiego, Ambrożego Grabowskiego, Seweryna Goszczyńskiego,
Cypriana Kamila Norwida, Żegoty Pauliego, Wincentego Pola i innych10.

portrety galicyjskie

Dwory i pałace galicyjskie
Franciszek Ksawery Prek urodził się 29 VIII 1801 r. w Nozdrzu
w rodzinie ziemiańskiej Tadeusza Preka (1767–1833), byłego szambelana Stanisława Augusta, i Amelii z Bukowskich (1773–1838); był
najmłodszym z sześciorga rodzeństwa. Od urodzenia głuchoniemy,
dlatego w 1809 r. został wysłany do Wiednia do Instytutu Głuchoniemych. Wyjazd do Wiednia zbiegł się w czasie z konfliktem austriacko-francuskim, tak więc przebywał tam zaledwie kilka miesięcy. Wrócił do
Nozdrza położonego na lewym brzegu Sanu, który od 1791 r. należał
do Preków za sprawą darowizny Michała Bukowskiego na rzecz córki
Amelii. Jeszcze wówczas dwór w Nozdrzcu tętnił życie towarzyskim, ale
już nie z takim rozmacham jak za czasów Michała Bukowskiego w II
połowie XVIII w. Sporo na ten temat znajdziemy w literaturze pamiętnikarskiej, studiach z zakresu obyczajowości przełomu XVIII i XIX
w., w drukach ulotnych i rozproszonej korespondencji galicyjskiego
ziemiaństwa. Z dzienników wynika, że Prek dobrze się czuł w Nozdrzcu i chętnie tam wracał. 26 VI 1827 zanotował: „Wróciłem do domu.
Położenie Nozdrzca tak jest ładne, brzegi Sanu tak zielone, góry okryte
tak zielonymi krzewami, zabudowania znaczne […] po prawej stronie
wsie Siedliska i Gdyczyna pod ciemnym leżące lasem tak mnie zajmują, iż zawsze oglądam je z ukontentowaniem” 11. Pod rządami Tadeusza
Preka sytuacja gospodarcza Nozdrzca pogorszyła się z wielu powodów,
także za sprawą zaangażowania się właściciela majątku w tzw. rewolucję
galicyjską 1809 r. przeciwko rządowi w Wiedniu. Po jego śmierci (1833)
dwór opustoszał, także z powodu narastającego konfliktu rodzinnego
o majątek po zmarłym właścicielu Nozdrzca.
[w:] Polski słownik biograficzny, t. 28, 1985, s. 426–428.
Z. Andres, Prek Franciszek Ksawery (1801–1863), [w:] Słownik biograficzny twórców
oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej, A. Meissner, K. Szmyd
(red.), Rzeszów 2011, s. 335–336.
10
K.F. Prek, Okolice Krosna i Jasła, [w:] Romantyczne wędrówki po Galicji. Wstęp
opracował i przedmową poprzedził A. Zieliński, Wrocław 1987, s. 159–162.
11
F.X. Prek, Czasy i ludzie, op. cit., s. 87.
9
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Biografowie Preka wskazują na jego silny związek emocjonalny z matką,
która podjęła się trudu wykształcenia głuchoniemego syna, osiągając w tym
zakresie znakomite rezultaty. Amelia Prekowa urodziła się w Nozdrzcu
i tam odebrała nauczanie domowe, które w domach ziemiańskich było
powszechną praktyką. Dziewczęta pozostawały pod opieką bony (zwykle
były to cudzoziemki), które uczyły języków obcych. Ćwiczono grę na fortepianie oraz realizowano program nauczania dostosowany do ich zdolności
i zainteresowań. Funkcje nauczycieli domowych powierzano artystom,
studentom, przedstawicielom inteligencji, weteranom walk o niepodległość,
także duchownym. W programie wychowawczym kładziono silny nacisk na
wychowanie religijne, będące wyznacznikiem polskości oraz akcentowano
wartości patriotyczne. Nauczyciele domowi przygotowywali ziemian do
wejścia w dorosłe życie i sprostanie oczekiwaniom wynikającym z ich pozycji społecznej12.Takiej dowolności w doborze nauczycieli domowych nie
było w rodzinach arystokratycznych, które stać było na wybór najlepszych
nauczycieli13. Obowiązkowo uczono francuskiego, zatrudniając w tym celu
Francuzów. W tej grupie było wielu księży, zmuszonych do opuszczenia kraju
po Rewolucji Francuskiej, którzy znajdowali schronienie i pracę w domach
ziemiańskich. Prekowa szczególnie interesowała się ogrodnictwem i to ona
zamieniła osiemnastowieczny ogród w Nozdrzcu z czasów jej rodziców na
wchodzący w modę ogród angielski. Zainteresowanie ogrodnictwem przekazała synowi. Dzięki matce zdobył wszechstronne wykształcenie. Nauczył się
francuskiego, łaciny i niemieckiego, posiadał rozległą wiedzę literacką. Pod
okiem kolejnych nauczycieli odbył trwającą kilkanaście lat naukę w zakresie
sztuk plastycznych. Towarzyszyły jej liczne podróże.
W 1813 r. zamieszkał w Sieniawie Adam Kazimierz Czartoryski,
wówczas blisko osiemdziesięcioletni polityk i działacz gospodarczy, który
z powodów politycznych tam a nie w Puławach spędził ostatnią dekadę
życia. W związku z jego obecnością pałac sieniawski stał się kluczowym
ośrodkiem życia politycznego i towarzyskiego Galicji14. Prek mógł rozwijać
J. Kucharska, Patriotyczne koncepcje wychowawcze w poradnikach i pamiętnikach
arystokratycznych w XIX wieku, „Prace Historyczno-Archiwalne” t. 23, 2011, s.
35–48; M. Nawrot-Borowska, Nauczanie domowe na ziemiach polskich w II połowie
XIX i na początku XX wieku. Zapatrywania teoretyczne i praktyka, Bydgoszcz 2011,
s. 109–120, 358.
K. Tymczak, Wychowanie i edukacja w domu Tarnowskich w świetle dziennika
nauczyciela domowego Juliana Antonowicza, [w:] Pamiętniki, dzienniki i relacje jako
źródła do badań historycznych ( XVIII–XX wieku), K. Karolczuk (red.), Kraków 2011,
s. 126–136.
S. Grodziski, Uwagi o elicie społecznej Galicji 1772–1848, [w:] Studia galicyjskie.
Rozprawy i przyczynki do historii ustroju Galicji, G. Nieć (red.), Kraków 2007,
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zdolności artystyczne pod opieką książąt Czartoryskich, zwłaszcza księżnej
Izabeli, która wspierała utalentowanego malarza. W latach 1817–1822 często
przebywał w Sieniawie, więc można powiedzieć, że tam dorastał nie tylko artystycznie. Był świadkiem wielu doniosłych wydarzeń towarzyskich, których
ranga znacznie wykraczała poza horyzont pałacu czy dworu galicyjskiego.
Otóż w Sieniawie 27 XII 1817 r. zatrzymał się car Aleksander I w drodze
do Łańcuta. Prek zanotował: „Tysiące świec jaśniało w całym pałacu. Cesarz
naprzód wszedł do pokojów księżnej, gdzie go familia przyjmowała, a po
półgodzinnym z nią zabawianiu ujrzeliśmy go na sali. Podawał rękę księżnie
[…] za nim szedł książę nasz […] Damy formowały półcyrkuł z jednej strony
sali, mężczyźni z drugiej”15. Obszerną relację z tego wydarzenia pozostawił
w dziennikach. Namalował także akwarelę, przedstawiając bal w pałacu
sieniawskim z udziałem monarchy.
W zakresie edukacji Prek najwięcej zawdzięczał Adamowi Kłodzińskiemu, którego poznał w Sieniawie. Był wówczas nauczycielem literatury
u Potockich w Łańcucie, później dyrektorem Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we Lwowie. Jak mało kto przyczynił się do rozwoju talentu
artystycznego Preka. Gębarowicz opublikował fragment listu Kłodzińskiego
do Pawlikowskiego z Medyki (1828) na temat zdolności artystycznych Preka,
które on nieustannie podsycał: „Namawiam niemego Preka, aby zajął się
zbieraniem, to jest przerysowywaniem portretów ludzi sławnych w Polsce.
Ma on talent do rysunku, kopiuje bardzo wiernie, posiada wytrwałość i lubi
być czynnym. Z czasem mógłby zrobić zbiór bardzo ciekawy, idzie tylko
o to, by jak najlepsze wybierać portrety”16.
W Sieniawie Prek poznał także Feliksa Bernatowicza literata, Alberta
Miera tłumacza literatury francuskiej i wielu innych dziś w większości
zapomnianych pisarzy. Ważniejsza od nazwisk i aktywności artystycznej
poszczególnych twórców była atmosfera pałacu w Sieniawie, korzystnie
oddziaływująca na mniejsze ośrodki życia kulturalnego, którymi w latach
dwudziestych i trzydziestych XIX w. były niektóre pałace i dwory galicyjskie.

Podróże po Galicji
Z dzienników Preka wynika, że wiele podróżował, ale najczęściej po
Galicji. Te dzienniki można czytać również jako wprowadzenie do historii
turystyki (także niepełnosprawnych) w Galicji w I połowie XIX w. Wizyty
s. 157–191.
F.X. Prek, Czasy i ludzie, op. cit., s. 11.
16
M. Gębarowicz, Wizerunki znakomitych ludzi, op. cit., s. 15.
15
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sąsiedzkie, które zajmowały mu nie więcej niż dzień drogi, organizował
własnym zaprzęgiem. W dalszą kilkudniową podróż udawał się dyliżansem,
który pokonywał dziennie odległość do 60 kilometrów, zatrzymując się na
kolejnych stacjach pocztowych. Dopiero w 1854 r. zanotował informację
na temat rozbudowy galicyjskiej kolei żelaznej.

Podróże artystyczne
Przygotowując do druku Wizerunki znakomitych ludzi, w latach
1827–1833 wiele podróżował w poszukiwaniu portretów Polaków, którzy
działalnością zapisali się w historii kraju. Celem tych podróży było wykonanie kopii. W większości portrety, o które chodziło Prekowi znajdowały
się w magnackich kolekcjach Łańcuta i Krzeszowic Potockich, Przeworsku
Lubomirskich, Dzikowa Tarnowskich, Puław i Sieniawy Czartoryskich oraz
w Zamościu, należącym do Zamoyskich. Penetrował kolekcje dzieł sztuki
we Lwowie, Krakowie, Warszawie i Wilanowie. Poznawał także galicyjskie
kolekcje malarstwa (polskiego i obcego), zbiory grafik, rycin, starodruków,
szkicował założenia ogrodowe. Zwiedzał kościoły, klasztory i miejsca historyczne. Notatki z tych podróży zapisywał w dzienniku. W lipcu 1827 r. po raz
kolejny był w Lesku należącym do Krasickich, w dawnym zamku Kmitów,
zaś 17 VIII 1828 r. stanął w Przeworsku u Jerzego Lubomirskiego, który
gościł go przez tygodnie, aby dokładnie skopiować portrety Jerzego Lubomirskiego i Sebastiana Lubomirskiego. 24 VIII 1828 r. pracował w Dzikowie,
ponieważ dowiedział się, że tam znajduje się portret Jana Tarnowskiego,
następnie pojechał do Jana Krasickiego do Baranowa Sandomierskiego17.

Ogrody
portrety galicyjskie

Pierwsze ogrody krajobrazowe w Polsce powstawały w drugiej połowie
XVIII w., wzorowane były na zachodnioeuropejskiej sztuce ogrodowej. Najbardziej reprezentacyjne ogrody galicyjskie powstawały znacznym nakładem
środków, budząc zachwyt zwiedzających. W Galicji największym uznaniem
cieszył się ogród Ignacego Cetnara, wojewody bełskiego, który w Krakowcu
zgromadził rzadkie okazy roślin z różnych kontynentów. U schyłku XVIII
w. pod wrażeniem tego ogrodu był Andrzej Ewaryst Kuropatnicki, który
17

B. Cmela, Franciszek Ksawery Prek podróżnik, krajoznawca–prekursor turystyki
i krajoznawstwa niesłyszących w Polsce, [w:] 120 rocznica śmierci Franciszka Ksawerego
Preka, op. cit., s. 31–58.
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w pierwszym przewodniku po Galicji zachwycał się zbiorami botanicznymi
Cetnara” 18. Sława tego ogrodu dotarła do Wiednia. Kolekcją zainteresował
się nawet cesarz Józef II, który zamierzał utworzyć przy Uniwersytecie
Lwowskim ogród botaniczny, korzystając z kolekcji Cetnara. Po śmierci
właściciela Krakowca rozwojem tej kolekcji zajmował się Franciszek Tuszer,
francuski planista-ogrodnik, zatrudniony następnie przez dwór cesarski
przy zakładaniu ogrodów na Krymie19. Pod wrażeniem ogrodu w Krakowcu
oraz szeregu innych ogrodów zdobiących wiejskie rezydencje magnatów
i bogatego ziemiaństwa był również Prek. Jako doświadczony podróżnik
29 X 1831 r. zanotował: „Dzisiaj podróżny od Krakowa do Lwowa idący,
nie zbaczając prawie z drogi ogląda ładne ogrody w Łańcucie, Przeworsku,
Medyce i Mościskach, a małe z drogi wycieczki do Zarzecza, Boratyna,
Bakończyc, Rudnik Kresowic opłacą mu hojnie trud podjęty pięknością
i bogactwem ogrodów”20.
Z nowoczesnymi ogrodami Prek miał styczność już w rodzinnym
Nozdrzu, następnie w Sieniawie, gdzie księżna Izabela Czartoryska, znana
z zamiłowania do ogrodnictwa, rozpowszechniła sztukę ogrodową w Galicji.
Uzasadnioną sławą cieszył się ogród botaniczny wraz ze szkołą ogrodniczą
Jana Gwalberta Pawlikowskiego w Medyce21. To szczególne miejsce Prek wielokrotnie odwiedzał. 29 X 1831 r. był w Medyce i zanotował: „W ogromnych
dziesięciu różnego kształtu szklarniach mieści się do miliona drzew, krzewów
i kwiatów nie znoszących klimatu naszego” 22. Równie często gościł w Zarzeczu
koło Jarosławia, należącym do Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej, dla podziwiania jednego z najcenniejszych w Galicji założeń pałacowo-ogrodowych.
Z pobytów w Medyce i Zarzeczu pozostawił nie tylko notatki o charakterze
wspomnieniowym, ale także rysunki ogrodów medyckich i zarzeckich, których
wartość artystyczna i dokumentalna jest wysoko ceniona. Roman Aftanazy,
opracowując dzieje rezydencji Rzeczypospolitej, których ogrody były istotną
częścią, korzystał właśnie z notatek i rysunków Preka, opisując rezydencje
ziemiańskie na terenie ziemi przemyskiej: Medyka, Przeworsk, Sieniawa,
Wysock i Zarzecze oraz ziemi sanockiej: Bachórz, Dąbrówka Starzeńska,
Dubiecko oraz Nozdrzec, które wchodziły w skład województwa ruskiego23.
A.E. Kuropatnicki, Geographia albo dokładne opisanie Królestwa Galicyi i Lodomeryi,
Przemyśl 1786, s. 67.
19
G. Ciołek, Ogrody polskie, Warszawa 1978, s. 166.
20
F.K. Prek, Czasy i ludzie, op. cit., s. 149.
21
J. Piórecki, Zabytkowe ogrody i parki województwa przemyskiego, Rzeszów 1989,
s. 98–103.
22
F.K. Prek, Czasy i ludzie, op. cit., s. 150.
23
R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Województwo ruskie.
18
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Na początku XIX w. wśród Polaków modne stało się podróżowanie
w Tatry za sprawą Stanisława Staszica, który w latach 1802–1804 zainteresował się Nowotarszczyzną. W 1804 r. był on nad Morskim Okiem. W sierpniu 1805 r. przez Nowy Targ i Bukowinę dostał się w Tatry. Poznał Dolinę
Kościeliską i Chochołowską, wszedł na Czerwone Wierchy i skierował się
ku Tatrom Wysokim. Przed wyjściem w Tatry Staszic poznał Alpy, Apeniny, Karpaty, wszedł na Etnę i Wezuwiusza. Do tej wyprawy przygotował
się wszechstronnie. Lektura dzieł z zakresu botaniki tatrzańskiej, geografii,
geologii, mineralogii, kartografii i klimatologii dała mu ogólny obraz Tatr.
Część praktyczna obejmowała przygotowanie fizyczne oraz zapoznanie się
z polskimi i obcymi przewodnikami po Tatrach i relacjami osób, które były
w tym regionie24. W dziesięć lat po tym wydarzeniu opublikował dzieło
geologiczne pt. O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin polskich,
które zainspirowało pokolenie romantyków do bliższego poznania Tatr25.
Wyczyn Staszica, który w największym stopniu przyczynił się do
popularyzacji turystyki tatrzańskiej w Polsce, dopiero w latach trzydziestych XIX w. znalazł wielu naśladowców. Do tego czasu symboliczny ruch
turystyczny koncentrował się wokół Doliny Kościelskiej i Morskiego Oka,
nocleg można było dostać tylko w Bukowinie Tatrzańskiej i Jaworzynie
Spiskiej26. Za sprawą lektury Staszica, ale przede wszystkim w związku z romantycznym pragnieniem zmierzenia się z naturą w stanie czystym, Tatry
i Karpaty stawały się coraz bardziej popularne. Opisywali je krajoznawcy,
popularyzatorzy kultury ludowej, poeci, dziennikarze, ogłaszając w prasie
wrażenia z podróży. W 1826 r. relację z podróży w Tatry, odbytej dwa lata
wcześniej, opublikował w Dzienniku Warszawskim Ambroży Grabowski27.
Na początku sierpnia 1841 r. Prek podjął decyzję o wyjeździe w góry dla
poratowania zdrowia. Jechał przez Biecz w kierunku Szczawnicy, którą znał
Ziemia przemyska i sanocka, t. 8, Wrocław 1996, s.159–174,190–209, 232–243,
266–292, 297–320, 390–396.
24
J. Szaflarski, Poznanie Tatr. Szkice z rozwoju wiedzy o Tatrach do połowy XIX wieku,
Warszawa 1972, s. 274–334.
25
J. Kolbuszewski, Obraz Tatr w „Ziemiorództwie” Stanisława Staszica, „Przegląd
Humanistyczny” 1966, nr 4, s. 101–107.
26
J. Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej 1805-1939, Kraków 1982, s. 15-26;
Z. Wójcik, Stanisław Staszic – realizm i mistyka gór,[w:] Pejzaże kultury. Prace
ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznicę Jego urodzin,
W. Dynak, M. Ursela (red.), Wrocław 2005, s. 101–106.
27
A. Grabowski, Kilka godzin pobytu w Tatrach nad jeziorami Morskie Oko i Czarny Staw
w Galicji w cyrkule sandeckim, [w:] Romantyczne wędrówki po Galicji, op. cit., s. 47–51.
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z wycieczki zorganizowanej latem 1832 r., korzystając z dobrej pogody; wówczas
po raz pierwszy zobaczył szczyty Tatr. Tym razem przyjechał do tego uzdrowiska
7 VIII wieczorem, gdzie oczekiwała go siostra z mężem i towarzyszące im osoby.
Następnego dnia zorganizowano dla gości spływ Dunajcem, który zrobił na nim
ogromne wrażenie: „Romantyczna ta podróż pełna powabów trwa pięć godzin.
W połowie zaś drogi zatrzymaliśmy się koło jednego źródła z skały wytryskującego […] Płynąc ciągle pomiędzy opoki różnego kształtu i formy, podziwiamy
dzieło natury, która się tu tak dziwną ukazuje” 28. 20 VIII wyjechali ze Szczawnicy
do Czorsztyna, następnie z Nowego Targu do Bukowiny Tatrzańskiej, narzekając
na zły stan dróg. Tam spędzili noc. Następnego dnia o 6 rano ośmioosobowa
męska grupa turystów zamówiła transport u górali z przewodnikiem i ruszyła
w stronę Doliny Pięciu Stawów, a stamtąd do Morskiego Oka. W południe
znaleźli się na miejscu. Prek zanotował: „Jezioro to jest dziwnym igrzyskiem
natury, gdyż wokół otaczają go ogromne góry i skały, a to w środku położone
zabiera blisko czterdziestu morgów. Koło niego jest chata z drzewa zbudowana,
przeznaczona na schronienie podróżujących” 29. Cztery strony notatek Preka
z podróży w Tatry zainteresowały badacza ruchu turystycznego w tym regionie
I połowy XIX wieku30.

portrety galicyjskie

Varia
Dzienniki Preka są interesującym i barwnym dokumentem życia artystycznego i towarzyskiego Galicji I połowy XIX w. Wartość notatek Preka można mierzyć
na przykład ilością odniesień, na które napotykamy w pracach poświęconych
polskiemu pamiętnikarstwu, czy też w badaniach galicyjskiej obyczajowości31.
Nad tą pracą nie mogą przejść obojętnie historycy tego okresu. Kilkakrotnie zanotował przebieg chorób epidemiologicznych (cholery, febry, tyfusu głodowego),
które doprowadziły do okresowego załamania demograficznego w Galicji w latach
1831–1855. Latem 1831 r. Galicja stanęła przed zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez cholerę azjatycką, jak wówczas nazywano tę chorobę,
która nadeszła z Rosji razem z wojskiem. Relacje Preka na temat cholery z 1831
r. i 1855 r. są wstrząsające. Pełne obaw o własne bezpieczeństwo i współczucie dla
poszkodowanych rodzin ziemiańskich oraz administracji dworskiej są informacje
dotyczące dramatycznego przebiegu rabacji galicyjskiej w 1846 r.
F.K. Prek, Czasy i ludzie, op. cit., s. 239.
Ibidem, s. 242.
30
J. Szaflarski, Poznanie Tatr…, op. cit., s. 445, 463, 469, 471, 505.
31
W. Dendura, Życie szlachty polskiej XIX wieku w świetle pamiętników Franciszka
Ksawerego Preka, [w:] 120 rocznica śmierci Franciszka Ksawerego Preka, op. cit., s.78–85.
28
29
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Dwór w Sielcu
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26 VI 1840 r. Prek kupił majątek Sielec w pobliżu Sędziszowa wraz
ze zrujnowanym dworem, którego tylko część nadawała się do zamieszkania. Zdecydował o budowie nowego dworu, co zajęło następne dwa lata.
W umowie sprzedaży Sielca zapisano, że dotychczasowy dzierżawca majątku
sieleckiego Michał Mossakowski będzie decydował o kształcie jej gospodarki
do połowy 1842 r.32. Po upływie tego terminu 15 VIII 1842 r. Prek przejął
majątek w Sielcu. „Po dwóch latach cierpliwości odebrałem moją wieś na
św. Jana roku 1842, ale ponieważ posesor nie pozwalał mi budować domu
podczas swojego jeszcze pobytu, starałem się tylko cokolwiek materiału
przysposobić. Nawiozłem kamieni, drzewa, teraz więc, to jest 7 lipca, położyłem kamień węgielny na dom mieszkalny, który mi poświęcił kapucyn
z Sędziszowa” 33.
2 XII 1844 r. wprowadził się do zbudowanego dla niego murowanego
dworu, częściowo podpiwniczonego z portykiem kolumnowym. „Wprowadziłem się do domu nowego z wielkim ukontentowaniem, połowę go
zupełnie ukończywszy, a drugą połowę powoli kończyć muszę, mając przecież gdzie się podziać i zdrowym powietrzem oddychać”34. Z dzienników
dowiadujemy się, że posiadał meble przywiezione z Nozdrzca. W toaletce
przechowywał listy rodziców i drobne pamiątki po nich. Znajdował się tam
także: „krzyżyk drewniany czarny, na którym się znajduje Chrystus Pan
z kości słoniowej wyrznięty”35, podarowany kościołowi w Sędziszowie w 1859
r. Na ścianie rozwieszono dywan warszawski, a na pamiątki po ojcu: szpada
i dwa pałasze; te podarował w testamencie Stefanowi Prekowi, bratankowi.
A ponadto „obraz olejno malowany mały na drewnie przedstawiający obrzezanie Chrystusa Pana, przez innych znawców za dzieło Rafaela uznany,
drugi zaś obraz mały olejno malowany na płótnie przedstawiający wdowę
czarno ubraną w zwierciadle się przeglądającą”36. Zgromadził bibliotekę
i sporządził jej katalog, na chwilę obecną nie odnaleziony. Dysponował
srebrną zastawą stołową, porcelanowymi talerzami, wazami, kubkami
i miedzianymi naczyniami kuchennymi.
D. Quirini-Popławska, Właściciele Sędziszowa i niektórych sąsiednich wsi w okresie
rozbiorowym 1772–1918, [w:] Szkice z dziejów Sędziszowa, K. Baczkowski (red.),
Rzeszów 1983, s. 257.
33
F.K. Prek, Czasy i ludzie, op. cit., s. 244.
34
Ibidem, s. 246.
32

35

36

Archiwum Państwowe w Rzeszowie (APRz,), Sąd Obwodowy w Rzeszowie,
Testament Franciszka Ksawerego Preka, sygn. 520.

Ibidem.
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W sieleckim dworze znalazła zatrudnienie i dach nad głową nieznana
z imienia i nazwiska kobieta, służąca jeszcze w Nozdrzcu. „Mam u siebie pannę
kulawą, która od dzieciństwa do mnie przyzwyczajona, gdyż u mojej matki
służyła i po jej skonie mnie się dostała w spuściźnie. Ona więc całym moim
kobiecym gospodarstwem zarządza” 37. Pełniła rolę tłumacza w kontaktach
z sąsiadami. Prek podkreślał jej pobożność, oszczędność i wieloletnie oddanie.
Wspomniał także o lokaju, znanym mu także z Nozdrzca, który nadzorował
prace w gospodarstwie i organizował życie codzienne dworu. Borykał się
z problemami finansowymi, które zmuszały go zaciągnięcia pożyczki w Towarzystwie Kredytowym we Lwowie. Właśnie sprawy gospodarcze często pojawiały się w dziennikach w kontekście wydarzeń w Galicji, które znał z prasy.
Odnotował liczne klęski żywiołowe. Gwałtowne opady śniegu jesienią 1842 r.
sparaliżowały komunikację w Galicji. Na przełomie lat 1842/1843 topniejący
śnieg stwarzał zagrożenie powodziowe. Lata czterdzieste XIX w. były szczególnie trudne na skutek nieurodzajów wywołanych klęskami żywiołowymi. Na
przednówku sytuacja wielu rodzin włościańskich była dramatyczna. 13 V 1845
r. zanotował: „Głód wielki się czuć daje między pospólstwem, tym bardziej
tam, gdzie woda pola uszkodziła. Ubóstwo się ciśnie do właścicieli. Bydło
zdycha, psy się z głodu wściekają, latając kąsają przechodzących. Wystarczyć
nie mogę zasilić wszystkich, to chlebem, to mąką, to pieniędzmi. Kradzież ze
wszech stron niezliczona. Wszyscy moi ludzie wartować muszą”38. W 1855 r.
w Sielcu zakończył pisanie dzienników i rozpoczął ich redakcję.

portrety galicyjskie

Rozporządzenie ostatniej woli, czyli testament Franciszka
Ksawerego Preka
23 V 1850 r. Franciszek Ksawery Prek w sieleckim dworze sporządził
testament. Rozpoczynał się od wyznania wiary: „Będąc na umyśle zupełnie zdrowym, czując się na siłach osłabionym, nie wiedząc zaś momentu
w którym by mnie Najwyższy Stwórca do siebie powołać raczył, za życia
następujące ostatniej woli mojej rozporządzenie czynię […] rozporządzam,
ażebym w miejscu tym, gdzie dojdę życia mego kresu, zwłoki po chrześcijańsku katolicko skromnie były pogrzebane […]”39. W dalszej części testamentu,
testator wskazał spadkobiercę, którym został Tadeusz Prek syn młodszego
brata Stanisława. Jego uczynił odpowiedzialnym za wypełnienie ostatniej
37
38
39
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F.K. Prek, Czasy i ludzie, op. cit., s. 244.
Ibidem, s. 254.

APRz, Sąd Obwodowy w Rzeszowie, Testament Franciszka Ksawerego Preka,
sygn. 520 .

Franciszek Ksawery Prek...

40
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woli. Z uwagi na skromny majątek testatora, wydziedziczył z niego część
rodzeństwa, tj. Stanisława
Preka i Izabelę zamężną
Gorayską z uwagi na ich
dobrą sytuację materialną.
Prek przekazał dorobek artystyczny na cele
publiczne: „Życząc sobie
jednak, aby choć jedna
cząstka pracy mojej nie
poszła na marne, składam
ją Bibliotece Jagiellońskiej Akademii Krakowskiej, jako hołd ziomkom
moim. Bibliotece należą
także po mojej śmierci
wszystkie kopersztychy,
które się w moim majątku
znalazły” 40. Testator nie
zapomniał o sługach, zapisując im garderobę, a Mikołajowi Bernardynowi podarował grunt pod Dobrzą w Sielcu na dożywocie i 120
złotych reńskich.
5 VII 1859 r. sporządził Dodatek do mojego testamentu. W tym dokumencie jeszcze raz rozporządził dorobkiem literackim i artystycznym, dzieląc
go pomiędzy Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie, Towarzystwo
Naukowe Krakowskie, którego obecnym spadkobiercą jest Biblioteka PAN
w Krakowie, oraz Bibliotekę Jagiellońską. Najhojniej darczyńca obdarował
Bibliotekę Jagiellońską, zapisując jej: „Rękopism mój Dziennik codziennych
zdarzeń od roku 1818 do końca 1855, [w?] czasie początku rok 1856 w dwunastu księgach dużych księgach wraz z dodatkiem Przedmowa do przepisków
w czterech księgach. Również Kalendarz obywatelski chronologiczny dziejów
w Polsce i Galicji tudzież Polaków w obcych krajach przebywających od roku
1763 do 1856 ery chrześcijańskiej wraz z innymi rękopisami moimi, których
za życia mojego drukiem ogłaszać nie chciałem, zapisuję i oddaję Bibliotece
Akademii Jagiellońskiej w Krakowie jako hołd ziomkom moim do ogłoszenia wraz z tym testamentem po śmierci mojej. Kuferek zawierający w sobie
Ibidem.

103

Sławomir Wnęk

portrety galicyjskie

rysunki mojej ręki zapisuję z całym zbiorem moich rysunków także tejże
Bibliotece Jagiell-Krakowskiej jako skarbowi pamiątek” 41.

Artysta podarował Bibliotece Jagiellońskiej około 80 rysunków (portretów) naklejonych na karton jednakowego formatu, w większości sygnowanych i datowanych. Dołączył to tego zbioru akwarele przedstawiające
stroje ludowe z okolic Dynowa, Jasła, Korczyny, Krosna, Sędziszowa, Pilzna
oraz okolic Lwowa. Akwarele datowane są na lata trzydzieste i początek lat
czterdziestych XIX w. Powstawały w czasie podróży po Galicji42.
Franciszek Ksawery Prek zmarł 12 IX 1863 r. na tyfus, pochowany jest
w Sielcu. W testamencie zobowiązał sukcesora majątku do wystawienia po
jego śmierci nagrobka, którego formę sam określił: „Życzeniem moim jest
nieodmiennym, aby ciało moje było w grobie murowanym pochowane,
w którym to grobie także fundament na którym trumna z ciałem spoczywać
ma. Murowanym być powinien na wierzchu, zaś grobu, gdzie ciało spoczywa
będzie, ma być pomnik skromny, kamienny w kształt obelisku skromnego
wystawiony na podstawie tegoż na tablicy murowanej czarnej ma znajdować
się napis: Tu leży Xawery Prek, urodził się w Nozdrzcu dnia 29 sierpnia
roku 1801, Umarł dnia ….. wyrznięty i w literach wyzłacany, wierzchnia zaś
tego obelisku podstawa ma mieć mój herb w kamieniu wyrznięty z napisem
w tymże znajduje się Borek” 43. A następnie dodał: „Dalej rozporządzam,
Ibidem.
P. Horodyński, Rysunki Franciszka Ksawerego Preka w Bibliotece Jagiellońskiej, [w:]
120 rocznica śmierci Franciszka Ksawerego Preka, op. cit., s. 59–70.
43
APRz, Sąd Obwodowy w Rzeszowie, Testament Franciszka Ksawerego Preka, sygn. 520.
41
42
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aby trumnę zwłoków moich
z drzewa starego dębowego
sporządzono i takową manczestrem jasno karmazynowym
obito, żółtymi galonami tudzież
gwoździkami żółtemi niemniej
antabami koloru podobnego
opatrzono”44. Pozostawił gotówkę dla sześciu księży obrządku
rzymskokatolickiego uczestniczących w jego pogrzebie.

Zakończenie
Dwór Preka w Sielcu, rozbudowany przez kolejnych
właścicieli, spłonął w 1940 r.
Po zakończeniu wojny obiekt
odbudowano. Od 1950 r. mieści się tam szkoła podstawowa. W pięćdziesiątą rocznicę założenia szkoły w 2000 r. mieszkańcy Sielca zdecydowali,
że Franciszek Ksawery Prek będzie jej patronem. Informuje o tym tablica
pamiątkowa. Patron szkoły w Sielcu zaliczany jest do najwybitniejszych
przedstawicieli ziemi sędziszowskiej, stawiany obok nazwisk szeroko znanych
w historii Polski, jak generał Henryk Dembiński (1791–1864), malarz i reżyser Tadeusz Kantor (1915–1990), malarz Józef Mehoffer (1869–1946), fizyk
i chemik Karol Olszewski (1846–1915), czy też etnograf i popularyzator
sztuki ludowej Seweryn Udziela (1837–1937)45.
portrety galicyjskie

Sławomir Wnęk jest regionalistą zajmującym się dziejami
Podkarpacia i wydawcą. Współpracuje z rocznikiem „Prace
Historyczno-Archiwalne” wydawanym przez Archiwum
Państwowe w Rzeszowie, „Acta Collegii Suprasliensis”
i „Rocznikiem Kolbuszowskim”.

44
45

Ibidem.
Powiat ropczycko-sędziszowski. Historia i współczesność, Rzeszów 2001, s. 74, 121;
S. Polakowski, Pozostałości założeń dworskich w województwie podkarpackim, Krosno
2013, s. 377.

105

dyskusje • polemiki • recenzje
Marcin Jurzysta

Badania i dydaktyka historii
najnowszej
By móc prowadzić jakiekolwiek
rozważania na temat historii najnowszej musimy najpierw zdefiniować to
pojęcie. Trafnie ujmuje ten problem
Józef Buszko, według którego historia
najnowsza to „ostatnie ogniwo procesu
historycznego bezpośrednio poprzedzające współczesność”1. Tak więc historię
najnowszą rozumieć mamy jako analizę
przeszłości, która jednak ma bezpośredni
związek z teraźniejszością. W czym ten
związek się przejawia? Przede wszystkim
bierzemy tu pod uwagę czynnik ludzki.
Oto bowiem niejednokrotnie jest tak,
że badając jakieś wydarzenie mamy do
czynienia z żyjącymi świadkami.
Definiowanie historii najnowszej
może okazać się dosyć kłopotliwe. Problemem jest, po pierwsze, wyznaczenie
granicy czasowej, w ramach której
o historii najnowszej możemy mówić.
Otóż ta granica jest stale przesuwana
i ma właśnie związek z owym czynnikiem ludzkim. Chodzi o to, że przy
jej ustalaniu musi paść odpowiedź na
pytanie, czy żyje jeszcze chociaż jeden
świadek danego wydarzenia. I tak dla
1

J. Maternicki (red.), Historia najnowsza
jako przedmiot badań i nauczania, PWN,
Warszawa 1990, s.11.
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przykładu: w 1939 r. za datę graniczną
dla historii najnowszej przyjęto powstanie styczniowe, konsekwencje II wojny
światowej sprawiły, że datę tę przesunięto na 1905 r. Drugim problemem jest
kwestia umiejętnego rozdziału historii
nowożytnej od historii najnowszej.
Przecież nie można li tylko oglądać
się na wyznaczone daty. Badacz sam
musi wiedzieć (może nawet intuicyjnie
czuć), w jakiej on sam perspektywie
czasowej odnajduje się w stosunku do
danego problemu. J. Buszko nazywa
to elementem autopsji2. Chodzi o to,
że badacz powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, na ile jego rozumienie
teraźniejszości pozwala mu umiejętnie
skonfrontować się z dokumentacją,
listami, pamiętnikami i jeszcze innymi
materiałami źródłowymi. Musi też poddać refleksji to, co sam może wnieść jako
element własnej pamięci historycznej.
Przy kwestii źródeł warto się zatrzymać, poświęcić jej trochę więcej uwagi.
Albowiem to źródła właśnie mają kapitalne znaczenie, jeśli mówimy o historii
najnowszej.
Jak wskazuje J. Buszko, wiek XX
dostarcza nam źródeł, którymi nie dys2

Ibidem, s.12.
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ponują badacze zajmujący się przeszłymi okresami. Chodzi tu o fotografie,
materiały fonograficzne czy elektroniczne3. Tego rodzaju źródła w dużym
stopniu ułatwiają pracę badacza, wzbogacają jego dokumentację, wpływają
na precyzyjniejsze określenie stanu faktycznego. Takie bogactwo źródeł, choć
z jednej strony pożyteczne, może przyczynić się też do pewnych problemów
metodologicznych, jakie może napotkać badacz. Sprowadzają się one do
następujących kwestii:
• umiejętny dobór źródeł i odpowiednie z nich korzystanie,
• stosunek historyka do tzw. potocznej wiedzy historycznej,
• „optyka widzenia” badanego problemu.

Umiejętny dobór źródeł i odpowiednie z nich korzystanie

dyskusje • polemiki • recenzje

Jest to chyba najistotniejszy problem, z jakim może spotkać się badacz
historii najnowszej. Oto bowiem musi tu wziąć pod uwagę kilka kwestii.
Przede wszystkim badacz musi bardzo krytycznie podejść do materiałów
źródłowych. Fakt iż dysponuje ogromną ich bazą winien wyostrzyć niejako
u niego potrzebę ich krytycznej weryfikacji. Wiadomym jest przecież, że nie
wszystkie te materiały będą przezeń wykorzystane. Tu historyk stanie przed
dylematem, które z nich przyjąć, a które odrzucić. Co ciekawe, nie można
podać recepty, klucza, według którego owa kwalifikacja materiałów miałaby
się odbywać. Sprawa ta pozostawiona jest już warsztatowi i sumieniu samego
badacza, co oczywiście, jak zauważa Buszko, budzi pewne kontrowersje4. Po
drugie zaś badacz musi być w pełni świadom problemu jaki bada, a więc
kontekstu politycznego, a co za tym idzie pewnych konsekwencji. Najkrócej mówiąc, badacz musi wiedzieć, że pewne, być może nawet istotne dla
samego badania materiały nie zostaną mu udostępnione5.

Stosunek historyka do potocznej wiedzy historycznej
Ów problem wynika z innego, jakby się wydawało „dobrodziejstwa” historii najnowszej, a mianowicie z faktu iż żyją świadkowie wydarzeń, które chcemy
badać. Świadectwo tych ludzi jest zapewne cenne, ale bardzo często bywa tak,
że historyk napotyka z tego powodu na poważny dylemat metodologiczny.
Jak zauważa Jan Pomorski, „naukowa wiedza historyczna konfrontowana
Ibidem, s.12.
Ibidem, s. 14.
5
Ibidem, s. 24–24.
3
4
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jest nieustannie z wiedzą subiektywną żyjących uczestników wydarzeń”6. Co
oznacza, że nie wszystkie zeznania świadków badanych wydarzeń mają związek ze stanem faktycznym, co nie oznacza z kolei, że ktoś celowo wprowadza
badacza w błąd. Badacz ma tu do czynienia z legendą, swego rodzaju mitem
historycznym, powstałym, by wyidealizować lub katalizować jakiś fakt. Przekaz
ten nie powinien być całkiem przez badacza ignorowany, stanowi on bowiem
tło kulturowo-społeczne, na jakim badane wydarzenie zostało powielone.

dyskusje • polemiki • recenzje

„Optyka widzenia” badanego problemu
Problem być może enigmatyczny. Świetnie tłumaczy go J. Buszko,
przyrównując właśnie do terminologii optycznej. Oto bowiem problem
widziany z bliska możemy dokładnie i wnikliwie obejrzeć. Nie uchwycimy
jednak jego otoczenia, co jest możliwe dopiero patrząc nań z dalszej perspektywy7. Dokładnie tak samo jest z faktami historycznymi. Analizując
jakiś problem, zaistniały w stosunkowo niedalekim odstępie czasu, jesteśmy
w stanie wszystko o nim powiedzieć. Możemy dokładnie przeanalizować
genezę, możemy wskazać jego fazy, przepytać uczestników, określić jego
skutki. Jeśli natomiast przyjdzie nam określić jego kontekst społeczny, polityczny czy międzynarodowy, napotkamy zapewne na trudności. Trudności
te spowodowane są choćby tym, że nie wszystkie materiały zostaną nam
przekazane lub że żyją jeszcze ludzie mogący chcieć coś w tej kwestii ukryć.
To oczywiście nie wszystkie problemy metodologiczne, na jakie napotkać może badacz historii najnowszej. Wymieniłem te, które moim zdaniem
(i z mojego doświadczenia) są dosyć powszechne i typowe. Czy możemy się ich
ustrzec? Na pewno świadomość, że istnieją pozwoli je co najmniej zredukować.
Historia najnowsza jest też istotnym źródłem poznania, wspierającym
inne nauki. I tak oto historię najnowszą możemy traktować jako naukę
pomocniczą: politologii, ekonomii, czy socjologii. W tych to dziedzinach
wiedzy fundamentalnym wręcz czynnikiem jest znajomość i rozumienie
dziejów najnowszych. Przykłady: politolog nie może dziś kompetentnie
badać problemów lewicy polskiej, nie znając struktury PZPR i partii satelickich. Badacz ekonomii nie będzie umiał wyjaśnić problemów sektora
węglowego, nie odnosząc ich do polityki Gierka, socjolog zaś, nawet przy
najwnikliwszych badaniach empirycznych, nie wykaże na czym polega
fenomen migracji z miast na wieś, jeśli nie będzie miał pojęcia o procesie
urbanizacji z lat 1950–1955.
6
7

Ibidem, s. 25.
Ibidem, s.14.
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Historia najnowsza ma więc dla tych nauk nie tylko faktograficzną
wartość. Specjaliści w tych dziedzinach mogą za pomocą wiedzy o tym, co
było konstruować pewne modele tego, co będzie. Niektóre zjawiska i zachowania ludzkie są bowiem powtarzalne, a sama historia nie jest li tylko
jakimś odizolowanym, wysublimowanym wręcz zbiorem świata przeszłości,
lecz ciągiem zdarzeń, których konsekwencje skutkują do dziś.
Osobną, acz wartą uwagi kwestią jest dydaktyka historii najnowszej. Dydaktyka, a więc umiejętność odpowiedniego przekazu zdobytej
i zgłębionej (w tym wypadku przez historyka) wiedzy. Zaznaczyć trzeba,
że wiedza ta ma odnosić się do konkretnych faktów, a więc jak mówi
Krzysztof Kruszewski „informacji o zdarzeniu przeszłym” 8. Warto zwrócić
tu uwagę na fakt, że nie mamy dokładnie sprecyzowanego czasookresu
tej przeszłości. Pozostaje zatem pytanie, czy tak samo będziemy mówić
o fakcie zaistniałym w XVIII w., jak o fakcie, który miał miejsce 20 lat
temu? Zapewne nie. Tak samo bowiem jak w przypadku badań, wskazana
jest tu ostrożność, delikatność, czy nawet wstrzemięźliwość. Po pierwsze
dlatego, że żyją jeszcze świadkowie omawianych przez nas wydarzeń. Po
drugie, nie dysponujemy pełnym warsztatem źródłowym, dzięki któremu
można by było precyzyjniej nazwać pewne fakty. Co zatem dydaktyk historii najnowszej winien czynić? Ot to, co każdy dydaktyk, czyli mówić
prawdę i przedstawiać rzeczywistość taką, jaka ona jest. To znaczy, gdy
porusza problem niewyjaśniony lub kontrowersyjny, winien o tych kontrowersjach lub problemach badawczych poinformować swych słuchaczy
czy czytelników. Przyznanie, że brak jest wszystkich miarodajnych źródeł
lub stwierdzenie, że wyniki innych badań trochę inaczej dany problem
przedstawiają, nie jest żadną ujmą czy błędem. Wręcz przeciwnie, przejawem uczciwości badawczej i zachętą do zgłębiania danej kwestii.
By móc kompetentnie informować czy edukować o historii najnowszej,
dydaktyk musi też odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaką całość wiedzy historycznej wpisuje się historia najnowsza. Na dylematy te wskazuje profesor
J. Maternicki, który wymienia trzy podejścia do historii najnowszej: podejście
historiozoficzne, metodologiczne oraz kulturologiczne. Sugeruje on, że dla
nauczania najbardziej stosowne będzie podejście historiozoficzne, które traktuje historię najnowszą jako czwarty dział historii, umieszczany po starożytnej,
średniowiecznej i nowożytnej9. Takie podejście jest rzeczywiście najbardziej
optymalne, gdyż może w sposób uproszczony, ale jednak logicznie uporządkowany, spójny i przyswajalny przekazujemy wiedzę uczniom (słuchaczom).
K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania, PWN, Warszawa 2002, s.105.
J.Maternicki (red.), Historia najnowsza…, op. cit., s. 87-89.
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Marcin Jurzysta

Mówiąc o dydaktyce historii najnowszej, nie można nie wspomnieć
też o jej wymiarach. Zasadniczo rozróżnić tu możemy dwa wymiary:
edukacyjny i pozaedukacyjny. Wymiar edukacyjny realizowany jest w placówkach oświatowych: szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach
ponadgimnazjalnych, a także w jakiejś mierze na gruncie uniwersyteckim.
Tutaj historia najnowsza wpisana jest do programów szkolnych, uwzględniana w podstawie programowej i konspektach. Staje się więc wiedzą
zdobywaną niejako z przymusu, gdyż jej znajomość podlega weryfikacji
poprzez sprawdziany, referaty, egzaminy, kolokwia i testy. Stopień poznania
podlega zatem ocenie.
Trochę inaczej rzecz się przedstawia, gdy analizujemy wymiar pozaedukacyjny. Ta wiedza bowiem nie podlega weryfikacji, dlatego też nie ma
przymusu jej zgłębiania. Ale uwaga, nie znaczy to, że ten wymiar ma być
realizowany poza szkołą. Owszem, najczęściej realizowany jest w rodzinach,
domach kultury czy też parafiach. Jednak szkoła od niego nie powinna
się uchylać, bo jak twierdzi Łucja Dawid „wobec symptomatycznych dla
dzisiejszej rzeczywistości, a zarazem niezwykle niepokojących zjawisk, takich jak spadek rangi i znaczenia wartości wyższych, lekceważenie własnej
kultury i tradycji, upadek autorytetów i wzrost patologii prowadzących
nieuchronnie do zagrożenia osobowego wymiaru człowieka, szkoła nie
może pozostać obojętna i nie dostrzegać własnych słabości, szczególnie
w funkcjonowaniu wychowawczym”10. To stwierdzenie mówi nam bardzo
wiele o istocie pozaszkolnej, czy precyzyjniej – pozaklasowej dydaktyki
historii najnowszej. Dziś bowiem młodzi ludzie, ale nie tylko, bardzo rzadko zadają pytania o przeszłość. Nie interesuje ich fenomen Solidarności,
nie wiedzą co to był Mur Berliński, a już o regionie, w którym wyrośli
wiedzą bardzo niewiele. Należy im to przypominać, naświetlać właśnie
w trakcie zajęć pozalekcyjnych. Jak to robić? Wykłady, seminaria nie są
niestety atrakcyjną dla młodego pokolenia formą. Do tych ludzi trafić
można poprzez obcowanie z ciekawą książką (niekoniecznie naukową),
atrakcyjną wycieczką, ciekawym obrazem filmowym czy spotkaniem z żywym świadkiem tych wydarzeń. Dydaktyka historyczna w ogólnym ujęciu
nie może być przepełniona patosem i nadmierną powagą. Tym bardziej
dydaktyk historii najnowszej, wiedząc że ma do dyspozycji „dynamiczne
środki przekazu” powinien jak najbardziej z nich korzystać.
Reasumując, historia najnowsza stawia zarówno przed badaczami, jak
dydaktykami wielkie wyzwania. Wyzwania te można określić w stwierdze10
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Za: J. Kida (red.), Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle
programów i potrzeb oświatowych, Wydawnictwo URZ, Rzeszów 2003, s. 390.
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niu – ciągłe odkrywanie. Specjaliści z tej dziedziny, mają z jednej strony
ułatwione zadanie, gdyż elementy składowe potrzebne do skonstruowania
hipotez są praktycznie na wyciągnięcie ręki. Z drugiej zaś, mogą oni i niejednokrotnie znajdują się w sytuacji, w której długo nie mogą wyjść poza
granice hipotetyczności.
dr Marcin Jurzysta jest nauczycielem w Zespole Szkół
w Czudcu
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Przewrót kopernikański
w polskiej oświacie
Wstrzymać nauczycieli, ruszyć uczniów
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Marzena Żylińska

Przewrót kopernikański w edukacji, który rozpoczęła dr Marzena
Żylińska, stawia w punkcie centralnym ucznia i jego talent, który, jak pisze
profesor neurobiologii Gerald Hüther, nie musi ujawnić się w postaci niezwykłych osiągnięć czy nadzwyczajnych umiejętności. To pewien potencjał,
a przede wszystkim możliwość rozwinięcia zdolności, osiągnięcie sukcesu
w określonej dziedzinie, przewyższającej dokonania innych ludzi.
Czy współczesna szkoła gwarantuje uczniom odkrycie i wspieranie
ich talentów? Czy wykorzystuje ich potencjał? Czy pomaga w stworzeniu
pozytywnego obrazu samego siebie i zbudowaniu wiary we własne możliwości? Badacze mózgu, jak pisze Marzena Żylińska, przekonują, że szkoła nie
wspiera naturalnych procesów uczenia się, nie jest miejscem umożliwiającym
indywidualny rozwój, raczej marnuje indywidualne talenty. Wspiera naukę
„po śladzie” i nagradza tych, którzy potrafią powielać znane schematy i najlepiej się dostosować. Nasze dzieci uczone są tak, jak nasi pradziadkowie.
Czy będą gotowe rozwiązywać problemy, które przyniesie przyszłość?
Współczesna szkoła, a piszę to z perspektywy rodzica i nauczyciela,
nastawiona jest przede wszystkim na dobre wyniki z egzaminów i tworzone
na ich podstawie rankingi. Nie ma w niej zgody, aby uczeń popełniał błędy
i się na nich uczył. Błąd to słabsza ocena. Strach ucznia przed złą oceną
powoduje wyłączenie procesu samodzielnego myślenia i hamuje ciekawość.
Dlatego błędy są niezmiernie ważne. Mózg potrzebuje ich, żeby się uczyć.
W dzisiejszej szkole ciągle dominuje transmisyjny model, w którym
nauczyciel przekazuje „ukrzesłowionym” uczniom wiedzę. Odejście od
tego modelu budzi niepokój wśród wielu dyrektorów szkół, a także innych
nauczycieli, zwłaszcza tych z wieloletnim stażem.
Dlaczego tyle lat tkwimy w systemie, który nie jest ani przyjemny, ani
efektywny? „Zmuszamy dziecko do zachowania się biernego, odbiorczego,
chłonącego. Warunki pracy szkolnej nie pozwalają mu iść w zgodzie z prawa112
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mi rozwoju swej natury; rezultatem są tarcia wewnętrzne i marnotrawienie
sił”. Tak pisał już w 1897 r. filozof, pedagog, ojciec konstruktywizmu John
Dewey. Uważał on, że głównym zadaniem szkoły jest rozwijanie wrodzonych
zdolności dzieci, zainteresowań, wzbogacanie doświadczeń, samodzielna
praca, natomiast wiedzę zdobywa się niejako przy okazji.
Jako nauczycielka języka polskiego staram się stwarzać uczniom takie
warunki, które pozwalają im rozwijać zdolności i zainteresowania. Mogą
wchodzić w różne role, rozwijają wtedy swoją wyobraźnię, kreatywność, uczą
się ładnie wypowiadać, bronić własnego zdania, dbają o kulturę wypowiedzi,
a także ćwiczą umiejętność pracy w zespole.
Uczniowie przeprowadzają debaty, dyskusje na tematy, które ich interesują. Realizują projekty edukacyjne, analizując np. różne motywy literackie:
podróży, miłości, samotności, matki, czterech pór roku… Wcześniej zgłaszają
własne propozycje, a później wyszukują teksty literackie, utwory muzyczne,
reprodukcje malarskie i przygotowują prezentację zebranych materiałów.
Najczęściej są to prezentacje multimedialne i scenariusze wieczoru poetyckiego, który prezentują uczniom innych klas lub rodzicom.
Na lekcjach pozwalam uczniom bawić się w sędziów, prokuratorów,
adwokatów… To przy omawianiu Balladyny. Podczas omawiania Małego
Księcia uczniowie łączą działania teatralne i literackie. Pracując w parach,
wymyślają następną planetę Małego Księcia, następnie przygotowują i prezentują dialog Małego Księcia z mieszkańcem tej planety. Zakończeniem
takiej rozmowy mogą być słowa: ,,Dorośli są naprawdę bardzo dziwni”.
Uczniowie wcielają się również w role różnych ważnych osób i wygłaszają napisane przez siebie przemówienia. Rozwijają wyobraźnię przez twórcze
pisanie… Słuchają wybranego utworu np. Fryderyka Chopina i opisują
obrazy, które pojawiają się w ich wyobraźni. Wyszukują środki stylistyczne
w tekstach piosenek oraz w wierszach, które sami proponują do rozmowy.
Ważnym elementem mojej pracy są zabawy teatralne, które – jak
wiadomo – pobudzają wyobraźnię, rozwijają umiejętności ruchowe, językowe, intelektualne, przygotowują do twórczego życia; można je stosować
w nauczaniu ortografii i gramatyki, ale mogą też pomóc w rozwiązaniu
problemów wychowawczych. Uczniowie organizują castingi, przydzielają
role, wyszukują potrzebne podkłady muzyczne, wymyślają stroje, dekoracje,
w przyszłości sami mogą wymyślać scenariusze bajek... Wiąże się z tym wiele
emocji, które są tak ważne w procesie uczenia się.
To tylko niektóre propozycje lekcji, w czasie których aktywny jest nie
nauczyciel, a uczniowie.
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Zapewne nauczycieli pracujących w opisany przeze mnie sposób jest
więcej. Warto łączyć siły i wymieniać się doświadczeniami. Pamiętajmy;
dobra szkoła musi dostarczać przeżyć i sprawiać radość. Żeby ją odczuwać,
potrzebujemy drugiego człowieka. Dzieci potrzebują miłości, wsparcia
dorosłych, wspólnego doświadczania nowych zjawisk, poznawania ludzi
i miejsc. Ich rozwój zależy od tego, czy będziemy umieli dostrzec i wspierać
ich talenty.
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Rola kursów dokształcających
w systemie nauczania grafiki
komputerowej
Wstęp
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Rozwój technologii informacyjnej, a także wzrost jej udziału w różnych
dziedzinach działalności gospodarczej spowodował pojawienie się nowych
zawodów, takich jak zawód projektanta stron internetowych albo zawód
grafika komputerowego. Zawody te istnieją w formie dojrzałej dopiero od
kilkunastu lat. Zwiększenie udziału technologii informacyjnych w działalności gospodarczej powoduje, że pracodawcy poszukują reprezentantów
tych bądź podobnych zawodów, natomiast pracownicy poszukują źródeł
wiedzy i sposobów pozyskania nowych umiejętności.
W niniejszym artykule opisujemy rolę kursów dotyczących grafiki
komputerowej na tle innych form dokształcania i doskonalenia zawodowego.
Przemyślenia opieramy na doświadczeniach, które każdy z autorów zdobył
w zakresie organizacji i realizacji kursów.
Grafika komputerowa w ostatnich dwóch dekadach była i nadal jest
jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki i techniki. Wpływa to
na wzrost znaczenia kursów dotyczących tej dziedziny jako formy doskonalenia zawodowego. Przewidujemy, że takie kursy będą odgrywać istotną
rolę w najbliższych dziesięciu latach.

Kursy na tle innych form dokształcania i doskonalenia
zawodowego
Dopływ adeptów przygotowanych do posługiwania się nowymi technologiami informacyjnymi zapewnia w Polsce system szkolenia zawodowego.
System ten działa wielotorowo. Przodujące ośrodki akademickie zlokalizowane w dużych miastach dostarczają regularnie absolwentów gospodarce
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opartej na wiedzy. Jednakże taka gospodarka wymaga szkolenia także tych,
którzy już wcześniej zakończyli edukację i na kolejnym etapie życia pracują.
Osoby te mogą korzystać z różnych form dokształcania bądź doskonalenia
zawodowego, jak studia podyplomowe albo kursy. Różnice między tymi
formami a studiami kończącymi się dyplomem wynikają z założeń dotyczących poziomu wiedzy uczestników i zamierzonych efektów kształcenia,
znajdujących odzwierciedlenie w programach nauczania.
Przyczynami podejmowania nauki na studiach podyplomowych są:
potrzeba unowocześnienia wiedzy uzyskanej na studiach stacjonarnych,
niestacjonarnych albo wieczorowych, a także chęć zdobycia uprawnień do
wykonywania zawodu zbliżonego do tego, który posiada dana osoba. Przyczynami zgłaszania się osób na kursy doszkalające są: chęć zdobycia nowego
zawodu w sytuacji zmniejszenia zapotrzebowania na pracowników o dotychczasowych umiejętnościach oraz chęć znalezienia lepiej wynagradzanej pracy,
wymagającej nowych umiejętności. Niekiedy zgłaszają się też osoby, które
chcą wykorzystać nowe umiejętności na dotychczasowym stanowisku pracy.
Motywy te są istotne dla podejmowania dokształcania i doskonalenia
w różnych dziedzinach aktywności zawodowej. Nabierają jednak szczególnego
znaczenia w przypadku dziedzin gwałtownie się rozwijających, jak na przykład grafika komputerowa. Efektem tego rozwoju jest obecnie powszechny
dostęp do urządzeń, których ważną częścią są systemy grafiki komputerowej.
Są to np. komputery osobiste, tablety, telefony komórkowe, cyfrowe aparaty
fotograficzne. Każdy obywatel społeczeństwa informacyjnego ma możliwość
obserwowania wyników działania metod i narzędzi graficznych w postaci
reklam telewizyjnych i filmów cyfrowych, w tym także stereoskopowych, oraz
stron internetowych, w których stosowanie grafiki jest przecież niezbędne.
Szybki rozwój powoduje, że samodzielne zdobywanie wiedzy w dziedzinie grafiki komputerowej okazuje się mało skuteczne, a kilkuletnia przerwa
w aktywności często grozi wykluczeniem z zawodu. W tej sytuacji dobrym
sposobem zachowania sprawności zawodowej okazują się kursy.
Cele, które stawiają sobie organizatorzy kursów, są inne niż te, które
stawiają sobie organizatorzy studiów podyplomowych. Studia podyplomowe
skierowane są do osób mogących się wylegitymować dyplomem ukończenia
uczelni. Programy studiów podyplomowych opracowuje się tak, aby absolwenci
mogli wykonywać zadania wymagające kreatywności. Kursy natomiast skierowane są do tych, którzy potrzebują umiejętności praktycznych, dotyczących
produkcji. Dlatego organizatorzy kursów często nie wymagają, aby kandydaci
byli absolwentami wyższych uczelni. Programy kursów dotyczą zazwyczaj węższej tematyki, niż tematyka zawarta w programach studiów podyplomowych.
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Zawężenie tematyki przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej liczby
godzin umożliwia organizację takich kursów, podczas których istnieje możliwość zdobycia unikalnej wiedzy i umiejętności. Ta forma organizacji procesu
dydaktycznego staje się coraz bardziej popularna. Obowiązujące w Polsce akty
prawne odnoszące się do kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
definiują m.in. następujące formy: 1) kwalifikacyjny kurs zawodowy, 2) kurs
umiejętności zawodowych, 3) kurs kompetencji ogólnych1. Organizator kursu
ma więc możliwość wybrania odpowiedniej formy w zależności od celów, jakie
sobie stawia. Powyższe uwarunkowania decydują o dużym znaczeniu kursów
na obecnym etapie rozwoju grafiki komputerowej.

Przykład
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Niekiedy opisane powyżej potrzeby, dotyczące dokształcania się lub kształcenia, mogą się pojawić w miejscowościach oddalonych od dużych ośrodków
akademickich, posiadających kadrę dydaktyczną wyspecjalizowaną w grafice
komputerowej. Przykładem takiej miejscowości jest Mielec. Z powodu działania dużej liczby firm, zgromadzonych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
„Europark Mielec” zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących posługiwać
się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, w tym narzędziami grafiki
komputerowej jest w Mielcu większe niż w innych miastach podobnej wielkości.
Instytucją powołaną do zaspokajania potrzeb pracodawców i łączenia tych
potrzeb z aspiracjami pracobiorców jest Centrum Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (CKPiDN), które cyklicznie organizuje
kursy, w tym także kursy dotyczące grafiki komputerowej. Kursy takie organizowane są bądź we współpracy z uniwersytetami technicznymi, takimi jak
Politechnika Warszawska, bądź samodzielnie, jednakże z wykorzystaniem kadry naukowej. Rekrutacja na kursy odbywa się najczęściej w systemie wolnego
naboru, ale też zdarzają się kursy organizowane na zlecenie zainteresowanych
firm dla ich pracowników. W przeszłości CKPiDN organizował we współpracy
z Politechniką Warszawską także studia podyplomowe w zakresie informatyki.
Tezę o możliwości przekazywania na kursach wiedzy unikalnej zilustrujemy za pomocą przykładu, w którym porównaliśmy programy kursów
realizowanych w CKPiDN w Mielcu2 z programem studiów wyższych na
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych, Dz.U. z 17 lutego 2012 roku, poz. 186.
2
Zawody z przyszłością — technologie informacyjne wsparciem umiejętności pracowniczych.
Materiały informacyjne Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia
Nauczycieli w Mielcu, 2011.
1
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kierunku „Informatyka”3 oraz z programem studiów podyplomowych
„Informatyka”, realizowanych w Politechnice Warszawskiej na Wydziale
Elektroniki i Technik Informacyjnych4. Porównanie dotyczy wiedzy przekazywanej w zakresie grafiki komputerowej (tab. 1 i rys.1).

Multimedia

Projektowanie stron
WWW

Razem

Politechnika
Warszawska

Przygotowanie do
druku i skład komputerowy

Kursy CKPiDN

Grafika komputerowa

Tabela 1. Porównanie liczby godzin wybranych przedmiotów.

Grafik komputerowy

112

32

16

16

176

Projektant stron WWW

30

—

16

80

126

Studia Podyplomowe „Informatyka”

16

16

16

16

64

60*)

—

—

—

60

Studia wyższe
na kierunku „Informatyka”
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*) Z pominięciem przedmiotów obieralnych, które są realizowane tylko przez część studentów

Rysunek 1. Porównanie liczby godzin wybranych przedmiotów
3

4
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Uchwała Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie programów kształcenia.
Uchwała Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia
na studiach podyplomowych. Studia Podyplomowe „Informatyka”, Instytut
Informatyki Politechniki Warszawskiej: http://ii.pw.edu.pl/podyp/index.html
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W tabeli 1. przedstawiono liczby godzin poszczególnych przedmiotów
realizowanych w programach kursów „Grafik komputerowy” i „Projektant
stron WWW” oraz w programach studiów podyplomowych „Informatyka”
i studiów dziennych na kierunku „Informatyka” na Wydziale Elektroniki
i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Z zamieszczonych
danych wynika, że suma godzin poświęconych grafice komputerowej
i dziedzinom pokrewnym realizowanych na kursach znacznie przewyższa
sumę godzin przeznaczonych na ten cel w ramach studiów podyplomowych i stacjonarnych. Dzięki temu na kursach można uczyć umiejętności
dotyczących wprawdzie wąskiej specjalizacji, ale za to w sposób znacznie
bardziej pogłębiony i szczegółowy.

Specyfika nauczania na kursach
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W grafice komputerowej istotne znaczenie ma umiejętność posługiwania się narzędziami graficznymi, zarówno profesjonalnymi, czyli kosztownymi, jak i darmowymi. Znajomość jednych i drugich może być ważna
z punktu widzenia konkretnego pracodawcy, który w zależności od rodzaju
zadań musi stworzyć pracownikowi odpowiedni warsztat pracy, uzasadniony
ekonomicznie.
Duża liczba godzin zajęć specjalistycznych, których istotną część stanowi
rozwiązywanie za pomocą dostępnych narzędzi typowych zadań realizowanych przez grafików komputerowych, ułatwia zdobywanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie grafiki komputerowej. Ważne jest wdrożenie słuchaczy
do samodzielnego wykonywania zadań pomiędzy zajęciami kursowymi.
Samodzielna praca pozwala utrwalić nabytą wiedzę i nabyć wprawę w posługiwaniu się narzędziami grafiki. Wdrożenie słuchaczy do samodzielnej
pracy ma pierwszorzędne znaczenie dla tak szybko zmieniającej się dziedziny,
jak grafika komputerowa. Pozwala im, już po zakończeniu kursu, na uzupełnianie wiedzy i umiejętności wymaganych na konkretnym stanowisku
pracy. Pomaga także aktualizować wiedzę niezbędną do obsługi kolejnych
wersji narzędzi graficznych, szybko modernizowanych przez producentów.
Podobnie jak w innych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia
konieczne jest właściwe określenie programu nauczania, określenie prawidłowych proporcji pomiędzy wiedzą ogólną i praktyczną oraz zapewnienie
odpowiednich narzędzi graficznych. Ponieważ grafika komputerowa jest
częścią informatyki, więc sposoby nauczania w obu przypadkach są podob-
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ne5. Natomiast specyfiką kursów w stosunku do innych form kształcenia
i doskonalenia jest zazwyczaj to, że podczas rekrutacji z przyczyn organizacyjnych nie stawia się specjalnych wymagań dotyczących wiedzy uprzednio
zdobytej przez kandydata. Wolny nabór oznacza, że w grupie kursantów,
obok osób o dużym doświadczeniu zawodowym w danej dziedzinie, trafiają
się osoby o niewielkim przygotowaniu. Ta sytuacja wymaga od prowadzących
szkolenia pewnego wysiłku i elastycznego reagowania na potrzeby kursantów
w zakresie tempa realizacji poszczególnych punktów programu, a także ich
szczegółowości. Wymaga też zwrócenia szczególnej uwagi na osoby mniej
wprawne w wykonywaniu zadań i udzielania im odpowiedniej pomocy.
Dlatego organizator kursu powinien mieć możliwość zebrania zespołu
wykładowców mających doświadczenie w prowadzeniu kursów.
Dla organizatorów wyzwaniem jest właściwe zaplanowanie potrzeb
i źródeł dofinansowania (np. ze źródeł Unii Europejskiej), które trzeba
przewidywać niekiedy na kilka lat naprzód. Nie jest to łatwe w przypadku
tak szybko zmieniającej się dziedziny, jak grafika komputerowa.
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Konkluzja
Rozwój grafiki komputerowej w ubiegłych dwóch dekadach przebiegał szybko, ale harmonijnie, bez zbędnych meandrów. Oznacza to, że
kolejne wynalazki i rozwiązania teoretyczne trafiały do narzędzi graficznych
uzupełniając ich funkcje, znane z wcześniejszych wersji. W ten sposób
wiedza, która legła u podstaw grafiki komputerowej kilkanaście lat temu
nie zdezaktualizowała się, lecz stanowi nadal podstawę i jako taka powinna
być nauczana. Jednakże natłok nowej wiedzy jest tak duży, że dla poszczególnych osób konieczny staje się wybór, które fragmenty wiedzy powinno
się przyswoić, by osiągnąć zamierzone cele kariery zawodowej. W efekcie
obserwujemy postępujący proces specjalizacji. Można w Polsce spotkać
firmy realizujące filmy cyfrowe, które zatrudniają kilka rodzajów grafików
komputerowych, np. jednych wyspecjalizowanych w tworzeniu kształtów
postaci cyfrowych i innych, wyspecjalizowanych w animowaniu tych postaci. Zdaniem autorów proces specjalizacji w zakresie grafiki komputerowej
będzie się pogłębiał, a co za tym idzie będzie wzrastało zapotrzebowanie na
kursy wysokospecjalistyczne.

5

Z. Nowakowski, Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej w praktyce. Jak
uczyć?, Warszawa 2003.
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Andrzej Pielecki, Zmiany postaw
młodzieży wobec osób
niepełnosprawnych

Na k ł a d e m w y d a w n i c t w a
UMCS w Lublinie ukazała się
książka pt. Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych,
której tematyka porusza problem
niepełnosprawności, niezwykle
dziś popularny i szczególnie ważny
z uwagi na powszechnie cenione zasady równości, równouprawnienia,
przeciwdziałania dyskryminacji.
Autorem recenzowanej publikacji
jest Andrzej Pielecki – znany badacz, pedagog i dydaktyk, związany
z Uniwersytetem Marii Curie-Skło122

dowskiej. Autor jest znany w świecie
nauki z publikacji takich jak: Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji
(2008, red. S. Guz, T. Sokołowska-Dzioba, A. Pielecki), Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian
społecznych (2002), Aktywność dzieci
i młodzieży (2008, red. S. Guz, T.
Sokołowska-Dzioba, A. Pielecki),
Nauczanie niedowidzących w klasach
4–8 (1991, E. Skrzetuska, A. Pielecki), czy też wydanych w języku angielskim: The education of gifted and
talented children in Poland (2009,
współautorzy: Z. Palak, J. Kirenko, P. Gindrich, Z. Kazanowski),
Student teachers in special education
and their readiness to work with gifted
and talented children (2008/2009,
współautorzy: Z. Palak, J. Kirenko,
P. Gindrich, Z. Kazanowski).
Praca Zmiany postaw młodzieży
wobec osób niepełnosprawnych jest
próbą odpowiedzi na pytanie, czy
programy edukacyjne w istocie wpływają na zmiany postaw społecznych
uczniów gimnazjum wobec osób
niepełnosprawnych. Profesor Tarkowski w recenzji omawianej książki
pisze: „Jądrem publikacji są wyniki

Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych

towa Organizacja Zdrowia nie rozpatrywała zdrowia w perspektywie
choroby, tylko sformułowała własną
definicje, zgodnie z którą „[…]
zdrowie jest pełnym dobrostanem
fizycznym, psychicznym i społecznym, a nie tylko brakiem choroby
lub niedomagania” (s. 13). Definicja
zdrowia została z kolei zaczerpnięta
od T. Majewskiego i określa chorobę
jako reakcję organizmu na wpływ
czynników chorobotwórczych, która
przejawia się w zaburzeniach funkcjonowania i współdziałania narządów. Postrzeganie niepełnosprawności ulega zmianie wraz z postępem
wiedzy na jej temat oraz rozwojem
rehabilitacji. Stąd też Pielecki przytacza całą paletę sposobów definiowania tego, jak się okazuje bardzo
wielowymiarowego i złożonego
problemu. Ze względu na wielki
autorytet w badanej problematyce
warto odnieść się do Stanisława Kowalika, który w celu zdefiniowania
niepełnosprawności uprzednio pochyla się nad pojęciami: „sprawność”
i „pełnosprawność”. Pierwsze pojęcie
charakteryzują trzy poziomy funkcjonowania człowieka: 1. sprawność
człowieka; 2. sprawność psychologiczna; 3. sprawność społeczna
grupy, do której należy konkretna
osoba. Natomiast drugie pojęcie –
idąc za Kowalikiem – jest ujmowane
jako pełna sprawność jednostki na
poziomach: biologicznym, psychologicznym i społecznym. W zakresie
modeli niepełnosprawności Pielecki
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eksperymentu pedagogicznego, który jest przeprowadzany stosunkowo
rzadko, mimo że jest to podstawowa
metoda badań naukowych”. Badania
przeprowadzone w jednym z lubelskich gimnazjów nie są jednak
jedynym przedmiotem opracowania.
A. Pielecki, badając problem osób
niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie, znaczną część
książki poświęca wielowymiarowości
niepełnosprawności, sposobom jej
definiowania i ewolucji, a także
ludzkim postawom wobec takich
osób i zmianom, jakie w następstwie
rozmaitych czynników oraz czasu
zachodzą w kontekście pojmowania
niepełnosprawnych i przyjmowania
odpowiednich postaw i zachowań
wobec nich.
Książka składa się z 5 rozdziałów, przy czym dwa pierwsze mają
charakter typowo teoretyczny, trzeci
przybliża cel, problematykę, metody, techniki i narzędzia badawcze,
zaś ostatnie dwa prezentują wyniki
badań przeprowadzonego eksperymentu.
W rozdziale pierwszym zatytułowanym: Wielowymiarowość
niepełnosprawności przedstawiono
złożoność zjawiska, które zostało
poddane badaniu. Szczególna uwaga
została zwrócona na ewolucję pojęć
takich jak: zdrowie, choroba, niepełnosprawność oraz modele niepełnosprawności. W zakresie pierwszego
terminu przełom w definiowaniu
nastąpił w 1948 roku, kiedy Świa-
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skoncentrował się, przy całej palecie
rozmaitych terminów czerpanych od
polskich i zagranicznych badaczy, na
trzech zasadniczych, a mianowicie:
indywidualnym, społecznym i biopsychospołecznym.
Drugi rozdział zatytułowany
Postawy wobec osób niepełnosprawnych przedstawia ewolucję pojęcia
postawa. Jej genezy należy upatrywać
w twórczości H. Spencera i A. Baina
z początku XVIII wieku. Jedna
z ważniejszych definicji omawianego
terminu, idąc za głosem wybitnych
socjologów Floriana Znanieckiego oraz W. Thomasa, utożsamia
postawę z cechą psychiczną, która
łączy jednostkę ze światem społecznym. Ponadto autor w kolejnych podrozdziałach porusza
tematykę konstytuujących atrybutów postaw oraz czynników
i mechanizmów zmiany postaw
wobec osób niepełnosprawnych.
Na uwagę zasługuje chociażby
klasyfikacja postaw według dwóch
grup: pozytywnej i negatywnej oraz
kryteria ich oceny, wśród których
wyróżniono: myśli oceniających
osoby niepełnosprawne – kategoria
oceny; reakcje na wygląd osoby niepełnosprawnej – kategoria poznania;
myśli dotyczące stosunków społecznych z osobą niepełnosprawną
– kategoria stosunków społecznych
(s. 51). Trzeba również zauważyć, że
analizie poddane zostały zagadnienia
związane ze zjawiskiem stereotypów
i uprzedzeń oraz zachowań, poglą124

dów i zmiany zachowań osób zdrowych względem niepełnosprawnych.
Kolejny rozdział traktuje o metodologii badań przeprowadzonych
przez Andrzeja Pieleckiego. Zgodnie
ze słowami autora prezentowane
badania opierają się na 3 założeniach
badawczych: 1. postawy wobec
niepełnosprawnych można modyfikować np. przez wychowanie; 2.
postawy wobec niepełnosprawnych
można zmieniać przez wzbogacanie
wiedzy na ten temat; 3. zgodnie
z założeniem o przyjęciu w pracy
definicji strukturalnej zmiany – postawy polegają na modyfikacji jej
elementów (s. 69).
Celem podjętych przez autora
badań, przeprowadzonych na grupie 228 uczniów Gimnazjum nr 15
w Lublinie podzielonych na grupy
eksperymentalne i kontrolne, była
próba oceny efektywności programu
edukacyjnego w modyfikowaniu
postaw społecznych uczniów niniejszej szkoły wobec osób niepełnosprawnych. Ów program, o którym
mowa to tzw. KPON, czyli Program
Kształtowania Postaw wobec Osób
Niepełnosprawnych. Celem realizowanego projektu było redukowanie
uprzedzeń według oddziaływania na
jednostkę przez wzbogacanie wiedzy
i odgrywanie ról. W działaniach
eksperymentalnych KPON-u wykorzystano technikę ankietową,
a zastosowanymi narzędziami badawczymi były: Kwestionariusz
Wiedzy na Temat Osób Niepełno-
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waniu przez badanych ograniczeń,
jakich na skutek upośledzeń doznają
niepełnosprawni. Trzecia grupa
wylosowała projekt edukacyjny
wykorzystujący projekcje filmowe
ukazujące problemy osób niepełnosprawnych.
W kolejnym, czwartym rozdziale pt. Postawy młodzieży wobec
osób niepełnosprawnych – analiza
wyników badań przeprowadzonego
eksperymentu autor skupia się na
rezultatach swojej pracy (i nie tylko, bo w realizacji badania pomocy
udzielili uczestnicy seminariów
magisterskich prowadzonych pod
kierunkiem doktora Andrzeja Pieleckiego). Największą efektywność
wzrostu wiedzy o osobach niepełnosprawnych w ramach Programu
KPON uzyskano w odniesieniu do
osób z niepełnosprawnością sensoryczną, tzn. niewidomych, z uszkodzonym słuchem i słabowidzących.
Natomiast mniejszą efektywność
zaobserwowano w przypadku wiedzy
o osobach z niepełnosprawnością
ruchową i intelektualną.
W zakresie badania komponentu emocjonalnego postawy stwierdzono, że przeprowadzony w grupie eksperymentalnej program edukacyjny
przyczynił się do pozytywnej zmiany
postaw uczniów gimnazjum wobec
osób niepełnosprawnych. W obrębie
komponentu behawioralnego natomiast bardzo istotne jest porównywanie wyników badań uzyskanych przez
grupy eksperymentalną i kontrolną
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sprawnych (składał się z 35 zadań
o charakterze zamkniętym i dotyczył
wiedzy o osobach niewidomych,
z uszkodzeniem słuchu, z niepełnosprawnością intelektualną, osób słabowidzących i z niepełnosprawnością ruchową); Dyferencjał Semantyczny (idąc za J. Czapińskim, „dyferencjał, ponieważ znaczenie pojęcia
jest określane przez jego miejsce na
różnych wymiarach; semantyczny,
ponieważ dotyczy znaczenia”); Test
Zadań Niedokończonych (składał się
z 24 początków zdań wymagających
dokończenia); Skala Postaw Wobec
Osób Niepełnosprawnych – PWON
(wykorzystywała technikę zwaną
metodą sumowych ocen, której
ojcem był Likert); Kwestionariusz
Status Społeczno-Ekonomiczny
Rodziny.
W podrozdziale Dobór i charakterystyka badanych grup szczegółowo
opisano badania przeprowadzone
wśród uczniów pierwszej i drugiej klasy gimnazjum. Z listy klas
funkcjonujących w gimnazjum
wylosowano jedną klasę pierwszą
oraz jedną drugą, które stanowiły
tzw. grupę eksperymentalną A1. Następnie tą samą metodą dolosowano
jeszcze dwie grupy eksperymentalne
(A2 i A3) oraz grupę kontrolną.
Dla pierwszej grupy wylosowano
program umożliwiający objętym
nim uczniom gimnazjum kontakty
z niepełnosprawnymi rówieśnikami.
Druga grupa z kolei brała udział
w programie polegającym na dozna-
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w początkowym i końcowym etapie
badań. Konkluzje, jakie płyną ze
zmian w zakresie komponentu behawioralnego dowodzą, że zamiar pozytywnego zachowywania się, wnioskowany na przykład na podstawie
zdań niedokończonych, jak: „Kiedy
dowiaduję się, że ktoś jest niepełnosprawny…”, „Uważam, że można
pomóc dziecku niepełnosprawnemu
przez…”, jest wynikiem podjętych
działań eksperymentalnych.
Rozdział zatytułowany Zmiany
komponentów postaw wobec osób
niepełnosprawnych pod wpływem
zrealizowanego programu edukacyjnego KPON prezentuje wyniki
badań uzyskane przy zastosowaniu
analizy wariancji jednowymiarowej (ANOVA). Zgodnie z nimi
najbardziej efektywnym sposobem
udostępniania wiedzy na temat osób
niepełnosprawnych dla uczniów
gimnazjum są programy edukacyjne
wykorzystujące projekcję filmową.
W świetle badań Andrzeja Pieleckiego najmniej skuteczne natomiast są
kontakty gimnazjalistów z niepełnosprawnymi rówieśnikami. Zmiany
wiedzy o osobach niepełnosprawnych
w tym rozdziale zostały przedstawione na przykładach osób zarówno
z niepełnosprawnością fizyczną, jak
i intelektualną.
Wyniki badań przeprowadzonych w jednym z lubelskich gimnazjów znajdują, co należy mocno podkreślić, potwierdzenie w rezultatach
prac innych badaczy, jak: A.L. Lazar,
126

J.T. Gensley i R.E. Orpet. Zbieżne
są również wyniki wzrostu poszczególnych komponentów postawy
(wiedza, komponent emocjonalny
i behawioralny, ogólny wskaźnik
postaw wobec osób z niepełnosprawnością) z rezultatami badań
naukowych: A. M. Sękowskiego, czy
B. Oszustowicza.
Eksperyment pedagogiczny,
który jest podstawą recenzowanej
książki dowodzi, że spośród badanej grupy 288 uczniów gimnazjum
poziom wiedzy na temat osób niepełnosprawnych najbardziej wzrósł
w grupie A3 realizującej program
polegający na uczestnictwie w wizualizacjach filmowych na temat
niepełnosprawnych. Taki wynik
badania wydaje się być podyktowany znaczącym oddziaływaniem
mediów masowych na postawy,
szczególnie młodych osób, jakimi są
niewątpliwie uczniowie pierwszych
i drugich klas gimnazjum. Trudno
się nie zgodzić z opinią J. Izdebskiej,
że środki masowego przekazu stają
się instytucjami wychowawczymi
oddziałującymi na postawy dzieci
i młodzieży znacznie silniej niż
wzory i modele przekazywane w tradycyjny sposób przez wychowawców
w szkołach (s. 176).
Książka Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych to
jednak nie tylko badania naukowe,
ale niezwykle bogata część teoretyczna. Autor przytacza zróżnicowaną, wieloaspektową terminologię

Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych

Książka Andrzeja Pieleckiego
pt. Zmiany postaw młodzieży wobec
osób niepełnosprawnych ma istotny
wkład w problematykę niepełnosprawności i jest doskonałym
przykładem badań przeprowadzonych w grupie młodzieży gimnazjalnej. Prezentuje ona przy tym
nowy, ciekawy sposób spojrzenia
na problem osób niepełnosprawnych oczami młodzieży. Z uwagi
na stosunkowo mały dobór próby,
ponieważ badania zostały ograniczone do grupy 228 uczniów
losowo wybranych z całej liczby
uczniów pierwszych i drugich klas
i ich zawężenia do jednego gimnazjum w Lublinie, trudno jest odnieść ich wyniki do całej populacji
gimnazjalistów w Polsce. Niemniej
rzetelność i profesjonalizm w prowadzonych eksperymentach pozwalają
niewątpliwie zarekomendować
książkę szerokiej grupie odbiorców,
od młodzieży szkół i uczelni, poprzez pedagogów i nauczycieli, aż
do naukowców, zajmujących się tą
problematyką i wszystkich zainteresowanych.

dyskusje • polemiki • recenzje

zasadniczych pojęć związanych
z tematem badania, ukazuje ich
ewolucje, sięga po rozmaite źródła
ich występowania, odnosząc się
do polskich oraz zagranicznych
autorytetów badawczych w tejże
dziedzinie. Na duże słowa uznania
zasługuje bogactwo literatury przedmiotu wykorzystanej przez badacza
– to 234 pozycji bibliograficznych.
Po studium teoretycznym autor
przechodzi do metodologii badań,
a następnie prezentuje wyniki przeprowadzonego eksperymentu pedagogicznego, którego przeprowadzenie było dla niego o tyle prostsze, że
sam jest z wykształcenia pedagogiem
i współpraca z młodzieżą nie jest
mu obca. W całej strukturze pracy
zachowano odpowiednie proporcje
pomiędzy poszczególnymi rozdziałami, a największa uwaga słusznie
została poświęcona analizie przeprowadzonego badania oraz interpretacji zmiany komponentów postaw
wobec osób niepełnosprawnych pod
wpływem zrealizowanego programu
edukacyjnego KPON. Na docenienie zasługuje zastosowanie wielu
parametrów statystycznych (średnia
arytmetyczna, odchylenie standardowe, liczebność, poziom istotności
statystycznej), testów statystycznych
(test t-Studenta), czy zastosowania
analizy wariancji jednowymiarowej
zwanej ANOVĄ.

Andrzej Bryk

Andrzej Pielecki, Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
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Felieton
Mariusz Kalandyk
To lubię!

Synestetyk (pamięci A. Waligórskiego)
Pewien typ Eugeniusz Tyka
Synem był synestetyka
Który – trafny traf tak chciał:
Brata naukowca miał

Tropów znaczy się – i słów
To jest w nadmiar różnych wzorków
Mieć tu melanż – kształt patchworku
I wykopać dziurę – rów

Brat ów dość ambitny był
W całkach nieustannie tkwił
Gdyż brat pierwszy – synestetyk –
Widział w karo – słyszał w pik!

Między tą i tamtą stroną
Między skrzekiem no i wroną
Treścią słowa oraz broną
Co zrównuje garb zagonu…

Nie dość na tym – Tyka syn
Dość miernego wzrostu był
A na cześć synestetyka
W głąb realiów palec wtykał

Gdy spotkali się – w areszcie
(Zakłócali ciszę nocną)
Dowiedzieli się nareszcie
Co jest słabą a co mocną

I w realiach dłubał snadnie
W te i we w te – jak popadnie
Bo realizm według Tyki
Jest jak trzon synestetyki.

Stroną sporu No i potem
Z ust łopotem – że skorzystam
Z hipertrofii językowej –
Przekazali sobie wieści:

Wuj i ojciec – wręcz przeciwnie:
Świat widzieli efektywnie
Tylko wówczas gdy symbolon
W ócz ich trzasku się wyzwalał

To nie palec ani smalec
Ani żadne synestezje
To nie diabły na czubeczku
Ni dogmaty ni herezje

Dialektycznie rzecz ujmując
To jest dając upust ustom
Tyka syn chciał dotrzeć wprost:
Furda noumen furda – wzrost!

Ważne bywa to co zawsze:
Kto ma klucze i pałeczkę
Kto jest w prawie sprawdzić teczkę
I przekręcić kluczyk w zamku

Za to tatuś no i wujcio
Znać nie chcieli słowa wprost
Lecz woleli – Ludzie stójcie! –
Świat uwikłać w pojęć moc!

Oraz zbadać czy się zmieści
Za zameczkiem i krateczką
Synestetyk z realistą
Którym znów odbiło wieczko!
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