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OD REDAKCJI 

Czwarty numer kwartalnika naukowego „Edukacja – Technika – Informaty-

ka” w 2019 r. składa się z pięciu zasadniczych części tematycznych. 

W części pierwszej, zatytułowanej Wybrane problemy edukacji formalnej, 

zapoznajemy się artykułami poruszającymi m.in. problematykę współczesnego 

przedszkola jako miejsca kształtowania kompetencji międzykulturowych, 

w kolejnych: wspólną edukację rodziców, uczniów i nauczycieli w ramach pro-

jektu „Twórcze dzieci – w poszukiwaniu indywidualności”. Tę część kończy 

artykuł dotyczący ciekawego wątku pedagogicznego, jakim są analizy kompara-

tystyczne rodzaju i zakresu kontaktów zachodzących pomiędzy niepełnospraw-

nymi rówieśnikami w szkole podstawowej w kontekście gotowości młodzieży 

polskiej i ukraińskiej do integracji edukacyjnej. 

Część druga, zatytułowana Wybrane problemy edukacji nauczycieli, otwie-

ra opracowanie prezentujące analizę wyników badań wizerunku nauczyciela 

akademickiego w percepcji studentów specjalności edukacja przedszkolna 

i wczesnoszkolna. W kolejnych artykułach omówiono m.in.: możliwości zasto-

sowania oceniania kształtującego w kształceniu akademickim, wykorzystanie 

obserwacji klasowej jako narzędzia kompetencyjnego wspierania nauczyciela 

– na przykładzie porównania doświadczeń polskich i wybranych krajów Unii 

Europejskiej. 

W części trzeciej, zatytułowanej Wybrane problemy edukacji medialnej, opi-

sano m.in. medialną kulturę szybkości i jej konsekwencje – czyli sztukę koncen-

tracji jako konieczne antidotum „przeżywania” chwili; raport z badań własnych 

na temat blogów jako formy komunikowania się w kulturze konwergencji; ana-

lizę porównawczą aktywność rad młodzieżowych na portalu społecznościowym 

Facebook. 

Część czwarta, zatytułowana Wybrane problemy edukacji zawodowej, 

otwiera artykuł prezentujący analizę dotyczącą kultury zawodowej i pedago-

gicznej oraz kompetencji zawodowych nauczycieli jako składowych elementów 

ich zawodowego profesjonalizmu; wyniki badań dotyczących trudności w funk-

cjonowaniu zawodowym młodych dorosłych.  

W części piątej, zatytułowanej Prace studenckie, zamieszczono artykuły bę-

dące wynikiem pracy naukowej studentów kierunków: pedagogika i politologia 

Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz filologia Uniwersytetu Warszawskiego. 
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Na zakończenie zamieszczono recenzje aktualnych prac z zakresu badań 

edukacyjnych, których lektura uzupełnia i rozszerza wątki tematyczne poruszone 

w wielu artykułach zamieszczonych w czterech numerach tegorocznego kwar-

talnika. 

Zachęcamy Czytelników do krytycznej analizy i przygotowania tekstów po-

lemicznych w odniesieniu do różnorodnej tematyki badań edukacyjnych poru-

szanej na łamach kwartalnika. 
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EDITORIAL 

The fourth issue of the quarterly scientific journal Education – Technology – 

Computer Science in 2019 consists of five main thematic parts.  

In the first part, entitled Selected Problems of Formal Education, articles 

dealing with, among others the issues of contemporary kindergarten as a place of 

shaping intercultural competences, are presented. In the subsequent research 

papers joint education of parents, students and teachers as part of the project 

‘Creative children – in search of individuality’ is discussed. This part of the arti-

cle ends with an interesting pedagogical thread, which is the comparative analy-

sis of the type and scope of contacts between disabled peers in primary school in 

the context of Polish and Ukrainian youth's readiness for educational integration. 

The second part, entitled Selected Problems of Teacher Education, opens 

with a study presenting an analysis of the results of research into the image of an 

academic teacher in the perception of students of pre-school and pre-school edu-

cation. The following articles discuss, among others: the possibility of using the 

assessment of the formative in academic education, the use of classroom obser-

vation as a competence tool to support the teacher – on the example of a compar-

ison of the Polish and selected countries of the European Union.  

The third part, entitled Selected Problems of Media Education, describes, 

among others media culture of speed and its consequences – the art of concentra-

tion as a necessary antidote to ‘experiencing’ the moment; report from own re-

search on blogs as a form of communication in the culture of conversation-

generation; comparative analysis of the activity of youth councils on the social 

network Facebook. 

The fourth part, entitled Selected Problems of Vocational Education, opens 

with an article presenting an analysis of the professional and pedagogical culture 

and professional competences of teachers as components of their professional-

ism; the results of research on the difficulties in the functioning of young adults.  

In the fifth part, entitled Students' Research, there are articles which are the result 

of scientific research of students of the following faculties: pedagogy and political 

science of the University of Rzeszów and philology of the University of Warsaw.  

Finally, there are reviews of current works in the field of educational re-

search, the reading of which complements and expands the thematic subject of 

many articles published in the fourth issues of this year's quarterly.  

We encourage our readers to critically analyze and prepare polemical texts 

in relation to various topics of educational research published in the quarterly. 
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Streszczenie 

Proces globalizacji stawia przed systemem edukacji nowe wyzwania. Jednym z nich jest po-

trzeba wyposażenia młodego pokolenia w kompetencje międzykulturowe pozwalające na pełne 

i świadome uczestnictwo w życiu społecznym. Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło 

przed mieszkańcami naszego kraju możliwości podróżowania, pracy i osiedlania się w innych 

państwach. Członkostwo w Unii Europejskiej, a także rozwój gospodarczy kraju skutkuje również 

zwiększeniem się liczby obcokrajowców w naszym kraju. Polskie społeczeństwo przestaje być 

monokulturowe. Obywatelami państwa jest coraz więcej nie-Polaków, niekatolików, niebiałych. 

Przed polską szkołą staje więc zadanie przygotowania młodego pokolenia do życia w wielo-

kulturowym świecie. Oznacza to z jednej strony zadanie zachowania tożsamości Polaków w wa-

runkach wielokulturowości, z drugiej – ukształtowania postaw otwartości i poszanowania innych 

kultur. Dużą rolę w realizacji tego zadania przypisuje się edukacji przedszkolnej. Niniejszy artykuł 

prezentuje, jak w polskich przedszkolach realizuje się założenia edukacji międzykulturowej. 

Słowa kluczowe: edukacja przedszkolna, edukacja międzykulturowa, tożsamość, kultura 

Abstract 

The process of globalisation makes the educational system face new challenges. One of them 

is the need to provide a young generation with intercultural competences rendering it possible to 

be a participant in the life a society in a complete and conscious manner. The accession of Poland 

to the European Union has opened to the inhabitants of our country the possibilities of travelling, 

pursuing professional career and settling down in different countries. The membership of the 

European Union, and also the economic development of our country, is also bringing about the 

increase in the number of foreigners in Poland. Polish society is losing its mono-cultural profile. 

http://dx.doi.org/10.15584/eti.2019.4.1
https://orcid.org/0000-0001-9674-321X
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More and more people who are not of Polish origin, who are not Catholics, who are not the repre-

sentatives of the Caucasian race, are the citizens of our country. 

Therefore, Polish school is facing the task of preparing a young generation to living in a mul-

ti-cultural world. That means, on the one hand, the task of retaining identity by Poles in the condi-

tions of multi-culturality, whereas, on the other one, shaping the attitudes of openness and respect 

for different cultures. The role of pre-school education in fulfilling this task is seen as a major one. 

This article presents the manner in which the assumptions of intercultural education are imple-

mented in Polish nursery schools. 

Keywords: pre-school education, intercultural education, identity, culture 

 

Wstęp 
XXI w. to czas postępującego procesu globalizacji. Jednym z jego przeja-

wów jest zacieranie granic państwowych i barier społeczno-kulturowych prowa-

dzące do zwiększenia intensywności kontaktów pomiędzy różnymi kulturami. 

Owe kontakty wyzwalają różne postawy – od dialogu po wrogość, od separaty-

zmu (każda grupa żyje zgodnie z własną kulturą, bez interakcji z inną) po plura-

lizm (przedstawiciele różnych kultur mają możliwości i są zachęcani do kontak-

tów z innymi kulturami, jednocześnie mają zapewnione warunki do zachowania 

i pielęgnowania kultury własnej) (Nikitorowicz, 2008, s. 99). 

Przygotowanie przedstawicieli różnych kultur do dialogu, przeciwdziałanie 

lub łagodzenie potencjalnych konfliktów wynikających z odmienności staje się 

jednym z najważniejszych wyzwań edukacji w XXI w. Znaczenie wiedzy na 

temat innych kultur podkreśla raport komisji pod przewodnictwem Delorsa 

z końca ubiegłego wieku. Autorzy wskazali w nim cztery filary, na których po-

winna się wspierać edukacja w XXI w. Trzeci z nich bezpośrednio, a pierwszy 

pośrednio wskazują na potrzebę edukacji wielo- i międzykulturowej. Pierwszy 

filar nazwano „Uczyć się, aby wiedzieć”, wskazując na konieczność permanent-

nego całożyciowego kształcenia, które jest warunkiem aktywnego uczestnictwa 

w zachodzących zmianach. Oznacza ono – z perspektywy potrzeb globalizujące-

go się świata – konieczność zdobywania wiedzy o innych kulturach i nabywania 

nowych kompetencji społecznych umożliwiających funkcjonowanie w wielokul-

turowej rzeczywistości. Trzeci filar – „Uczyć się, aby żyć wspólnie” – akcentuje 

rolę edukacji jako narzędzia znoszącego podział, umożliwiającego koegzysten-

cję oraz wzajemne wzbogacanie się kultur. Tak rozumiana edukacja może być 

realizowana na dwa sposoby. Pierwszy to „odkrywanie Innego”. Sformułowanie 

to wskazuje na potencjał ukryty w Innym. Elementem procesu poznawania ma 

być także odkrywanie samego siebie, własnego „ja”. Postuluje się tu potrzebę 

rozwijania empatii, która ma być gwarantem nastawienia prospołecznego jed-

nostki. Drugim sposobem realizacji tego filaru ma być „dążenie do wspólnych 

celów”, które zachęca do współpracy mimo różnic. W tym ujęciu edukacja ma 

pomagać w nabyciu umiejętności wychodzenia poza własną kulturę i codzienną 

rutynę (Delors, 1998, s. 85–95).  
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Zjawisko wielokulturowości narasta również w Polsce. Obok żyjących od 

lat w naszym kraju mniejszości narodowych (Ukraińców, Białorusinów, Litwi-

nów, Niemców i Czechów), a także etnicznych (Ślązaków, Kaszubów, Łemków, 

Bojków czy Cyganów) pojawiają się imigranci ekonomiczni. W dużych aglome-

racjach miejskich rozrastają się społeczności Wietnamczyków, Afrykańczyków 

czy Arabów, w całej zaś Polsce obecni są obywatele Ukrainy. Wielu z nich 

sprowadza do siebie rodziny lub też tu je zakłada, w polskiej szkole pojawia się 

zatem coraz więcej uczniów o odmiennej kulturze oczekujących na wsparcie ze 

strony szkoły, nauczycieli, uczniów. Rodzi się zatem pytanie, czy polska szkoła 

i społeczeństwo są przygotowani do dialogu z nimi. 

Niniejszy artykuł ma za zadanie ukazać, jak potrzeby oświatowe związane 

ze zjawiskiem globalizacji są realizowane na poziomie wychowania przedszkol-

nego. Prezentuje on rozumienie i realizację edukacji międzykulturowej w pla-

cówkach przedszkolnych w Polsce w oparciu o aktualne źródła i badania w tym 

zakresie. 

Edukacja międzykulturowa w polskim przedszkolu na początku XXI wieku 

Edukacja międzykulturowa ma w Polsce bogatą literaturę przedmiotu. Wio-

dącą rolę w badaniach w tym zakresie odgrywają ośrodki akademickie Uniwer-

sytetu w Białymstoku prowadzącego badania wśród mniejszości narodowych na 

wschodzie Polski oraz Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie skupiająca się 

na badaniach pogranicza polsko-czesko-niemieckiego. Jeden z autorytetów 

w badaniach nad edukacją międzykulturową, Nikitorowicz (2003, s. 934), pisze, 

iż „edukacja międzykulturowa (ang. multicultural education; fr. education inter-

culturelle; niem. interkulturelle Erziehung; ros. mieżdukulturnoe oduczenie) – 

ogół wzajemnych wpływów i oddziaływań jednostek i grup, instytucji, organiza-

cji, stowarzyszeń, związków, sprzyjających takiemu rozwojowi człowieka, aby 

stawał się on w pełni świadomym i twórczym członkiem wspólnot rodzinnej, 

lokalnej, regionalnej, wyznaniowej, narodowej, kontynentalnej, kulturowej i glo-

balnej – planetarnej oraz był zdolny do aktywnej samorealizacji własnej, niepo-

wtarzalnej i trwałej tożsamości i odrębności”. Edukacja międzykulturowa zakła-

da więc, co podkreśla Szczurek-Boruta (2006, s. 37), osadzanie w wartościach 

kultury rdzennej, by po samookreśleniu jednostki kształtować pozytywne odnie-

sienia do innych kultur. Ich poznawanie wpływa jednocześnie na lepsze pozna-

nie kultury własnej.  

Ze scharakteryzowanym rozumieniem edukacji międzykulturowej kore-

spondują ujęcia tego zjawiska praktyków wychowania przedszkolnego. Pień-

kowska (2019, s. 1) w tekście zatytułowanym Edukacja międzykulturowa 

w moim działaniu pedagogicznym twierdzi, że „edukacja międzykulturowa jest 

pedagogiczną koncepcją kształtowania przez edukację odmienności kulturo-

wych; jej celem nie jest budowanie zunifikowanej kultury globalnej, lecz posze-
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rzanie własnej tożsamości jednostkowej i społecznej przez kontakt z innymi 

kulturami oraz propagowanie postawy tolerancji i dialogu; stanowi ważny ele-

ment m.in. edukacji językowej, historycznej i religijnej”. Z kolei Skoczylas- 

-Krotla (2006/2007, s. 87–88) zwraca uwagę, że „wyznacznikiem tego procesu 

powinno być pośredniczenie w poszukiwaniu wspólnego mianownika lub 

umowne zacieranie granic między kulturami, istotą bowiem jest uchwycenie 

tego, co wspólne, choć inne, a nie unifikowanie wartości i kultur. Zacieranie 

konturów oddziałujących na siebie, różnych, często odległych od siebie kultur 

nie może jednak prowadzić do dominacji kultury silniejszej nad słabszą, lecz 

musi być traktowane jako próba kompromisu między własną kulturą, zwłaszcza 

w kontekście tożsamości etnicznej i religijnej, a kulturą dominującą”. 

Potrzebę przygotowania przedszkolaków do uczestniczenia w wielokultu-

rowym świecie dostrzega Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wśród 17 zadań 

przedszkola określonych w rozporządzeniu MEN z 2017 r. dwa ostatnie odnoszą 

się właśnie do tej potrzeby. Owe zadania to: „organizowanie zajęć – zgodnie 

z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszo-

ści narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego” oraz „tworzenie sytuacji 

edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem 

obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur” (Rozporządzenie, 2017, 

pkt 17 i 18). 

Celowe w kontekście realizacji zadań w tym zakresie postawionych przez 

MEN jest poznanie opinii nauczycieli edukacji przedszkolnej. Badania na temat 

roli edukacji międzykulturowej wśród nauczycieli przedszkoli na Śląsku, w Bia-

łymstoku i Wrocławiu przeprowadziła ostatnio Twardzik (2018, s. 218–230). 

Próba badawcza liczyła 98 osób, z których aż 86 było przekonanych o zasadno-

ści wprowadzania treści międzykulturowych do programu wychowania w przed-

szkolu. Badani realizowali też te treści, korzystając z takich programów, jak np. 

Mały Europejczyk, Ja i inni, Kolorowe dzieci, Projekt e-twinningowy – Maya 

the Bee travels around World, Bajki świata (Twardzik, 2018, s. 223).  

Podstawową trudnością dla nauczyciela edukacji przedszkolnej realizujące-

go treści z zakresu edukacji międzykulturowej jest znalezienie równowagi po-

między działaniami zmierzającymi do kształtowania u wychowanków kultury 

globalnej i narodowej. Potrzebny jest złoty środek pozwalający uniknąć pułapki 

kosmopolityzmu z jednej strony i nacjonalizmu z drugiej.  

Poradniki metodyczne oraz czasopisma wspierające nauczycieli edukacji 

przedszkolnej, takie jak „Wychowanie w Przedszkolu” oraz „Bliżej Przedszko-

la”, dostarczają gotowych scenariuszy zajęć. W ich przygotowaniu i prowadze-

niu obowiązuje pewien schemat uwzględniający ustalenia badaczy zajmujących 

się rozwojem dziecka, specyfiką procesu dydaktycznego (uwzględniającego 

wsparcie materiałem ilustracyjnym) (Piwowarska, 2012, s. 47–58) na wstępnym 

etapie edukacji i pedagogiką międzykulturową. Akcentuje się w nim dwa cele – 
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kształtowanie u dziecka tożsamości własnej, budzenie dumy i szacunku do wła-

snej kultury, kształtowanie postawy otwartości wobec kultur innych, budzenie 

ciekawości ich poznania. W typowych zajęciach można wyróżnić 4 etapy: 

 określenie, kim jestem, jaki jestem, jakie mam cechy, 

 kształtowanie poczucia dumy i uruchamiania pozytywnych emocji zwią-

zanych z poczuciem przynależności i tożsamością, 

 budzenie ciekawości wobec innych kultur (narodowości), 

 dostarczenie informacji ma temat innych kultur, szukanie podobieństw 

i różnic, czerpanie z nich inspiracji (Kałuba-Korczak, 2016, s. 5). 

Według Kałuby-Korczak (2016, s. 4–5) realizacja zagadnień z zakresu edu-

kacji wielokulturowej może przybierać w przedszkolu różne formy, takie jak: 

1. Dostarczanie informacji o wybranych kulturach i zróżnicowaniu kultu-

rowym w środowisku lokalnym, we własnym kraju, w świecie – w przedszkolu: 

powinny to być informacje najprostsze, dostosowane do możliwości percepcyj-

nych dzieci, oparte na ich codziennych doświadczeniach. 

2. Uwypuklanie bogactwa i ludzkiej różnorodności wewnątrz grup: etnicz-

nych, religijnych, kulturowych (własnej i obcych) – w przedszkolu: wszelkie 

ćwiczenia, kiedy szuka się różnic pomiędzy dziećmi w grupie i pokazuje, jak te 

różnice wzbogacają grupę (ty potrafisz to, a kolega co innego). 

3. Podkreślanie elementów podobnych, wspólnych pomiędzy grupami na-

rodowymi i kulturami, czyli w praktyce przedszkolnej np. szukanie podobieństw 

między katolickimi i prawosławnymi świętami Bożego Narodzenia. 

4. Pokazywanie wartości wspólnych, czyli akceptowanych przez większość 

ludzi. 

5. Organizowanie spotkań i podejmowanie współpracy między członkami 

różnych grup społecznych, narodowych, kulturowych – zapraszanie do przed-

szkola przedstawicieli innych grup wyznaniowych (kulturowych), organizowa-

nie „dni kultury” wraz z propozycjami zabaw, tańców, posiłków z danego kręgu 

kulturowego. 

Punktem wyjścia zajęć metodycy zalecają uczynić osobiste doświadczenia 

dziecka i jego samego – wyglądu, pochodzenia, miejsca zamieszkania, zwy-

czajów codziennych i świątecznych itp., by następnie przejść do charaktery-

styki przedstawicieli innych kultur. Metodycy zalecają także wciągnięcie do 

współpracy rodziców reprezentujących inną kulturę, narodowość, religię. Za-

proszenie ich do przedszkola może służyć lepszemu poznaniu przez dziecko 

innej kultury poprzez osobisty udział w rozmowie, wspólne zabawy, gry i tań-

ce charakterystyczne dla innej kultury czy przyrządzenie potrawy narodowej 

lub regionalnej.  

Potencjał wielokulturowy różnych regionów i miast w Polsce jest już wy-

korzystywany w edukacji przedszkolnej. Wiodącym ośrodkiem jest Kraków. 

Status miasta wielokulturowego dawna stolica Polski zyskała dzięki bogactwu 
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kultury narodowej przyciągającej cudzoziemców chcących poznać kulturę 

jednego z najważniejszych państw w Europie Środkowo-Wschodniej. Ulice, 

place, muzea, szkoły, a także miejsca pracy sprzyjają spotkaniom, nawiązaniu 

dialogi i wzajemnemu poznawaniu. Korzystają z niej również najmłodsi ucz-

niowie szkół krakowskich. W 2016 r. placówki promujące edukację między-

kulturową i działania na rzecz zbliżenia z przedstawicielami mniejszości sku-

piły się we wspólnym projekcie pod nazwą Wielokulturowy Kraków. W jego 

ramach prowadzone są spotkania dla przedstawicieli różnych mniejszości na-

rodowych i wyznaniowych scalające je, pracownikom zaś kultury i oświaty 

proponowane są szkolenia, gry miejskie i spacery tematyczne po mieście 

wprowadzające w problematykę innych kultur obecnych w Krakowie (Sowa- 

-Behatne, 2018, s. 105). 

W Krakowie działają przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum 

Open Future. Rozwijaniu wiedzy i kompetencji międzykulturowych sprzyja 

nauczyciel mówiący do dzieci wyłącznie po angielsku oraz obecność w przed-

szkolu asystentów reprezentujących różne kultury. Dzięki nim dzieci poznają 

bezpośrednio inne narodowości, religie, kultury, podstawowe zwroty w językach 

obcych. Asystenci posługują się angielszczyzną, dzięki czemu dzieci łatwiej 

przyswajają sobie ten język. Pracują oni jako wolontariusze. Są obecni na zaję-

ciach przedszkolnych i szkolnych podczas kilkumiesięcznych stażów w ramach 

współpracy ze Stowarzyszeniem Krakowska Fabryka Talentów, które ich rekru-

tuje (Sowa-Behatne, 2018, s. 112). 

Przykładem realizacji wyzwań pedagogiki międzykulturowej na poziomie 

edukacji przedszkolnej jest Przedszkole Artystyczno-Teatralne „Dorotka” 

w Olsztynie. Realizuje ono program autorski zatytułowany „Sztuka i twórczość 

oraz elementy pedagogiki międzykulturowej w procesie kształtowania osobowo-

ści dziecka w wieku przedszkolnym”. Przed wdrożeniem program był testowany 

w badaniach eksperymentalnych przez pracowników naukowych Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Celem programu jest „wzajemne pozna-

wanie i wzbogacanie kultur i ludzi tworzących te kultury” (Edukacja…, 2019, 

s. 1). Ma on zatem za zadanie wyposażyć dziecko w wiedzę na temat innych 

kultur, ale także na temat samego siebie przy prezentacji kultury własnej, dostar-

czyć mu kompetencji poznawczych pozwalających dostrzec podobieństwa 

i różnice kulturowe, ale i otworzyć się na świat i innych. Program oparto na 

dwóch wątkach tematycznych: „Odmienność kulturowa w przestrzeni edukacyj-

nej małego dziecka” i „Świat dziecka bez barier, uprzedzeń i lęków” (Eduka-

cja…, 2019, s. 1). Do udziału w zajęciach przedszkolnych są zapraszani cudzo-

ziemcy. Zajęcia artystyczne sprzyjają przełamywaniu barier – śpiew, taniec, 

muzyka i inne pozawerbalne formy wypowiedzi dają możliwość porozumienia 

dzieci z opiekunami mimo różnic językowych. Organizowane są specjalne po-

kazy, podczas których cudzoziemcy mają okazję do zaprezentowania się w stro-
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jach etnicznych. Dzieci wspólnie z nimi przyrządzają również proste potrawy 

związane z państwem lub regionem, z którego pochodzi zaproszony do przed-

szkola gość. Przedszkole stale współpracuje z kadrą naukową wspomnianego 

uprzednio uniwersytetu, stając się miejscem interesującego eksperymentu oświa-

towego, który pokazuje, jak uwrażliwiać dzieci na piękno otaczającego świata, 

akcentując jego różnorodność, a zarazem budować własną tożsamość młodego 

człowieka, pomóc mu w procesie zakotwiczania w kulturze własnej (Eduka-

cja…, 2019, s. 1). 

Edukacja międzykulturowa pozwala nie tylko poznawać nowe kultury, ale 

też zachować tradycje mniejszości etnicznych zamieszkujących w Polsce od 

wieków. O wielokulturowych doświadczeniach przedszkoli na Kaszubach pisze 

Mistarz (2017, s. 214–241). Od 1 września 1991 r. w szkołach podstawowych, 

średnich oraz przedszkolach są tam realizowane założenia pedagogiki między-

kulturowej w sensie edukacji regionalnej z uwzględnieniem nauki języka ka-

szubskiego. Działania te mają na celu zachowanie języka kaszubskiego zagrożo-

nego wymarciem na skutek zerwania międzypokoleniowego przekazu języka po 

II wojnie światowej. Od 2010 r. działają tam przedszkola dwujęzyczne z wyko-

rzystaniem doświadczeń francuskich, holenderskich i belgijskich w zachowaniu 

języków mniejszości etnicznych, m.in. Fryzów.  

Podsumowanie 

Polskie przedszkola w XXI w. stały się ważnym elementem wielostronnego 

przygotowania młodego pokolenia do czynnego i świadomego uczestnictwa 

w społeczeństwie permanentnej zmiany. Owe zmiany powodują, że przed eduka-

cją stoi niełatwe zadanie pogodzenia potrzeby przekazania następnemu pokole-

niu tożsamości rdzennej z konicznością ukształtowania otwartości wobec innych 

tożsamości. Kształtowanie postaw patriotycznych dziecka musi się odbywać 

w umiejętny sposób, by nie budzić z jednej strony postaw megalomanii narodo-

wej, z drugiej zaś – nie zaniedbywać potrzeby ukształtowania rodzimej tożsamo-

ści dziecka. Jak pisze Kałuba-Korczak (2019, s. 3), „nie da się nauczać wielo-

kulturowo w oderwaniu od własnej kultury i historii. Ucząc dziecko, że «gdzieś 

jest tak», musimy jednocześnie pokazać, jak jest u nas. Nie chodzi o porówny-

wanie czy wartościowanie, ale o pokazanie różnorodności”. 

Osoba, której kompetencje społeczne ograniczają się do jednej kultury, wła-

snej, pozbawiona jakichkolwiek doświadczeń oraz przygotowania w zakresie 

kontaktowania się z Innym, najczęściej odwołuje się do stereotypów i uprze-

dzeń. Taka sytuacja najprawdopodobniej doprowadzi do „minięcia się” lub 

„zderzenia” kultur, w społeczeństwie obywatelskim chodzi jednak o umiejętność 

budowania dialogu i porozumienia, a zatem o „spotkanie” z inną kulturą. By do 

niego doszło, potrzebna jest odpowiednia edukacja – szkolna i społeczna. Najle-

piej od najmłodszych lat.  
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Streszczenie 

Edukacja człowieka prowadzi do zmieniania i rozwijania możliwości, zdolności oraz predyspo-

zycji uczącego się na skutek oddziaływań formalnych i nieformalnych. Uczestniczące w niej jednost-

ki i grupy wchodzą ze sobą w liczne interakcje, poznając sposoby myślenia i działania innych. W tak 

określonej przestrzeni edukacyjnej budowane są więzi społeczne – podstawowy wyznacznik integra-

cji i współpracy podmiotów. W procesie edukacji dziecka niewątpliwie uczestniczą dwa podstawowe 

środowiska wychowawcze: rodzinne i szkolne. Dziecko, będąc częścią każdego z nich, próbuje 

odnaleźć się w złożonych relacjach społecznych. Niestety, nie zawsze rodzice i nauczyciele kierują 

się zbliżonymi wartościami i preferują zbieżne cele edukacyjne. Dlatego też opracowano projekt 

„Twórcze dzieci – w poszukiwaniu indywidualności”, którego celem jest rozwijanie kompetencji 

dzieci 7-letnich oraz wspólne uczenie się nauczycieli i rodziców. Na tej bazie podjęto próbę budowa-

nia zaufania społecznego i kooperacji pomiędzy wymienionymi podmiotami. Niniejsze opracowanie 

przedstawia założenia projektu oraz sposoby jego realizacji. 

Słowa kluczowe: rodzice, nauczyciele, dzieci, wspólnota, zaufanie, twórczość 

Abstract 

On account of formal and informal influence, human education changes and develops oppor-

tunities, abilities and predisposition of a person learning. Individuals and groups participating in 

education enter numerous interactions getting to know other people’s way of thinking and acting. 
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sowanym przez NCBiR „Twórcze dzieci – w poszukiwaniu indywidualności” (nr projektu 

POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17). 
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Social bonds built in such a determined educational space, become basic determinant of subjects’ 

integration and cooperation. Undoubtedly, there are two basic environments involved in the pro-

cess of child’s education, i.e. family and school. Being an element in both environments, the child 

struggles to understand complex social relations. Unfortunately, parents and teachers often present 

different values and distinct educational goals. That is why „Creative children – searching for 

individuality” project was created. Its aim is to develop 7-year-old children competence, as well as 

collaborative education of teachers and parents. This base in an attempt to build community trust 

and cooperation between parties mentioned. Present study features project’s out come and how it 

was implemented. 

Keywords: parents, teachers, children, community, trust, creativity 

Wstęp 

Edukacja jest wieloczynnościowym procesem przyczyniającym się do roz-

woju człowieka (Kwieciński, 1990, s. 10), którego znamienną cechą jest tworze-

nie, przekształcanie, uzupełnianie i poszukiwanie. Im bardziej program działania 

jest niestereotypowy, nie do końca określony, niejako zadany wraz z sytuacją, 

tym efektywność wymienionego procesu jest wyższa (Kwiatkowska, 2003, 

s. 215). Sprzyja takiemu stanowi zaangażowanie podmiotów z otoczenia, zwłasz-

cza rodziców, we współkreowanie czynności dydaktycznych. 

Osiągnięcie wspólnotowości środowiska rodzinnego i szkolnego nie zawsze 

jest możliwe, gdyż jak pisze Segiet (2013, s. 108), na przeszkodzie do jej reali-

zacji stoi subiektywne ujęcie edukacji z perspektywy rodziców, nauczycieli 

i uczniów, konieczność uporania się z problemami podmiotowości w edukacji 

oraz dzielenia się za nią odpowiedzialnością. Nie zawsze pojawia się zatem 

w procesie edukacji u nauczycieli humanistyczna orientacja prorodzinna. Jej 

miejsce zastępowane jest układem relacji opartym na ortodoksji, heterodoksji 

czy heterogeniczności (Kwieciński, 1994, s. 15–25). Spotkania edukacyjne ro-

dziców, uczniów i nauczycieli ograniczane mogą być do sformalizowanych rela-

cji wyznaczanych przez regulacje prawne. W takim układzie wspólne działania 

wymienionych grup sprowadzają się do biurokratycznego działania opartego na 

nakazach, zakazach i ustalonych procedurach. Korzystniejszym rozwiązaniem 

jest odejście od sformalizowanego układu relacji na linii rodzice–nauczyciele 

w procesie kształcenia i wychowania na rzecz poszukiwania nowych rozwią-

zań, podejmowania prób łączenia edukacji równoległej, nieszklonej z edukacją 

szkolną. Rodzi to szeroki zakres możliwości, których skrajne bieguny wyzna-

czają: elastyczności działań oraz usztywnienie aktywności związane z rozbu-

dowaniem spektrum zasad i obowiązujących procedur. Kolejny wariant łączy 

się funkcjonowaniem w edukacji wielości i intensywnej zmienności propono-

wanych rozwiązań. Generuje to brak stabilności i trudności w odnalezieniu 

właściwych relacji z rodzicami niekiedy biernymi, roszczeniowymi, podpo-

rządkowanymi, nadaktywnymi czy krytykującymi rozwiązania proponowane 

przez szkołę. 
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W efekcie tak złożonych relacji pomiędzy rodzicami i nauczycielami poja-

wiają się różne przejawy współdziałania odwołujące się do znanych i utrwalo-

nych tradycją rytuałów działania rodziców w szkole, dążenia do zachowania 

status quo czy chęci dokonywania zmian na linii rodzina–szkoła. Działania rytu-

alne rodziców łączą się z ich formalną, wyznaczoną regulacjami prawnymi ak-

tywnością podejmowaną w ramach rady rodziców. Taka aktywność nawiązuje 

do symbolicznej wartości, jaką jest obecność rodziców w edukacji dziecka. Do-

strzec jednak należy trudności w wyznaczaniu nowych celów i realizacji zadań, 

co sprzyja stagnacji oraz dążeniu do zachowania obecnego stanu rzeczy (Theiss, 

2012, s. 64). To swego rodzaju akomodacja, niekiedy uzupełniana inercją (Ka-

wula, 2005, s. 233). Najkorzystniejsze działania rodziców w procesie edukacji 

łączą się z ukierunkowaniem na przetwarzanie teraźniejszości i kreowanie przy-

szłości. Taki stan pozwala na odkrywanie predyspozycji, możliwości i sił jedno-

stek i grup (Radlińska, 1935) zaangażowanych w realizację wartości zarówno 

w wymiarze indywidualnym – dobra dziecka, jak i społecznym – współpracy na 

rzecz społeczności szkolnej. Chodzi o budowanie kultury zaufania, która scala 

wspólnoty, a oparta jest na przekonaniu o systematycznym, bezinteresownym 

i altruistycznym zaangażowaniu uczestniczących podmiotów w działaniu. 

Założenia projektu 

Przystępując do opracowania projektu, kierowano się przesłankami, iż czło-

wiek w swych działaniach kieruje się wartościami, tym, co cenne, ważne, za 

takie uważane, oraz wynikami badań, które jasno określały, że wśród wielu war-

tości rodzice jako najistotniejszą z nich uznają dziecko i jego dobro (Lulek, 2015, 

s. 108–126). Jednak kierowanie się tylko dobrem samej jednostki nie oznacza 

otwartości na współdziałanie z innymi (nauczycielami i rodzicami) w realiach 

szkolnych, a nawet w niektórych przypadkach stanowić może istotne jego ograni-

czenie. Prowadzi bowiem do nieufności i braku solidarności z innymi, na rzecz 

zamykania się w partykularnych interesach własnych. Jedynie zbudowanie obsza-

rów zaufania prowadzi do szerszej kooperacji (Lulek, 2010, s. 64). 

Dlatego też opracowano projekt skierowany do dzieci w wieku 7 lat oraz ich 

rodziców i nauczycieli, którego celem jest rozwijanie kreatywności, innowacyjności 

oraz krytycznego myślenia odbiorców działań. Tak określone cele uszczegółowio-

no, wskazując, iż w ramach realizowanych zajęć podjęte zostaną oddziaływania 

z obszaru rozbudzania ciekawości poznawczej, stymulowania intelektualnego, 

aksjologicznego i społecznego rozwoju dziecka, inspirowania do twórczego 

myślenia i rozwijania zainteresowań oraz pasji, a także zapoznania ze środowi-

skiem akademickim jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości. Cele 

realizowane są w postaci dodatkowych zajęć dla dzieci.  

U podłoża projektu leżało przekonanie, że próba łączenia nurtu edukacji 

formalnej i nieformalnej, angażowania w proces edukacji dzieci, rodziców i nau-
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czycieli, w tym nauczycieli akademickich, stanie się obszarem budowania zau-

fania społecznego, poszerzania i scalania więzi społecznych, a tym samym przy-

czyni się do podejmowania kooperacji. 

W projekcie wsparciem objętych jest 468 dzieci 7-letnich (uczniów I klasy 

szkoły podstawowej i 7-latków uczęszczających do przedszkola). Są to ucznio-

wie z krośnieńskich szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana 

Pawła II, Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka, Szkoły Podstawowej 

nr 7 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoły Podstawowej nr 8 im. Dar 

Górników, Szkoły Podstawowej nr 10 im. kpt. Stanisława Betleja, Szkoły 

Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich 

Olimpijczyków, Szkoły Podstawowej nr 15. Ponadto udział w projekcie biorą 

przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Krośnie oraz Przedszkola Nie-

publicznego Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Krośnie. W trakcie realizowa-

nych zajęć na uczelni obecni są nauczyciele uczniów i przedszkolaków oraz 

zainteresowani rodzice.  

Cykl 5 spotkań po 2 godz. dydaktyczne z dziećmi 7-letnimi o charakterze 

warsztatowym realizowany jest w 4 zasadniczych blokach związanych z ekspe-

rymentowaniem, rozwijaniem twórczości plastycznej i muzycznej, literaturą dla 

dzieci. Projekt jest realizowany od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. 

w 4 edycjach. Obecnie zamknięto 2 edycje projektu, w których uczestniczyło 

ogółem 306 uczniów. 

Zajęcia oferowane dzieciom i rodzicom  

Jak wspomniano powyżej, w ramach realizowanego projektu dzieci uczest-

niczą w 4 blokach zajęć tematycznych. W ramach każdego bloku realizowanych 

jest 5 spotkań po 90 minut. Są to: 

1. W słońcu i deszczu. O poszukiwaniu tęczy i eksperymentalnym poznawa-

niu świata. To zajęcia zapraszające do eksperymentalnego poznawania otaczają-

cego świata przyrody. Skąd się bierze tęcza? Jak zwizualizować obieg wody 

w przyrodzie? Czy dźwięk jest falą? Jak się rozchodzi dźwięk? Dlaczego można 

grać na kieliszkach? Czego potrzebują rośliny do życia? Czy można oszukać 

wzrok? To tylko wybrane zagadnienia tworzące spójny program kształcenia 

z zakresu wiedzy przyrodniczo-matematycznej, w ramach których dzieci ekspe-

rymentują, stawiają hipotezy i rozstrzygają o ich prawdziwości, m.in. same po-

trafią wywołać tęczę, wyjaśnić zjawisko napięcia powierzchniowego, znają po-

jęcie gęstości cieczy i właściwości wody. 

2. Pisanie na wodzie i nie tylko… Cykl zajęć pozwalających na kształcenie 

zdolności do przekładania przez dzieci 7-letnie słów na obrazy, budowanie 

u uczestników zdolności do tworzenia kompozycji, symbolu, a także odczyty-

wania znaczeń symbolicznych. Dziecięca wyobraźnia mierzy się plastycznie 

z tematami: „Sny drzew”, „Gdy zamykam oczy”, „Miasto marzeń”, „Kosmiczna 
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kraina”, „Papierowe cuda”, „Straszaczek-rozśmieszaczek”, „Autoportret (por-

tret) z … motylem, ptakiem, kwiatem, kotem, psem…”, Ptasie trele”, „Ptaki 

dziwaki”. W ramach zajęć tak dobrano tematy, aby zawierały moment zacieka-

wienia, by pobudzały emocjonalne zaangażowanie dziecka oraz uruchomiały 

jego wyobraźnię. Do tak określonych celów zajęć zostały zastosowane odpo-

wiednie techniki plastyczne, zwłaszcza te, które stanowią dla dzieci wyzwanie 

do twórczego uzupełniania gotowych, lecz niedookreślonych kompozycyjnie 

i tematycznie kompozycji plastycznych, w tym dekalkomania, mokre w mo-

krym, kleksografia, akwagrafia i kolaż. To zajęcia pozwalające dzieciom na 

uczestniczenie w komunikacji artystycznej w roli twórcy, wykonawcy i od-

biorcy sztuki. 

3. W świecie grzecznych i niegrzecznych dzieci. Zajęcia poświęcone inno-

wacyjnemu wprowadzeniu dzieci w świat literatury dla dzieci. W omawianym 

zakresie dzieci 7-letnie są wprowadzone w świat istotnych i ciekawych dla nich 

tematów, w tym własnej tożsamości, miejsca, jakim jest dom, rodzajów utworów 

poetyckich dla dzieci. Zajęcia oparte na wykorzystaniu twórczości Papuzińskiej, 

Wawiłow. Istotne dla tych zajęć jest wykorzystanie utworów do aktywności 

ruchowej, odbierania utworów całym ciałem, rymowania, chodzenia, skakania, 

biegania. Zajęcia powiązane z rozwijaniem wyobraźni plastycznej. 

4. Nuty i nutki – co mi w duszy gra. Zajęcia wprowadzające dzieci w świat 

muzyki i muzykowania, twórczości najbardziej znanych kompozytorów i po-

dejmowania prób tworzenia własnych instrumentów oraz pierwszych dziecię-

cych utworów. Dzieci w sposób naturalny potrzebują obcowania z muzyką, 

a siódmy rok życia jest okresem niezwykle sprzyjającym samodzielnej twórczej 

aktywności w tym zakresie. W ramach zajęć dzieci poznają autorskie piosenki 

opracowane przez osobę prowadzącą zajęcie. Również w ramach tych zajęć 

połączony zostanie ruch, muzyka i wyrażanie siebie przez dzieci w postaci prac 

plastycznych odzwierciedlających muzykę oddającą emocje. 

W ramach projektu realizowane są także zajęcia dla rodziców z obszarów 

pracy z dziećmi zatytułowane Twórczy rodzic – ćwiczenia z myślenia. Rodzice 

poznają wartościową dziecięcą literaturę, sposoby budowania z bliskości dziec-

kiem w oparciu o utwory dla dzieci, metody rozbudzania twórczości i wyobraźni 

plastycznej, sposoby odbioru sztuki przez dziecko oraz znaczenie eksperymen-

towania i sami zaczynają eksperymentować z dziećmi. To zajęcia, które rozwijają 

kompetencje społeczne i wychowawcze rodziców. Uczą ich nie tylko spojrzenia 

na dziecko jako wartość najwyższą, ale pozwalają im poznać sposoby rozwijania 

twórczości, niepowtarzalności i indywidualności dziecka, a przy tym integrują 

rodziców z dzieckiem i budują ich tożsamość rodzinną. Efektem uczestnictwa 

w zajęciach jest przygotowanie dla dzieci przez rodziców uroczystości z okazji 

Dnia Dziecka, w ramach której rodzice opracowują autorskie przedstawienie 

teatralne. 
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Podsumowanie 

Realizowany projekt wpisuje się problematykę budowania profesjonalnej 

wspólnoty, wzajemnego uczenia się, współpracy i projektowania działań w ob-

szarze edukacji dzieci. Stanowi próbę łączenia wiedzy rodziców i uczniów wy-

nikającej z życia z teoretycznym, naukowym spojrzeniem nauczycieli, co 

w perspektywie pozwala na zbudowanie zaufania i zadomowienie się wymie-

nionych podmiotów w procesie kształcenia i wychowania dzieci, a tym samym 

ponoszenie naturalnej odpowiedzialności za wspólne działania (Kostkiewicz, 

2009, s. 131–132). Zrealizowane dwie edycje projektu pozwalają na sformuło-

wanie następujących cząstkowych wniosków: 

W dokonanym po każdej edycji pomiarze kompetencji uczestników – 

uczniów i rodziców – związanych z kreatywnością, innowacyjnością i kry-

tycznym myśleniem stwierdzono wysoki ich poziom. Dzieci 7-letnie nie tylko 

poszerzyły własną wiedzę, ale opanowały umiejętność zadawania pytań 

w toku poszukiwań naukowych i udzielania na nie odpowiedzi drogą ekspe-

rymentowania. 

Nauczyciele uczestniczący wspólnie z dziećmi w projekcie deklarują, iż 

w szerszym zakresie wykorzystują nowatorskie metody pracy z dziećmi. Inspi-

rują się wykorzystywanymi przez nauczycieli akademickich sposobami pracy 

z dzieckiem. Ponadto nawiązane zostały kontakty, które umożliwiają dzięki 

komunikacji opartej na dialogu wspólne podnoszenie jakości procesu edukacji.  

W toku uczestnictwa w projekcie rodzice dzieci 7-letnich w ocenie nauczy-

cieli w szerszym zakresie włączyli się we współpracę z nauczycielami w proce-

sie edukacji. Uległo zmianie trwałe nastawienie niektórych z nich oparte na za-

łożeniu „nigdy nie współpracować” na rzecz „warto odwzajemniać pomoc”.  

Rodzice i nauczyciele uczestniczący w projekcie osiągnęli swoiste zbliżenie 

pozwalające poznać im się wzajemnie przez pryzmat działania na rzecz dziecka, 

a tym samym przybliżyć wyobrażenia, życzenia oraz przekonania związane 

z dzieckiem, jak też realizowanym procesem edukacji.  
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Streszczenie 

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, na ile architektura klasy szkolnej i organizacja 

zajęć może utrudniać lub ułatwiać naukę. Przedmiotem rozważań jest problematyka aranżacji klasy 

z uwzględnieniem różnych aspektów, m.in. wieku dzieci, specyfiki prowadzonych zajęć. Zwrócono 

również uwagę na różnice indywidualne między uczniami i konieczność dostosowania warunków do 

ich potrzeb. Szczególnie ważnym aspektem wydaje się właściwa organizacja zajęć z aranżacją prze-

strzeni w celu efektywnej integracji grupy z dziećmi z różnymi typami niepełnosprawności. 

Słowa kluczowe: architektura klasy, aranżacja przestrzeni, efektywność nauczania 

Abstract 

The purpose of the article is to try to answer the question to what extent classroom architec-

ture and organization of classes can hinder or facilitate learning. The subject of considerations is 

the issue of class arrangement, taking into account various aspects: children’s age, specifics of the 

classes. Attention was also paid to individual differences between students and the need to adapt 

the conditions to their needs. The proper organization of classes with space arrangement in order 

to effectively integrate of group with children with various types of disabilities seems to be an 

especially importan taspect. 

Keywords: class architecture, space arrangement, teaching efficiency 

 

Wstęp 
Warunkiem efektywnego nauczania jest stworzenie odpowiedniej atmosfery. 

Klimat klasy i szkoły to ogólny nastrój, wzajemne relacje między uczniami oraz 

między uczniami i nauczycielami, a także zespół względnie trwałych postaw 
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wobec szkoły. Atmosfera w dużej mierze wiąże się z wzajemnymi potrzebami 

uczestników procesu edukacyjnego i oczekiwaniami wobec nich w ramach okre-

ślonych ról i norm postępowania (Arends, 1994, s. 502; Petlák, 2007, s. 29). 

Klimat w klasie zależy w dużej mierze od nauczycieli, ich indywidualnych pre-

dyspozycji, metod nauczania, sposobu organizowania zajęć w taki sposób, aby 

sprzyjały efektywnemu uczeniu się. Umiejętne kierowanie grupą, właściwe ko-

munikowanie interpersonalne, sposób przekazu wiedzy i umiejętności ściśle 

wiąże się z kreowaniem właściwej przestrzeni w klasie.  

Bez stworzenia określonych warunków fizycznych, dbałości o szczegóły 

w zakresie wyposażenia klasy, właściwego umiejscowienia uczniów w zależno-

ści od tematyki zajęć nie ma szans na efektywne nauczanie. Badania potwierdza-

ją, że niemałe znaczenie ma kolorystyka ścian. Ciepłe barwysprzyjają dobrej 

komunikacji, ale te zbyt żywe, np. ściany w kolorze czerwonym, mogą wyzwa-

lać stres, napięcie, wręcz agresję (Zieliński, 2006, s. 11–25; Kolek, 2010, s. 5–16). 

Różne eksperymenty psychologiczne udowadniają również, że obecność w kla-

sie określonych elementów może wpłynąć na zachowanie, np. ostre narzędzia 

typu nóż, pistolet powodują nasilenie agresji (Carlson, Marcus-Newhall, Miller, 

1990, s. 622–633). Porozwieszane na ścianach obrazy, napisy itp. sprzyjają 

utrwalaniu określonej wiedzy, ale ich nadmiar, szczególnie blisko tablicy, może 

powodować trudności w koncentracji uwagi. Zatem każdy nauczyciel powinien 

posiadać określony zakres wiedzy odnośnie do psychologicznych aspektów 

efektywnego uczenia się, a przede wszystkim możliwości percepcyjnych 

uczniów w określonym wieku i określonych właściwościach. 

Badania potwierdzają, że architektura klasy ma znaczący wpływ na proces 

nauczania. Jak podkreśla Bańka (2016, s. 48), „dobra architektura” to taka, która 

oddziałuje na procesy poznawcze, moderuje procesy emocjonalne, a jednocze-

śnie wyzwala zachowania, które pozytywnie wpływają na relacje w danej grupie 

społecznej. Taki efekt uzależniony jest od wielu czynników, które wzajemnie na 

siebie oddziałują. Konieczne jest zatem stworzenie optymalnych warunków 

dostosowanych do potrzeb określonych uczniów, tak aby sprzyjały efektywnemu 

uczeniu się. Niestety trudno jest badać związki między środowiskiem fizycznym 

a efektywnością uczenia (Behrenbuch, Bolger, 2006, s. 16–19). Z badań jako-

ściowych opartych na wywiadzie i obserwacji, przeprowadzonych przez Bertram 

(2016, s. 105–123), wynika, że szczególnym utrudnieniem z perspektywy osób 

uczących się są nieodpowiednie meble, klimatyzacja, czynniki utrudniające kon-

centrację uwagi i przeludnienie. Z kolei nauczyciele przypisywali istotne zna-

czenie takiemu rozplanowaniu przestrzeni, aby móc sprawować kontrolę nad 

pracą uczniów oraz mieć zapewnioną właściwą przestrzeń dydaktyczną. Podkre-

ślali, że warunki w klasie powinny dawać poczucie komfortu i sprzyjać dobremu 

samopoczuciu.  
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Ważne jest też, aby uczniowie mieli przestrzeń wspólną i indywidualną 

(własne biurko, stolik, szafkę). Obserwując np. zachowanie uczestników róż-

nych zajęć dydaktycznych, gdzie brak jest narzucania sposobu siedzenia, widać, 

że zwykle i tak zajmują to samo miejsce co na poprzednich zajęciach. Z per-

spektywy psychologicznej wiąże się to ze zjawiskiem przyzwyczajenia (Bańka, 

2016, s. 65), co z kolei sprzyja poczuciu bezpieczeństwa. 

Różnice indywidualne między uczniami a organizacja przestrzeni w klasie 

W każdej klasie znajdują się uczniowie o różnych cechach osobowości, róż-

nym temperamencie, różnie zmotywowani do nauki ze względu na różne oko-

liczności, np. z powodu trudności w nauce wynikających z uwarunkowań biolo-

gicznych i środowiskowych. Każda klasa stanowi niepowtarzalny system, stąd 

nauczyciele muszą być elastyczni w projektowaniu różnych oddziaływań, tak 

aby zoptymalizować proces nauczania. Pracując z daną grupą, trzeba wypraco-

wać nowe rozwiązania m.in. w zakresie sposobów integrowania uczniów, roz-

mieszczenia ich w klasie, motywowania do nauki, co również wiąże się z aran-

żowaniem określonej przestrzeni, tymczasowym łączeniem uczniów w określone 

grupy czy pary. Na przykład niemałe znaczenie w osiąganiu określonych efek-

tów kształcenia odgrywa tutoring rówieśniczy, gdzie lepsi uczniowie, siadając 

w ławce z kolegami z trudnościami w nauce, pomagają im w zrozumieniu okre-

ślonych treści, a tego typu działania zwykle przynoszą im dużą satysfakcję. 

Oczywiście taki układ siedzenia powinien się zmieniać, aby uczniowie udziela-

jący wsparcia innym mogli też mieć kontakt z ulubionymi kolegami lub kole-

żankami. Szczególnie w młodszych klasach nie można dopuścić do sytuacji, że 

niektórzy uczniowie siedzą sami, co zwykle wyzwala u nich poczucie odrzuce-

nia, a w konsekwencji niechęć do szkoły. Można tu stosować różne rozwiązania, 

np. co tydzień każdy uczeń siedzi z kimś innym. Integracji sprzyja też wykony-

wanie wspólnego zadania w ramach określonego celu.  

Czasem pojedyncze osoby w klasie mogą znacząco modyfikować wzajemne 

interakcje i układ ról, niekoniecznie w pozytywnym sensie. To wszystko spra-

wia, że nauczyciel podczas lekcji musi być bardzo czujny i kierować wszystkim, 

co się dzieje w klasie. W momencie, kiedy pomaga jednemu z uczniów, natych-

miast pojawiają się różne zakłócenia, co powoduje dekoncentrację uczniów. 

Nauczyciel, znając specyfikę funkcjonowania określonych wychowanków, po-

winien tak usadowić tych uczniów, aby w porę zapobiec niewłaściwym reak-

cjom, np. agresji wobec innych. Oczywiście im liczniejsza klasa, tym trudniej 

zapanować nad wielością wzajemnie oddziaływujących na siebie czynników. 

Bywa, że w sytuacji nasilenia się określonych zachowań, np. niekontrolowanej 

agresji czy napadu epileptycznego, konieczne jest odizolowanie danego ucznia. 

W szkole powinny się znajdować takie pokoje, wydzielone kąciki, gdzie uczeń 

mógłby się wyciszyć i uspokoić. 
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W przypadku uczniów z cechami ADHD często praktykuje się sadzanie 

ucznia nadpobudliwego między spokojnymi uczniami. Faktycznie koledzy sie-

dzący w takim układzie mogą działać pozytywnie, ale to z kolei wpływa na ich 

zmęczenie i trudności w koncentrowaniu się na lekcji. Zatem niezbędne jest 

częste przesadzanie uczniów, tak aby nie angażować nadmiernie tylko niektó-

rych. Bywa, że uczniowie intuicyjnie dobierają się w pary, aby się wzajemnie 

uzupełniać. Jeśli swoim zachowaniem nie dezorganizują toku lekcji, warto pod-

trzymywać takie interakcje. W przypadku uczniów z ADHD istotne jest takie ich 

usadowienie, by byli blisko nauczyciela, tak aby mógł szybko zareagować. 

Z drugiej strony, siedząc z przodu, mogą dezorganizować przebieg lekcji. 

Z kolei siedzenie samemu, w ostatniej ławce, gdzie nie można dopytać kolegi, 

na której stronie otworzyć książkę lub jakie było polecenie nauczyciela, może 

wywołać dezorganizację zachowania i wzmocnić niepokój ucznia. Zatem bez 

eksperymentowania w odniesieniu do danego ucznia nie ma możliwości efek-

tywnego nauczania. Z obserwacji i wywiadów z nauczycielami pracującymi 

w klasach integracyjnych wynika, że bardzo trudno jest także umiejscowić 

uczniów z niepełnosprawnością. Wielu nauczycieli pracujących w takich gru-

pach narzeka na trudności w ich przemieszczaniu się ze względu na „kanciaste 

ławki”, brak odpowiednio dostosowanych podjazdów, wind, łazienek i inne 

bariery architektoniczne. Stopień integracji uczniów z różnego typu dysfunk-

cjami w dużej mierze zależy od ustawienia i kształtu stolików i krzeseł. 

Sposób ustawienia krzeseł i stolików a integracja i efektywność uczenia się 

Analizując architekturę klasy pod kątem rozmieszczenia stolików, istotna 

jest taka aranżacja przestrzeni, aby nauczyciel mógł swobodnie przemieszczać 

się między uczniami. Wiele zależy od typu zajęć. W sytuacji wykładu, przekazu 

konkretnych informacji konieczne są relacje face to face. Niełatwo skupić uwagę 

uczniów w sytuacji, kiedy nie widzą twarzy nauczyciela. Bezpośredni kontakt 

wzrokowy z uczniami jest niezbędny, aby rozpoznać, na ile rozumieją tok lekcji, 

czy są znudzeni, czy zaangażowani w to, co dzieje się na lekcji. Przy typowym 

rozstawieniu krzeseł i stolików (nauczyciel przodem do uczniów) najwięcej 

korzystają siedzący z przodu i w środkowym rzędzie. Współcześnie przyjmuje 

się, że nie może to być jedyny sposób ustawienia ławek. W niektórych klasach 

preferowany jest układ, gdzie uczniowie cały czas siedzą „w podkowę” lub wo-

kół stolików. Jest to niezdrowe, gdyż większość uczniów musi przechylać lub 

odwracać głowę w kierunku tablicy, co sprzyja deformacjom kręgosłupa. Poza 

tym koledzy siedzący naprzeciwko łatwo mogą dekoncentrować.  

Niezbędne jest dynamiczne podejście nauczyciela do aranżacji przestrzeni 

klasowej w zależności od określonych celów zajęć. Przemieszanie się uczniów 

zapobiega narastaniu nudy, dekoncentracji i sprzyja nabywaniu doświadczeń 

w związku z tworzeniem się większej liczby skojarzeń. Niestety nauczyciele 
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często podkreślają, że zmiana ustawienia stolików w czasie lekcji zajmuje za 

dużo czasu i powoduje hałas i chaos. Podczas szkolenia w Aarhus (Dania) w Via 

University College miałam możliwość zapoznania się z ciekawym rozwiąza-

niem. Słusznie sugerowano, że optymalne są ruchome stoliki (na kółkach 

i z możliwością zmiany wysokości) w kształcie elipsy, gdzie może przy nich 

usiąść troje uczniów (gdy ustawieni są do nauczyciela przodem, en face), lub 

sześcioro – gdy siedzą lub stoją wokół stolika, realizując wspólnie projekt. Taki 

kształt stolików ułatwia też uczniom na wózkach dołączenie do grupy. Unikają 

oni również drobnych urazów, które częściej zdarzają się w ławkach o kancia-

stych kształtach. Zaletą takich stolików jest duża łatwość ustawienia ich w kole, 

gdy np. zajęcia wiążą się z dyskusją na jakiś temat, a jednocześnie trzeba zapisy-

wać określone treści. Uczestnicy mogą także, np. pracując z laptopami, podwyż-

szyć stoliki i przyjąć pozycję stojącą. Bardzo przydają się również ergonomiczne 

krzesła na kółkach, które nie powodują „szurania” podczas zajęć. Szczególnie 

nauczyciel powinien mieć takie krzesło, aby czasem „podjeżdżać” do poszcze-

gólnych uczniów w celu przejrzenia ich zadań domowych czy udzielenia pomo-

cy w sytuacji wystąpienia jakichś trudności. Siedząc obok ucznia, staje się osobą 

wspierającą, a nie oceniającą i dominującą, co zmniejsza stres u ucznia.  

Niestety z przyczyn ekonomicznych trudno byłoby wyposażyć wszystkie 

klasy w ruchome krzesła i stoliki. W edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

jest zwykle trochę więcej przestrzeni, gdzie uczniowie mogą usiąść na dywanie, 

jednak dynamiczne zmiany w trakcie lekcji potrzebne są też starszym uczniom. 

Pewnym rozwiązaniem są tu lekkie, plastikowe krzesełka, które łatwo ustawić 

w różnym położeniu w klasie (np. zajęcia integracyjne w kółku). Można też 

w różnych sytuacjach zapraszać uczniów pod tablicę, aby w pozycji stojącej 

próbowali skoncentrować się na danym problemie, oczywiście przyjmując zasa-

dę, że nikt nie będzie krytykował różnych odpowiedzi i poszukiwań.  

Podsumowanie i wnioski 

Jeśli nauczyciel potrafi wytworzyć dobry klimat w klasie, który opiera się na 

poczuciu bezpieczeństwa i ciekawości świata, tym większa jest szansa na efek-

tywne uczenie się. Poza tym konieczna jest zmiana stereotypowego myślenia 

wśród nauczycieli, że częste przemieszczanie się uczniów może prowadzić do 

dezorganizacji i trudności w utrzymaniu porządku w klasie.  

Jak słusznie podkreśla Bańka (2016, s. 5), architektura określonej przestrzeni 

jest wypadkową biologicznego zaprogramowania człowieka (np. instynktowne 

tworzenie warunków sprzyjających poczuciu bezpieczeństwa), ale także wynika 

z wolnego wyboru. Zatem każdy nauczyciel w zależności od indywidualnych 

predyspozycji i intuicji może na miarę możliwości kreować przestrzeń. Istotne 

jest systemowe podejście do tworzenia architektury klasy, uwzględniając istotne 

założenie, że uczniowie i nauczyciel są głównymi elementami klasy jako cało-
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ści, stąd niezbędne jest skoncentrowanie się na ich indywidualnych potrzebach, 

ale też umiejętne podejście do grupy jako systemu.  

Z pewnością zakres i sposób odbioru określonej przestrzeni w dużej mierze 

zależy od tego, na ile daje ona możliwości do różnych form działania (Kuc, 

2014, s. 253). Im więcej możliwości aranżowania przestrzeni przez nauczyciela 

i uczniów pod kątem tworzenia scenografii gier, zabaw, realizacji nowych po-

mysłów, tym więcej form stymulacji mózgu, dzięki czemu powstają nowe połą-

czenia w układzie nerwowym, czego efektem jest lepsze zapamiętywanie. 

Konieczna jest zatem edukacja nauczycieli w zakresie wykorzystania prze-

strzeni i elastyczności w tworzeniu określonej architektury w zależności od celu 

i okoliczności. Organizowanie przestrzeni wiąże się z eksperymentowaniem, 

które oparte jest na doświadczeniu i wiedzy. 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono nowoczesne propozycje i rozwiązania architektoniczne dla prowa-

dzących edukację wczesnoszkolną, które odbiegają od tradycyjnego podejścia, skupiając się na 

współczesnych potrzebach zarówno uczniów, nauczycieli, jak i rodziców, którzy zostawiają swoje 

dzieci na wiele godzin w murach szkolnych. Zaprezentowane nowe możliwości są potwierdzeniem 

wyników badań, które przeprowadzono w trzech grupach respondentów (uczniów, nauczycieli 

i rodziców) za pomocą dyferencjału semantycznego. Badania te dotyczą przestrzeni fizycznej oraz 

cech infrastruktury architektonicznej szkół. Uczniowie odnieśli się do bieżących spostrzeżeń i od-

czuć, natomiast rodzice i nauczyciele przywołali własne wspomnienia z czasów szkolnych. 

Słowa kluczowe: szkoła, edukacyjna przestrzeń szkoły, architektura szkoły 

Abstract 

This research paper presents modern proposals and architectural solutions for early childhood 

education benefactors, which depart from the traditional approach, focusing on the contemporary 

needs of both students, teachers and parents who leave their children for many hours within school 

walls. The presented new possibilities confirm the results of the research, which was conducted in 

three groups of respondents (students, teachers and parents) using a semantic differential. This 
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research concerns the physical space and features of the schools’ architectural infrastructure. Pu-

pils referred to their current observations and feelings, while parents and teachers recalled their 

own memories of school times. 

Keywords: school, architectural educational space, school architecture 

 

Wstęp 
Budynek szkoły to przestrzeń edukacyjna, w której realizowany jest proces 

kształcenia. Ma ona duży wpływ na jakość nauki, ponieważ innowacyjne roz-

wiązania stymulują uczniów do uczenia się, a nauczycielom zapewniają lepsze 

warunki w pracy. Niewątpliwie postęp technologiczny przyczynił się do zmian 

w potrzebach ówczesnych uczniów. Tradycyjne wyposażenie czy wygląd szko-

ły, jaki zapamiętali rodzice i nauczyciele w swoich szkołach, nie spełnią potrzeb 

i oczekiwań współczesnych dzieci. „Szkoła jest dla ucznia, nie uczeń dla szkoły” 

to motto, za którym powinni dążyć twórcy i organizatorzy takiej szkoły, która 

gotowa jest na zmiany i modernizację przede wszystkim pod względem prze-

strzeni architektonicznej. Organizacją przestrzeni edukacyjnej zajmowało się 

wielu znanych pedagogów, m.in. Freinet, Montessori czy Steiner, którzy postu-

lowali, iż rozwój osobowy uczniów jest zależny od interakcji z otoczeniem, dla-

tego należy dostosować środowisko do potrzeb dziecka. Temat ten nadal jest 

bardzo aktualny, ponieważ ciągle poszukuje się nowych rozwiązań w zakresie 

infrastruktury, zwracając szczególną uwagę na rozwój, potrzeby i tryb życia 

obecnych uczniów. 

Architektoniczna przestrzeń edukacyjna szkoły w zarysie 

Szkoły tysiąclecia. Cofając się w niedaleką historię powstawania polskich 

szkół, można dostrzec, że przełomem stała się data 24 września 1958 r. Po 

II wojnie światowej wystąpił wyż demograficzny, który spowodował przelud-

nienie w placówkach oświatowych. Władze państwa zdecydowały o masowych 

budowach szkół. Z okazji nadchodzącej rocznicy 1000-lecia Państwa Polskiego 

Gomułka zadeklarował wybudowanie 1000 szkół. Decyzja ta była powiązana 

nie tylko ze zmianami demograficznymi, ale też z rozwojem przemysłowym 

i wzmocnieniem państwa na tle finansowym (Wałaszewski, 2018, s. 7, 14). Po-

wstawały one „taśmowo” po to, by w jak najszybszym czasie umożliwić miejsce 

pracy kadrom nauczycielskim i zapewnić odpowiednie warunki dla uczniów. 

Faktem jest, że przez masową produkcję nie zwracano uwagi na wygląd szkół. 

Ich głównym zadaniem było spełnienie warunków lokalowych. Potwierdzeniem 

tego są wspomnienia jednego z projektantów, Binka – „wtedy najważniejsze 

było, by szkoły szybko powstawały. Miały być tanie i funkcjonalne” (Wała-

szewski, 2018, s. 7, 14). 
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Rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym – współczesne potrzeby  

i wyzwania 

Psychologia rozwojowa w zakresie fizycznym wskazuje, iż dziecko na 

etapie późnego dzieciństwa jest odpowiednio rozwinięte ruchowo, a w zakresie 

społecznym na to, iż zrozumiale komunikuje się z dorosłymi i rówieśnikami 

(Przetacznik-Gierowska, Makiełło-Jarża, 1985, s. 224). Wraz z szybkim postę-

pem technologicznym można zauważyć zmiany w obecnych uczniach edukacji 

wczesnoszkolnej. Dotychczasowa komunikacja bezpośrednia wśród uczniów 

jest coraz częściej zastępowana aplikacjami opierającymi się na obrazie, m.in. 

Snapchat, Instagram, Facebook, a zabawy ruchowe zamieniane są na spędzanie 

czasu przed komputerem, smartfonem czy telewizorem. Miejscem, w którym 

zachodzi interakcja bezpośrednia pomiędzy rówieśnikami, gdzie ogranicza się 

dostęp do prywatnych gadżetów, jest szkoła. Dlatego wyzwaniem dla nowo-

czesnych szkół jest zapewnienie, aby uczniowie czuli nowoczesność i krea-

tywność. 

Modernizacja szkół  

Czas przeżywany w szkole zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli pozwa-

la na stwierdzenie, iż jest ona drugim domem. Dlatego warto zaaranżować salę 

lekcyjną na wzór przestrzeni domowej (rysunek 1), by uczniowie czuli komfort 

i bezpieczeństwo.  

 

 

Rysunek 1. Domowa sala lekcyjna w szkole w Radowie Małym 
 

Źródło: https://edustore.eu/pliki/Przestrzenie-edukacji-tom1.pdf (10.11.2019). 

 

Kolejną propozycję, zupełnie odmienną, przedstawia firma FERAS (rysunek 2), 

która rezygnuje z tradycyjnych ławek na rzecz innowacyjnego wystroju podąża-

jącego za współczesnością. Zapewnia to łatwość w integracji, współdziałaniu 

oraz odrzuca hierarchię klasową, czyli nauczyciel jest równy uczniom. Sale lek-

cyjne powinny być dostosowywane do potrzeb i preferencji uczniów, dlatego 

dużą rolę odgrywa nauczyciel-wychowawca. Dekoracje, które zmienią zwykłą 
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salę lekcyjną w ulubione pomieszczenie dzieci, czy zmiana układu ławek w taki 

sposób, by uczniowie odczuli pozytywną zmianę, nie wymaga wysokiego bu-

dżetu, lecz kreatywności i zaangażowania ze strony nauczyciela. 

 

 

Rysunek 2. Projekt ustawienia ławek szkolnych firmy REFAS  
 

Źródło: http://www.refas.pl/nowoczesne-rozwiazania/133-wersja-muszla.html (10.11.2019). 

 

Powołując się na psychologię rozwojową, bardzo ważnym aspektem przy 

prawidłowym funkcjonowaniu uczniów edukacji wczesnoszkolnej jest ruch. 

Szkoła powinna przeznaczyć miejsce na odpoczynek i zabawy dowolne. Najczę-

ściej jest nim korytarz, którego zadaniem jest odpowiednia stymulacja aktywno-

ści ruchowej uczniów, ograniczenie chaosu i zapewnienie bezpieczeństwa osób 

tam przebywających. Przykładem jest Szkoła Podstawowa nr 275 w Warszawie, 

która przygotowała dla uczniów grę w kółko i krzyżyk za pomocą kolorowych 

pachołków sportowych oraz taśmy klejącej (rysunek 3). 

 

 

Rysunek 3. Miejsce gier i zabaw ruchowych na korytarzu w Szkole Podstawowej nr 275 

w Warszawie  
 

 

Źródło: https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2018/01/zaprojektuj-szkole-zmieniamy- 

-przestrzen-edukacyjna.pdf (10.11.2019). 

http://www.refas.pl/nowoczesne-rozwiazania/133-wersja-muszla.html
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Ważne jest to, aby podejmowane zmiany w wyglądzie szkoły były ściśle 

powiązane z potrzebami i zainteresowaniami obecnych uczniów. W każdą czyn-

ność dobrze jest angażować dzieci, aby czuły się częścią wspólnoty szkolnej, 

aby mogły wyrażać siebie, swoje zainteresowania i rozwijać odpowiedzialność 

za siebie oraz wspólną przestrzeń. Proces partycypacji uczniów, czyli ich współ-

działania podczas rearanżacji sal lekcyjnych czy korytarzy, poprawia nie tylko 

estetykę pomieszczeń, ale także korzystnie wpływa na proces dydaktyczny. 

Zagraniczne inspiracje 

Polskie szkoły nie powinny bać się zmian. Często można dostrzec, iż dyrek-

cja czy nauczyciele stronią od zmian w infrastrukturze architektonicznej ze 

względu na brak inspiracji, ciekawych pomysłów. Czy zagraniczne szkoły nie 

mogą stać się inspiracją dla polskich szkół? 

Ciekawe rozwiązanie architektoniczne przedstawia jedna z berlińskich szkół 

– Evangelische Schule Berlin Zentrum, w której to drzwi do sal lekcyjnych są 

ciągle otwarte, preferując otwarty typ szkoły, „sale lekcyjne są funkcjonalne – 

ich ustawienie zależy od pomysłu uczniów i nauczyciela oraz potrzeb dydak-

tycznych. W wizytowanych kilku klasach nie można wyłapać jakiegokolwiek 

wzorca – pełna dowolność ustawienia. Pewne elementy aranżacji przestrzeni są 

jednak wspólne, np. stanowiska do pracy przy komputerze zazwyczaj zbudowa-

ne są jako przedłużenie parapetów. W każdej klasie jest kącik (często z wygod-

nym fotelem), jako miejsce do czytania lub wyciszenia” (https://edustore.eu/ 

pliki/Przestrzenie-edukacji-wprowadzenie.pdf). 

Innym przykładem jest szkoła Steve Jobs School De Ontplooiing w Amster-

damie, która wykorzystuje nowoczesne środki dydaktyczne i stawia na nowo-

czesność. Zwykłe klocki konstrukcyjne wymienia na klocki LEGO, zapewnia 

uczniom ciągły dostęp do komputerów i co najważniejsze – nieustannie współ-

pracuje z rodzicami, którzy współdecydują o dekoracjach i pomocach edukacyj-

nych. Zajęcia ruchowe zorganizowane są w ogrodzie zaaranżowanym na dachu 

szkoły (https://edustore.eu/pliki/Przestrzenie-edukacji-wprowadzenie.pdf). 

Essa Academy w Wielkiej Brytanii uwzględniła wszystkie aspekty dydak-

tyczno-wychowawcze – „to co uderza każdego odwiedzającego szkołę, to no-

woczesna bryła budynku, ogromne przestrzenie, czyste formy, spokój i cisza – 

nawet podczas przerw. Większość pomieszczeń jest wspólna zarówno dla 

uczniów, jak i nauczycieli. Zaprojektowano duże sale lekcyjne, bibliotekę, pra-

cownie przedmiotowe, sale kinowe, gimnastyczne i wielofunkcyjne boiska” 

(https://edustore.eu/pliki/Przestrzenie-edukacji-wprowadzenie.pdf). 

To tylko kilka przykładów, które potwierdzają, że zmiany w szkołach są po-

trzebne. Wygląd szkoły powinien być ściśle powiązany z założeniami danej 

instytucji. Co ważne, współczesne zagraniczne szkoły charakteryzują się jedną 

wspólną cechą – dziecko jest w centrum szkoły, która jest dla niego, w której 

uczeń może zaspokajać swoje potrzeby. 
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Metodologia badań 

Analiza porównawcza pozwoliła dostrzec zmiany, jakie zaszły w szkołach, 

do których uczęszczali rodzice i nauczyciele, odwołując się do odpowiedzi 

współczesnych uczniów za pomocą dyferencjału semantycznego. W badaniu 

wzięło udział 20 rodziców, 20 nauczycieli i 20 uczniów edukacji wczesnoszkol-

nej. Zostało ono przeprowadzone za pomocą aplikacji Google. W grupie bada-

nych rodziców odpowiedzi udzieliło 10 kobiet i 10 mężczyzn. W wieku do 30 lat 

było 6 osób, w wieku 31–40 i 41–50 lat było po 5 osób, natomiast w wieku po-

wyżej 51 lat – 4 osoby. Wśród badanych rodziców 3 osoby posiadają wykształ-

cenie podstawowe, po 5 osób – wykształcenie zawodowe i średnie, a 7 osób – 

wykształcenie wyższe. 12 rodziców uczęszczało do swoich szkół podstawowych 

(klasy I–III) w mieście, natomiast 8 osób – na wsi. W tym badaniu wzięli udział 

także nauczyciele – 3 mężczyzn i 17 kobiet. 8 osób ma do 30 lat, 6 osób jest 

w wieku 31–40 lat, 4 osoby – w wieku 41–50 lat, a tylko 2 osoby – w wieku 

powyżej 51 lat. Wśród badanych nauczycieli połowa uczęszczała do swoich 

szkół podstawowych w mieście, a druga połowa na wsi. W badaniu tym wzięło 

także udział 20 uczniów (13 dziewczynek i 7 chłopców), z czego 5 osób uczęsz-

cza do klasy I, 6 osób – do klasy II, a 9 – do klasy III; 8 osób uczy się w mieście, 

a 12 na wsi.  

Zestawy pytań zostały opracowane dla wszystkich grup tak samo, co umożli-

wiło analizę odpowiedzi za pomocą wykresu radarowego, na którym zawarte są 

poszczególne odpowiedzi wszystkich trzech badanych grup na temat danego ha-

sła: estetyka szkoły, wielkość szkoły, dekoracje na ścianach i szkolne ławki i krze-

sła za pomocą tych samych wyrazów przeciwstawnych odpowiadających skali 

od –3 do 3 dobry/zły; nowoczesny/przestarzały; ciekawy/nudny; łatwy/trudny; 

ładny/brzydki; prosty/skomplikowany; jasny/ciemny; przyjemny/nieprzyjemny; 

życzliwy/oschły; pozytywny/negatywny. W niniejszym opracowaniu zostaną przed-

stawione najciekawsze odpowiedzi respondentów dla danego hasła, które zna-

cząco różnią się od siebie, w celu przedstawienia różnorodnych odczuć. To 

pomoże zweryfikować, co w danej szkole jest dobre, a co złe i na co należy 

zwrócić uwagę, by szkoła nie była jedną z wielu, ale dobrą szkołą w zakresie 

infrastruktury architektonicznej. 

Wyniki badań  

Pierwsze hasło, które zostało przeanalizowane, to wielkość szkoły (rysunek 4). 

Respondenci najciekawiej skojarzyli je z hasłem przestarzała/nowoczesna. Le-

piej została oceniona przez rodziców, którzy uczęszczali do szkół w mieście, 

ponieważ dziewięć osób oceniło ją na 2, dwie osoby na 1 i jedna na 0. Rodzice 

z wiejskich szkół ocenili ją zdecydowanie gorzej, ponieważ wszyscy zaznaczyli 

ocenę 3. Grupa badanych nauczycieli skojarzyła wielkość szkoły zdecydowanie 

lepiej od badanych rodziców, najniższą oceną jest – 2, którą wskazał tylko jeden 
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nauczyciel, 1 zaznaczyło pięciu respondentów z tej grupy, natomiast trzy osoby 

zaznaczyły 2 i 3. Co ciekawe, niższą skalę zaznaczyli nauczyciele, którzy uczyli 

się na wsi. Wyniki te wskazują na to, iż miejskie szkoły były zdecydowanie 

bardziej rozbudowane niż szkoły wiejskie. Dodatkowo respondenci w wieku 

poniżej 30 lat skojarzyli wielkość swoich szkół bardziej pozytywnie od pozosta-

łych. Świadczy to o tym, iż wraz z upływem czasu zaczęto dostosowywać liczbę 

uczniów do wielkości szkoły i przeprowadzano ich rozbudowy. Dodatkowym 

argumentem potwierdzającym to stwierdzenie są odpowiedzi uzyskane od obec-

nych uczniów edukacji wczesnoszkolnej, ponieważ zdecydowana większość 

oceniła wielkość swojej szkoły powyżej 0 – pięciu uczniów na 2 i 3, czterech na 

0 i 1, natomiast –3 nie wskazał żaden uczeń. 

 

 

Rysunek 4. Wielkość szkoły przestarzała/nowoczesna 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Drugim hasłem o najbardziej ciekawym zestawie odpowiedzi jest estetyka 

szkoły przedstawiona przez respondentów za pomocą wyrazów ciemna/jasna 

(rysunek 5). Badana grupa rodziców bardzo źle oceniła estetykę swoich szkół, 

ponieważ aż dziewięciu rodziców oceniło ją na 3, a tylko jeden ocenił na 1, 

wskazując w tym przypadku najwyższą skalę. Świadczy to o tym, iż estetyka 

szkoły wzbudza w rodzicach zdecydowanie skrajnie złe emocje. Wśród nauczy-

cieli sześciu wskazało 2 i 3, a tylko jeden ocenił to hasło na 1. Zestaw odpowie-

dzi badanych rodziców i nauczycieli zdecydowanie jest do siebie podobny. 

Zwracając uwagę na ich wiek i miejsce zamieszkania, respondenci w wieku 

powyżej 30 lat i mieszkający na wsi zdecydowanie gorzej ocenili zapamiętaną 

estetykę od osób w wieku poniżej 30. roku życia i uczących się na terenie mia-

sta. Współczesne szkoły nie otrzymały od obecnych uczniów skali poniżej 0, 
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ponieważ tylko dwóch chłopców wskazało 0, czterech na 1, sześciu na 2 i aż 

ośmiu na 3. To również potwierdza, iż szkoły na przestrzeni lat uległy zmianom, 

a w szczególności szkoły, które są na terenie wsi.  

 

 

Rysunek 5. Estetyka szkoły ciemna/jasna  

Źródło: opracowanie własne. 

Podsumowanie 

Podjęta tematyka ma bardzo duże znaczenie w zakresie teorii i praktyki 

edukacyjnej, ponieważ sama organizacja i atmosfera nie zapewnią uczniom, 

nauczycielom i rodzicom komfortu podczas współpracy i wykonywania swoich 

obowiązków. Architektoniczna przestrzeń edukacyjna wpływa na cały proces 

kształcenia. Analiza badań potwierdziła, że szkoły są ciągle modernizowane 

i zapewniają zaspokojenie potrzeb współczesnych osób związanych z placówką 

oświatową. Co więcej, literatura przedmiotu pokrywa się z wynikami badań. 
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Streszczenie 

Zadaniem współczesnej szkoły nie jest przekazywanie rozległej wiedzy teoretycznej, ale też 

przygotowanie uczniów do ciągłego uczenia się, tworzenia rzeczy nowych i wartościowych, szu-

kania niekonwencjonalnych rozwiązań, a więc rozwijanie myślenia, samodzielności, pomysłowo-

ści, twórczej aktywności. Rozwijaniu aktywności twórczej sprzyja nauczyciel – jego osobowość 

oraz sposób pracy z uczniami. W artykule wskazano na możliwość rozwijania aktywności twór-

czej uczniów poprzez gry dydaktyczne. 

Słowa kluczowe: aktywność, aktywność twórcza, gry dydaktyczne 

Abstract 

The task of modern school is not to transmit extensive theoretical knowledge but to prepare 

students for continuous learning, creating new and valuable things, searching for unconventional 

solutions, and thus developing thinking, independence, creativity, and creative activity. Develop-

ing creative activity promotes teacher, his personality and way of working with students. The 

article indicates the possibility of the development of creative activity of students through educa-

tional games. 

Keywords: activity, creative activity, didactic games 
 

Aktywność twórcza jedną z form aktywności ucznia 

U podstaw każdej działalności podejmowanej przez człowieka leży aktyw-

ność. Według Tyszkowej (1990, s. 6) aktywność to czynny stan organizmu, 

który jest zarówno konkretnym aktem działania, jak i zdolnością do czegoś. To 

http://dx.doi.org/10.15584/eti.2019.4.5
https://orcid.org/0000-0001-9663-5008
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skłonność, zdolność do intensywnego działania, podejmowania inicjatywy, 

czynny udział w czymś (Szymczak, 1996, s. 25).  

W procesie rozwoju człowieka aktywność zmienia się wielorako. Podlega 

ona przede wszystkim procesom różnicowania, reorganizowania się i integracji. 

Wynikiem tych procesów są zmiany intensywności, nasilenia określonego ro-

dzaju aktywności, a w konsekwencji przejście aktywności na coraz to wyższy 

poziom organizacji.  

Każdy rodzaj aktywności można rozpatrywać w dwóch aspektach: asymila-

cyjnym i twórczym (Bober, 2005, s. 273). Proces asymilacji pozwala na zapo-

znanie człowieka z odpowiednio wyselekcjonowanym dorobkiem wiedzy. 

Twórczość własna stymuluje natomiast rozwój uzdolnień i sił twórczych. Jest 

to wielostronna działalność ludzka polegająca na tworzeniu nowych i oryginal-

nych wytworów ocenianych w danym czasie jako społecznie wartościowe 

(Klim-Klimaszewska, 2007, s. 833).  

W procesie dydaktycznym aktywność ucznia przejawia się na różnych po-

ziomach i w różnych formach. Mówiąc o formach, mamy na myśli aktywność: 

sensoryczną (odbieranie bodźców), werbalną (słowną), intelektualną (procesy 

myślowe), recepcyjną (procesy przechowywania informacji) i motoryczną (wy-

konywanie ruchów). 

Rozpatrując aktywność od strony poziomów, wyróżnić możemy:  

1. Aktywność bezładną (nieukierunkowaną) charakteryzującą się wydat-

kowaniem energii bez ukierunkowania tego procesu na cel aktywności. 

2. Aktywność naśladowczą niezamierzoną – charakteryzującą się sponta-

nicznym naśladowaniem działań innych osób. 

3. Aktywność naśladowczą zamierzoną – charakteryzującą się świadomym 

powtarzaniem działań innych osób dla uzyskania takiego samego rezultatu. 

4. Aktywność kierowaną bieżącym instruktażem – proces działania zależy 

od rad i wskazówek udzielanych przez instruktora. 

5. Aktywność kierowaną zadaniami – charakteryzującą się tym, że organi-

zatorem działań jest inna osoba, która opracowuje racjonalny układ działań, 

jakie mają realizować osoby pracujące w grupie, zespole lub indywidualnie, 

aby uzyskać oczekiwany rezultat. Takim zespołem zadań może być np. proces 

technologiczny, w którym określony jest nie tylko układ kolejnych operacji 

technologicznych, ale także środki działania, czas wykonywania poszczegól-

nych operacji itd. 

6. Samodzielność charakteryzującą się tym, że człowiek podejmuje się rea-

lizacji zadań zalecanych przez inne osoby, ale on sam decyduje o rodzaju, za-

kresie i sposobie wykorzystania środków oraz metod działania. 

7. Twórczość – najwyższy stopień aktywności charakteryzujący się tym, że 

człowiek sam stawia sobie zadania, określa warunki i metody ich realizacji (por. 

Furmanek, 1998, s. 285).  
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Zadaniem nauczyciela jest pomoc uczniom w przechodzeniu od działalno-

ści opartej na aktywności naśladowczej do samodzielności, a następnie do 

twórczości rozumianej jako aktywność podmiotu podejmowana samodzielnie, 

według własnego pomysłu.  

Aktywność twórcza to podejmowana chętnie i uprawiana z zadowoleniem, 

oparta na własnych pomysłach i mniej lub bardziej świadomym celu osobista 

działalność ucznia prowadzona w poczuciu odpowiedzialności, stymulowana 

zwłaszcza przez otwarte lub zamknięte zadania problemowe zintegrowane 

z potrzebami dziecka i jego środowiska, której wynikiem jest tworzenie czegoś 

dla niego nowego i pożytecznego (Kujawiński, 1991, s. 48). 

Nauczyciel może stworzyć uczniom odpowiednie warunki do rozwijania 

aktywności twórczej m.in. poprzez realizację zajęć w oparciu o gry dydaktyczne.  

Gry dydaktyczne w rozwijaniu aktywności twórczej uczniów w ocenie stu-

dentów (przyszłych nauczycieli) 

Gry dydaktyczne to grupa metod nauczania-uczenia się wymagająca w toku 

ich realizacji respektowania określonych, różnych dla różnych rodzajów gier 

reguł, niekiedy dosyć skomplikowanych, zawsze jednak tak pomyślanych, aby 

pobudzać do aktywnej działalności poznawczej wszystkich uczestników 

(Skrzypczak, 1983).  

Charakterystyczną cechą gier dydaktycznych jest odwrócenie tradycyjnego 

toku dydaktycznego: przechodzenia od zdobywania wiedzy teoretycznej do 

kształtowania umiejętności jej stosowania w praktyce. W grach dydaktycznych, 

działając, wykonując określone czynności (a więc nabywając jakieś umiejętno-

ści), uczeń zdobywa wiedzę (Gawrecki-Kalisz, 1986, s. 14). Celem gier jest 

zatem zbliżenie procesu poznawczego do poznania bezpośredniego, opartego na 

własnym doświadczeniu.  

Z pozycji ucznia w grze dydaktycznej wyodrębnić można cztery fazy, z któ-

rych dwie ostatnie mogą na przemian się powtarzać: 

Faza 1. Wyposażenie we wstępny zasób doświadczeń wystarczający do 

rozpoczęcia gry. 

Faza 2. Wykorzystanie wstępnego zasobu doświadczeń, czyli aktualizacja 

wiedzy, weryfikacja wstępnego zasobu wiedzy i przetworzenie go dla potrzeb 

aktualnych działań powiązanych z napływem nowych wiadomości i tworzenie 

się nowych umiejętności, 

Faza 3. Wytwarzanie nowych doświadczeń. 

Faza 4. Wykorzystanie nowych doświadczeń (Kruszewski, 1992, s. 168). 

Z pozycji nauczyciela (twórcy gry) ważne jest, aby: 

 stworzyć model poznawanego obiektu, 

 wyposażyć ucznia we wstępny zasób doświadczeń (wiadomości i umie-

jętności), który pozwoli rozpocząć działania na modelu, 
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 ukierunkować pracą uczniów tak, aby w trakcie manipulowania modelem 

wzbogacili swoje doświadczenie przydatne do poznawania modelowanej rze-

czywistości, 

 umożliwić uczniom wykorzystanie zdobywanego doświadczenia dla udo-

skonalenia działalności poznawczej, której bezpośrednim przedmiotem jest model, 

 w miarę narastania doświadczenia model powinien odkrywać przed gra-

czami nowe elementy i mechanizmy (Kruszewski, 1993, s. 223). 

Gry dydaktyczne stosuje się po to, żeby w psychice ucznia zaszły założone 

zmiany, czyli żeby osiągnięte zostały cele kształcenia, których sensem są wła-

śnie zmiany w wiadomościach, umiejętnościach i wartościach (Kruszewski, 

1993, s. 224). 

Trwałość zmian wychowawczych osiągniętych dzięki grze zależy od samej 

gry – jak mocno angażuje intelekt gracza, jak silne wywołuje emocje, w jakich 

przebiega warunkach społecznych, czy sukces był wyraźny. Zależy też i od 

tego, czy doświadczenia, które nastąpią po zakończeniu gry, okażą się zgodne 

z wartościami uznanymi w wyniku gry. Siła wychowawcza gier bierze się 

głównie z tego, że lepiej od innych metod łączą w łańcuch przyczyn i skutków 

wiedzę, wartości i działanie.  

Gry dydaktyczne aktywizują uczestników, gdyż kształcą u nich umiejętność 

szukania informacji i ich przetwarzania, stawiania i rozwiązywania problemów, 

tworzenia pomysłów, podejmowania racjonalnych decyzji. Ponadto doskonalą 

one umiejętność dyskutowania, argumentowania oraz rozwijają umiejętności 

rozumowania integrującego wiele dziedzin wiedzy i umiejętności (Bereźnicki, 

2004, s. 280).  

Aby dowiedzieć się, jak studenci oceniają gry dydaktyczne w pracy 

z dziećmi, 72 studentów II roku studiów magisterskich wypełniło ankietę „Me-

tody nauczania w pracy nauczyciela” składającą się z 16 pytań, z których 

4 dotyczyło gier dydaktycznych: 

Na pytanie o to, jakie gry dydaktyczne znają, studenci najczęściej wymie-

niali: burzę mózgów (brainstorming, giełda pomysłów), gry sytuacyjne, kom-

puterowe, symulacyjne, inscenizacyjne, ruchowe, a także planszowe, teatralne, 

muzyczne
1
.  

Wśród zalet gier respondenci wymienili m.in. dużą aktywność uczniów, 

możliwość rozwijania myślenia, uczenie się przez działanie, lekcje ciekawsze, 

bo angażujące uczniów, rozwijanie wyobraźni, twórczości, pomysłowości i in-

nowacyjności. 

Zdaniem studentów wady gier to: trudność z utrzymaniu właściwego prze-

biegu lekcji, zbyt luźna atmosfera, nie wszyscy uczniowie zaangażowani 

                                                      
1 Studenci mogli wymienić kilka metod. Metody podane zostały według liczby wskazań od 

najczęściej do najrzadziej wymienianych. 
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w czasie lekcji, konieczność przygotowania odpowiednich pomocy dydaktycz-

nych, dokładnego zaplanowania przebiegu lekcji. 

Na pytanie o to, jaką grę dydaktyczną respondenci zastosowaliby w pracy 

z dziećmi w szkole podstawowej, najwięcej studentów (47 osób) zaproponowa-

ło metodę burzy mózgów, uzasadniając, że jest to dobra metoda do zespoło-

wego poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań jakiegoś problemu. Istotą 

metody jest oddzielenie fazy zgłaszania pomysłów od fazy ich oceniania. To 

odroczenie oceny zgłaszanych pomysłów ma zachęcić uczestników do wysu-

wania rozwiązań zgodnie z zasadą „pierwsza myśl jest najlepsza”. Każdy 

uczestnik możne zgłosić kilka pomysłów, które mogą być inspiracją do kolej-

nych, tworzonych na zasadzie skojarzenia, uzupełnienia czy przeciwieństwa. 

Metoda burzy mózgów zakłada, że duża liczba pomysłów zwiększa szansę na 

pojawienie się rozwiązania wartościowego. Im więcej pomysłów zostanie wyge-

nerowanych, tym większe prawdopodobieństwo trafienia na pomysł oryginalny 

i wartościowy. Po wyczerpaniu pomysłów rozwiązania problemu następuje faza 

wyboru najlepszych rozwiązań. Metoda ta sprzyja rozwijaniu myślenia oraz 

aktywności wszystkich uczestników. Można ją stosować, realizując różne treści 

na różnych przedmiotach w klasach młodszych i starszych.  

Drugą najczęściej wymienianą metodą była metoda sytuacyjna (12 osób 

wybrało tę metodę). Służy ona rozwijaniu umiejętności wszechstronnego anali-

zowania problemów składających się na tzw. sytuację trudną, a także podej-

mowania na tej podstawie odpowiednich decyzji oraz wskazywania przewidy-

wanych następstw poczynań zgodnie z tymi decyzjami. Odnosi się zazwyczaj 

do sytuacji fikcyjnych, choć prawdopodobnych. Polega na bardzo dokładnym 

rozpatrzeniu jakiegoś przypadku tak skonstruowanego, żeby był typowy dla 

dużej klasy zdarzeń. Rozwiązanie problemu służy ukształtowaniu umiejętności 

przydatnych do rozwiązywania często trafiających się zadań, których główne 

cechy uczyniono przedmiotem gry. Uczniom przedstawia się sytuację wymaga-

jącą podjęcia decyzji, doprowadza się ich do zaproponowania kilku rozmaitych 

projektów decyzji i omawia się konsekwencje każdej z nich (Kruszewski, 1993, 

s. 174–175). Celem tej metody oprócz zdobycia nowych wiadomości i rozwija-

nia myślenia analitycznego jest rozwijanie zdolności samodzielnego podejmo-

wania decyzji (Bereźnicki, 2004, s. 282).  

Kolejną metodą wymienianą przez studentów była metoda symulacyjna 

(8 osób wybrało tę metodę). Ma ona na celu wprowadzenie uczniów do analizy 

problemów, które kiedyś były dla kogoś problemami rzeczywistymi. Następnie 

rozwiązania zaproponowane przez uczniów porównuje się z rozwiązaniami 

faktycznymi. Gry symulacyjne przyczyniają się do rozwoju myślenia uczniów, 

pobudzają ich aktywność i motywację, ponieważ przyjmują oni tu rolę badacza 

poszukującego źródeł informacji. Ponadto gry te kształtują umiejętność genera-

lizacji i przewidywania konsekwencji swoich działań (Bednarek, 2003, s. 95). 
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Najmniej studentów (5 osób) wskazało na metodę biograficzną. Ucznio-

wie, studiując życiorys osoby, wychwytują jej szczególne cechy charakteru 

i zachowania. Metoda ta polega na szukaniu pomysłów rozwiązań określonych 

problemów w biografii ludzi, którzy mieli (lub mają) do czynienia z podobnymi 

problemami (Kupisiewicz, 2002, s. 152). Jest to bardzo atrakcyjna metoda, 

niezbyt trudna do przygotowania dla nauczyciela, ale wymagająca sporo pracy 

przygotowawczej ze strony uczniów. 

Podsumowanie 

Gry dydaktyczne sprzyjają wielostronnej aktywności uczniów w procesie 

nauczania i uczenia się. Poprzez stosowanie gier nauczyciel pobudza twórcze 

siły uczniów, aktywizuje ich indywidualnie, emocjonalnie i wolicjonalnie. 

W wyniku uczestnictwa w grach uczniowie nabywają wiele umiejętności, ta-

kich jak: analizowanie sytuacji, podejmowanie decyzji, planowanie działań, 

współpraca i komunikowanie, argumentowanie, negocjowanie, dobieranie in-

formacji niezbędnych do podjęcia decyzji, eliminowanie informacji nieistot-

nych, korzystanie z różnych źródeł informacji, obserwowanie i sprawdzanie 

skutków podjętych decyzji, dokonywanie korekt w zmieniających się warun-

kach decyzyjnych (por. Plewka, 1999, s. 365). Gry dydaktyczne można z po-

wodzeniem wykorzystywać w rozwijaniu twórczej aktywności uczniów na każ-

dym etapie kształcenia.  
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Streszczenie 

Ważny problemem współczesnego wychowania stanowi edukacja moralna rozumiana jako 

wprowadzenie wychowanków w świat wartości moralnych, zrozumienie ich i przyjęcie. W artyku-

le poruszono kwestie uwarunkowań rozwoju moralnego dziecka, wskazując główne czynniki 

determinujące ten proces. 

Słowa kluczowe: wychowanie moralne, środowisko wychowawcze, rozwój dziecka 

Abstract 

An important problem of modern upbringing is moral education, understood as an introduc-

tion of pupils into the world of moral values, their understanding and acceptance of these values. 

This article discusses the subject of determinants of children’s moral development and it indicates 

the main factors that influence this process. 

Keywords: moral education, educational environment, child development 

 

Wstęp 
Spośród wielu problemów współczesnego wychowania na czoło wysuwa się 

zagadnienie kształtowania właściwych postaw moralnych warunkujących pra-

widłowe funkcjonowanie społeczne młodego pokolenia. Dlatego u podstaw wy-

chowania i socjalizacji powinny się znaleźć te wartości, których przyjęcie i zro-

zumienie umożliwi rozwój osobowości człowieka w taki sposób, aby mógł stać 

się on aktywnym i akceptowanym członkiem społeczeństwa. 
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Do najistotniejszych z punktu widzenia wychowania małego dziecka należą 

wartości uniwersalne stanowiące podstawę postawy moralnej człowieka. Wy-

wodzące się z klasycznej triady (Dobro, Prawda, Piękno) drogowskazy to istotne 

elementy na drodze do poznawania oraz odróżniania podstawowych kategorii 

etycznych: dobra i zła. Wychowanie moralne polega zatem na zrozumieniu, 

zaakceptowaniu oraz przyswojeniu przez wychowanków norm i zasad moral-

nych preferowanych w danym społeczeństwie. Dzięki nim możliwe jest nabycie 

umiejętności rozpoznawania z etycznego punktu widzenia tego, co złe, nik-

czemne i niegodziwe, oraz wywołanie potrzeby właściwego postępowania mo-

ralnego (Łobocki, 2006, s. 268–269). 

Potrzeba wychowania moralnego 

Rozpatrywanie problematyki współczesnych uwarunkowań procesu kształ-

towania postaw moralnych u dzieci należy rozpocząć od refleksji nad podsta-

wowymi jej kategoriami, tj. moralnością i wychowaniem moralnym. Termin 

moralność określa pewien zbiór wartości oraz norm i zasad postępowania obo-

wiązujący w danym społeczeństwie. Współcześnie budzi on wiele emocji i nie-

porozumień. Kojarzy się najczęściej ze specyficznego rodzaju przymusem, 

ograniczeniem wolności i niepotrzebnym rygorem. Coraz częściej uważa się też, 

że postępowanie etyczne uniemożliwia osiągnięcie sukcesu zawodowego. Po-

stępowanie według zasad moralnych stanowi zatem przeszkodę i jest niewygod-

ne w codziennym życiu, a nieprzestrzeganie ich budzi z kolei poczucie winy, 

przez co jest dobierane jako ograniczenie dla realizacji marzeń i poczucia osobi-

stego szczęścia. Dlatego coraz częściej pojawiają się wątpliwości co do potrzeby 

rozwijania u dzieci postaw i zachowań moralnych jako cech mało przydatnych 

w życiu. 

Przemiany relacji międzyludzkich towarzyszące relatywizacji wartości, 

tj. rosnąca buta, egoizm, agresja oraz brutalizacja życia codziennego, wywołują 

powszechny lęk oraz pytanie o kondycję współczesnego społeczeństwa. Zjawi-

ska te dostrzegane są często w zachowaniu młodego pokolenia, szczególnie na-

rażonego na skutki gwałtownych przemian epoki ponowoczesnej. 

Następujące w szybkim tempie przeobrażenia ekonomiczno-gospodarcze, 

rozwój wysokich technologii oraz powszechność multimediów wpłynęły na 

codzienne życie i funkcjonowanie wszystkich ludzi. Zmiany te w sposób szcze-

gólny dotknęły rodzin, oddziałując negatywnie na ich strukturę i funkcjonowa-

nie zarówno w sferze preferowanych wartości, jak i sposobu rozumienia oraz 

pełnienia funkcji wychowawczych. Istotną rolę odgrywają w tym procesie mul-

timedia popularyzujące konsumpcyjny i hedonistyczny styl życia oraz kształtu-

jące określone sposoby postępowania. Stanowią one istotę współczesnej kultury, 

zwanej kulturą masową, popkulturą lub kulturą instant. Jej cechą jest powszech-

ność, szybkość i natychmiastowość posiadania. Ogólnodostępność kultury ma-
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sowej powoduje, że wzory te docierają do szerokiego kręgu osób w różnym 

wieku i z rożnych kręgów społecznych (Melosik, 2000, s. 372–385). Młode po-

kolenie nieprzygotowane etycznie do oceny relatywnych moralnie treści ulega 

rozpowszechnianym medialnie popkulturowym stylom życia, naśladując ekspo-

nowane postawy i wzorce zachowań. Pojawia się zatem postulat zmian w wy-

chowaniu dzieci ukierunkowanych na kształtowanie umiejętności interpersonal-

nych, przygotowujących do życia w nowoczesnym społeczeństwie. Podstawę 

tych przemian powinno stanowić włączenie do programu wychowawczego oraz 

eksponowanie wartości uniwersalnych, zwłaszcza moralnych, wpływających na 

zrozumienie podstawowych pojęć etycznych warunkujących właściwą ocenę 

postaw i zachowań. 

Komponenty edukacji etycznej 

Wspieranie prawidłowego rozwoju osobowości dziecka stanowi główny cel 

współczesnego procesu wychowania rozumianego jako świadoma działalność 

wychowawcy opierająca się na jego wzajemnej relacji z wychowankiem (Okoń, 

2007, s. 466.). Taki proces, którego zadaniem jest rozwijanie właściwych postaw 

i zachowań w oparciu o uznawany systemem wartości, nazywa się wychowa-

niem do wartości. Z kolei eksponowanie w tych działaniach wartości etycznych 

warunkujących ukształtowanie się postaw i zachowań moralnych stanowi cechę 

wychowania moralnego. Możemy więc uznać, że podstawę wychowania moral-

nego stanowi świat wartości oraz wynikające z nich normy i zasady właściwego 

postępowania w codziennym życiu. Zatem termin moralny rozumieć będziemy 

jako określenie zasad postępowania uznawanych za właściwe w określonych 

środowiskach oraz postępowanie zgodne z tymi zasadami (Duraj-Nowakowa, 

1998, s. 27). 

Kształtowanie świata wartości dzieci stanowi ważny i trudny aspekt działań 

wychowawczych. O jego sukcesie decyduje wiele czynników, które można po-

dzielić na dwie grupy: indywidualne uwarunkowania rozwojowe oraz uwarun-

kowania środowiskowe. Omawiając indywidualne predyspozycje wychowan-

ków, należy podkreślić konieczność harmonijnego rozwoju wszystkich sfer: 

psychicznej, fizycznej, emocjonalno-społecznej i moralnej. Twórcy współcze-

snej neurodydaktyki podkreślają szczególną rolę emocji w kształtowaniu proce-

sów poznawczych. Ich zdaniem uczucia odgrywają wyjątkową rolę zwłaszcza 

w rozwoju małych dzieci, dlatego za najskuteczniejsze w pracy wychowawczej 

uważa się metody waloryzacyjne – eksponujące wartości, dostarczające emocji 

i przeżyć. Z kolei najnowsze badania neuroetykow wskazują na szczególny 

związek pomiędzy mechanizmami emocjonalnymi a umiejętnością formułowa-

nia osądów i ocen oraz podejmowaniem decyzji. Przeprowadzone badania 

z wykorzystaniem neuroobrazowania wykazały dużą aktywność płata przedczo-

łowego mózgu podczas pojawiania się negatywnych i pozytywnych emocji mo-
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ralnych. Jednocześnie odkryły, że uszkodzenia tej części mózgu we wczesnym 

dzieciństwie skutkują brakiem umiejętności społecznych, czerpania wzorów 

postępowania czy przyjmowania reguł i zasad. W wieku dorosłym osoby te zna-

ją normy moralne, ale nie przestrzegają ich, mając przez to problemy z prawem. 

Emocje moralne stanowią zatem bazę do budowania ocen oraz osądów i są ele-

mentem postawy moralnej. Należy przy tym podkreślić ważną rolę środowiska 

wychowawczego, które poprzez odpowiednie działania wychowawcze może 

wspierać lub ograniczać prawidłowy rozwój głównego ośrodka nerwowego 

(Dziarnowska, Przybysz, 2010). 

Analizując cechy indywidualne, osobowościowe, należy zwrócić uwagę na 

osiągnięty przez wychowanka poziom rozwoju wszystkich sfer, które warunkują 

rozwój sfery moralnej. Zdaniem teoretyków zdolność do rozumowania moralne-

go powiązana jest z możliwościami sfery poznawczej dzieci. W koncepcjach 

psychologicznych dostrzega się ścisły związek pomiędzy etapami rozwoju po-

znawczego a poziomem rozwoju moralnego. Piaget uważał, że pogłębianie się 

zdolności poznawczych u dzieci, w tym odejście od myślenia egocentrycznego, 

umożliwia im zdobywanie i gromadzenie większej ilości informacji oraz doko-

nywanie ocen z różnych punktów widzenia. Ponadto kontakty społeczne wzbo-

gacają doświadczenie dziecka, przez co przyczyniają się do jego przejścia na 

kolejny etap rozwoju. Podobnie Kolberg dostrzegał związek między rozwojem 

moralnym dziecka a poszerzaniem się jego kompetencji w sferze poznawczej 

oraz społecznej. Jego zdaniem rozwój moralny to rezultat połączenia efektów 

przeobrażeń osobniczych z problemami moralnymi pojawiającymi się w grupie 

społecznej. Funkcjonowanie społeczne powoduje wytworzenie u wychowanka 

pewnego zbioru norm i zasad postępowania, które są akceptowane przez najbliż-

sze otoczenie (Stefańska-Klar, 2006, s. 136–137). 

Można zatem zauważyć, że w kształtowaniu pojęć moralnych u dzieci waż-

ną rolę odgrywa środowisko wychowawcze, które dostarcza pewnych wzorów, 

aprobuje lub odrzuca konkretne postawy i zachowania oraz eksponuje prefero-

wane przez siebie wartości (Olek-Redlarska, 2015). Według Izdebskiej (1996, 

s. 3–4) środowisko wychowawcze to przestrzeń codziennego życia dziecka 

z systemem bodźców rozwojowych, zarówno planowanych, jak i samorzutnych, 

niezamierzonych. Najważniejszym środowiskiem dla dziecka jest rodzina sta-

nowiąca fragment otoczenia społecznego i kulturalnego. Wychowanie rodzinne 

jest podstawą rozwoju osobowości dziecka, gdyż wprowadza je w szeroko ro-

zumiane życie społeczne, zapoznaje z normami i zasadami społecznymi, uczy 

odróżniać dobro od zła. W trakcie codziennych czynności dostarcza mu wzory 

postępowania, eksponuje wartości i normy oraz obowiązujące zasady życia spo-

łecznego (Adamski, 1984, s. 50). Dlatego w pierwszych etapach kształtowania 

myślenia moralnego najskuteczniej oddziałuje na dzieci przykład z najbliższego 

otoczenia, który dziecko stara się naśladować. Rodzice i inni członkowie naj-
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bliższej rodziny stanowią dla niego wzór i autorytet, przez co stają się wzorcami 

osobowymi kształtującymi jego osobowość.  

Współczesna rodzina jest rodziną ponowoczesną, która dostosowała się do 

zmieniających warunków gospodarczo-ekonomicznych i kulturalnych. Zmieniły 

się jej funkcje, formy, struktura i model wychowania. Rodzice coraz mniej czasu 

spędzają ze swoimi dziećmi, przenosząc zadania wychowawcze na instytucje 

i inne osoby. Przekształcenia nastąpiły w sferze wzajemnych relacji pomiędzy 

członkami, ich stosunku do siebie, pozostałych członków rodziny, a szczególnie 

dzieci. W konsekwencji można dostrzec stopniowe obniżanie się funkcji wycho-

wawczej współczesnej rodziny, a wzrost jej funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej. 

Przyczynami tego zjawiska są dwie tendencje pojawiające się w życiu współcze-

snego społeczeństwa – indywidualizacja i autonomizacja (Kwak, 2005, s. 24). 

Autonomizacja wiąże się z oddaleniem się rodziny od szerszej społeczności, 

w tym grupy rodzinnej, przez co wzrasta jej samodzielność i niezależność, 

a członkowie nastawieni są na samodzielność i samorealizację. Indywidualizacja 

wiąże się ściśle z samorealizacją, spełnieniem się, skupieniem na własnych ce-

lach. Członkowie rodziny coraz więcej czasu przeznaczają na zaspokojenie wła-

snych potrzeb oraz indywidualny rozwój, zachowując przy tym swego rodzaju 

wolność i autonomiczność. W ten sposób spędzają coraz więcej czasu poza ro-

dziną, przeznaczając dla niej coraz mniej swojego czasu. Ta zmiana modelu 

rodziny wpłynęła na powstanie nowego wzoru wychowania, w którym dużą rolę 

odgrywa świat zewnętrzny – obce osoby, instytucje i środki masowego przekazu 

przekazujące swoje wartości i normy postępowania. Stanowi to poważne zagro-

żenie dla rozwoju moralnego dziecka. 

Kolejnymi ważnymi środowiskami w życiu dzieci są środowiska intencjo-

nalne, takie jak przedszkola i szkoła. W tych miejscach odbywa się proces wła-

ściwej socjalizacji dziecka polegający na stopniowym dostosowywaniu się dzieci 

do nowych warunków poprzez przyjęcie określonego sposobu myślenia i za-

chowania (Łobocki, 2006, s. 42). Ważną rolę na tym etapie rozwoju osobowości 

odgrywają nauczyciele przedszkola i klas młodszych szkoły podstawowej, któ-

rzy pełnią podwójną funkcję: z jednej strony są organizatorami procesu wycho-

wania, z drugiej zaś oddziałują na dzieci swoją osobowością – postawą, zacho-

waniem, wygłaszanymi poglądami. Stanowią dla wychowanków wzór osobowy 

godny naśladowania. Na tym etapie edukacji nauczyciel jest dla dzieci autoryte-

tem, przez co oddziałuje na formowanie osobowości młodego pokolenia. Dlate-

go bardzo ważna jest osobowość nauczyciela – wychowawcy pracującego 

z małymi dziećmi. Od jego merytorycznego przygotowania istotniejsza jest jego 

postawa moralna, jego własny, indywidualny system wartości, gdyż wpływa to 

na edukację aksjologiczną wychowanków (Frączek, 2002, s. 41). Można zatem 

stwierdzić, że w wychowaniu moralnym obok rodziców istotną rolę pełni nau-
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czyciel, który poprzez własny przykład oraz celowe czynności edukacyjne od-

działuje na kształtowanie świata wartości moralnych dziecka. 

Kolejne współczesne środowisko wychowawcze oddziałujące silnie na roz-

wój osobowości dziecka stanowi cyberprzestrzeń. Możemy ją określić jako 

otwartą przestrzeń komunikacji elektronicznej powstającą w wyniku różnego 

rodzaju powiązań internetowych cechujących się otwartością, przetwarzalnością 

informacji, obliczalnością, hipertekstualnością, plastycznością, płynnością i inter-

aktywnością (Stepulak, 2016). Korzystają z niej wszystkie grupy społeczne 

i wiekowe. Przebywają w niej także dzieci, które dzięki dorosłym wchodzą 

w cyfrowy świat, traktując go jako część normalnej przestrzeni życiowej, w której 

spędzają swój wolny czas, bawią się i uczą. Cyberprzestrzeń, którą budują no-

woczesne, interaktywne technologie, przenosi uczestników w wirtualną rzeczy-

wistość o charakterze edukacyjnym i kulturotwórczym. Pełni przez to istotną 

rolę edukacyjną, dostarczając wiedzy o świecie, otaczającej rzeczywistości oraz 

wzorów kształtujących poglądy i zachowania. 

Wiele współczesnych dzieci regularnie korzysta z wysokich technologii 

i funkcjonuje w wirtualnej rzeczywistości. Dlatego też często nazywane są cy-

berdziećmi. Należy jednak podkreślić, że chociaż cyberprzestrzeń ułatwia dostęp 

do wielu wartościowych materiałów edukacyjnych, stanowi źródło bogatych 

zasobów informacyjnych, to udostępnia też materiały bezwartościowe, bezuży-

teczne, a nawet niebezpieczne z punktu widzenia wychowawczego. Internet 

może być zatem zarówno nośnikiem wartości, jak i antywartości, zakłócając 

prawidłowy rozwój społeczno-emocjonalny i moralny dziecka. Ponadto zbyt 

częste korzystanie przez dziecko z multimediów stanowi poważne zagrożenie 

dla jego rozwoju, zwłaszcza w obszarze centralnego układu nerwowego. Zda-

niem badaczy nadmierne przebywanie przez dzieci w cyberświecie powoduje 

trwałe uszkodzenia w obszarach mózgu odpowiedzialnych za emocje i ich kon-

trolę, myślenie, zachowanie oraz umiejętności rozwiązywania problemów. 

Nadmierne wykorzystanie szybko zmieniających się, intensywnych obrazów 

oraz hipertekstowość powodują zmiany w obwodach neuronalnych, przyczyniając 

się do  problemów z czytaniem i rozumieniem. Ponadto nadmierne bodźcowanie 

obrazowo- dźwiękowe u małych dzieci hamuje rozwój wyobraźni, koncentracji 

i pamięci długotrwałej. Dzieci takie często są rozdrażnione i nadmiernie pobu-

dzone emocjonalnie. Problemy te w znaczny sposób hamują prawidłowy, har-

monijny rozwój dzieci, szczególnie w obszarze emocjonalno-społecznym i mo-

ralnym (Cieszyńska-Rożek, 2014). 

Podsumowanie 

Współczesny rozwój moralny dziecka warunkują dwie grupy czynników: 

predyspozycje biologiczne, stanowiące podstawę do kształtowania się myślenia 

moralnego, oraz środowisko wychowawcze, które oddziałuje na rozwój wszyst-
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kich sfer osobowościowych i udostępnia preferowane przez siebie wartości. 

Zarówno rodzina, jak i środowiska intencjonalne oddziałują na dziecko w spo-

sób całościowy, kształtując postawy i zachowania, zapoznając z obowiązujący-

mi normami i zasadami życia społecznego. Podobnie włączona (świadomie lub 

nie) w proces wychowania cyberprzestrzeń stała się źródłem wiedzy o świecie 

i ludziach. Jednak obok materiałów poznawczych i rozrywkowych udostępnia 

użytkownikom treści etycznie szkodliwe, oddziałując negatywnie na psychikę 

najmłodszego pokolenia. 

W wychowaniu moralnym dziecka ważny etap stanowi rozwijanie wrażli-

wości moralnej związanej z rozumowaniem moralnym i emocjami moralnymi. 

Dokonuje się to w wyniku indywidualnego doświadczenia generującego silne 

przeżycia wpływające na reakcje i zachowania. Wrażliwość ta przejawia się 

w szacunku, życzliwości i współczuciu w stosunku do drugiego człowieka. Naji-

stotniejszą rolę w jej wzbudzeniu pełnią osoby dorosłe bliskie dziecku, które 

oddziałując własnym przykładem lub udostępniając prawidłowych wzorów, 

pobudzają emocje dziecka, kształtując jego poglądy i postawy moralne. 
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Streszczenie 

Artykuł prezentuje przesłanki wyjątkowej ważności dialogu i zaufania w procesie edukacji 

oraz życia społecznego. Czy to w procesie pedagogicznym, czy w codziennym życiu po obu stro-

nach wzajemnego kontaktu stoją przede wszystkim ludzie, czyli człowiek wobec człowieka, i to 

właśnie dialog i zaufanie umożliwia wzajemne zrozumienie, spotkanie i współdziałanie oraz uzna-

nie godności i prawa każdego z nas do własnych poglądów. Dzięki uznaniu ważności dialogu 

i zaufania w praktyce edukacyjnej możemy kształtować taki sposób zachowania się jednostki, 
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nego poszukiwania prawdy oraz do kompromisu. 
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Wstęp 
Edukacja jest procesem rozgrywającym się pomiędzy ludźmi, o którego sku-

teczności niejednokrotnie decydują wzajemne zaufanie i dialog. Dialog jest pod-

stawą wszelkiej kultury, fundamentem współistnienia. „Pomiędzy narodami 

i ludźmi to jedna z pewniejszych dróg do wzajemnego rozumienia i akceptacji” 

(Garbuzik, 2013, s. 43). „Stanowi najbardziej dojrzałą i pełną formę kontaktów 

międzyludzkich. Prawdziwy, autentyczny dialog może wyrosnąć tylko na podło-

żu właściwych relacji interpersonalnych” (Śnieżyński, 2005, s. 13). Z kolei zau-

fanie to wartość, która jest fundamentem życia społecznego, buduje trwałe relacje 

społeczne na wszystkich płaszczyznach naszego życia poprzez współdziałanie 

i partnerstwo. Dlatego dziś, w coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości, 

w której panują kryzys wartości oraz brak poczucia bezpieczeństwa i stabilności, 

przed systemem edukacji stoi konieczność podejmowania starań, aby niezwykle 

dziś potrzebne: dialog i zaufanie były kształtowane na wysokim poziomie, sta-

nowiąc trwałe źródło inspiracji, pozytywnych postaw i rozwoju. 

Rozwinięcie  

Na podstawie literatury możemy wyróżnić trzy sposoby rozumienia dialogu: 

jako metoda, proces i postawa (Tarnowski, 1992, s. 69). W niniejszym artykule 

interesować będzie nas rozumienie dialogu właśnie jako postawy – „jako goto-

wości do otwierania się na rozumienie drugiego człowieka, zbliżanie się doń 

i w miarę możliwości wzajemne współdziałanie w poszukiwaniu i odkrywaniu 

prawdy (dialog rzeczowy) oraz otwieraniu naszego wnętrza (dialog personalny)” 

(Śnieżyński, 2005, s. 13).  

Termin dialog pochodzi z języka greckiego od słowa dialogos i oznacza 

rozmowę. Jest rozumiany jako sposób komunikacji, „prezentacja poglądów i po-

staw, w którym uczestnikom zależy przede wszystkim na wzajemnym poznaniu 

się i przekazaniu posiadanych wartości, którego celem jest wspólne zbliżenie się 

do prawdy” (Podsiad, Więckowski, 1983, s. 68) i współdziałanie.  

Musimy zawsze pamiętać, że po obu stronach procesu pedagogicznego stoją 

przede wszystkim ludzie, czyli człowiek wobec człowieka, a najistotniejszym 

momentem w procesie kształcenia i wychowania jest obustronny kontakt mię-

dzyludzki, wzajemne zbliżenie i spotkanie. Zatem budowanie dialogu, droga do 

dialogu rozpoczyna się od nawiązania kontaktu z drugim człowiekiem – 

pierwszego nieodzownego elementu dialogu. Aby jednak kontakt zaistniał, 

należy doprowadzić do komunikacji, która stanowi pierwszy krok do tworze-

nia wzajemnych relacji. Podstawą komunikacji jest język mówiony, czyli słowa 

i słuchanie (pasywne – bierne słuchanie lub aktywne), ale także komunikacja 

niewerbalna: pozycja ciała, gesty, mimika, dystans fizyczny, dźwięki parajęzy-

kowe, kontakt wzrokowy czy dotyk. W takim ujęciu cały proces dydaktyczno- 

-wychowawczy można sprowadzić wyłącznie do komunikacji mającej w swojej 
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służbie grupę metod nauczania i wychowania wynikających z toku podającego. 

„Edukacja oparta tylko i wyłącznie na komunikacji umożliwia realizację obszer-

nych treści nauczania, jest zatem z tego punktu widzenia ekonomiczną strategią. 

Zatem komunikacja edukacyjna jest niezbędna jako początek drogi do nawiąza-

nia bliższego kontaktu z uczniem” (Śnieżyński, 2005, s. 17). Dopiero zbudowa-

nie bliższego kontaktu z dzieckiem zapewni nam nawiązanie relacji interperso-

nalnych, a „kontakt interpersonalny nauczyciela z uczniem jest koniecznym 

warunkiem dialogu, ale i społecznego i emocjonalnego rozwoju” (Śnieżyński, 

2005, s. 17). Aby można mówić o pełniejszych i trwalszych relacjach, a co za 

tym idzie – i dialogu, muszą być respektowane przez pedagogów dwie, jak się 

wydaje, niezwykle trudne do realizacji zasady: zasada miłości i zasada podmio-

towości. Pierwsza zasada – miłości – winna być realizowana i przejawiać się 

poprzez naszą otwartość, życzliwość, cierpliwość, sprawiedliwość, partnerstwo 

i optymizm pedagogiczny, ale także konsekwencję, odpowiedzialność i stanow-

czość. Z kolei druga zasada – podmiotowości – powinna mieć na uwadze, że 

każda osoba jest wyjątkowa i niepowtarzalna, a każdy uczeń jest jednostką my-

ślącą, czującą, wolną, ale i odpowiedzialną, ma prawo do godności, szacunku, 

ma prawo do błędu, a w każdym z nas jest zawsze ukryte dobro (Śnieżyński, 

2005, s. 17). 

Drugim zasadniczym elementem dialogu jest wspólne poszukiwanie praw-

dy. Istotne jest, „by dochodzenie do prawdy z różnych stron dokonywało się nie 

w izolacji i separacji, lecz wspólnym wysiłkiem. Dopóki bowiem podmioty dia-

logu próbują dociec prawdy ze swoich wyizolowanych pozycji, dodatkowo jesz-

cze z przekonaniem, że ową prawdę już posiadają – są ofiarami częściowego 

złudzenia. Nie ulega bowiem wątpliwości, że pełna prawda jest zawsze owocem 

wspólnych doświadczeń, przemyśleń i przemiany punktów widzeniu obu pod-

miotów” (Skorowski, 2017, s. 7). Cały sens dialogu polega na odkrywaniu 

prawdy. 

Trzecim podstawowym składnikiem prawdziwego dialogu jest gotowość do 

kompromisu, czyli zmiany swoich poglądów i przekonań. „To właśnie uczciwe, 

autentyczne oraz wspólne poszukiwanie i dochodzenie do prawdy wymaga nie-

jednokrotnie kompromisu. Kompromis staje się w ten sposób zasadą wspólnego 

dochodzenia do prawdy” (Skorowski, 2017, s. 9). Chęć kompromisu dowodzi 

przede wszystkim szacunku dla innych osób. 

Czwartym niezwykle ważnym elementem dialogu jest porozumienie, które 

nie zawsze może być „pełne, szczególnie gdy partnerami dialogu są podmioty 

o diametralnie odmiennych przekonaniach i poglądach” (Skorowski, 2017, s. 10), 

ale istotne jest, aby było chociażby częściowe. Zatem porozumienie, co warto 

podkreślić, „jest swego rodzaju elementem twórczym dialogu. Każdy rzeczywi-

sty dialog podejmuje się bowiem z myślą o stworzeniu czegoś nowego (dojście 

i odnalezienie prawdy)” (Skorowski, 2017, s. 10). 
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Aby kształtować i rozwijać umiejętność prowadzenia dialogu, konieczny 

jest model edukacji, w którym priorytetem i wyznacznikiem funkcjonowania 

będzie partnerstwo, a to zaistnieje tylko wtedy, gdy cel działań wszystkich stron 

będzie wspólny. Nie wystarczy podobieństwo celów, bowiem tam, gdzie nie ma 

wspólnego celu, tam nie ma partnerstwa. Niezwykle ważnym elementem kształ-

cenia do dialogu jest rozwijanie u uczniów twórczej postawy, w tym m.in. „nau-

czanie odwagi, docenianie twórczego myślenia uczniów, kształtowanie wrażli-

wości na bodźce środowiska, nauczanie tolerancji wobec innych, obrona przed 

zniewalającymi swą siłą negatywnymi wzorcami i autorytetami, stwarzanie sty-

mulującej atmosfery w klasie (atmosfery zaufania i bezpieczeństwa)” (Śnieżyń-

ski, 2005, s. 101). Relacje międzyludzkie w szkole powinny być tworzone 

w oparciu o poczucie bezpieczeństwa, wzajemne zaufaniem, podmiotowość, 

współdziałanie, zaangażowanie i odpowiedzialność. 

Drugim niezwykle istotnym elementem procesu kształcenia i wychowania 

jest zaufanie będące jednym z podstawowych elementów stosunków i więzi na 

poziomie zarówno bezpośrednich relacji między ludźmi, jak i makrostruktury 

społecznej. Szczególne znaczenie zaufanie zyskuje w procesie wychowania, 

a więc w sferze międzyludzkiej, w której dorastają młodzi ludzie (Chrobak, 

2016, s. 14). Zaufanie jest rozumiane jako „mechanizm oparty na założeniu, że 

innych członków danej społeczności cechuje uczciwe i kooperatywne zachowa-

nie oparte na wyznawanych normach” (Fukuyama, 1997, s. 38). Zatem „zaufa-

nie jest zakładem podejmowanym na temat niepewnych, przyszłych działań 

innych ludzi. W tym rozumieniu na zaufanie składają się dwa elementy: przeko-

nania i ich wyrażenie w praktyce” (Sztompka, 2007, s. 69–70).  

Niestety dziś rzeczywistość szkolna, od której przecież tak wiele zależy w ży-

ciu młodego człowieka, „na ogół jest taka: dziecko, wchodząc w mury szkolne, 

szybko orientuje się w regułach gry, musi się ich nauczyć, żeby przetrwać trudne 

i pełne zasadzek sytuacje. Uczy się, że najważniejszy jest stopień szkolny, że 

oceniane jest za dokonania, a nie za dobre chęci czy starania” (Stocka, 2017, 

s. 88). Natomiast jest tylko „jeden sposób dotarcia do ucznia – zdobyć jego zau-

fanie. Dla przestraszonego niepewnością świata nastolatka zaufanie oznacza 

oswabadzające przeświadczenie o istnieniu ludzkiej prawdy, prawdy ludzkiej 

egzystencji. Gdy zaufanie ucznia zostało już zdobyte, jego opór przeciwko wy-

chowaniu ustępuje miejsca niezwykłemu zdarzeniu: akceptuje nauczyciela jako 

osobę. Czuje, że może mu zawierzyć” (Buber, 1968, s. 917). Pamiętajmy, iż 

wychowanie oparte na zaufaniu uczy zaufania i współdziałania. Za Korczakiem 

(1966, s. 135) należy podkreślić, że „dziecko jest istotą rozumną, zna dobrze 

potrzeby, trudności i przeszkody swego życia. Nie despotyczny nakaz, narzuco-

ne rygory i nieufna kontrola, ale taktowne porozumienie, wiara w doświadcze-

nie, współpraca i współżycie. (…) Ma dziecko przyszłość, ale ma i przeszłość: 
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pamiętne zdarzenia, wiele godzin najistotniejszych rozważań. Nie inaczej, niż 

my, pamięta i zapomina, ceni i lekceważy, logicznie rozumuje – i błądzi, gdy nie 

wie. Rozważnie ufa i wątpi”. Zaufanie rodzi zaufanie, prowadząc do ukształto-

wania się kultury zaufania. „Kultura zaufania zazwyczaj skłania do współpracy 

i wspólnego działania. (…) Jest jednak funkcjonalna tylko wtedy, gdy reguły 

mają charakter dwustronny, a więc zalecają – a co za tym idzie, wyzwalają – 

zaufanie, ale też zdecydowanie potępiają – a co za tym idzie, zapobiegają – nad-

używaniu zaufania” (Sztompka, 2007, s. 323). 

Zaufanie „spełnia rolę katalizatora, dzięki któremu stajemy się bardziej 

otwarci i częściej wchodzimy we wzajemne interakcje, co jest kluczem do suk-

cesu we współczesnym świecie” (Szomburg, 2016, s. 139–140). Ponadto daje 

nam poczucie komfortu, co potwierdzają wyniki badań wskazujące na silną ko-

relacje pomiędzy poziomem zaufania a satysfakcją z życia i szczęściem. Z kolei 

wspólnotowość i bliskość innych daje nam wiarę, że inni nas nie zawiodą. 

(Sztabińksi, Sztabiński, 2014, s. 10). 

Dzięki zaufaniu „każdy pozostaje sobą dzięki drugiemu. My – dzięki Wam, 

Wy – dzięki Nam. Jesteśmy nie tylko ze sobą, ale i dla siebie” (Tischner, 1994, 

s. 11). Wzrost zaufania powoduje m.in. wzrost akceptacji wobec innych, od-

miennych postaw i zachowań, skuteczności w procesie komunikacji, umiejętno-

ści racjonalnej oceny motywów działania, wolności w wyrażaniu myśli i opinii, 

pozytywnych emocji. „Krótko mówiąc, ludzie ufający innym są lepszymi oby-

watelami, a ci zaangażowani w życie społeczności są zarazem bardziej ufni 

i godni zaufania” (Putnam, 2008, s. 137). Zaufanie stanowi „fundament życia 

społecznego, zapewniający skuteczność i efektywność zbiorowych działań ma-

jących na celu dobro całego społeczeństwa, a gdy go brakuje, zastępują go insty-

tucjonalne substytuty skupiające się na realizacji partykularnych interesów” 

(Miłaszewicz, 2016, s. 84). 

Podsumowanie 

Kiedy człowiek stoi wobec człowieka, to właśnie dialog i zaufanie umożli-

wiają wzajemne zrozumienie, spotkanie i współdziałanie, uznanie godności 

i wolności każdego człowieka oraz jego prawa do wyrażania własnych poglą-

dów, a także wspólne poszukiwanie prawdy i kompromis. Dostrzeżenie, że zau-

fanie i dialog poprzez m.in. współdziałanie i inspirację przynoszą korzyści, 

a także że nauka i wychowanie poprzez interakcje z innymi ludźmi i środowi-

skiem stają się skuteczniejsze i efektywniejsze niż w pojedynkę, winno wskazy-

wać kierunek działań dla praktyki edukacyjnej i uczyć nas doceniania roli tych 

wartości. Musimy też zawsze pamiętać, jak podkreślał Tischner (2001, s. 78), 

że „życie podsuwa pewne wartości, ale od człowieka zależy, czy je dostrzeże, 

zrozumie, czy będzie je pielęgnował”.  
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Wstęp 
Z funkcjonowaniem jednostek, grup i całych społeczeństw w zmieniającym 

się z ogromną szybkością świecie, w którym ustawicznie występuje konieczność 

definiowania nowych wyzwań, wiąże się tolerancja. Jest ona nie tylko sposobem 

postępowania, nastawienia do świata, lecz przede wszystkim to stan umysłu 

i postawa wobec świata wyrażająca się w otwartej i pełnej szacunku postawie 

wobec inności, wyznawanych wartości pomimo tego, iż nie są one tożsame 

z własnymi. „Kwintesencją tolerancji jest prawo człowieka do postępowania 

zgodnie z wyrażanymi przez niego przekonaniami, nawet jeśli nie podobają się 

one innym. Bycie tolerancyjnym oznacza niewywieranie na nikogo presji w celu 

zmiany jego przekonań, szacunek dla odmiennych, a nawet przeciwnych opinii 

i zwyczajów oraz wolność od uprzedzeń” (Amborsiewicz-Jacobs, 2003, s. 21–22). 

Podstawą tak rozumianej tolerancji jest „uznanie uniwersalnych praw człowieka 

i fundamentalnych wolności innych ludzi, nie jest jednak tożsama z tolerancją 

wobec niesprawiedliwości społecznej” (Amborsiewicz-Jacobs, 2003, s. 24). 

Rozwinięcie 

Różnorodność w definiowaniu idei tolerancji sprowadza się do rozumienia 

tolerancji jako wartości kształtującej określone postawy, posiadającej elementy 

poznawcze, motywacyjne, emocjonalne i behawioralne będące źródłem poglą-

dów i zachowań danej jednostki. Termin tolerancja w języku łacińskim – tole-

rantia – powstał z dwóch słów: tolero i are i oznacza „wyrozumiałość, przy-

znawanie innym prawa do wyznawania jakichś poglądów i do określonego 

postępowania mimo odmienności własnych poglądów i własnego postępowania” 

(Okoń, 2001, s. 405). Z kolei Nikitorowicz (2009, s. 516) określa tolerancję jako 

„aktywną postawę i zasadę życiową, która oznacza świadomy wysiłek intelektu-

alny, emocjonalny i (lub) działaniowy związany z wyjściem naprzeciw Innemu, 

z chęcią zrozumienia go, uznania go”. Na podstawie literatury przedmiotu mo-

żemy rozróżnić podział na tolerancję negatywną, która oznacza nieprzeciwsta-

wiane się, pomimo iż działanie danej jednostki lub grupy godzi w dobro drugiego 

człowieka, i pozytywną, która cechuje się poszanowaniem odmiennych opinii, 

poglądów oraz życzliwością i szacunkiem do człowieka. Stosunek do inności 

rozpatrywany jest również w kategoriach tolerancji i nietolerancji. 

Tolerancję wymienia się obok wolności, sprawiedliwości, demokracji i soli-

darności jako jeden z głównych atrybutów pokojowego współistnienia ludzi, 

źródło rozwiązywania konfliktów oraz pełni praw obywateli (Piejka, 2016, 

s. 158). Przestrzeganie zasady tolerancji jest wymienione jako jeden z funda-

mentalnych celów ONZ i ma służyć zapewnieniu życia w pokoju (Wesołowska, 

1989, s. 35). 

Fundamentem „tolerancji jest szacunek dla człowieka, poszanowanie jego 

godności i indywidualności, jego wolności i uprawnień. Zakłada ona traktowanie 
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poglądów i przekonań innego człowieka na równi ze swoimi” (Piekarski, 1979, 

s. 20). Jak dodaje Keller (1960, s. 187), „u podstawy zasady tolerancji w ścisłym 

znaczeniu leży zasada nakazująca uznać i uszanować prawo innych ludzi docho-

dzenia na swój sposób do prawdy i słuszności. Chodzi tu więc nie o samą swo-

bodę myślenia, lecz o swobodę głoszenia swych poglądów, o swobodę ich obrony 

i o swobodę postępowania zgodnie z tym, co się uznaje za prawdziwe, słuszne 

i piękne”. Zatem postawa bycia tolerancyjnym jest możliwa, gdy nastawienie do 

inności jest wynikiem świadomego otwarcia na inność, uznania i szacunku.  

Musimy pamiętać o tym, co niezwykle ważne i co podkreśla Nikitirowicz 

(2000, s. 68), pisząc, że „tolerancja nie domaga się rezygnacji z własnych opinii 

i sądów, nie domaga się, abyśmy powstrzymywali się w ich wyrażaniu. Toleran-

cja nie domaga się także ustępstw, wręcz odwrotnie, domaga się głoszenia 

prawdy z jednoczesnym dopuszczeniem innych, szacunkiem dla ich odmienno-

ści. Innymi słowy, kierowanie się zasadą tolerancji ma miejsce wówczas, kiedy 

świadomie wychodzimy na pogranicza, świadomie zdobywamy się na uznanie 

doświadczanej inności, która niekiedy może być przykra, ale jednocześnie inspi-

rująca i twórczą”. 

Tak jak fundamentem tolerancji jest uznanie, że każda jednostka jest równa 

w prawach i godności, tak i w określeniu granicy tolerancji wyjątkowo ważna 

jest zasada nienaruszalności dobra i praw innych ludzi. Tolerancja ma swoje 

granice, zatem jest ograniczona. „Tolerancja opiera się na szacunku dla wolności 

sumienia ludzkiego i stąd czerpie swój walor etyczny, to wynika z tego, że tole-

rancja będzie również chronić tę wolność przeciwko niesprawiedliwym i gwał-

townym atakom. Dlatego tolerancja może prawomocnie przekształcić się 

w sprzeciw” (Schillebeeckx, 1993, s. 14) i usprawiedliwione działanie. Zatem 

„tolerancja – kończy się, gdy naruszone zostaną obowiązujące w danym społe-

czeństwie obyczaje, normy, prawa” (Sztumska, 1992, s. 74–79) oraz „powinna 

kończyć się tam, gdzie zaczyna się zło” (Hanisz, 1995, s. 75). W związku z po-

wyższym winniśmy pamiętać, iż idea tolerancji dotyczy wyłącznie takich kwe-

stii i różnic między ludźmi, z którymi mogą pokojowo i w szacunku współżyć, 

osiągając więcej szczęścia, jednocześnie nie pomniejszając cudzego (Bazaniak, 

2009, s. 326). 

„Potencjał nietolerancji jest w każdym z nas, bo potrzeba narzucania innym 

własnego obrazu świata jest na ogół silna; chcemy, by wszyscy wierzyli w to 

samo co my, bo wtedy czujemy się duchowo bezpieczni i nie musimy rozważać 

własnych wiar albo ich konfrontować z innymi” (Kołakowski, 1997, s. 40–41). 

Podstawą nietolerancji jest brak zrozumienia i zgody dla występowania „innych” 

poglądów, wartości czy zachowań. Pilch (1998, s. 122) przedstawił schemat 

kształtowania kolejnych etapów zachowań nietolerancyjnych. Pierwszym eta-

pem i zarazem najłagodniejszą formą nietolerancji jest dystans wobec jednostki. 

Jest to swoiste odrzucenie zachodzące w myślach, ale bez manifestowania tej 
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postawy poprzez zachowanie. Kolejnym etapem jest atak werbalny, które przy-

biera postać różnych form krytyki, np. ośmieszania czy dyskredytowania. Trze-

cią fazą jest przyjęcie przez nietolerancję postaci behawioralnej, której towarzy-

szą silne negatywne emocje. Czwartym etapem jest gotowość do stosowania 

represji psychicznych i fizycznych. Kolejnym, ostatnim i najgroźniejszym symp-

tomem nietolerancji jest gotowość do niszczenia i eliminowania wszystkiego co 

„inne”. W związku z powyższym „zakreślenie granic tolerancji jest konieczne. 

I jeśli ma ona oznaczać szacunek dla wolności i sumienia człowieka, musi tej 

właśnie wartości bronić, gdy dochodzi do niesprawiedliwych działań i aktów” 

(Wolski, 2015, s. 114). 

Na przestrzeni lat poziom tolerancyjności Polaków wobec przedstawicieli 

mniejszości ulegał zmianom. W świetle Europejskich Badań Wartości ‒ Europe-

an Values Study (EVS) – w 1990 r. Polacy byli najbardziej otwartym narodem 

Europy Środkowo-Wschodniej. Niestety pod koniec lat 90. postawa Polaków 

uległa zmianie. Badanie EVS z 1999 r. ukazało w Polsce jeden z najwyższych 

poziomów ksenofobii w Europie. W badaniach EVS z 2008 i 2017 r., w których 

podjęto m.in. problematykę postaw tolerancji wobec mniejszości, Polacy są 

postrzegani na tle Europy jako naród umiarkowanie tolerancyjny, choć jako 

jeden z bardziej otwartych krajów postkomunistycznych. Ze wstępnych donie-

sień z badania EVS z 2017 r. wynika, iż kwestia otwartości na inność stała się 

w ciągu ostatnich lat sprawą polityczną, podczas gdy wcześniej była domeną 

sfery kulturowo-obyczajowej, a poziom tolerancyjności nabrał znaczenia w kon-

tekście postaw proeuropejskich (Konieczna-Sałamatin, 2018, s. 12). 

Zmieniający się niezwykle szybko współczesny świat, gdzie na co dzień 

przenikają się wzajemnie różnorodne odmienności, winien powodować ewolucję 

systemów edukacyjnych i stawiać przed nimi nowe zadania. Kształtowanie po-

staw tolerancji wymaga od praktyki edukacyjnej czasu i wytrwałości, a także 

gotowości do ciągłego poszukiwania coraz to efektywniejszych rozwiązań 

i strategii. Podkreśla to Lewowicki (2014, s. 34), wskazując, iż „przedsięwzięcia 

edukacyjne zazwyczaj nie przynoszą natychmiastowych skutków w zmianach 

postaw ludzi. Promowanie nowych idei odbywa się często mozolnie, z trudem. 

Edukacja, a szczególnie wychowanie, jest na swój sposób heroicznym zmaga-

niem o to, aby ludzie i ich świat stawali się lepsi. I taka misja przypada również 

temu obszarowi edukacji, który nazywamy edukacją międzykulturową. Ważne, 

by kształtować zrozumienie istoty tej edukacji i pozyskiwać coraz więcej 

sprzymierzeńców. Wspólnota oddziaływań wielu podmiotów życia społecznego 

– w Polsce, w Europie, na świecie – jest w sferze wychowania do pokojowego 

współistnienia niezwykle potrzebna. Potrzebny jest też optymizm i – mimo 

wszystko – wizja świata, w którym ludzie żyją godnie i szczęśliwie. Edukacja 

może i powinna pełnić kreatywne i konstruktywne funkcje w kształtowaniu wi-

zji i rzeczywistości takiego świata”.  



70 

Zatem wychowanie w duchu tolerancji winno przygotowywać człowieka do 

spotkania z wszelaką innością (kulturową, wyznaniową, narodową, etniczną, 

pokoleniową seksualną, niepełnosprawności) i być traktowane jako jedno z naj-

ważniejszych wyzwań dla systemu edukacji. „Winno pozwalać jednostce nie 

tylko «cierpliwie znosić» nieakceptowane przez nią zachowania innych, lecz 

także dążyć do poszukiwania tego, co może ludzi łączyć ponad podziałami 

i różnicami” (Piejka, 2016, s. 158). Zatem „postawa tolerancji to ukształtowana 

w procesie edukacyjnym dyspozycja do szanowania cudzych przekonań, upodo-

bań, działań, co nie oznacza rezygnacji z własnych przekonań i wartości, które 

są jej warunkiem” (Nikitirowicz, 2000 s. 10). Istotnymi kwestiami w budowaniu 

u młodych ludzi postaw tolerancyjnych jest, po pierwsze, konieczność ukształ-

towania ich dojrzałości w postrzeganiu i odpowiedzialności przejawiających się 

w postawach wobec ludzi i świata, a po drugie, rozwijanie umiejętności krytycz-

nego i twórczego myślenia jako podstawy rozpoznawania i definiowania pro-

blemów oraz poszukiwania ich rozwiązań. Taka umiejętność winna być kształ-

towana i rozwijana poprzez zrozumienie swojego zakorzenienia kulturowego 

niezbędnego dla budowania własnej tożsamości, budowanie świadomości kultu-

rowej różnorodności, kształtowanie postawy zaangażowania na rzecz lokalnej 

społeczności oraz zdobywania kompetencji, które są niezbędne do funkcjono-

wania w społecznościach wielokulturowych (Nikitirowicz, 2012, s. 18). Istotne 

miejsce w procesie kształtowania świadomego wychowania do tolerancji zajmu-

je dobór właściwych treści i sposób ich przekazu. Dlatego też niezwykle ważna 

jest rola wychowawcy, nauczyciela, który musi być przewodnikiem po świecie 

różnych odmienności bez względu na etap kształcenia i wychowania. 

Podsumowanie  

Tolerancja rodzi się i rozwija wówczas, gdy szanuje się odmienność Innych. 

Winniśmy ją pojmować jako gotowość jednostek do pozowania nowych postaw, 

sposobów myślenia i odczuwania, a także m.in. do akceptowania prawa każdego 

z nas do bycia innym. Zatem tolerancja to aktywna postawa szacunku, akceptacji 

oraz doceniania wielości kulturowej, jednostek, społeczeństw i państw oraz doj-

rzałego spojrzenia na świat, odmienności i inności. Zapewnienie szacunku 

wszystkim obywatelom poprzez wspieranie postaw tolerancji przyczynia się do 

utrzymania pokoju i bezpieczeństwa.  
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Streszczenie 

Edukacja techniczna uczniów szkół podstawowych ma przede wszystkim za zadanie budo-

wanie czynnego i krytycznego stosunku dziecka wobec techniki i postępu technicznego oraz zapo-

znanie z polskimi i zagranicznymi wybranymi osiągnięciami tego obszaru. Pomocne w tym zakre-

sie może być czasopismo „Mały Gość Niedzielny”, które ma na celu przekazywanie wiedzy 

w zróżnicowanej formie i w przystępny sposób, z wykorzystaniem ciekawej szaty graficznej. 

W tekstach zamieszczonych na łamach czasopisma wyodrębnić można obszary tematyczne wiedzy 

technicznej. Należą tu m.in: terminologia ogólna z zakresu techniki, nazwy urządzeń technicznych 

i ich elementów, nazwy wytworów techniki, nazwy dziedzin, postacie wynalazców i odkrywców, 

nazwy wydarzeń związanych z historią techniki.  

Oprócz słowa pisanego nauczyciel powinien przybliżać uczniom autentyczne obiekty z ob-

szaru techniki eksponowane w instytucjach kultury. Najczęściej chodzi o muzea, które w atrakcyj-

ny edukacyjnie sposób pokazują dawne i nowoczesne oblicza techniki. W artykule dokonana 

zostanie prezentacja wybranych instytucji kultury znajdujących się na Szlaku Zabytków Techniki 

Województwa Śląskiego. 

Słowa kluczowe: technika, czasopismo, uczeń, instytucja kultury, wiedza 

Abstract 

Technical education of primary school students is primarily aimed at building a child’s active 

and critical attitude towards technology and technical progress as well as familiarizing himself with 

selected Polish and foreign achievements in this area. The magazine „Little Sunday Guest” may be 

http://dx.doi.org/10.15584/eti.2019.4.9
https://orcid.org/0000-0001-9518-6183
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helpful in this respect, as it aims to convey knowledge in a diverse and accessible way, using interest-

ing graphics. Thematic articles of technical knowledge can be distinguished in the texts published in 

the journal. These include, among others: general terminology in the field of technology, names of 

technical devices and their elements, names of the manufacturer of the technique, names of fields, 

figures of inventors and explorers, names of events related to the history of technology.  

In addition to the written word, the teacher should familiarize students with authentic objects 

from the field of technology, exhibited in cultural institutions. Most often, these are museums that 

show the ancient and modern face of technology in an attractive educational way. The article will 

present selected cultural institutions located on the Industrial Monuments Trail of the Śląskie 

Voivodeship. 

Keywords: technique, magazine, student, cultural institution, knowledge 

 

Wstęp 
W procesie kształcenia i wychowania dążącym do wszechstronnego rozwoju 

dziecka znaczące miejsce zajmuje edukacja techniczna, która powinna kształto-

wać u niego czynny i krytyczny stosunek wobec techniki (Karbowniczek, 2014, 

s. 86) oraz zapoznawać je z wybranymi jej obiektami i osiągnięciami zarówno 

z Polski, jak i z całego świata. Najnowsza podstawa programowa (Rozporządze-

nie, 2017) określa tematykę zajęć z techniki, jak również warunki i sposób ich 

realizacji. Uczniowie powinni dostrzegać różnorodne elementy techniczne 

w najbliższym otoczeniu oraz zdobyć wiedzę na temat ich budowy, funkcjono-

wania i bezpiecznego z nich korzystania. Nauczanie techniki powinno być opar-

te przede wszystkim na poznawaniu i tworzeniu różnorodnych konstrukcji wszech-

obecnych w życiu codziennym i zawodowym człowieka. Przez konstrukcje 

techniczne rozumieć należy wszystkie wytwory w otaczającej rzeczywistości. 

Będzie to zarówno dom, samochód, komputer, robot czy most, ale też odzież, 

zabawka itp. Konstrukcje te powinny być filarem edukacji technicznej (Rozpo-

rządzenie, 2017). 

Należy dążyć do tego, aby dla uczących się zostało stworzone takie środo-

wisko dydaktyczne, które będzie rozbudzało myślenie twórcze uczniów, inspi-

rowało i poszerzało ich wiedzę w zakresie techniki. Pomocne w tym zadaniu 

w dużym stopniu może być czasopismo „Mały Gość Niedzielny”, które z uwagi 

na materiały tekstowe o zróżnicowanej tematyce i ciekawą szatę graficzną może 

stanowić cenną pomoc dydaktyczną. Jak zauważa Zając (2014), redakcje czaso-

pism przeznaczonych dla dzieci, mając na celu przekazywanie wiedzy w zróżni-

cowanej w formie i w przystępny sposób, publikują oprócz artykułów popular-

nonaukowych także fragmenty powieści, opowiadania, wiersze, krótkie notki 

informacyjne o bieżących odkryciach naukowych lub wynalazkach technicz-

nych, notki biograficzne, opisy edukacyjnych zabaw, eksperymentów i prostych 

urządzeń technicznych.  

Dostępne w kącikach nazwanych np. Ciekawe treści do przeczytania lub 

w bibliotece szkolnej czasopismo powinno służyć rozwijaniu zainteresowań 
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uczniów i inspirowaniu ich do pełniejszego eksplorowania dawnego i współcze-

snego świata techniki. Pomocne w tym procesie obok materiałów pisanych po-

winny być autentyczne eksponaty poznawane przez dzieci m.in. podczas wycie-

czek. Interesującym celem wypraw szkolnych poszerzających horyzonty wiedzy 

technicznej mogą być instytucje kultury, przede wszystkim muzea, zlokalizowa-

ne np. na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. 

Obszary tematyczne wiedzy technicznej na łamach czasopisma 

Teksty zamieszczone na łamach czasopisma noszą z całą pewnością cechy 

stylu popularnonaukowego, który można uznać za pododmianę stylu naukowe-

go. Obsługuje ona „sferę kontaktu: nadawca specjalista–odbiorca niespecjalista” 

(Biniewicz, 2002, s. 27). Chcąc zainteresować czytelnika, autorzy artykułów 

przekazują wiedzę w sposób przejrzysty, merytoryczny i rzeczowy z wykorzy-

staniem słownictwo specjalistycznego. Pojawiają się nazwy z różnorodnych 

obszarów tematycznych. Można wydzielić następujące kręgi semantyczne: ter-

miny ogólne z zakresu nauki i techniki, nazwy urządzeń technicznych i ich ele-

mentów, nazwy wytworów techniki, nazwy dziedzin, postacie wynalazców 

i odkrywców, nazwy wydarzeń związanych z historią techniki. 

Dzięki lekturze czasopisma czytelnicy poznają wiadomości ukazujące 

postacie wynalazców, wydarzenia i osiągnięcia z dziejów techniki oraz jej 

współczesność. Z dużą częstotliwością ukazują się teksty dotyczące maszyn 

latających. Są opatrzone tytułami: W 80 godzin wokół ziemi (nr 9/2004), Oko 

opatrzności (nr 7–8/2006), F-16 (nr 12/2006), Dlaczego latają? (nr 11/2007), 

Skrzydła dla VIP-ów (nr 5/2008), Tutki najszybsze na świecie (nr 6/2008), Pol-

skie F-16 (nr 7-8/2008), Sokół kontra Orzeł (nr 2/2009), Samolot prezydenta 

(nr 6/2010), Emerytura promów (nr 4/2011), Samolot marzeń (nr 1/2013), Ma-

szyny jak motyle (nr 5/2013), Latający krokodyl (nr 5/2015), Podróż pod ciśnie-

niem (nr 5/2018). 

Często w artykułach pojawiają się informacje dotyczące budowy urządzeń 

latających. Słownictwo specjalistyczne obejmuje wówczas m.in. nazwy części 

samolotu, np. kabina, podwozie, silnik, skrzydła, ster, zbiornik paliwa. Autorzy 

artykułów nie ograniczają się tylko do wymienienia terminów. Wyjaśniają rolę 

poszczególnych elementów w funkcjonowaniu maszyn, podają elementarną 

wiedzę fizyczną dopełniającą obraz urządzenia, np. „Ciąg, czyli to coś, co pcha 

samolot, pochodzi z różnicy ciśnień powietrza wpadającego do silnika i wylatu-

jącego z niego” (nr 5/2018). Wiele miejsca zajmują informacje dotyczące miej-

sca współczesnych samolotów w systemie bezpieczeństwa państwa polskiego. 

Mowa tu o F-16, PZL-130 Orlik, TS-11 Iskra. Wyekscerpowano także liczne 

teksty przekazujące informacje na temat pojazdów lądowych. 

W artykułach „Małego Gościa Niedzielnego” dostrzec można aspekt histo-

ryczny techniki. Wydarzenia z jej dziejów przekazane są w przejrzysty, komuni-
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katywny sposób, z zachowaniem rzetelności historycznej i dbałością o szczegó-

ły, np.: „kiedy pierwszy raz w 1903 roku wzbijał się w powietrze, zrobiony był 

z drewna i płótna. Bracia Orville i Wilbur Wright utrzymali się w powietrzu 

12 sekund. Dziś wielkie samoloty pokonują trasy miedzy kontynentami, w po-

wietrzu utrzymują się kilkanaście godzin” (nr 5/2018). Mowa jest zatem zarów-

no o maszynach historycznych, jak i najnowszych. Zestawienie przeszłości 

z teraźniejszością pozwala młodemu czytelnikowi zauważyć rozwój myśli tech-

nicznej, doskonalenie urządzeń działających coraz sprawniej. Kształtuje w nim 

przekonanie o wręcz nieograniczonych obecnie możliwościach technik. 

Lektura artykułów wspiera realizację założeń programowych: Wyszukiwa-

nie informacji na temat nowoczesnych dziedzin techniki, ciekawostek i wyna-

lazków technicznych (rozporządzenie, 2017). Teksty niosą szereg treści doty-

czących m.in. najnowszych osiągnięć, tzw. cudów techniki. 

Artykuły zamieszczone w dziale Nauka Technika służą przede wszystkim 

odpowiedzi na pytanie: Jak to działa? Dzięki temu dochodzi do zaspokojenia 

ciekawości młodych czytelników obserwujących uważnie otaczające ich środo-

wiska. Podróżując po kraju i świecie, widzą np. alternatywne źródła energii – 

turbiny wiatrowe. Dzięki czasopismu poznają mechanizm ich funkcjonowania 

i tworzące je elementy: falownik, czujniki, gondolę, generator, śmigła, tubę. 

Jako przykład urządzenia podano elektrownie wiatrową w Lipnikach pod Nysą 

należącą do firmy Tauron Ekoenergia (nr 11/2016). Wśród tekstów zamieszcza-

nych na łamach czasopisma znaleźć można szereg odnoszących się do lubianych 

przez dzieci obiektów, np. parków wodnych. Najmłodsi często znają je z wła-

snych podróży i wycieczek z rodzicami lub nauczycielami. 

Szlak Zabytków Techniki 

Wspomniane wycieczki stanowią ubogaceniem edukacji szkolnej. Wyciecz-

ka szkolna to celowe i zorganizowane wyjście z codziennego otoczenia (np. 

z budynku szkoły) w celu utrwalenia i pogłębienia wiedzy o świecie, a w szcze-

gólności o najbliższym otoczeniu (Denek, 2009, s. 200). Wycieczka to „lekcja 

w terenie”, dzięki której uczniowie zdobywają doświadczenie, które trudno by-

łoby przekazać podczas zajęć w klasie (Jarzyńska, 2012, s. 128). 

Z perspektywy edukacyjnej interesującego nas obszaru wiedzy często 

uczęszczany przez uczniów powinien być Szlak Zabytków Techniki Wojewódz-

twa Śląskiego. Jest to jedyny szlak turystyczny z Europy Centralnej, który nale-

ży do prestiżowego Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego grupują-

cego najważniejsze postindustrialne zabytki Starego Kontynentu. Na stronie 

internetowej erih.net przedstawione są wyjątkowe obiekty, z których ponad 100 

to tzw. punkty kotwiczne, czyli obiekty o szczególnym znaczeniu dla historii 

przemysłowej Europy i wyjątkowym potencjale turystycznym. W województwie 

śląskim zlokalizowanych jest aż pięć z nich: zabytkowa Kopalnia Srebra w Tar-
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nowskich Górach – obiekt światowego dziedzictwa UNESCO, Kopalnia Guido 

w Zabrzu, Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu, Muzeum Tyskich Browarów Ksią-

żęcych w Tychach, Muzeum Browaru Żywiec (Dudzińska, Rusiecki, 2018, 

s. 187). 

Dla potrzeb edukacyjnych szczególnie atrakcyjna wydaje się instytucja kul-

tury, jaką jest muzeum, czyli jednostka gromadząca, przechowująca i konserwu-

jąca zbiory z różnych dziedzin kultury, sztuki, nauki lub techniki, udostępniająca 

je publiczności w formie wystaw oraz prowadząca m.in. działalność upowszech-

niającą, edukacyjną, artystyczną, naukową, wydawniczą (Piwowarski, 2008). 

Podstawowym zadaniem muzeum jest gromadzenie i konserwowanie ekspona-

tów w zależności od profilu zainteresowania placówki, np. archeologicznych 

znalezisk, dzieł sztuki, eksponatów z dziedziny techniki, okazów przyrodni-

czych. Przedmioty te oddziałują na wszystkie zmysły dziecka, pomagają w per-

cepcji zagadnień historii, architektury, historii sztuki, plastyki.  

Muzeum uczy także szacunku dla tradycji i dziedzictwa kulturowego. Oferta 

obiektów na Szlaku Zabytków Techniki jest bardzo bogata i dostosowana do 

różnego wieku zwiedzających. Jako propozycje dla uczniów szkół podstawo-

wych wskazać można m.in. takie muzea, jak: Muzeum Drukarstwa – Cieszyn, 

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Muzeum Produkcji Zapałek – Częstochowa, 

Muzeum Śląskie – Katowice, Centralne Muzeum Pożarnictwa – Mysłowice, 

Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie, Muzeum Ustrońskie – 

Ustroń, Stary Młyn – Muzeum Dawnych Rzemiośle – Żarki. Szczególnie po-

mocne są tzw. lekcje muzealne, czyli specjalistyczne zajęcia lub cykl lekcji na 

jeden temat dla zorganizowanych grup uczniów. Poprzez tę formę obcowania 

z kulturą w muzeum dzieci poznają wiedzę z zakresu historii, sztuki, techniki, 

nauki. Aktywnie uczestniczą w działaniach popularyzujących sztukę wytwórczą, 

np. wytwarzanie papieru czerpanego, ozdabianie pisanek, haftowanie, wycinanki 

wzorów ludowych itp. w oparciu o technikę i tradycje za pomocą zgromadzo-

nych w muzeum zabytków. Udział w zajęciach dostarcza dzieciom wiele przy-

jemności – bawią się i wykonują szereg ciekawych zadań. Zajęcia muzealne dla 

najmłodszych przybliżają im kulturę materialną miast i wsi, kulturę dawnych 

zawodów i grup zawodowych, np. kulturę górniczą, zapoznają z dziejami poli-

tyczno-gospodarczymi, z kulturą kulinarną najbliższego regionu itd. 

Zwiedzanie wystaw muzealnych niesie ogromny potencjał poznawczo- 

-wychowawczy, z którego w ramach edukacji technicznej powinno się korzystać 

jak najczęściej. Jako przykład może posłużyć Stary Młyn – Muzeum w Żarkach. 

Młyn elektryczny, w którym mieści się Muzeum, został zbudowany na przeło-

mie lat 20. i 30. XX w. Początkowo zarządzało nim Prezydium Powiatowej Ra-

dy Narodowej w Myszkowie. W 1971 r. został przekazany Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” w Żarkach. W 1992 r. wojewoda częstochowski zadecy-

dował o przekazaniu młyna na mienie komunalne gminy Żarki. W 2005 r. podję-
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to decyzję o całkowitym zawieszeniu działalności młyna. W latach 2013–2015 

z inicjatywy burmistrza Żarek Klemensa Podlejskiego i przy wykorzystaniu 

funduszy unijnych niszczejący młyn poddano renowacji i zaadaptowano na Mu-

zeum Dawnych Rzemiosł. Muzeum mimo historycznej siedziby jest placówką 

nowoczesną i interaktywną. Ma charakter parku naukowo-technicznego. Na 

parterze prezentowane jest oryginalne wyposażenie młyna. Na piętrze znajdują 

się eksponaty wzbogacone multimedialnymi prezentacjami. Na antresoli można 

wysłuchać nagranych historii opowiadanych przez mieszkańców Żarek, a także 

zapoznać się z postacią Piotra Steinkellera – dawnego właściciela miasta. Mu-

zeum zapoznaje zwiedzających z pięcioma głównymi rzemiosłami rozwijającymi 

się w Żarkach od wieków: młynarstwem, piekarstwem, szewstwem, bednar-

stwem i kołodziejstwem. Wystawę uzupełnia prezentacja losów tego uroczego 

miasteczka. Przy każdym stanowisku zgłębia się historię miasta, odkrywa jego 

tajemnice i spotyka zasłużonych dla niego ludzi.  

Interaktywne elementy ekspozycji w Muzeum pozwalają na czynne uczest-

nictwo w poznawaniu tajników rzemiosł – można tu zobaczyć, jak wygląda 

beczka od środka, i samemu spróbować ją zbudować, przesiać mąkę i zemleć 

zboże na chleb, odnaleźć bajkowych właścicieli butów czy złapać mysz miesz-

kającą w młynie. Muzeum posiada dużo multimedialnych gier edukacyjnych. 

Wszystkiego wolno, a nawet trzeba dotykać. Muzeum organizuje też warsztaty 

i udostępnia specjalną trasę zwiedzania dla małych dzieci, podczas której przygo-

towano dużą ilość zabaw. Turyści mogą samodzielnie wykonać drobne prace za-

równo podczas zwiedzania ekspozycji, jak i zajęć warsztatowych, które są stałym 

elementem programu. Cały obiekt jest przystosowany dla osób niepełnospraw-

nych. Od 2017 r. Stary Młyn oficjalnie należy do Szlaku Zabytków Techniki. 

Godne polecenia z uwagi na duży potencjał kształcąco-wychowawczy jest 

Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie. Zgromadzone zostały 

w nim eksponaty, które służyły wykonaniu chleba, i wszystko, co o szacunku dla 

chleba zaświadcza. Są to m.in. tematyczne pocztówki, maszyny i urządzenia, 

narzędzia, wyposażenie wnętrz, dokumenty z okresu XIX i XX w. oraz archi-

walne dokumenty z XVI i XVII w. Intencją Muzeum jest uświadomienie 

wszystkim, że spośród najróżniejszych wypieków polski tradycyjny chleb nie 

ma sobie równego. Ideą natomiast jest kultywowanie i uczenie szacunku do 

chleba oraz związanych z nim tradycji i zwyczajów. Zwiedzający mogą na miej-

scu własnoręcznie uformować pieczywo i je upiec, co uatrakcyjnia zwiedzanie 

i przybliża pracę piekarzy (www.muzeum-chleba.pl). 

Podsumowanie 

Przedstawione działania – lektura czasopisma oraz wycieczka do obiektów 

na Szlaku Zabytków Techniki – powinny stanowić uzupełnienie zajęć z zakresu 

edukacji technicznej. Słowo i eksponat przemawiają do świadomości ucznia, 
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podnoszą jego wiedzę i umożliwiają realizację założeń podstawy programowej 

w poszerzonym zakresie i atrakcyjnej formie. W myśl Rozporządzenia (2017) 

dziecko uczy się zauważać znaczenie techniki, zarówno pozytywne, jak i niosą-

ce niebezpieczeństwo. Możliwe staje się rozpoznawanie osiągnięć technicznych, 

które przysłużyły się rozwojowi postępu technicznego, a tym samym człowie-

kowi (lżejsza praca, komfort życia). Uczeń uczy się zasad bezpiecznego korzy-

stania z wielu urządzeń podczas działań praktycznych w niektórych obiektach 

zwiedzanych podczas wycieczek. Kompetentny nauczyciel współczesności (Or-

don, 2017) potrafi odpowiednio wykorzystać wycieczki w przekazie dziedzictwa 

kulturowego (Klasińska, 2014), w tym również technicznego, i docenić ofertę 

edukacyjną instytucji kultury. Nauczyciel ma też świadomość znaczenia czytel-

nictwa w procesie kształcenia i wychowania, co sprawia, iż powinien wzbogacać 

zajęcia z zakresu edukacji technicznej materiałami z „Małego Gościa Niedziel-

nego”, co przyczyni się do doskonalenia komunikacji i rozwoju słownictwa 

technicznego uczniów. 
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Streszczenie 

Sprawiedliwość naprawcza to idea, w centrum której stawiane jest naprawienie krzywdy i za-

dośćuczynienie. Nie skupia się na karze. Jej istotą jest włączenie wszystkich osób doświadczonych 

przestępstwem, zarówno osoby poszkodowanej, jak i sprawcy, a także społeczności lokalnej, 

w proces rozwiązania problemów powstałych w wyniku przestępstwa oraz naprawienia szkody 

i cierpienia będących jego skutkiem. Sprawiedliwość naprawcza przede wszystkim dopuszcza do 

głosu osoby pokrzywdzone oraz umożliwia sprawcy dobrowolne przyjęcie odpowiedzialności za 

własne działanie. Bazuje na wspólnym ustaleniu, na drodze dialogu i negocjacji, satysfakcjonują-

cego zadośćuczynienia. Jedną z form sprawiedliwości naprawczej są mediacje pomiędzy po-

krzywdzonym a sprawcą, którzy przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora mogą 

w sposób ugodowy rozwiązać spory powstałe w wyniku przestępstwa. 

Słowa kluczowe: sprawiedliwość naprawcza, mediacje pokrzywdzony–sprawca 

Abstract 

Restorative justice is an idea which centres around repairing the harms and compensation. It 

is not focused on punishment. Its essence is to engage everyone affected by the crime, both the 

victim, and the offender, as well as the local community in the process of solving the problems 

arising out of the crime and repairing the damage and suffering which are resulting from it. Most 

of all, restorative justice allows the victims to speak as well as it makes it possible for the offender 

to take responsibility for their own actions voluntarily. It is based on determining the satisfactory 

compensation jointly, through dialogue and negotiations. One of the forms of restorative justice is 

mediation between the victim and the offender who, with the assistance of an impartial and neutral 

mediator, may amicably resolve any disputes resulting from the crime. 

Keywords: restorative justice, victim-offender mediation 
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Wstęp 

Sprawiedliwość naprawcza to idea, która przeciwstawiana jest sprawie-

dliwości retrybutywnej, opierającej się na stosowaniu kary jako odpłaty za 

przestępstwo. Jej kluczowym pojęciem jest naprawienie krzywdy wyrządzo-

nej w wyniku przestępstwa oraz zadośćuczynienie. Samo przestępstwo trak-

towane jest tutaj jako rodzaj konfliktu społecznego (Czarnecka-Dzialuk, 

2014, s. 275; Waszkiewicz, 2009, s. 221). Sprawiedliwość naprawcza nie 

skupia się na ukaraniu sprawcy, ale na naprawieniu krzywdy, z uwzględnie-

niem potrzeb i interesów osoby pokrzywdzonej, która w sposób aktywny 

uczestniczy wraz ze sprawcą w procesie rozwiązywania konfliktów powsta-

łych w wyniku przestępstwa.  

Działania podejmowane w ramach sprawiedliwości naprawczej mogą przy-

bierać różne formy. W Polsce idea ta łączona jest przede wszystkim z instytucją 

mediacji prowadzonej pomiędzy osobą pokrzywdzoną przestępstwem a sprawcą, 

w tym sprawcą nieletnim. W artykule podjęto próbę przedstawienia głównych 

założeń koncepcji sprawiedliwości naprawczej i ich realizacji w mediacji po-

między pokrzywdzonym a sprawcą, a także ukazania korzyści, które wynikają 

z tego sposobu rozwiązywania konfliktów.  

Sprawiedliwość naprawcza 

Sprawiedliwość naprawcza (restorative justice), nazywana też sprawiedli-

wością „restytutywną”, „kompensacyjną” lub „zadośćuczynieniową”, „napraw-

czym systemem reakcji na przestępstwo”, „sprawiedliwością restaurującą” (Mu-

szyńska, 2010, s. 28–29), opiera się na naprawieniu krzywdy wyrządzonej prze-

stępstwem (Wright, 1999, s. 16). Model ten odwołuje się do restytucji, czyli 

przywrócenia w miarę możliwości stanu sprzed przestępstwa, zadośćuczynienia 

osobie pokrzywdzonej rozumianego jako naprawa wyrządzonej krzywdy na 

skutek bezpośredniego i dobrowolnego udziału sprawcy oraz rozwiązania kon-

fliktu spowodowanego przestępstwem pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą 

(Gruca-Miąsik, 2008, s. 714, 719). Według Consedine (2004, s. 12) przesłaniem 

sprawiedliwości naprawczej jest zastępowanie karania pojednaniem, zemsty na 

sprawcach – pomocą dla ofiar, alienacji i nieczułości – wspólnotą i zjednocze-

niem, a negatywizmu i destrukcji – naprawą, przebaczeniem i łaską.  

W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele definicji sprawiedliwości 

naprawczej. Marshall (za: Meier, 1999, s. 39) określa ją mianem procesu, 

„w którym spotykają się wszystkie strony związane z konkretnym przestęp-

stwem, by wspólnie rozstrzygnąć, jak zaradzić skutkom przestępstwa i ich im-

plikacjom na przyszłość”. Meier podkreśla, że sprawiedliwość naprawcza jest 

poszukiwaniem konstruktywnej reakcji na przestępstwo, jednak w taki sposób, 

by w proces rozwiązywania problemów wywołanych przestępstwem włączone 

zostały potrzeby ofiary oraz gotowość sprawcy do przyjęcia odpowiedzialności 
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za swoje działanie. Autor ten wskazuje również na dwa ważne elementy tego 

podejścia, mianowicie że sprawca nie ponosi kary narzuconej mu z zewnątrz, 

przez sąd, ale samodzielnie i dobrowolnie dystansuje się od przestępstwa po-

przez np. zadośćuczynienie na rzecz ofiary lub osoby trzeciej, pracę na rzecz 

społeczności lokalnej czy przeprosiny, a także – co niezwykle istotne – osoba 

pokrzywdzona staje się pełnoprawnym partnerem w postępowaniu, odgrywając 

w nim aktywną rolę (Meier, 1999, s. 39–40). Jak twierdzi Consedine (1999, 

s. 206–207), celem procesu naprawczego jest uzdrowienie ran każdej osoby 

dotkniętej przestępstwem, łącznie z poszkodowanym i sprawcą, a poszukiwane 

rozwiązania koncentrują się na naprawie szkody. Proces ten nie stawia w cen-

trum kary i zemsty, lecz skupia się na naprawie, dążąc do uzdrowienia zarówno 

jednostki, jak i społeczności. W Dyrektywie (2012, art. 2, pkt 1.d) pojęciem 

sprawiedliwości naprawczej obejmowane są „wszelkie procedury, dzięki którym 

ofiara oraz sprawca mają możliwość, pod warunkiem wyrażenia przez nich na to 

dobrowolnej zgody, czynnego udziału w rozwiązaniu kwestii będących wyni-

kiem przestępstwa przy pomocy bezstronnej strony trzeciej”. 

Sprawiedliwość naprawcza może przybierać różne formy. Wśród nich wy-

mieniane są: mediacje sprawca–ofiara, rady sąsiedzkie, Sąsiedzkie Ośrodki 

Sprawiedliwości, Rady Wspólnoty, konferencje rodzinne, grupy orzekające 

(Wright, 1999, s. 23–24), konferencje grup rodzinnych, zgromadzenia wyroku-

jące (Dyrektywa, 2012, pkt 46). W Polsce idee sprawiedliwości naprawczej rea-

lizowane są głównie poprzez instytucję mediacji pomiędzy pokrzywdzonym 

a dorosłym sprawcą czynu przestępczego (mediacje w sprawach karnych) oraz 

mediacji w postępowaniu w sprawach nieletnich (Tabernacka, 2018, s. 147). 

Idee sprawiedliwości naprawczej popularyzowane są również w środowisku 

szkolnym poprzez propagowanie mediacji szkolnych i rówieśniczych jako spo-

sobu na rozwiązywanie konfliktów bez użycia przemocy (Standardy…, 2018, 

s. 192–193). 

Mediacje pokrzywdzony–sprawca 

Mediacje pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą definiowane są jako do-

browolny i poufny proces rozwiązywania sporów powstałych w wyniku prze-

stępstwa (lub czynu karalnego w przypadku nieletnich sprawców) w drodze 

porozumiewania się pokrzywdzonego i podejrzanego lub oskarżonego (w tym 

nieletniego) z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora (Ministerstwo 

Sprawiedliwości, 2019a, 2019b). Możliwość prowadzenia mediacji w sprawach 

karnych została wprowadzona do polskiego prawa karnego 6 czerwca 1997 r. 

i weszła w życie 1 września 1998 r., zaś mediacja w sprawach nieletnich – na 

mocy znowelizowanej 15 września 2000 r. i obowiązującej od 29 stycznia 2001 r. 

ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Bień-

kowska, 2011, s. 4; 2012, s. 4). 
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Mediacja pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą może dotyczyć wszystkich 

przestępstw, a w przypadku sprawców nieletnich – wszystkich czynów karal-

nych. Podstawowym warunkiem prowadzenia mediacji jest dobrowolna zgoda 

pokrzywdzonego i sprawcy (Ministerstwo Sprawiedliwości, 2019a, 2019b), choć 

– na co warto też zwrócić uwagę – nie wszystkie sprawy powinny być do media-

cji kierowane (Kalisz, Zienkiewicz, 2009, s. 76, 83; Sitarz, Bem, 2015, s. 91–98; 

Kalisz, 2016, s. 173–174, 179–180). 

Cele sprawiedliwości naprawczej znajdują swoje odzwierciedlenie przede 

wszystkim w korzyściach, które niesie ze sobą mediacja pomiędzy pokrzywdzo-

nym a sprawcą przestępstwa, przy czym korzyści te dotyczą nie tylko osób bez-

pośrednio w nią zaangażowanych, ale odnoszą się również do wymiaru sprawie-

dliwości i całego społeczeństwa. Literatura przedmiotu wskazuje, że dla osoby 

poszkodowanej mediacja oznacza m.in. współdecydowanie we własnej sprawie 

oraz jest szansą na uzyskanie satysfakcjonującego zadośćuczynienia. Zapobiega 

wtórnej wiktymizacji ofiary. Poszkodowany ma także możliwość w wyniku 

spotkania ze sprawcą rozmowy z nim, pozbycia się lęku, który powstał w rezul-

tacie doświadczenia przestępstwa, uzyskania informacji dotyczących przestęp-

stwa bezpośrednio od sprawcy oraz zmniejszenia obaw związanych z przyszło-

ścią. Może wyrazić swoje emocje i uzyskać satysfakcję. Niebagatelne znaczenie 

ma również możliwość przebaczenia. W przypadku sprawcy mediacja pozwala 

na ujrzenie czynu z perspektywy osoby, która stała się jego ofiarą, przy czym nie 

jest to już ofiara anonimowa, a konkretny człowiek ze swoim cierpieniem, stra-

tami i przeżyciami będącymi konsekwencją przestępstwa. Bezpośrednie spotka-

nie sprzyja przyjęciu odpowiedzialności za swój czyn, ale równocześnie jest 

współdziałaniem na rzecz niwelowania skutków przestępstwa, nierzadko także 

prowadzącym do zmniejszenia lub uniknięcia kary. Dla sprawcy mediacja staje 

się okazją do wzbudzenia w sobie żalu, skruchy, przeproszenia, wysunięcia pro-

pozycji zadośćuczynienia, niekiedy też pojednania z poszkodowanym. Korzyści 

z mediacji odnosi również wymiar sprawiedliwości, gdyż łączy się ona z odcią-

żeniem sądów i obniżeniem kosztów wymiaru sprawiedliwości, w tym kosztów 

utrzymania zakładów karnych. Beneficjentem mediacji jest także całe społe-

czeństwo, co uwidacznia się w odbudowie zaufania społecznego do działań 

wymiaru sprawiedliwości oraz wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego. 

Mediacja sprzyja edukacji prawnej, zwiększa poczucie bezpieczeństwa i spra-

wiedliwości, stanowiąc jednocześnie alternatywną wobec postępowania sądo-

wego formę rozwiązywania konfliktów (Waluk, 1999, s. 113–115; Gromelska, 

2007, s. 278–280; Waszkiewicz, 2009, s. 220; Siedlecka-Andrychowicz, 2009, 

s. 203–204; Skorupski, 2009, s. 52–64; Sitarz, 2015, s. 34–36). Równocześnie 

ze względu na swój wychowawczy i profilaktyczny charakter mediacja staje 

się narzędziem przeciwdziałania patologiom społecznym (Waluk, 1999, 

s. 115). Zawarcie satysfakcjonującej ugody może przyczyniać się również do 
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zapobiegania powrotowi do przestępstwa, co wydaje się szczególnie ważne 

w przypadku nieletnich sprawców (Waluk, 1999, s. 113; Czarnecka-Dzialuk, 

2014, s. 278–283). 

Podsumowanie 

Mediacje prowadzone pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa są 

spotkaniem umożliwiającym rozwiązanie konfliktu powstałego w wyniku prze-

stępstwa, z równoczesną możliwością naprawienia krzywd będących skutkiem 

danego czynu przestępczego. W trakcie mediacji do głosu dopuszczony zostaje 

poszkodowany, który ma szansę na uzyskanie satysfakcjonującej go formy za-

dośćuczynienia. Dla sprawcy to z kolei możliwość wzięcia odpowiedzialności za 

swoje czyny i naprawienia krzywdy, przy czym jest to jego autonomiczna decy-

zja wypracowana na drodze dialogu i negocjacji z osobą poszkodowaną jego 

działaniem. W mediacji konflikt wynikający z przestępstwa zostaje zwrócony 

osobom, których on bezpośrednio dotyczy, a nie jest jedynie reakcją instytucji 

państwa na przestępstwo połączoną z ignorowaniem ofiary, co Christie określa 

mianem kradzieży konfliktu (Wright, 1999, s. 20). Mediacja umożliwia tym sa-

mym respektowanie potrzeb i interesów osoby pokrzywdzonej przy równocze-

snym jej aktywnym udziale w dialogu ze sprawcą na rzecz znalezienia takiego 

sposobu naprawienia krzywdy i zadośćuczynienia, które będzie satysfakcjonują-

ce dla obu stron. 
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Abstrakt 

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl stoja pred dôležitým rozhodnutím a to 

výberom strednej školy. Od výberu strednej školy sa následne odvíja aj ich profesijná orientácia. 

Výber profesijnej orientácie žiakov predurčuje ich životnú dráhu, ktorá vedie žiakov na následné 

sa etablovanie v ďalšom živote na trhu práce. Pre žiaka je preto potrebné, aby mal zadefinované 

svoje profesijné požiadavky a v akej oblasti chce byť neskôr zamestnaný. Dôležitú úlohu pri výbe-

re vhodného štúdia na strednej škole zohrávajú aj charakter a záujmy žiaka. 
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Abstract 

Pupils of the eighth and ninth grades of elementary schools are faced with an important deci-

sion by choosing a secondary school. The choice of secondary school is subsequently based on 

their professional orientation. The choice of professional orientation of pupils predetermines their 

career path, which leads pupils to establish themselves in the next life on the labor market. It is 

therefore necessary for the pupil to have professional requirements defined and in what area wants 

to be employed later. The character and interests of the pupil also play an important role in the 

selection of suitable study at secondary school. 
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Úvod  
Predpoklady pre správnu profesijnú orientáciu sa u  žiaka formujú už 

v primárnom vzdelávaní. Osvojenie si vedomostí potrebných na výkon  

budúceho povolania, zodpovednosť za svoje rozhodovanie ovplyvňuje žiakov 

v orientácií na budúce povolanie už v tomto veku. Vplyvom školy, rodiny a vo 

veľkej miere masmédií a sociálnych sietí sa predstava o budúcom povolaní 

u žiaka postupne pretvára (Kožuchová, Pavelka, 2007). 

S uplatnením žiaka na trhu práce úzko súvisí aj výchovno-vzdelávací proces. 

V škole trávia žiaci väčšinu svojho dňa a práve preto má školské prostredie 

významný vplyv na ich profesijnú orientáciu. Na žiakov vplýva triedny učiteľ, 

učiteľ vyučovacieho predmetu, ktorý si žiak obľúbil, alebo učiteľ, ktorý vedie 

krúžok, ktorý žiak navštevuje. Vo výchovno-vzdelávacom procese je dôležitý 

pozitívny vzťah medzi učiteľom a žiakom ako aj správna atmosféra, ktorá je na 

jednotlivých hodinách v triede. 

Teoretické východiská pre realizáciu prieskumu 

Vo vzdelávacom štandarde vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky je predmet technika charakterizovaný nasledovne. 

Učebný predmet vedie žiakov k získaniu užívateľských zručností v rôznych 

oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k poznaniu trhu práce, vytváraniu životnej 

i profesijnej orientácie žiakov. Koncepcia predmetu vychádza z konkrétnych 

životných situácií, v ktorých človek prichádza do priameho kontaktu s ľudskou 

činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach 

a prostredníctvom technických vymožeností chráni svet a kultúrne pamiatky. 

Vyučovací predmet musí byť založený predovšetkým na praktickej činnosti. 

Jeho náplň sa cielene zameriava na zručnosti a návyky pre uplatnenie žiakov 

v ďalšom živote a spoločnosti. Je založený na tvorivej myšlienkovej spoluúčasti 

a spolupráci žiakov. Náplň učebného predmetu je určená všetkým žiakom bez 

rozdielu pohlavia. Žiaci sa učia pracovať s rôznymi materiálmi a pomôckami 

a osvojujú si základné pracovné zručnosti a návyky, rozvíjajú tvorivé technické 

myslenie. Pri navrhovaní výrobkov v oblasti dizajnu a pracovných postupov 

spájajú praktické zručnosti s tvorivým myslením. Základné vzdelávanie 

obohacuje o dôležitú zložku tým, že kladie základy z oblasti techniky, ktoré sú 

nevyhnutné pre ďalšie štúdium a uplatnenie človeka v reálnom živote. Žiaci sa 

učia plánovať, organizovať a hodnotiť pracovnú činnosť samostatne i v skupine. 

Sú vedení k dodržaniu zásad bezpečnosti a hygieny pri práci. V závislosti na 

veku žiakov sa postupne buduje systém, ktorý žiakom poskytuje dôležité 

informácie z pracovnej oblasti a pomáha im pri zodpovednom rozhodovaní 

o ďalšom profesijnom zameraní i rozhodovaní v živote (https://www.minedu.sk/ 

vzdelavacie-standardy-pre-2-stupen-zs/).  
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Žiaci by mali byť pripravení a byť schopní orientácie sa v technickom 

prostredí nie len po teoretickej ale aj praktickej stránke. Nevyhnutné je ich 

správne vzdelávanie a akútnosť vytvárania vzťahu k technike. Technické 

vzdelávanie by malo byť zaradené medzi základné všeobecné poznatky človeka.  

Ako sa píše vo vyššie uvedenom popise predmetu Technika vo vzdelávacom 

štandarde, tento vyučovací predmet prospieva žiakom vo viacerých oblastiach. 

Podporuje ich tvorivé myslenie, manuálnu zručnosť, prácu v skupinách, 

orientáciu v pracovných činnostiach a užívateľské zručnosti z rôznych oblastí 

ľudskej činnosti.  

V rámci vyučovacieho predmetu sa žiaci zoznámia s rôznymi pracovnými 

pomôckami, učia sa pracovať s rôznymi materiálmi. Na základe týchto a vyššie 

spomínaných nadobudnutých poznatkov a zručností sa tak správne pripravený 

žiak základnej školy môže stať súčasťou budúcej produktívnej generácie na 

vykonávanie kvalifikovanej práce v technických odboroch, ktoré vyžaduje trh 

práce a v ktorých žiak nájde svoje uplatnenie. 

Metodológia 

Našim cieľom v realizovanom prieskume bolo skúmanie faktorov, ktoré 

ovplyvňujú záujem žiakov o technické vzdelávanie a ich následná profesijná 

orientácia na technické odbory stredných škôl. 

Prvý z aspektov nášho skúmania bol zameraný na faktory, ktoré ovplyvnili 

žiakov pri výbere strednej školy. Skúmali sme, do akej miery sú žiaci ovplyvňovaní 

rodičmi, učiteľmi, kamarátmi, súrodencami a príbuznými, sociálnymi sieťami 

a médiami všeobecne alebo či výber strednej školy bola ich vlastná voľba.  

Druhý z aspektov skúmaných v prieskume bolo ovplyvnenie žiakov pri ich 

výbere strednej školy. Do tejto kategórie môžeme zahrnúť obsah vzdelávania, 

učebné pomôcky, metódy práce učiteľa a osobnosť učiteľa. Práve vzťah medzi 

učiteľom a žiakom pokladáme za faktor, ktorý do veľkej miery ovplyvňuje chuť 

žiaka sa učiť a jeho motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu v technicky orientovaných 

predmetoch.  

Poslednou skúmanou položkou bol typ strednej školy, akú si žiaci vybrali. 

Na výber mali z nasledujúcich možností: gymnázium, stredná odborná škola (pri 

tejto možnosti mali uviesť aj zameranie), konzervatórium, obchodná akadémia, 

alebo iné (pri tejto možnosti mali žiaci konkretizovať, aký typ strednej školy si 

zvolili). 

Výskumným nástrojom bol dotazník, ktorý pozostával z 18 položiek. 

Prieskum bol realizovaný na siedmych základných školách v Slovenskej 

republike v marci 2019. Zúčastnili sa ho žiaci ôsmeho a deviateho ročníka 

základných škôl. Do prieskumu boli zapojené základné školy z nasledujúcich 

miest: Radošina, Motešice, Trebišov, Stupava, Bytča, Spišská Stará Ves 
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a Zvolen. Dotazník obsahoval otvorené a zatvorené otázky a otázky s 5 stupňovým 

škálovaním. Celkovo sa do prieskumu zapojilo 311 žiakov, z toho 157 chlapcov, 

153 dievčat a jeden žiak pohlavie neuviedol. Návratnosť dotazníkov z celkového 

rozdaného počtu dotazníkov 360 bola 86,4%. Žiaci mali na vyplnenie dotazníka 

čas 45 minút. Zakrúžkovaním príslušného tvrdenia na škále, vypísaním svojho 

názoru, mali žiaci vyznačiť svoj postoj. Po zbere dotazníkov, boli výsledky 

vyhodnotené štatistickými metódami. Pre potreby článku, uvádzame len niektoré 

položky: 

Položka č. 1: Kto alebo čo Ťa pri výbere strednej školy ovplyvnil/o? 

Položka č. 2: Čo ovplyvnilo Tvoje rozhodnutie pri výbere strednej školy? 

Položka č. 3: Na akú strednú školu chceš ísť študovať po ukončení základnej 

školy? 

Výsledky 

Údaje získané prieskumom boli spracované s použitím popisnej štatistiky. 

V ďalšej časti sa venujeme zhrnutiu výsledkov. 

Prvou položkou sme zisťovali percentuálne zastúpenie jednotlivých 

odpovedí položky, ktorou sme sa žiakov pýtali aké faktory ich ovplyvnili pri 

výbere strednej školy. 20% žiakov odpovedalo, že to bola ich vlastná voľba, 

19% žiakov ovplyvnili sociálne siete. Zhodne po 15% žiakov odpovedalo, že to 

bol kamarát, alebo učiteľ. Tieto ďalšie tri položky najviac ovplyvnili žiakov pri 

ich rozhodovaní o výbere strednej školy. Je zaujímavé, že iba 7% žiakov 

odpovedalo, že ich pri výbere strednej školy ovplyvnil rodič. Vieme, že sú to 

práve rodičia, ktorí zvyknú najviac ovplyvniť pri výbere ďalšieho štúdia svoje 

deti. Podľa výskumu (Pavelka a kol., 2019) realizovaného v tomto roku na 

vzorke 2199 žiakov základných škôl ôsmeho a deviateho ročníka až 42,73% 

opýtaných žiakov odpovedalo, že práve rodičia a rodina boli pre nich najviac 

ovplyvňujúcim faktorom pri výbere strednej školy. 

 

 

Graf 1. Vyhodnotenie položky č. 1 
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Druhá položka nášho skúmania bola zameraná na ďalšie faktory  

ovplyvňujúce žiakov pri výbere strednej školy. Na výber mali žiaci z možností či 

ich ovplyvnili použité učebné pomôcky počas výučby, osobnosť učiteľa a jeho 

vzťah k žiakom ako aj metódy jeho práce. Ďalšou z možností bol obsah 

vzdelávania, alebo možnosť neviem, či nič. Podľa nižšie uvedeného grafu sú 

výsledky nasledovné. Najviac žiakov pri výbere strednej školy ovplyvnil obsah 

vzdelávania, išlo o 26% žiakov. 24% žiakov odpovedalo, že ich ovplyvnila 

osobnosť učiteľa. Používané učebné pomôcky počas vyučovacích hodín 

ovplyvnilo pri výbere strednej školy 23% žiakov. 18% žiakov ovplyvnili metódy 

práce učiteľa počas vyučovacích hodín.  

5% žiakov na túto otázku nevedelo odpovedať a 4% žiakov neovplyvnilo 

podľa nich nič. Podľa vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že obsah 

vzdelávania je pre žiakov najmotivujúcejším faktorom spolu s osobnosťou 

učiteľa, použitými pracovnými pomôckami a metódami učiteľa. Preto je 

dôležité, aby si učiteľ vedel vytvoriť pozitívny vzťah k žiakom, vedel využívať 

na hodinách učebné pomôcky a tak žiakom priblížiť a zatraktívniť obsah 

vzdelávania vo vyučovacom predmete technika.  

 

 

Graf 2. Vyhodnotenie položky č. 2 
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aký odbor si chcúz voliť. Najčastejšími možnosťami boli odbory: elektrotechnik, 

technik IKT, technik, drevárstvo, zdravotníctvo, umeleckésmery. Uvedené 

v poradíodnajfrekventovanejšieho.  

 

 

Graf 3. Vyhodnotenie položky č.3 
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spoločnosti, je dlhodobým procesom, na ktorom sa podieľajú nie len učitelia ale 

aj rodičia a žiaci. Okrem podnetov, ktoré získavajú žiaci prostredníctvom rodiny 

a známych či masmédií, je potrebné cielene pôsobiť v tejto oblasti aj 

prostredníctvom školského prostredia. Aby mali žiaci optimálne príležitosti pre 

svoj osobnostný rozvoj v zmysle dostatočného premýšľania o svojej práci 

v príprave na budúcu profesiu je potrebné podporovať ich v praktickej príprave, 

spoločnom premýšľaní, diskutovaní počas vyučovacieho procesu a analyzovaní 

praktických činností má významný vplyv pre orientovanie sa žiaka v danej 

problematike.  

Ako môžeme vidieť z výsledkov prieskumu nám vyplýva, že žiaci majú 

záujem o stredné odborné školy s technickým zameraním a pri tomto výbere ich 

ovplyvnil práve obsah vzdelávania. Práve správne motivujúci učiteľ techniky 

môže prostredníctvom svojich vyučovacích metód a praktických činností na 

hodinách techniky prispievať k zatraktívneniu ďalšieho technického vzdelávania 

na stredných školách u žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl. 
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Úvod  

Bezprostredné využívanie techniky vytvára prostredie, pod vplyvom ktorého 

sa významne mení myslenie, rozhodovanie a konanie človeka. Dynamika 

technického vývoja a s ňou spojené ďalšie prevratné objavy, a to nielen v technike, 

majú vplyv aj na systém vzdelávania a jeho formy. 

Technické vzdelávanie sa vyznačuje integrujúcim pôsobením, má  

interdisciplinárny charakter. V tomto ponímaní má predmet technika, ale aj 

technické vzdelávanie vo všeobecnosti nenahraditeľné miesto pri príprave 

a rozvoji človeka, technických talentov, či potencionálnych vynálezcov.  

Východiskom je skutočnosť, že technika a technológie sú vrcholom pyramídy, 

v ktorej sa integrujú poznatky ostatných prírodných i humanitných vied. Človek 

v technických produktoch aplikuje princípy prírodných vied (fyziky, chémie, 

biológie, ekológie...) (Pavelka, 2007).  

Vzdelávanie a výchova k technike a technológiám v rámci všeobecného 

vzdelávania kladie základy, vzdeláva a vychováva: 

 multi-predmetovo a špecificky tým, že zrovnoprávňuje obsahovú stránka 

vyučovania s procesuálnou a posilňuje integráciu poznatkov, vedomostí 

a zručností získaných v ostatných predmetoch s poznatkami z oblasti techniky 

a technológií, 

 k chápaniu poznatkov z oblasti techniky a technológií do väčšej hĺbky 

s väčším dôrazom na širšie súvislosti a na transfer poznatkov do mnohých oblastí, 

 k tomu, že žiaci nadobúdajú zručnosti a realizujú motorické činnosti pri 

práci s technickými materiálmi, prístrojmi a zariadeniami, čím sa rozvíjajú 

okrem poznávacích (kognitívnych) schopností a procesov aj psychomotorické 

a manuálne zručnosti a návyky, 

 k profesijnej orientácii žiaka, k schopnosti orientovať sa v explózii 

informácií v oblasti vedy a techniky, rozumieť im a vedieť ich využívať, 

 k technickému mysleniu, schopnosti navrhovať a riešiť primerané 

konštruktérsko-technologické problémy a realizovať hodnotiaco – kritické 

a tvorivé myslenie a tvorivé prístupy a produkty (kreativizácia žiaka),  

 k tomu, ako má žiť a správať sa človek v prostredí technických objektov, 

na základe týchto poznávať nebezpečenstvá techniky a vedieť techniku bezpečne 

ovládať a používať v praxi, 

 k tomu, aby človek – žiak poznával a rozpoznával kvalitatívne parametre 

techniky a na základe týchto vedel techniku posudzovať, rozlišovať a prípadne aj 

nakupovať,  

 k rozvoju nonkognitívnych, mimopoznávacích vlastností a charakteristík 

žiakov, ako sú najmä aktivizácia, motivácia a kreativizácia osobnosti žiaka,  

 k nadobúdaniu špecifických vedomostí, zručností a schopností, ktoré 

vytvárajú základné podmienky a východisko na úspešné zvládnutie ďalšieho 
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odborného vzdelávania a celoživotného vzdelávania (Ďuriš, Kozík, Kožuchová, 

Pavelka, 2007).  

Vzdelávanie a výchova k technike a technológiám výrazne prispieva 

k nadobúdaniu a k rozvoju ostatných, v smernici Európskeho parlamentu 

uvádzaných kľúčových zručností. Technika a technológia sa čoraz viac vzďaľujú 

vedomiu bežného človeka, ktoré sa mení oveľa pomalšie, v dôsledku čoho ľudia 

často nerozumejú produktom techniky, boja sa ich, nevedia ich plne využívať 

alebo ich zneužívajú (na ničenie prírody, zabíjanie atd.). Bez ovládania 

problematiky techniky a technológií sa národy a štáty stávajú v súčasnom 

globálnom svete menej konkurencieschopné a upadajú (stanú sa korisťou 

silnejších). Ak všeobecné vzdelanie má pripraviť ľudí, bez ohľadu na ich 

povolanie, aby uspeli v súčasnom, rýchle sa meniacom svete, malo by obsahovať 

aj problematiku techniky a technológií. 

S technickým vývojom sú spojené nové, často prevratné objavy a to nielen 

v samotnej technike. Technika z historického pohľadu sa vyprofilovala do 

samostatne existujúcej oblasti ľudskej činnosti. Je v jednote s dosiahnutou 

úrovňou poznania prírodných vied a v úzkej súvislosti so spoločenským, 

morálnym a kultúrnym stavom spoločnosti (Kozík, Depešová, 2007). 

Technické vzdelávanie v kontexte faktorov vzdelávacieho procesu 

V súvislosti s dôležitosťou technického vzdelávania jedôležité si uvedomiť 

podstatu a vplyv vytvárania tvorivého prostredia vo výučbe na kvalitu a úroveň 

získavaných vedomostí učiacich sa. Vzdelávanie v technických oblastiach 

ponúka ideálne podmienky na vytváranie takéhoto prostredia.Je nevyhnutné, aby 

sme vytvorili pre žiakov také edukačné prostredie, v ktorom sa neobjavia 

nepríjemné stresové okolnosti a žiaci tu budú mať príležitosť na rozvoj svojej 

sebarealizácie.  

Posudzovaním prostredia edukácie z hľadiska pedagogicko-didaktického 

a organizačného sa zaoberá Petlák (2006), ktorý za rozhodujúce znaky pozitívnej 

klímy vzdelávacieho procesu považuje nasledovné:  

1. Pedagogicko-didaktické hľadisko  

 spokojnosť žiakov s výučbou a jej priebehom,  

 objektívnosť hodnotenia,  

 inovovanie vyučovania,  

 neformálnosť prístupu učiteľa k žiakom,  

 pozornosť venovaná nielen výučbe, ale aj výchove žiakov.  

2. Organizačné hľadisko  

 dobrá organizácia činnosti, vedenie a riadenie školy,  

 organizovanie rôznych podujatí pre žiakov v mimovyučovacom čase,  

 činnosti vyžadované školou musia mať pre žiakov význam a zmysel,  
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 venovanie pozornosti neformálnym vzťahom medzi osadenstvom školy,  

 škola ako miesto rozvíjania a osobnosti žiaka (Petlák, 2006). 

Pedagogická činnosť učiteľa je úspešná v tom prípade, ak učiteľ v prvom 

rade ovláda didaktiku predmetu, ktorú vyučuje. Na druhej strane však musíme 

povedať, že je potrebné, aby učiteľ tvoril pozitívne podmienky, resp. 

najpriaznivejšiu klímu pre žiakov v triedach a pri tom si uvedomoval a využíval 

v praxi vhodné prístupy ku žiakom. Posúdenie špecifickéhoprostredia na výučbu 

technických predmetov ako objektu skúmaniasmeruje k vytvoreniu požadovaných 

podmienok výučby a tvorivej pracovnej klímy. Jurčová (Ďurič, Bratská a kol., 

1997) uvádza tvorivú klímu ako faktor formovaný súhrnom vonkajších 

podmienok pôsobiacich priaznivo či blokujúco na tvorivý výkon jednotlivca 

alebo skupiny.  

Externé vplyvy na kreatívny výkon človeka je možné charakterizovať 

v troch základných smeroch:  

1. rodina – vplyv rodinného prostredia na vytváranie priaznivých  

podmienok pre duševný rast žiakov (podporovanie v štúdiu, pozitívne hodnotenie 

významu učenia a pod.),  

2. pracovné prostredie – vplyv celého súboru psychosociálnych 

a organizačných faktorov, ktoré pôsobia na celú osobnosť a výrazne vplývajú na 

tvorivú výkonnosť jednotlivcov i skupín,  

3. školské prostredie – tvorivá klíma vo vyučovaní predstavuje súhrn 

kvalít školy a ich vzájomnú interakciu, v ktorej prebieha proces vyučovania 

a vzdelávania. Medzi činitele utvárajúce tvorivú klímu patria najmä: systém 

pravidiel, povaha učebných úloh, metódy vyučovania, učiteľ a jeho interakcia so 

žiakmi. 

Okrem pedagogicko-didaktických a organizačných faktorov významne 

vplývajú na priebeh edukačného procesu a faktory hygienické. V tomto smere 

môžeme konštatovať, že priestory v školských budovách sú tvorené 

jednotlivými prvkami, interným ovzduším, ale aj ľuďmi ako významným 

činiteľom prostredia. Podľa „normy STN EN ISO 6385 je pracovné prostredie 

definované ako súbor fyzikálnych, chemických, biologických, organizačných, 

sociálnych a kultúrnych faktorov pôsobiacich na človeka“ (Tureková, Lukáčová, 

Bánesz, 2018, s. 9). 

Výskum monitorovania faktorov pracovného prostredia 

Posudzovanie prostredia škôl a školských budov z pohľadu faktorov, ktoré 

tento proces ovplyvňujú je predmetom viacerých šetrení, ale absentujú 

relevantné výstupy v oblasti posúdenia vplyvu hodnotenia celkovej pohody zo 

školskej populácie vo vzťahu k vzájomnej previazanosti a súvislosti s prostredím, 

v ktorom sa vzdelávanie uskutočňuje. Na Katedre techniky a informačných 

technológií PF UKF v Nitre je realizovaný výskum v rámci riešenia projektu 
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VEGA 1/0668/18 Predikovanie vplyvu kvality vnútorného prostrediana efektívne 

riadenie a zvýšenie úrovne vzdelávacieho procesu. 

Hlavným cieľom projektu je skúmanie vzdelávacieho prostredia prípravy 

študentov, budúcich učiteľov technicky orientovaných predmetov. Projekt je 

zameraný na posúdenie faktorov vnútorného prostredia a ich vplyvu na 

posúdenie celkovej pohody žiakov počas vyučovania. Reálnosť úspešného 

riešenia projektu je podložená kľúčovými faktormi: 

1. je zabezpečené kvalitné prostredie s najmodernejšou didaktickou technikou, 

2. je zabezpečené kvalitné technické prostredie s moderným prístrojovým 

vybavením indoor quality (meranie mikroklímy, termokamera, psychrometer, 

hlukomer, luxmeter, anylzátor CO/CO2), 

3. Pedagogická fakulta UKF v Nitre má personálny, organizačný, 

materiálnypotenciál, pracovisko má skúsenosti v oblasti celoživotného 

vzdelávania, výskumnú základňu a je prepojené s odbornou praxou, 

4. je rozvinutá spolupráca s viacerými vedeckými, výskumnými a odbornými 

inštitúciami, je základom analýz teoretických podkladov a organizovania 

workshopov, 

5. pracovisko je vybavené prístrojovou technikou vhodnou na podporu na 

vzdelávania a osvojenie si vedomostí a zručností pri objektivizácii faktorov 

prostredia, ktoré môžu vplývať na pohodu, disponuje softvérovými nástrojmi 

a informačnou technikou. 

Vhodné podmienky realizácie výskumu tvoria priestor na monitorovanie 

faktorov pracovného prostredia, ktoré môžu mať dopad na priebeh vyučovacieho 

procesu a určenie miery ich vplyvu výkonnosť žiakov. Dôležitým krokom pri 

ich posúdení je navrhnúť spôsob vyhodnotenia vzájomných vzťahov týchto 

faktorov.V súčasnosti sa výskum orientuje na experimentálne meranie vybraných 

faktorov s cieľom objektivizovať vybrané faktory v rôznych prostrediach škôl. 

Požadovanými informáciami jezískať odozvu od žiakov o vplyve vybraných 

faktorov prostredia na ich sústredenosť, výkonnosť a vnímanie. Výber 

monitorovaných faktorov je zameranýnajmä na základné faktory vnútorného 

prostredia – teplota prostredia, vlhkosť, hluk, osvetlenie, škodliviny v prostredí. 

Záver 

Výkonnosť človeka je okrem iných faktorov ovplyvnená vo veľkej miere 

pracovným prostredím, pričom mnohé výskumy potvrdzujú, že atmosféra 

prostredia zvyšuje výkonnosť človeka. Zvlášť je toto prostredie významným 

faktom ovplyvňujúcim práce, ktoré si vyžadujú myslenie, tvorivú činnosť, 

sústredenosť a kreativitu. Do kategórie prostredia, ktoré je ovplyvňované 

vonkajšími faktormi patrí aj škola. Poznajúc faktory, ktoré ovplyvňujú pohodu 

a perceptibilitu, môžeme človek aj vo výučbovom procese prijať také opatrenia, 

ktoré zabezpečia optimálne podmienky na jeho výkonnosť. 
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Je veľmi nevyhnutné, aby bolo pre žiakov vytvorené také edukačné 

prostredie, v ktorom sa neobjavia nepríjemné stresové okolnosti a žiaci tak majú 

príležitosť na rozvoj svojej sebarealizácie. Na pohodlie v technickom vzdelávaní 

vplývajú nielen pedagogické faktory, ale aj hygienické faktory. preto je 

nevyhnutné, aby sme docielili žiaducu úroveň pohody v školských triedach 

a učebniach. Pri vytváraní pozitívnej klímyzohráva dôležitú úlohu učiteľ, ktorý 

výrazne pôsobí na vyučovací proces. 

Príspevok vznikol ako súčasť riešenia projektu VEGA 1/0668/18 Predikovanie 

vplyvu kvality vnútorného prostredia na efektívne riadenie a zvýšenie úrovne 

vzdelávacieho procesu. 
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Streszczenie 

Artykuł prezentuje wyniki analizy gotowości młodzieży polskiej i ukraińskiej do integracji 

szkolnej z rówieśnikami z niepełnosprawnością. W badaniach uczestniczyło 169 uczniów z Ukrainy 

i 170 uczniów z Polski. Wyniki badań pokazały, iż występują istotne statystycznie różnice między 

badanymi grupami w zakresie trzech głównych wymiarów analizowanej gotowości integracyjnej. 

Słowa kluczowe: kształcenie integracyjne, gotowość do integracji szkolnej, integracja rówieśnicza 

Abstract 

The article presents the results of the analysis of the readiness of Polish and Ukrainian youth 

for school integration with their peers with disabilities. 169 students from Ukraine and 170 stu-

dents from Poland participated in the analysis. The research results showed that there are statisti-

cally significant differences between the study groups in terms of the three main dimensions of the 

analysed integration readiness. 

Keywords: integration education, readiness for school integration, peer integration 

 

Wstęp 
Edukacja integracyjna stała się nieodłączną częścią nauczania w wielu kra-

jach europejskich. Według dowodów empirycznych jednym z najważniejszych 
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czynników sukcesu we wdrażaniu edukacji włączającej są postawy zaangażo-

wanych w nią podmiotów (por. Schwab, 2018). W Polsce znaczny postęp 

w rozwoju integracji edukacyjnej związany jest ze zmianami, jakie dokonały się 

w naszym kraju po 1990 r. Wtedy to w polskim ustawodawstwie pojawił się zapis 

o kształceniu integracyjnym. Znalazł się on w ustawie z 7 września 1991 r. o sys-

temie oświaty, z której wynika, że dzieci i młodzież niepełnosprawna mogą pobie-

rać naukę we wszystkich typach szkół (Walkowska, Gąsiorowski, 2014, s. 110). 

Natomiast na Ukrainie proces upowszechniania edukacji integracyjnej do-

piero się zaczyna (Tkaczenko, 2017). Wprawdzie „coraz częściej na Ukrainie 

używa się terminu «dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi», który 

zwraca uwagę na konieczność zapewnienia dodatkowego wsparcia dzieciom 

z pewnymi zaburzeniami w rozwoju, jednak uniemożliwia im korzystanie 

z usług edukacyjnych realizowanych przez szkoły lokalne” (Husak, Bielkina- 

-Kowalczuk 2014, s. 144).  

Zróżnicowane warunki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w róż-

nych krajach zachęcają do podejmowania badań porównawczych ukierunkowa-

nych na odkrywanie środowiskowych uwarunkowań integracji edukacyjnej i spo-

łecznej. Polska i Ukraina należą do krajów, które od początku lat 90. XX w. 

doświadczają dynamicznych transformacji społecznych. Polska często była 

przedstawiana jako lider tych zmian, podczas gdy Ukraina zmagała się z dużymi 

trudnościami w przeprowadzeniu reform. Obecnie oba kraje „stanęły w obliczu 

kryzysów politycznych i społecznych”, jednak ze względu na towarzyszące im 

specyficzne zjawiska i uwarunkowania można się spodziewać występowania 

różnic w poglądach na kwestie społeczne między osobami narodowości polskiej 

i ukraińskiej (Bałdys, Piątek, 2017). 

Założenia badań 

Celem badań był opis zjawiska gotowości młodzieży z Polski i Ukrainy do 

integracji edukacyjnej z rówieśnikami z niepełnosprawnością. W związku z tym 

sformułowano problem badawczy w postaci pytania: Jakie różnice występują 

między gotowością badanej młodzieży z Polski i Ukrainy do integracji szkolnej 

z rówieśnikami z niepełnosprawnością włączanymi w nurt edukacji ogólnodo-

stępnej? 

Badania miały charakter sondażowy z wykorzystaniem techniki ankiety. Na-

rzędziem badań była Skala Gotowości do Integracji Szkolnej z Rówieśnikami 

z Niepełnosprawnością (Kazanowski, 2018a, 2018b). 

Badania objęły 170 uczniów (w tym 108 kobiet i 62 mężczyzn) w okresie 

adolescencji z województwa lubelskiego (w Polsce) i 169 uczniów (w tym 91 

kobiet i 78 mężczyzn) z obwodu wołyńskiego (na Ukrainie). Wiek życia badanej 

młodzieży mieścił się w przedziale 15–17 lat. Średnia wieku młodzieży polskiej 

wynosiła 15,76 roku, a młodzieży ukraińskiej – 15,69 roku. 
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Wyniki badań 

W analizie wyników badań uwzględnione zostały cztery wymiary gotowości 

integracyjnej. Wymiar pierwszy oznacza gotowość do funkcjonowania w tej 

samej przestrzeni fizycznej szkoły i nie uwzględnia zobowiązań do wchodzenia 

w interakcje budujące wzajemne więzi z osobami z niepełnosprawnością. Ten 

aspekt gotowości integracyjnej wiąże się z koniecznością odrzucenia stereotypu 

wyrażającego się w przekonaniu, że wspólne przebywanie naznacza zarówno 

całe środowisko szkoły, jak i poszczególne osoby funkcjonujące w tym środowi-

sku. Drugi obszar gotowości integracyjnej koncentruje się na rozumieniu pro-

blemów i potrzeb osób z niepełnosprawnością, natomiast dwa pozostałe 

uwzględniają gotowość do interakcji wyrażoną chęcią udzielania pomocy (trze-

ci) lub chęcią współpracy (czwarty). 

 
Tabela 1. Gotowość młodzieży z Polski i Ukrainy do integracji edukacyjnej z rówieśnikami 

z niepełnosprawnością 

Czynnik 
Młodzież polska Młodzież ukraińska 

t p 
Mp SDp Mu SDu 

I 4,15 0,58 4,40 0,41 –4,524 0,000 

II 3,08 0,59 3,40 0,54 –5,206 0,000 

III 3,73 0,62 3,82 0,63 –1,322 0,187 

IV 3,42 0,66 3,75 0,62 –4,752 0,000 

Oznaczenia w tabeli: I – gotowość do funkcjonowania we wspólnej przestrzeni środowiska 

szkolnego z uczniem z niepełnosprawnością; II – gotowość do tolerancji dla odmienności ucznia 

z niepełnosprawnością; III – gotowość do udzielania wsparcia uczniowi z niepełnosprawnością; 

IV – gotowość do uznania użyteczności zadaniowej ucznia z niepełnosprawnością. 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Najwyższy poziom w obu grupach odnotowano dla gotowości do przebywania 

we wspólnej przestrzeni fizycznej środowiska szkolnego (Mp = 4,15; Mu = 4,40). 

Dla pozostałych obszarów gotowości integracyjnej średnia osiąga wartość poni-

żej 4,0. Oznacza to, iż badana młodzież w mniejszym stopniu jest gotowa do 

udzielania wsparcia uczniom z niepełnosprawnością (Mp = 3,73; Mu = 3,82), 

postrzegania ich jako partnerów do wspólnie wykonywanych zadań (Mp = 3,42; 

Mu = 3,75). Natomiast najniższe natężenie badanej gotowości odnosiło się do tole-

rancji dla odmienności uczniów z niepełnosprawnością (Mp = 3,08; Mu = 3,40).  

Badane grupy różniły się istotnie w zakresie trzech wymiarów: gotowości 

do funkcjonowania we wspólnej przestrzeni środowiska szkolnego z uczniami 

z niepełnosprawnością (p < 0,000), gotowości do tolerancji dla odmienności 

uczniów z niepełnosprawnością (p < 0,000) i gotowości do uznania użyteczności 

zadaniowej uczniów z niepełnosprawnością (p < 0,000). Przy czym wyższe na-

tężenie w tych obszarach gotowości osiągnęli uczniowie z Ukrainy. Jedynie 

w przypadku gotowości do udzielania wsparcia uczniowi z niepełnosprawnością 

(czynnik III) uczniowie z Polski i Ukrainy nie różnili się istotnie.  
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W powstaniu różnicy między badanymi grupami w zakresie gotowości do 

funkcjonowania we wspólnej przestrzeni fizycznej środowiska szkolnego (czyn-

nik I) istotne okazały się wyniki sześciu stwierdzeń tej skali cząstkowej. Mło-

dzież z Ukrainy bardziej niż młodzież z Polski była skłonna do uznania, że ró-

wieśnik z niepełnosprawnością ma takie same prawo do pełnienia roli ucznia jak 

osoba pełnosprawna (p = 0,000) oraz prawo do relacji rówieśniczych (0,001), 

koleżeńskich (p = 0,000) i przyjacielskich (p = 0,000). Jednocześnie młodzież 

ukraińska jest bardziej skłonna dostrzegać u takiej osoby możliwości odniesienia 

sukcesu (p = 0,000), a także silniej deklaruje gotowość do jej obrony, gdyby 

znalazła się w sytuacji zagrożenia (p = 0,001).  

Kolejna analizowana podskala cząstkowa dotyczyła gotowości badanych do 

tolerancji dla odmienności ucznia z niepełnosprawnością (czynnik II). Wyniki 

ogólne tej skali obliczone dla badanych grup wykazały różnicę statystycznie 

istotną, przy czym taki wynik jest rezultatem dużych rozbieżnościami pomiędzy 

opiniami wyrażonymi przez badaną młodzież w ośmiu stwierdzeniach. Tylko 

w jednym spośród nich badana młodzież z Polski uzyskała lepszy wynik w po-

równaniu z młodzieżą z Ukrainy, dostrzegając większe możliwości przystoso-

wania się ucznia z niepełnosprawnością do środowiska szkolnego (p = 0,002). 

Natomiast młodzież z Ukrainy w większym stopniu niż młodzież z Polski była 

przekonana o podobieństwie uczniów z niepełnosprawnością do pozostałych 

kolegów w klasie (p = 0,010), większych możliwościach porozumienia się 

z takim uczniem (p = 0,004), niewielkim wpływie jego obecności na obniżenie 

poziomu nauczania (p = 0,000) oraz trudnościach związanych z organizowaniem 

wycieczek szkolnych (p = 0,000) czy porażką drużyny, w której jednym 

z członków jest uczeń z niepełnosprawnością (p = 0,000). Towarzyszyła temu 

bardziej pozytywna opinia na temat możliwości kierowania grupą przez takich 

uczniów (p = 0,000) i dobrego radzenia sobie z nauką w szkole ogólnodostępnej 

mimo występujących ograniczeń (p = 0,000). 

Badana młodzież z Ukrainy w większym stopniu niż młodzież z Polski 

wykazała gotowość do udzielania wsparcia uczniowi z niepełnosprawnością 

(czynnik III) tylko w dwóch spośród 10 twierdzeń tej podskali: pod względem 

gotowości do zaprzyjaźnienia się z osobą z niepełnosprawnością (p = 0,000) 

i wspólnego uczestniczenia w imprezach szkolnych (p = 0,000). Natomiast ucz-

niowie z Polski byli bardziej przekonani o tym, że obecność takich rówieśników 

w klasie rozbudza potrzebę udzielania wsparcia (p = 0,013). 

Analizując różnice pomiędzy porównywanymi grupami w zakresie gotowo-

ści do uznania użyteczności zadaniowej ucznia z niepełnosprawnością (czynnik 

IV), stwierdzić można, iż młodzież z Ukrainy jest bardziej niż młodzież z Polski 

przekonana o możliwości oceniania uczniów z niepełnosprawnością według tych 

samych kryteriów (p = 0,000), odpowiedzialnym pełnieniu przez nich różnych 

ważnych funkcji w szkole i klasie (p = 0,000) oraz o szansach na akceptację 

przez innych uczniów jako członków tej samej grupy zadaniowej (p = 0,007). 
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Podsumowanie 

Włączanie osób z niepełnosprawnością w nurt edukacji ogólnej, zarówno 

przedszkolnej, jak i szkolnej, umożliwia budowanie wzajemnych interakcji, 

a tym samym wpływa na kształtowanie się gotowości do integracji także w póź-

niejszych okresach życia, w różnych kręgach społecznego uczestnictwa. Badania 

prezentowane w tym opracowaniu wykazały, że gotowość integracyjna badanej 

młodzieży z Ukrainy jest wyższa niż u młodzieży z Polski. Pozytywny obraz 

ustosunkowania Ukraińców do osób z niepełnosprawnością przyniosły również 

badania Baczały i Binnebesela (2018) dotyczące opinii na temat potrzeby 

wsparcia duchowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w których 

badani studenci z Ukrainy byli w większym stopniu niż studenci z Polski prze-

konani o potrzebie udzielania wsparcia duchowego tym osobom. Z drugiej strony 

w badaniach Husaka i Bielkiny-Kowalczuk (2014) zidentyfikowano obecność 

wielu środowiskowych barier uczestnictwa osób z niepełnosprawnością – za-

równo w obszarze postaw rodziców dzieci pełnosprawnych, jak i przygotowania 

nauczycieli do organizacji kształcenia integracyjnego, które ograniczają goto-

wość integracyjną uczniów.  

O pozytywnym wyniku badania gotowości integracyjnej młodego pokolenia 

Ukraińców mógł zdecydować fakt, iż badane grupy narodowe różniły się istotnie 

między sobą, biorąc pod uwagę doświadczenia w kontaktach z osobą z niepełno-

sprawnością w szkole lub środowisku lokalnym (χ
2
 = 11,903; p = 0,001). Mło-

dzież z Polski posiadała więcej tego typu doświadczeń (66,47%) niż młodzież 

z Ukrainy (47,93%). W warunkach szkoły ogólnodostępnej kontakty z osobami 

z niepełnosprawnością powinny być odpowiednio przygotowane. Tylko wtedy 

można oczekiwać, że pozwolą one wytworzyć prawdziwy obraz możliwości 

i ograniczeń tych osób oraz odkryć najbardziej efektywne dla nich metody 

i środki zaspokajania potrzeb. Może być jednak również tak, że wizerunek osób 

z niepełnosprawnością, który ukształtował się w wyobrażeniach uczniów z Pol-

ski, jest rezultatem niewłaściwie zorganizowanych form kształcenia integracyj-

nego, co należałoby uznać za czynnik sprzyjający pogłębianiu stereotypów 

i prowadzący do utrwalania jeszcze bardziej negatywnego obrazu tych osób niż 

u uczniów, którzy nie mieli takich doświadczeń. 
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Streszczenie 

Artykuł prezentuje wyniki badania gotowości młodzieży polskiej i ukraińskiej do integracji 

szkolnej z uczniami z niepełnosprawnością. W analizie wyników uwzględniono narodowość bada-

nej młodzieży oraz jej doświadczenia w kontaktach z rówieśnikami z niepełnosprawnością 

w okresie edukacji wczesnoszkolnej. Wyniki badań pokazały, iż doświadczanie kontaktów z ró-

wieśnikami z niepełnosprawnością w okresie wczesnej edukacji może być czynnikiem różnicują-

cym dojrzałość badanych uczniów do uczestnictwa w integracyjnych formach kształcenia. 

Słowa kluczowe: kształcenie integracyjne, gotowość do integracji szkolnej, integracja rówieśnicza 

Abstract 

The article presents the results of the analysis of the readiness of Polish and Ukrainian youth 

for school integration with their peers with disabilities. The analysis of the research results took 

into account the nationality of the surveyed youth and their experience in dealing with peers with 

disabilities during early childhood education. The research results show that experiencing contact 

with peers with disabilities during early education can be a factor differentiating the maturity of 

the surveyed students to participate in inclusive forms of education. 
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Wstęp 
Z faktu przynależności do określonego narodu wynika posiadanie specy-

ficznych doświadczeń dotyczących rzeczywistości. Wprawdzie mówiąc o ko-

rzeniach kultury europejskiej, wskazuje się najczęściej na kulturę antyczną 

i chrześcijaństwo (Chodkowska, 1994), to jednak jak stwierdza Skrzypczak 

(2010, s. 203), „w swoim dotychczasowym przebiegu, integracja europejska 

dokonywała się w głównej mierze w sferze ekonomicznej, przy czym stosunko-

wo niewielką uwagę poświęcano kwestiom kultury”, co zdaniem autorki nie 

doprowadziło do „powstania swego rodzaju wspólnoty kulturowej”, można więc 

przyjąć, iż między narodami europejskimi wystąpią różnice w zakresie identyfi-

kacji i tożsamości kulturowej, a te będą oddziaływały na postawy wobec prze-

mian społecznych. 

Jedną z istotnych zmian, które pojawiły się w funkcjonowaniu instytucji 

edukacji większości krajów, jest rozwój integracyjnych form kształcenia. Wzrost 

zainteresowania tą formą nauczania należy wiązać z rozwojem społecznego 

modelu niepełnosprawności, który w dążeniu do osiągnięcia maksymalnego 

zintegrowania osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem eksponuje ko-

nieczność wprowadzenia szeregu zmian w ich otoczeniu.  

Jak zauważa Mądrzycki (Walęcka-Matyja, 2013, s. 33–34), „rozpatrując 

wpływ czynników związanych z kulturą na relacje z osobami niepełnosprawny-

mi, zakłada się, iż każdy człowiek przynależy do określonego narodu, klasy lub 

warstwy społecznej. Każda z tych społeczności posiada swoją kulturę, w której 

skład wchodzą pewnego rodzaju twierdzenia dotyczące rzeczywistości – nau-

kowo sprawdzone lub wierzenia i mity – oraz ideologie, normy społeczne, style 

zachowania, wzory osobowe itp.”. Wszystkie te elementy kultury wpływają na 

postawy.  

W związku z tym, iż pojęcia niepełnosprawności i integracji są konstruowa-

ne społecznie, należy je postrzegać jako zależne od konkretnych kontekstów 

kulturowych. Należy więc również uwzględniać to, iż różnice kulturowe w ro-

zumieniu niepełnosprawności mogą prowadzić do zróżnicowania zarówno kon-

cepcji, jak i praktyk włączania osób z niepełnosprawnością do uczestnictwa 

w życiu społecznym (por. Elshabrawy, Hassanein, 2015). 

Założenia badań 

Przedmiotem badań prezentowanych w tym opracowaniu jest gotowość do 

integracji szkolnej, czyli nabyty stan dojrzałości ucznia do funkcjonowania 

w integracyjnych formach kształcenia (Kazanowski, 2018b, s. 232). 

Celem badań było ujawnienie różnic w gotowości do integracji szkolnej 

młodzieży polskiej i ukraińskiej związanych z wcześniejszymi kontaktami 

z uczniami z niepełnosprawnością w szkole podstawowej. Problem badań sfor-

mułowano w postaci pytania: Jakie różnice w zakresie gotowości do integracji 
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szkolnej występują w związku z wcześniejszymi kontaktami z rówieśnikami 

z niepełnosprawnością w szkole podstawowej u młodzieży polskiej i ukraiń-

skiej? W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz technikę 

ankiety. W konstrukcji kwestionariusza ankiety wykorzystano Skalę Gotowości 

do Integracji Szkolnej z Rówieśnikami z Niepełnosprawnością (Kazanowski, 

2018a, 2018b). Grupa badana obejmowała 339 osób i składała się ze 170 

uczniów z Polski (108 kobiet i 62 mężczyzn) i 169 uczniów z Ukrainy (91 ko-

biet i 78 mężczyzn). W badaniach uczestniczyła młodzież w wieku 15–17 lat. 

Średnia wieku młodzieży polskiej i ukraińskiej była zbliżona i wynosiła odpo-

wiednio 15,76 roku (w przypadku młodzieży polskiej) i 15,69 roku (w grupie 

młodzieży ukraińskiej). 

Wyniki badań 

W analizie wyników uwzględniono narodowość badanej młodzieży oraz jej 

doświadczenia w kontaktach z rówieśnikami z niepełnosprawnością w okresie 

edukacji wczesnoszkolnej. 

 
Tabela 1. Gotowość do integracji szkolnej młodzieży, która miała kontakty  

z niepełnosprawnymi rówieśnikami w szkole podstawowej 

Czynnik 
Młodzież polska Młodzież ukraińska 

Z p 
Mp SDp Mu SDu 

I 4,33 0,41 4,35 0,51 –0,567 0,571 

II 3,31 0,63 3,35 0,48 0,488 0,626 

III 3,90 0,61 3,88 0,69 0,219 0,827 

IV 3,65 0,65 3,81 0,73 –1,168 0,243 

Oznaczenia w tabeli: I – gotowość do funkcjonowania we wspólnej przestrzeni środowiska 

szkolnego z uczniem z niepełnosprawnością; II – gotowość do tolerancji dla odmienności ucznia 

z niepełnosprawnością; III – gotowość do udzielania wsparcia uczniowi z niepełnosprawnością; 

IV – gotowość do uznania użyteczności zadaniowej ucznia z niepełnosprawnością. 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Analizując gotowość do integracji szkolnej z niepełnosprawnymi rówieśni-

kami badanej młodzieży, która miała kontakty z takimi uczniami we wczesnym 

okresie uczęszczania do szkoły, stwierdzić można, iż obie badane grupy nie 

różnią się istotnie statystycznie między sobą. Zarówno młodzież polska, jak 

i ukraińska deklaruje podobne natężenie gotowości do funkcjonowania we 

wspólnej przestrzeni edukacyjnej z uczniami z niepełnosprawnością (czynnik I), 

gotowości do tolerowania ich odmienności (czynnik II), udzielania im wsparcia 

(czynnik III) oraz uznania ich użyteczności zadaniowej (czynnik IV). Obie gru-

py „narodowe” składające się z młodzieży, która doświadczyła „spotkania” 

z niepełnosprawnym uczniem w analizowanym okresie, reprezentują zbliżoną 

intensywność gotowości do włączenia się w działania wspierające integrację 

edukacyjną i uznania jej za naturalną i wartościową formę kształcenia. 
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Najsilniej w obu grupach deklarowana jest gotowość do funkcjonowania we 

wspólnej przestrzeni edukacyjnej z uczniami z niepełnosprawnością (Mu = 4,35; 

Mp = 4,33), natomiast najsłabiej – gotowości do tolerowania ich odmienności 

(Mu = 3,35; Mp = 3,31). 

 
Tabela 2. Gotowość do integracji szkolnej młodzieży, która nie miała kontaktów  

z niepełnosprawnymi rówieśnikami w szkole podstawowej 

Czynnik 
Młodzież polska Młodzież ukraińska 

t p 
Mp SDp Mu SDu 

I 4,03 0,65 4,41 0,39 –5,641 0,000 

II 2,91 0,49 3,41 0,56 –7,102 0,000 

III 3,60 0,60 3,80 0,62 –2,451 0,015 

IV 3,26 0,62 3,74 0,60 –5,997 0,000 

Źródło: opracowanie własne.  

 
Uczniowie z Ukrainy, którzy nie mieli kontaktów z niepełnosprawnymi ró-

wieśnikami w szkole podstawowej, deklarują wyższą gotowość do integracji 

szkolnej z takimi osobami niż uczniowie z Polski. Różnice między badaną mło-

dzieżą są istotne statystycznie w odniesieniu do wszystkich czynników. Mło-

dzież ukraińska i młodzież polska nie różniły się natomiast, biorąc pod uwagę 

uporządkowanie czynników ze względu na intensywność deklarowanej gotowo-

ści. Najsilniej w obu grupach deklarowana jest gotowość do funkcjonowania we 

wspólnej przestrzeni edukacyjnej z uczniami z niepełnosprawnością (Mu = 4,41; 

Mp = 4,03), natomiast najsłabiej – gotowość do tolerowania ich odmienności 

(Mu = 3,41; Mp = 2,91). 

 
Tabela 3. Gotowość do integracji szkolnej młodzieży polskiej a kontakty  

z niepełnosprawnymi rówieśnikami w szkole podstawowej 

Czynnik 

Młodzież polska, która nie 

miała kontaktów z niepeł-

nosprawnymi rówieśnika-

mi w szkole podstawowej 

Młodzież polska, która 

miała kontakty z niepełno-

sprawnymi rówieśnikami 

w szkole podstawowej 

t p 

M SD M SD 

I 4,03 0,65 4,33 0,41 –3,392 0,001 

II 2,91 0,49 3,31 0,63 –4,682 0,000 

III 3,60 0,60 3,90 0,61 –3,173 0,002 

IV 3,26 0,62 3,65 0,65 –3,981 0,000 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Młodzież polska, która miała kontakty z niepełnosprawnymi rówieśnikami 

w szkole podstawowej, deklaruje wyższą gotowość do integracji w szkole 

z takimi uczniami w porównaniu z młodzieżą, która nie miała takich kontaktów. 

Różnice osiągnęły poziom istotny statystycznie we wszystkich badanych wy-

miarach. 
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Tabela 4. Gotowość do integracji szkolnej młodzieży ukraińskiej a kontakty  

z niepełnosprawnymi rówieśnikami w szkole podstawowej 

Czynnik 

Młodzież ukraińska, która 

nie miała kontaktów z nie-

pełnosprawnymi rówieśni-

kami w szkole podstawowej 

Młodzież ukraińska, która 

miała kontakty z niepełno-

sprawnymi rówieśnikami 

w szkole podstawowej 

Z p 

M SD M SD 

I 4,41 0,39 4,35 0,51 0,368 0,713 

II 3,41 0,56 3,35 0,48 0,505 0,614 

III 3,80 0,62 3,88 0,69 –0,528 0,597 

IV 3,74 0,60 3,81 0,73 –0,792 0,429 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Natomiast młodzież ukraińska, która miała kontakty z niepełnosprawnymi 

rówieśnikami w szkole podstawowej, nie różniła się istotnie ze względu na de-

klarowaną gotowość do integracji szkolnej od młodzieży, która nie miała takich 

kontaktów. Wyższy poziom w zakresie gotowości do funkcjonowania we 

wspólnej przestrzeni środowiska szkolnego z uczniem z niepełnosprawnością 

i gotowości do tolerancji dla odmienności ucznia z niepełnosprawnością dekla-

ruje młodzież ukraińska, która nie miała kontaktów z niepełnosprawnymi rówie-

śnikami w szkole podstawowej, podczas gdy młodzież, która miała takie kontak-

ty, uzyskała wyższy wynik w dwóch pozostałych obszarach, tzn. gotowości do 

udzielania wsparcia uczniowi z niepełnosprawnością i gotowości do uznania 

jego użyteczności zadaniowej. 

Podsumowanie 

Doświadczanie kontaktu z niepełnosprawnymi rówieśnikami w roli uczniów 

może stanowić znaczący czynnik pozytywnej zmiany w obszarze gotowości do 

integracji szkolnej z takimi osobami. Analiza porównawcza gotowości integra-

cyjnej badanych, którzy uczęszczali i nie uczęszczali z niepełnosprawnymi ró-

wieśnikami do tej samej szkoły podstawowej, ujawniła, iż jest to zmienna istot-

nie różnicująca gotowość integracyjną badanej młodzieży z Polski. W grupie 

młodzieży z Ukrainy czynnik ten nie różnicował wyników badania. W wynikach 

uzyskanych przez badaną młodzież z Ukrainy zwraca natomiast uwagę wysokie 

natężenie gotowości integracyjnej uczniów, którzy nie mieli kontaktów z niepeł-

nosprawnymi rówieśnikami w szkole podstawowej.  

Ze względu na ujawnione w badaniach różnice między grupami narodowy-

mi uzasadnione wydaje się uwzględnianie narodowości badanych jako istotnej 

zmiennej demograficznej. Natomiast rozpoznane podobieństwa zachęcają do 

poszukiwania uwarunkowań gotowości integracyjnej, które mogą okazać się 

uniwersalne dla obu systemów edukacyjnych. 
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Streszczenie 

Przeobrażenia polityczno-społeczne w Polsce po 1989 r. wpływają na wszystkie obszary ży-

cia, nie omijając systemu edukacji. Praca grupy zawodowej zatrudnionej w tym sektorze nabiera 

szczególnego znaczenia w kontekście zmian dokonujących się nie tylko w gospodarce i technolo-

gii, ale i w świecie wartości. Przed nauczycielami stają nowe wyzwania definiowane przez współ-

czesną pedeutologię. 

Zmiany systemowe wymuszają przeobrażenia w szkolnictwie wyższym koncentrujące się 

m.in. na kadrze akademickiej. Od nauczycieli szkół wyższych oczekuje się, iż staną się inicjatora-

mi i architektami przekształceń rzeczywistości edukacyjnej. Powinni oni odznaczać się autoryte-

tem opartym na profesjonalizmie i kompetentności, wykazywać humanistycznie zorientowaną 

osobowość wyrażającą się opanowaniem umiejętności okazywania szacunku studentom, a także 

innym partnerom działań edukacyjnych, zdolnością wzbudzania zainteresowania i zjednywania 

sobie młodych ludzi, twórczą i aktywną postawą oraz odpowiedzialnością. W literaturze pedeuto-

logicznej podkreśla się również rolę nauczyciela szkoły wyższej w kształtowaniu współczesnego 

systemu wiedzy i wartości, a także w rozwijaniu osobowości studentów. Szczególnie akcentowane 

są w tym zakresie ich zdolności społeczne i komunikacyjne.  

W niniejszym opracowaniu celem badań jest ustalenie, jakie cechy dotyczące osobowości, 

profesjonalizmu i postaw nauczyciela akademickiego decydują o jego wizerunku w świadomo-

ści studentów kierunku pedagogika, specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. 

W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem kwestionariusza 

ankiety. 

Słowa kluczowe: nauczyciel akademicki, student, pedeutologia 
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Abstract 

The social and political transformations in Poland after the year 1989 have influenced all spheres of 

life, including educational system. The job of the social group working in this sector is particularly 

important in the light of changes taking place not only in economy and technology, but also in the world 

of values. Teachers are facing new challenges, which are defined by contemporary pedeutology. 

Systemic change requires transformations in higher education, which focus, among others, on 

academic staff. The university teachers are expected to become initiators and architects of transfor-

mations in educational reality. They should be characterized by authority based on professionalism 

and competence, have humanistic oriented personality, which manifests in the ability to respect 

students as well as other educational partners. They should be able to create interest among young 

people and be able to win them over. They should also be characterized by creative and active atti-

tude and responsibility. Pedeutology literature emphasizes also the role of a university teacher in 

development of contemporary system of knowledge and values, as well as in development of perso-

nality of students. Their social and communication skills are particularly emphasized in this scope. 

As far as this publication is concerned, the aim of the study is to determine which features re-

garding personality, professionalism and attitude of the university teachers are decisive for their 

image perceived by the students at the faculty of Pedagogy, specialization „Integrated Pre-school 

and Early School Education”. The research uses the method of diagnostic survey with the use of 

survey questionnaire. 

Keywords: university teacher, student, pedeutology 

 

Wstęp 
Jedną z dyrektyw przyświecających organizatorom współczesnego szkolnic-

twa na wszystkich szczeblach kształcenia, w tym w szkole wyższej, jest tworzenie 

odpowiedniej atmosfery placówki edukacyjnej. Denek (2016, s. 68–69) dostrzega, 

iż staje się ona w coraz większym stopniu instytucją odrzucającą formalizm, dzia-

łania pozorowane, indoktrynację, dyrygowanie, narzucanie i manipulację na rzecz 

tworzenia klimatu przyjaźni i zrozumienia, serdeczności oraz wzajemnego zaufa-

nia między wszystkimi uczestnikami procesu kształcenia. Klimat szkoły pełen 

życzliwości, autentycznego dialogu i otwartości wydaje się czynnikiem niezbęd-

nym do umiejętnego kształtowania wszechstronnej osobowości młodego pokole-

nia. W tym kontekście w odniesieniu do szkolnictwa wyższego szczególnego zna-

czenia nabiera osoba nauczyciela akademickiego – jednego z głównych twórców 

formacji intelektualnej i etycznej młodych pokoleń. Zgodnie z oczekiwaniami 

społecznymi i wyzwaniami zawodowymi nauczyciel szkoły wyższej powinien 

łączyć profesjonalizm z kompetencją, twórczą i aktywną postawą oraz odpowie-

dzialnością za jakość wykonywanej pracy dydaktyczno-wychowawczej i nauko-

wej. Przyjrzyjmy się bliżej komponentom postulowanego obrazu nauczyciela 

akademickiego prezentowanemu w literaturze pedeutologicznej. 

Profesjonalizm i osobowość nauczyciela akademickiego 

Profesjonalizm zawodowy jest we współczesnym świecie jednym z wy-

znaczników funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. Od jakości działań 

zawodowych wykonywanych przez człowieka zależą jego losy jednostkowe, 
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jego rodziny, społeczeństwa, a także państwa. Najczęściej profesjonalizm wiąże 

się z wiedzą i umiejętnościami odnoszącymi się ściśle do wąsko rozumianej 

specjalności i ogranicza do sfery życia zawodowego.  

W przypadku nauczyciela, w tym nauczyciela szkoły wyższej, odnosi się do 

realizacji funkcji dydaktyczno-wychowawczych. Jak pisze Nowosad (2007, 

s. 59–64), przygotowanie profesjonalnego współczesnego nauczyciela akade-

mickiego obejmuje wyposażenie go w umiejętności tworzenia koncepcji nauko-

wych i wdrażania szeroko rozumianych reform oświatowych, a także modyfi-

kowania istniejących elementów systemu oświatowego na różnych szczeblach 

działalności edukacyjnej w celu poprawy ich jakości. Aby sprostać wyzwaniom 

i oczekiwaniom społecznym, nauczyciel to „kreator o wszechstronnym działa-

niu, inspirujący do działania i poszukiwań, uczący otwartości na drugiego czło-

wieka, animator życia wychowawczego i edukacyjnego”. To osoba, jak pisze 

z kolei Szempruch (2008, s. 14–17), o ukształtowanych kompetencjach meryto-

rycznych, odznaczająca się dobrą znajomością nowoczesnych technologii prze-

kazu wiedzy. Pedeutolodzy zgodnie podkreślają znaczenie wzorca osobowego 

nauczyciela w kształtowaniu osobowości, tworzeniu systemu wiedzy i wartości 

studentów. Profesjonalizm oznacza więc nie tylko posiadanie wiedzy i umiejęt-

ności jej przekazania, ale również kwalifikacje etyczne. Niestety, praktyka 

pedagogiczna i rzeczywistość akademicka często weryfikują negatywnie te po-

stulaty. Autorytaryzm, nepotyzm, plagiatowanie, nieobiektywna ewaluacja stu-

dentów to tylko kilka pozycji z długiej listy niedomogów w zakresie etyki 

współczesnego nauczyciela akademickiego. 

Zdaniem Ratajka (2007, s. 18) profesjonalizm nauczyciela akademickiego 

jest kategorią czułą na zmiany polityczne, społeczne i kulturowe. Autor zachęca 

do poszukiwania nowych perspektyw w rozwoju profesjonalizmu nauczyciela 

w obliczu radykalnej zmiany miejsca edukacji akademickiej w społeczeństwie, 

potrzeb poprawy etosu środowiska akademickiego i poprawy jakości kształcenia 

w uczelniach wyższych.  

Obok profesjonalizmu ważne miejsce w budowaniu dobrego wizerunku na-

uczyciela szkoły wyższej zajmuje jego osobowość. Jak zauważa Kwiatkowska 

(2008, s. 167), bycie profesjonalnym nauczycielem oznacza nie tylko fachowość 

na wzór zawodów technicznych, sprawnościowych, realizowanych przez aplika-

cję reguł technicznych czy technologicznych, ale spełnianie wysokich standar-

dów poznawczych, działaniowych i etycznych. Zadania te kierują uwagę na 

osobowość nauczyciela. 

Osobowość nauczyciela jest czynnikiem warunkującym jego pracę zawo-

dową. W odróżnieniu od kwalifikacji i kompetencji, o których za chwilę, nie jest 

możliwe jej pełne ukształtowanie w toku studiów. Jak pisze Kotusiewicz (za: 

Paszenda, 2015, s. 13–14): „Kompetencje merytoryczne oraz sprawność nauczy-

cielskiego działania stanowią podstawowe elementy zawodowego wyposażenia, 
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nie czynią jednak nauczyciela. To, co konstytuuje nauczyciela, nie mieści się 

w obszarze racjonalności empirycznej. Można przyjąć, iż «techniczność» bez 

«osobowego podłoża» staje się w istocie antywartością w wychowaniu”. Oso-

bowość zatem okazuje się czynnikiem kluczowym dla skuteczności poczynań 

zawodowych nauczyciela. 

Kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczyciela  

Pedeutolodzy proponują różne definicje oraz klasyfikacje kompetencji 

i kwalifikacji nauczycielskich. Pisząc o kompetencjach i kwalifikacjach nauczy-

ciela, często utożsamiają oba pojęcia, traktują je zamiennie. Czy zatem owe 

terminy są synonimami? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przybliżmy znaczenie 

obu terminów. 

Zdaniem Szloska (2001, s. 36) słowo kwalifikacja ściśle wiąże się z czynno-

ścią kwalifikowania, czyli określania jakości. W odniesieniu zatem do kwalifi-

kacji zawodowych chodzić będzie o opanowanie czynności zawodowych, umie-

jętności, które wymagane są do rozwiązywania określonych zadań. Natomiast 

kompetencje zawodowe ujmowane są w literaturze przedmiotu jako indywidual-

ne zdolności, umiejętności, system wiedzy, doświadczenie, postawy i aktywność 

zawodowa oraz cechy osobowe jednostki. Poziom kompetencji wpływa w du-

żym stopniu na efektywność, skuteczność działań wyrażającą się w realizacji 

określonych standardów zawodowych. Czerepaniak-Walczak (1997, s. 87) defi-

niuje kompetencje zawodowe jako szczególną właściwość – demonstrowaną na 

poziomie wyznaczonym przez społeczne standardy umiejętność adekwatnego 

zachowania się oraz przyjmowania na siebie odpowiedzialności za działania 

własne. Kompetencje oznaczają też zdolność do dokonywania samooceny oraz 

refleksji nad podejmowanymi działaniami i ich skutecznością. 

Przywoływana uprzednio Szempruch podkreśla zmienność zakresu znacze-

niowego kompetencji nauczycielskich pod wpływem dynamicznie zachodzących 

zmian oświatowych. W ich konsekwencji kompetencje zawodowe pracowników 

oświatowych – w tym także nauczycieli akademickich – muszą mieć charakter 

dynamiczny i wyrażać się otwartością na potrzeby podmiotów działań edukacyj-

nych, postawą kreatywną i nowatorską, umiejętnością nawiązywania i prowa-

dzenia dialogu w sytuacjach konfliktowych, a także opanowaniem umiejętności, 

które można nazwać mediacyjnymi. W repertuarze kompetencji nauczycielskich 

znalazły się sztuka kompromisu i porozumienia (Szempruch, 2006, s. 11). Do-

piero ukształtowanie kompetencji zawodowych nauczyciela daje poczucie bycia 

ekspertem, specjalistą i mistrzem w realizacji przyjętych zadań zawodowych 

oraz umożliwia świadome ponoszenie odpowiedzialności zawodowej.  

W strukturze kompetencji zawodowych nauczyciela można wyróżnić dwa 

poziomy. Pierwszy z nich to kompetencje startowe. Stanowią one podstawę 

kompetencji, a wyrażają się ogólną wiedzą humanistyczną, wysoką kulturą oso-
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bistą i sprawnością intelektualną. W dużej mierze są one cechami wrodzonymi, 

obejmują jednak także efekty kształcenia na wcześniejszych szczeblach edukacji 

dających wiedzę ogólną oraz kulturę osobistą. Kompetencje startowe stanowią 

podbudowę dla kolejnego poziomu kompetencji, a mianowicie kompetencji 

kluczowych. Ich wyznacznikiem w przypadku zawodu nauczycielskiego są: 

zdolność do realizacji kompleksowych funkcji i zadań edukacyjnych, samo-

dzielność i kreatywność w doborze metod nauczania, tworzenie programów 

autorskich, projektowanie innowacyjnych działań pedagogicznych, dokonywani 

ich oceny. Kompetencje kluczowe stanowią podstawę skutecznych działań pe-

dagogicznych. Zalicza się do nich kompetencje współdziałania, merytoryczne, 

psychologiczno-pedagogiczne, pragmatyczne, informatyczno-medialne, krea-

tywne, językowe, społeczne. Przyjrzyjmy się bliżej wymienionym kategoriom 

kompetencji. 

Kompetencje w zakresie współdziałania wyrażają się w umiejętności orga-

nizowania współpracy z różnymi podmiotami procesu edukacyjnego w celu 

realizacji wspólnych zadań. Od nauczyciela akademickiego oczekuje się dużej 

sprawności w nawiązywaniu relacji partnerskich ze studentami oraz inicjowaniu 

współpracy z szeroko rozumianym środowiskiem (Kukla, 2008, s. 154–155). 

Z kolei kompetencje merytoryczne tworzy wysoka jakość wiedzy przedmioto-

wej i dobra znajomość dyscyplin pokrewnych. Kompetencje psychologiczno- 

-pedagogiczne obejmują zintegrowaną wiedzę z zakresu psychologii i pedagogi-

ki, a także umiejętności i zdolności psychologiczno-pedagogiczne niezbędne do 

realizacji zadań pedagogicznych. W przypadku nauczyciela akademickiego wy-

magają one stałej aktualizacji wiedzy oraz umiejętności w procesie doskonalenia 

i samokształcenia zawodowego zarówno w zakresie specjalizacji przedmioto-

wej, jak i w obszarze psychologii oraz pedagogiki. Współczesna szkoła wyższa 

wymaga również przygotowania w zakresie kompetencji pragmatycznych. 

Obejmują one umiejętności rozwiązywania problemów związanych z funkcjo-

nowaniem placówki oświatowej, takich jak dobór programów kształcenia, form, 

metod i środków pracy dydaktyczno-wychowawczej, projektowanie, realizacja 

i ewaluacja działalności edukacyjnej. Istotnym składnikiem kompetencji klu-

czowych nauczyciela akademickiego są kompetencje komunikacyjne. Polegają 

one na utrzymywaniu relacji interpersonalnych dzięki opanowaniu umiejętności 

sprawnej komunikacji i przekazu informacji. Są one niezbędne szczególnie 

w zawodzie nauczycielskim, który wymaga efektywnego nawiązywania i pod-

trzymywania interakcji z innymi osobami w procesie kształcenia. Wskaźnikami 

kompetencji komunikacyjnych są m.in. kultura mowy, poprawność, czystość, 

czytelność i estetyka wypowiedzi. 

Listę kompetencji kluczowych współczesnego nauczyciela uzupełniają 

kompetencje kreatywne. Obejmują one umiejętności posługiwania się nowo-

czesnymi metodami i technikami kształcenia eksponującymi aktywizujące 
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i oparte na twórczej aktywności sposoby działania. Kompetencje kreatywne są 

szczególnie istotne dla współczesnej szkoły wyższej, w której winni pracować 

twórczy i odpowiedzialni nauczyciele umiejący tworzyć zarówno zróżnicowane 

strategie procesu dydaktycznego, jak i koncepcje własnego rozwoju oraz pro-

gramy wspierające rozwój indywidualny studentów. Kreatywność w pracy aka-

demickiej przejawia się m.in. w umiejętności przygotowywania autorskich progra-

mów nauczania. Pedagog z prawidłowo rozwiniętymi kompetencjami kreatywnymi 

tworzy nowe formy i metody pracy dydaktycznej i naukowej oraz popularyzuje je 

w środowisku pedagogicznym. Kompetencje kreatywne wymagają pewnych pre-

dyspozycji osobowościowych i zdolności intelektualnych: otwartości, elastycz-

ności i niezależności (Szempruch, 2006, s. 81–91).  

Kompetencje zawodowe nowoczesnego nauczyciela szkoły wyższej obej-

mują również umiejętności informatyczno-medialne. Od ich opanowania zależy 

efektywne wykorzystanie najnowszych technologii informacyjnych. Dzięki nim 

nauczyciel może uczestniczyć i prowadzić kształcenie na odległość (e-learning) 

oraz brać udział w wymianie wiedzy naukowej i doświadczeń w skali krajowej 

i międzynarodowej poprzez nawiązywanie kontaktów ze środowiskami nauko-

wymi i szkolnymi w różnych krajach świata. 

Podstawę funkcjonowania zawodowego nauczycieli akademickich stanowią 

także kompetencje etyczno-moralne. Z założenia nauczyciel ma być wzorem, 

osobą ucieleśniającą powszechnie przyjęty system wartości społecznych, wyko-

nującą szczególny rodzaj zadań zawodowych wiążących się z oddziaływaniem 

i kształtowaniem osobowości innych ludzi.  

Można zatem stwierdzić, iż kompetencje nauczyciela akademickiego obej-

mują bogaty katalog umiejętności i sprawności. Nie wszystkie z nich można 

nabyć w drodze kształcenia i samokształcenia, wiele z nich zależy bowiem od 

uzdolnień i cech osobowościowych.  

Wizerunek nauczyciela akademickiego w świetle opinii studentów 

W celu uzyskania odpowiedzi na pytania, jak jest postrzegany współczesny 

nauczyciel akademicki przez studentów, jakie cechy, zachowania, kwalifikacje 

i kompetencje zawodowe uznawane są przez nich za ważne, posłużono się 

metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety. Próbę 

badawczą stanowili studenci kształcący się w trybie stacjonarnym i niestacjo-

narnym na kierunku pedagogika, specjalności edukacja przedszkolna i wcze-

snoszkolna na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza 

w Częstochowie. Materiał zebrano dzięki kwestionariuszowi ankiety. Badaniami 

objęto 89 studentów pochodzących z różnych grup społecznych. Większość 

badanych mieszkała w środowisku miejskim (66,08%).  

Jeśli chodzi o dane demograficzne, płeć respondentów okazała się cechą sil-

nie różnicującą badanych (95,52% to kobiety, a 4,48% to mężczyźni), co wynika 

ze specyfiki kierunku studiów. Jeśli chodzi o wiek, respondenci mieli od 22 do 
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35 lat. Wykształcenie okazało się cechą zbliżającą badaną populację: odnotowa-

no 44,80% osób z wykształceniem wyższym licencjackim i 55,20% osób z wy-

kształceniem średnim.  

Następnie ankietowanych zapytano o czynniki mające ich zdaniem wpływ 

na wizerunek współczesnego nauczyciela. Zebrane dane zostały zaprezentowane 

w tabelach. 

 
Tabela 1. Czynniki wpływające na wizerunek współczesnego nauczyciela akademickiego 

w opinii studentów 

Lp. Czynniki wpływające na wizerunek Istotne [%] Mało istotne [%] 

1. Kwalifikacje formalne 89,6 10,4 

2. Postawa etyczna 98,6 1,4 

3. Profesjonalizm, wiedza, kompetencje zawodowe 95,2 4,8 

4. Prezencja, wygląd zewnętrzny, takt, zachowanie 67,2 32,8 

5. Osobowość, cechy charakteru 58,2 41,8 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 1, studenci uznali trzy cechy 

za bardzo istotne dla postrzegania nauczycieli akademickich. Pierwszą z nich 

jest postawa etyczna – istotna dla 98,6% respondentów, drugą – profesjonalizm, 

wiedza i kompetencje zawodowe (95,2%), trzecią zaś kwalifikacje formalne 

(89,6%). Zdecydowanie mniej ważne od wymienionych okazały się takie cechy, 

jak: prezencja, wygląd zewnętrzny, takt, zachowanie (istotne dla 67,2% studen-

tów) oraz osobowość, cechy charakteru (58,2%). Niemniej obie kategorie uzy-

skały powyżej 50,0% odpowiedzi „istotne”, pozostają zatem w świadomości 

badanych ważnymi składnikami wizerunku nauczyciela.  

W badaniu zapytano również studentów o najistotniejsze czynniki wpływa-

jące na postrzeganie nauczycieli akademickich. Uzyskane wyniki zaprezentowa-

no w tabeli 2.  

 
Tabela 2. Najistotniejsze czynniki kształtujące wizerunek zawodu nauczyciela  

akademickiego w opinii badanych studentów 

Lp. Czynniki kształtujące wizerunek Istotne [%] Mało istotne [%] 

1. Gruntowne wykształcenie 89,6 10,4 

2. 
Wiedza ogólna z dyscypliny podstawowej i z dyscyplin 

pokrewnych 
95,2 4,8 

3. Osobowość 53,8 46,2 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Najwyżej respondenci cenią u nauczyciela akademickiego rzetelną wiedzę 

ogólną z dyscypliny podstawowej i z dyscyplin pokrewnych (95,2%). Znaczące 

jest dla nich także gruntowne wykształcenie (89,6%), a mniej ważna osobowość, 

przy czym i tak odpowiedź tę jako istotną zaznaczyło 53,8% badanych.  
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Z przeprowadzonych badań wynika, iż dla większości studentów czynnika-

mi wpływającymi w największym stopniu na autorytet nauczyciela akademic-

kiego są kwalifikacje intelektualne oraz zawodowe. Studenci oczekują zatem od 

nauczyciela przede wszystkim wiedzy oraz profesjonalizmu. Cechy osobowo-

ściowe nauczyciela również były czynnikiem znaczącym, uzyskały jednak 

znacznie mniej wskazań od wymienionych wcześniej. 

Podsumowanie 

W opinii studentów pedagogiki, przedstawicieli specjalności edukacja 

przedszkolna i wczesnoszkolna, nauczyciel akademicki powinien się cechować 

przede wszystkim profesjonalizmem. Powinien być dobrze wykwalifikowanym 

specjalistą w reprezentowanej przez siebie dyscyplinie naukowej. Odpowiednie 

kwalifikacje formalne, ukształtowane różnorodne kompetencje oraz umiejętności, 

a także nienaganna postawa etyczno-moralna to główne czynniki determinujące 

postawę profesjonalną współczesnego nauczyciela szkoły wyższej. Uzyskane 

wyniki badań korespondują z oczekiwaniami rynku pracy, na którym najwyżej 

ceni się fachowość będącą wyznacznikiem skutecznego działania.  

Badani mniejszą uwagę zwracają natomiast na czynniki osobowościowe. 

Takie spostrzeżenie prowadzi do wniosku, iż studenci kierunku pedagogika, 

przyszli pedagodzy, są skoncentrowani na nabywaniu wiedzy i umiejętności 

praktycznych potrzebnych w realizacji zadań dydaktycznych. Może to sugero-

wać w przyszłości „techniczne” podejście do zawodu skoncentrowane na wyniku 

i zadaniu, nie zaś uczniu. Wyniki badań nakazują zatem upomnieć się o humani-

styczny wymiar działalności nauczyciela akademickiego i znaczenie ogólnej 

formacji intelektualnej człowieka w odpowiedzi na technicyzację życia i pogor-

szenie relacji międzyludzkich we współczesnym społeczeństwie. 
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Streszczenie 

Jednym z elementów pracy nad jakością dydaktyki akademickiej jest doskonalenie sposobu 

oceniania pracy studenta. Pomocne w tym zakresie mogą się okazać założenia oceniania kształtu-

jącego. Polega ono na pozyskiwaniu w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak 

przebiega proces uczenia się, tak aby wykładowca mógł modyfikować dalsze nauczanie, a student 

otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. Istotną rolę w tym obszarze odgrywają 

samoocena i ocena koleżeńska. Warunkiem niezbędnym są precyzyjnie określone kryteria oceny 

pracy studenta. 

Słowa kluczowe: kształcenie akademickie, ocenianie kształtujące 

Abstract 

One of the elements of work on the quality of academic teaching is to improve the way in 

which student work is assessed. The assumptions of formative assessment may be helpful in this 

respect. Formative assessment is based on obtaining information during the teaching process, 

which will allow to recognize the learning process so that the lecturer can modify further teaching 

and the student receives feedback to help him/her learn. Peer evaluation and self-evaluation play 

an important role in this area. Precisely defined evaluation criteria are a prerequisite for this. 

Keywords: academic education, formative assessment 

Wstęp 
Motywacją do podjęcia tematu miejsca oceniania kształtującego w kształce-

niu akademickim był sondaż przeprowadzony w 2018 r. wśród studentów Katedry 

Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersy-
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tetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Analiza zebranego w tym 

badaniu materiału miała na celu wskazanie kierunku, w jakim powinno zmierzać 

doskonalenie dydaktyki akademickiej. Jednym z tematów podjętych w tym son-

dażu był sposób oceniania pracy studentów. Z wypowiedzi respondentów wyni-

ka, że podanie przez wykładowcę jedynie oceny końcowej jest niewystarczające. 

Potrzebna jest bardziej szczegółowa informacja zwrotna na temat wykonanej 

pracy i jej efektów. Studenci oczekują konstruktywnych uwag, konkretnej, ja-

snej i rzeczowej oceny swojej pracy. Potrzebują rzetelnej informacji na temat 

tego, co zrobili dobrze, a co wymaga jeszcze poprawy. Kluczową kwestią jest 

precyzyjne określenie przez wykładowcę wymagań oraz kryteriów, według któ-

rych praca studentów będzie oceniana (Bojanowicz, 2018, s. 411–415). 

Jak oceniamy pracę studentów? Każdy z nas, wykładowców, wypracował 

swoje własne zasady, kryteria oceniania. Zapisujemy je w sylabusie przedmio-

towym w sposób ogólny, natomiast szczegółowe wymagania i kryteria oceny 

podajemy studentom na początku zajęć w semestrze. Na początku swojej pracy 

zawodowej zazwyczaj działamy intuicyjnie, eksperymentujemy. Z upływem 

czasu w wyniku zdobytego doświadczenia modyfikujemy zazwyczaj swoje sta-

nowisko w tym obszarze.Wieloletnie doświadczanie pozwala nam na wypraco-

wanie względnie stałych reguł, co do których mamy przeświadczenie, że są wła-

ściwe, kompletne i profesjonalne. Uważamy, że sprawdzają się w praktyce 

i przynoszą oczekiwane efekty. Czy jednak nadal nad nimi pracujemy, modyfi-

kujemy je, czy popadamy w rutynę? Czasem zdarza się, że wystawiona przez 

nas ocena budzi wątpliwości studenta. Czy w takich sytuacjach analizujemy 

jeszcze raz ocenę, czy bez głębszej refleksji trzymamy się pewnie swojego sta-

nowiska? A jeśli studenci popełniają te same błędy w kolejnych pracach, to czy 

analizujemy je z uwagi na stosowne przez nas metody pracy? W jakim zakresie 

efekt pracy studenta jest uzależniony od naszego warsztatu pracy? W jakim 

stopniu to my ponosimy odpowiedzialność za zaangażowanie studenta w pracę 

i efekty jego aktywności? 

Axer (2005, s.7) uważa, że ocenianie to jedna z najbardziej przykrych czyn-

ności, jaką musi wykonywać nauczyciel. Jest szczególnie trudna, jeśli nie można 

określić precyzyjnie kryteriów, jeśli ocena w jakimś zakresie zależy od subiek-

tywnej oceny nauczyciela. Gdy zadamy sobie pytania: Czy powinniśmy oceniać 

poziom opanowania przez studenta wszystkiego, czego uczymy/przekazujemy? 

Co (ewentualnie) nie powinno być oceniane? Czego nie można oceniać? Kto 

powinien oceniać?Jak powinien oceniać?Jakimi sposobami powinien oceniać? – 

to okazuje się, że ocenianie to bardzo trudne zadanie wymagające ciągłej reflek-

sji i przemyśleń, chociaż na pozór nosi znamiona jedynie technicznej czynności, 

czyli sprawdzenia i oceny poziomu realizacji celów dydaktycznych, tj. tego, na 

ile student opanował wiedzę, umiejętności i kompetencje zapisane w sylabusie 

przedmiotowym. 
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Nauczanie na szczeblu akademickim charakteryzuje się większą swobodą 

i samodzielnością studentów w porównaniu z innymi etapami edukacji. To być 

może powoduje mniejsze skupienie uwagi na czynnościach wykładowcy, 

a większe na studencie i jego samokształceniu. Jednak szkoła wyższa powinna 

nie tylko poszerzać wiedzę studentów, lecz przede wszystkim rozwijać ich hory-

zonty myślowe i samodzielność poznawczą (Piotrowski, 2006, s. 178). W tym 

celu konieczna jest odpowiednia atmosfera i klimat w kontaktach wykładowca–

student mobilizujący do pracy i samokształcenia. 

Dominujący model kontroli i oceny akademickiej poddawany jest krytyce. 

Jak podaje Krajewska (2006, s. 291), model ten preferuje wiedzę i umiejętności, 

koncentruje się na funkcji selekcyjnej ocen kosztem rozwojowej: eksponującej 

aktywizowanie i motywowanie do nauki, kształtującej poczucie własnej warto-

ści, sprzyjającej samoocenie, a także społecznej: kształtującej wzajemne stosunki 

między grupą a jednostką. Akceptuje bierność studentów, brak odpowiedzialno-

ści za rezultat oceny, nie dostarcza okazji do współpracy w grupie i wzajemnego 

zrozumienia się. Ogranicza również okazje do rozwijania aktywności, samo-

dzielności, odpowiedzialności, umiejętności interpersonalnych, uczciwości, po-

dejmowania inicjatywy i współpracy w zespole. W jaki zatem sposób oceniać, 

aby uczyć studentów się uczyć? Pomocne mogą się okazać założenia i zasady 

chrakteryzujące metodę pracy nazywaną ocenianiem kształtującym. 

Ocenianie kształtujące – definiowanie 

Ocenianie kształtujące jest procesem poszukiwania sposobów określenia, na 

jakim etapie uczenia są uczniowie, co mają robić dalej i jak najlepiej powinni to 

robić (Czetwertyńska, 2015, s. 3). To częste interaktywne ocenianie postępów 

ucznia i stopnia zrozumienia przez niego materiału, tak by móc określić, jak 

uczeń ma się dalej uczyć i jak najlepiej go nauczać. Ocenianie kształtujące pole-

ga na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, 

które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby nauczyciel mógł 

modyfikować dalsze nauczanie, a uczeń otrzymywał informację zwrotną poma-

gającą mu się uczyć (Sterna, 2016, s. 16). 

Sterna (2014, s. 15) na podstawie własnego doświadczenia charakteryzuje 

ocenianie kształtujące nie tyle jako sposób pracy w szkole składający się z reali-

zacji poszczególnych elementów (podawanie uczniom celów lekcji, określanie 

kryteriów sukcesu, praca z informacją zwrotną, zadawanie uczniom pytań klu-

czowych, techniki zadawania pytań, ocena koleżeńska, samoocena, współpraca 

z rodzicami), co raczej jako pomoc uczniom w uczeniu się – strategię całościo-

wego podejścia. Celem oceniania kształtującego nie jest jedynie dokonanie oce-

ny pracy ucznia. Ta jest wyłącznie jednym z jego elementów. 

W opracowaniu Tłuściak-Deliowskiej oraz Czyżewskiej (2018, s. 69–81) 

prezentującym przegląd dostępnej polskiej i anglojęzycznej literatury ocenianie 
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kształtujące definiowane jest jako ocenianie wspomagające uczenie się. Jest 

jednym z elementów kultury samoregulowanego i autonomicznego uczenia się. 

Uczeń zajmuje centralne miejsce w procesie edukacji, zaś główną ideą naucza-

nia jest dążenie do jego aktywnej postawy.  

Strategie oceniania kształtującego 

Ocenianie kształtujące składa się z kilku elementów, które wiążą się ze sobą, 

tworząc jednolitą metodę nauczania. Wielu autorów prezentujących je w swoich 

opracowaniach podkreśla, że nie są to nowe, nietypowe, innowacyjne elementy. 

Nauczyciele je znają, jednak pomimo przeświadczenia o ich wartości nie zawsze 

stosują je w swojej praktyce dydaktycznej. Wśród głównych powodów można 

wskazać ich czasochłonność oraz potrzebę konsekwencji i samodyscypliny. 

Strategie te to (Pater, 2015, s. 20–22): 

1. Określenie i wyjaśnienie celów uczenia się i kryteriów sukcesu w języku 

zrozumiałym dla ucznia – nauczyciel musi wiedzieć, po co wprowadza dany 

temat na lekcji, jak zamierza to zrobić oraz co uczniowie na ten temat już wie-

dzą. Równie istotne jest podanie kryteriów – na co nauczyciel będzie zwracał 

uwagę przy ocenie pracy. Informacja ta powinna być na tyle konkretna, aby 

uczeń sam mógł ocenić, czy opanował dany materiał w wystarczającym stopniu. 

Kryteria sukcesu mogą być dyskutowane z uczniami na początku zajęć. 

2. Monitorowanie wiedzy i jej zrozumienia przez uczniów w celu dostoso-

wania do nich swojego nauczania – zadawanie pytań stymulujących myślenie 

i zachęcanie do udzielania odpowiedzi. W mniejszym stopniu z wykorzystaniem 

pytań zamkniętych, dotyczących wiedzy i faktów, na korzyść pytań wymagają-

cych samodzielne poszukiwanie przez ucznia odpowiedzi, pytań o porównywa-

nie, znajdowania różnic i podobieństw, tworzenia map myślowych w celu po-

wiązania różnych koncepcji.  

3. Udzielanie informacji zwrotnych na temat postępu w nauce – zawierają-

cej nie tylko widomości o tym, co uczeń zrobił dobrze, a co źle, ale przede 

wszystkim wskazówki mówiące o tym, w jaki sposób może poprawić swoją 

pracę i jak ma pracować dalej. W ocenianiu kształtującym rozdzieleniu ulega 

ocena kształtująca od sumującej (stopień). Prawidłowo udzielona informacja 

zwrotna powoduje, że uczeń na każdym etapie pracy wie, jak powinna wyglądać 

dobrze wykonana praca, w jaki sposób powinien ją poprawić, poprawia ją oraz 

potrafi planować swoją dalszą pracę, a nauczyciel mu w tym pomaga. 

4. Wzajemnie korzystanie przez uczniów ze swojej wiedzy i umiejętności – 

organizowanie pracy w grupach i parach, wzajemne nauczanie oraz ocena kole-

żeńska. 

5. Wspomaganie uczniów, aby stali się autorami i podmiotami swojego 

uczenia się – kształtowanie umiejętności aktywnego budowania własnej wiedzy 

i zrozumienia zjawisk poprzez włączenie w proces uczenia się. Nauka samo-

dzielnego oceniania efektów własnej pracy.  
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Rola wykładowcy w ocenianiu kształtującym  

Sterna (2016, s. 17) w następujący sposób charakteryzuje nauczyciela stosu-

jącego w praktyce strategię oceniania kształtującego: nauczyciel koncentruje się 

nie tylko na nauczaniu, ale przede wszystkim na uczeniu się uczniów. Stawia 

sobie pytania: Czy moi uczniowie się uczą?, a nie: Czy ja ich dobrze nauczam? 

Jeśli się nie uczą, to trzeba poznać ich sposób pracy i dostosować do niego wła-

sne metody nauczania. Myślenie nauczyciela to: Co ja robię, jak nauczam? do: 

Co uczniowie wynoszą z moich lekcji? Przenosząc te pytania na środowisko aka-

demickie, zarówno student, jak i wykładowca poszukuje odpowiedzi na pytanie: 

Co powoduje, że się uczymy? Wykładowca sam nie sprawi, by student się nau-

czył – student sam musi tego chcieć. Wykładowca buduje sytuacje i kreuje śro-

dowisko, w którym studenci efektywnie się uczą. Student powinien być gotowy 

wziąć odpowiedzialność za swój proces uczenia się. Powinno mu zależeć na 

wynikach opisujących poziom zdobytej wiedzy, umiejętności czy kompetencji. 

Wykładowca i student to współpracownicy. Studenci przestają widzieć w wy-

kładowcy tylko oceniającego, a zaczynają go postrzegać jako osobę, która po-

maga im się uczyć. Zasady te mają wyjątkowe możliwości i szczególnie dobre 

warunki urzeczywistnienia właśnie w środowisku akademickim, gdzie w prze-

ważającej mierze to student ponosi odpowiedzialność za efekty swojej pracy. 

Z przywołanego we wstępnie niniejszego opracowania sondażu wynika, że 

ponad 40% studentów podczas prezentowania swojej pracy odczuwa niepokój, 

że ich praca nie spodoba się wykładowcy (dostaną słabą ocenę). Stres o umiar-

kowanym nasileniu mobilizuje do pracy, jednak jego wysoki poziom utrudnia 

pracę nad zadaniem. Istotne jest zatem budowanie przyjaznej atmosfery w rela-

cjach wykładowca–student dającej poczucie bezpieczeństwa. Studenci wskazali 

również na konieczność dostarczenia przez wykładowcę klarownej informacji 

zwrotnej. Prawie połowa studentów kończących studia, a więc mających już 

kilkuletnią praktykę studiowania, wskazała właśnie na taką potrzebę. Ocena 

końcowa wystawiona przez wykładowcę nie jest ich zdaniem wystarczająca. 

Oczekują informacji, co zostało zrobione dobrze, a nad czym muszą jeszcze 

popracować i w jaki sposób to zrobić. Kolejnym istotnym czynnikiem wskaza-

nym przez studentów są niejasne, wcale bądź słabo przedstawione przez wykła-

dowcę oczekiwania względem zadań, jakie mają wykonać. Przy braku jasnych 

kryteriów oceniania oraz sprecyzowania wymagań trudno o dobre przygotowa-

nie pracy oraz obiektywną jej ocenę. 

Podsumowanie 

Jednym z elementów pracy nad poprawą jakości dydaktyki akademickiej 

jest doskonalenie oceniania. Przedstawione powyżej podstawowe założenia oce-

niania kształtującego są w tym zakresie szczególnie wartościowe, a środowisko 

akademickie wyjątkowo sprzyjające. Wykorzystanie ich to m.in. zwiększenie 
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roli studentów w ocenianiu akademickim (samoocena i ocena koleżeńska 

w połączeniu z oceną wykładowcy). Jak podaje Krajewska (2006, s. 291), istot-

nym czynnikiem warunkującym jakość studenckiej nauki jest zdolność do wła-

ściwego wartościowania własnych postępów, co jest szczególnie ważne w ocenie 

kształtującej. Poznanie wyników ostatecznie doskonali osiągnięcia, szczególnie 

wówczas, gdy student przejawia motywację do nauki, kiedy zna wyniki i wie, co 

zrobić, aby poprawić błędy i niedociągnięcia. 

Aby samoocena oraz ocena koleżeńska przynosiły oczekiwane rezultaty, 

muszą zostać jasno sprecyzowane kryteria (jeszcze przed podjęciem zadania) 

zrozumiałe dla wszystkich uczestników procesu nauczania/uczenia się. W prze-

ciwnym wypadku działania te będą nosiły znamiona pozorności. Warto też, aby 

w określenie tych kryteriów zaangażować studentów. 

W ocenie autorki przedstawione w opracowaniu aspekty powinny być tema-

tem refleksji każdego wykładowcy. Ilu wykładowców, tyle indywidualnych 

stylów pracy. Działania nauczyciela akademickiego sprowadzają się do ocenia-

nia, jednak nie może ono oznaczać jedynie do oceny końcowej. Potrzebne jest 

także ukierunkowanie studenta na to, jak powinien pracować, aby czynić postę-

py. Warto też dodać, że warunkiem powodzenia w obszarze oceniania jest auten-

tyczne zaangażowanie w ten proces zarówno studenta, jak i wykładowcy. 
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Streszczenie 

Jedną z bardziej skutecznych form inicjowania zmian kompetencji nauczyciela może być ob-

serwacja – zarówno przyjmująca postać hospitacji, jak i obserwacji koleżeńskiej – zwieńczona rze-

czową informacją zwrotną (superwizja). Ten rodzaj procesu wspierania kompetencyjnego nauczycie-

la potrzebuje m.in. przemyślanego narzędzia, dzięki któremu obserwator będzie mógł konstruktywnie 

odnieść się do wielu aspektów pracy nauczyciela. Doświadczenia polskie i wybranych krajów Unii 

Europejskiej pokazują, że konstrukcja narzędzi kompetencyjnego wsparcia nauczyciela mimo wspól-

nych elementów różni się ze względu na specyfikę i miejsce pracy nauczyciela oraz poziom kompe-

tencji zawodowych. Dodatkowo narzędzia, uwzględniając różne interesy polityki zarządzania szkołą, 

powinny być starannie przemyślanym konstruktem. Doskonalenie tego narzędzia nie jest jednorazo-

wym aktem. Analiza narzędzi hospitacji/obserwacji z różnych krajów Unii Europejskiej z perspekty-

wy kluczowych celów ewaluacji pracy nauczyciela doprowadza do ukrytej konstatacji, że obserwo-

wany nauczyciel odnosi większe korzyści w rozwoju zawodowym, gdy obserwacja jest bardziej 

życzliwym partnerskim doradzaniem niż przykrą inspekcją przestrzegania procedur nauczania przez 

nauczyciela. Dotyczy to nauczycieli na każdym etapie rozwoju zawodowego. 

Słowa kluczowe: obserwacja klasowa, hospitacja, kompetencje nauczyciela, rozwój zawodowy 

nauczyciela, współpraca nauczycieli 

Abstract 

One of the most effective forms of initiating changes in teacher competences may be an ob-

servation – both taking the form of an evaluation visit and a peer observation – ending with factual 

feedback (supervision). This kind of process of supporting a teacher's competence needs, among 
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others a well thought-out tool thanks to which the observer will be able to constructively address 

many aspects of the teacher's work. The experience of Polish and selected EU countries shows that 

the construction of teacher competence support tools, despite common elements, differs due to the 

specificity and place of work of the teacher and the level of professional competence. In addition, 

the tools taking into account the different interests of school management policy should be a care-

fully thought-out construct. Improving this tool is not a one-time act. Analysis of tools for evalua-

tion visits/peer observations from various EU countries, from the perspective of the key objectives 

of teacher evaluation, leads to the implicit conclusion that the observed teacher benefits more in 

professional development when observation is more benevolent partner counseling than unpleasant 

inspection of teacher compliance with teaching procedures. This applies to teachers at every stage 

of their professional development. 

Keywords: classroom observation, evaluation visit, teacher’s competencies, teacher's professional 

development, class teacher cooperation 

 

Wstęp 
Nauczyciel nie staje się w pełni profesjonalny w chwili uzyskania kwalifi-

kacji do wykonywania zawodu. Ten moment to początek drogi doskonalenia 

kompetencji zawodowych, procesu aktywnego, konstruktywnego i kumulacyj-

nego, ukierunkowanego na całożyciowe uczenie się. Zakłada ciągłą analizę 

i rozumienie podejmowanych przez nauczyciela działań w zróżnicowanych sy-

tuacjach edukacyjnych oraz refleksyjne weryfikowanie posiadanych kompeten-

cji. Nie jest to li tylko wymóg formalny, określony prawnie (ustawa o systemie 

oświaty, Karta Nauczyciela, rozporządzenia MEN), w świetle których nauczy-

ciel powinien systematycznie, w sposób udokumentowany, doskonalić kompe-

tencje zawodowe. Doskonalenie zawodowe powinno być – i dla większości nau-

czycieli zaangażowanych w swoją pracę jest – potrzebą wewnętrzną wynikającą 

z postrzegania zawodu w kategoriach powołania czy misji społecznej.  

Celem niniejszego opracowania jest porównanie przykładowych narzędzi 

wzajemnego kompetencyjnego wspierania się nauczycieli kształcenia ogólnego 

i zawodowego z wybranych krajów europejskich, wykorzystujących metodę 

obserwacji (hospitacji). 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w świetle badań – wybrane obszary 

Analiza wyników ostatnio przeprowadzonego w Polsce międzynarodowego 

badania nauczycieli TALIS z 2013 r. wykazała, że średnio 94% polskich nau-

czycieli różnych etapów edukacji korzysta z instytucjonalnych form doskonale-

nia zawodowego. Większość z nich uczestniczy w kursach doskonalących (81%, 

średnia TALIS: 71%), konferencjach lub seminariach (52%, średnia TALIS: 

44%). Znacznie mniejszy odsetek badanych nauczycieli korzysta z form we-

wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, takich jak spotkania zespołów 

przedmiotowych/szkoleniowych, rad pedagogicznych (41%, średnia TALIS: 

37%), wzajemna wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w mentoringu, 
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hospitacjach, coachingu (45%, średnia TALIS: 30%) czy indywidualne lub 

wspólne badania – 38% (Hernik i in., 2014, s. 23). Niestety, badanie TALIS nie 

uwzględniało samokształcenia nauczycieli jako jednego z ważniejszych elemen-

tów rozwoju zawodowego oraz czasu, jaki temu poświęcają. Ten aspekt był 

przedmiotem ogólnopolskich badań „Czas pracy i warunki pracy w relacjach 

nauczycieli” zrealizowanych w 2011 r. przez Instytut Badań Edukacyjnych. 

W ich świetle okazało się, że nauczyciele różnych etapów edukacji na proces 

doskonalenia zawodowego przeznaczają średnio 4% tygodniowego czasu pra-

cy, w większości w sobotę i niedzielę (Federowicz i in., 2013, s. 106–109). 

Nietrudno zatem zauważyć, że wobec deficytu czasu na rozwój zawodowy 

grupa ta korzysta głównie z form instytucjonalnego wsparcia zawodowego 

oraz form zaplanowanych w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia 

nauczycieli. 

Przedstawiony obraz doskonalenia zawodowego polskiego nauczyciela nie 

odbiega od obrazu jego europejskich kolegów. W krajach Unii Europejskiej 

nauczyciele również borykają się z niewystarczającymi zasobami czasowymi 

dedykowanymi podnoszeniu kwalifikacji czy doskonaleniu kompetencji. Podob-

nie jak w Polsce, europejscy nauczyciele wszystkich szczebli edukacji korzysta-

ją przede wszystkim z instytucjonalnych form doskonalenia, jednak ze względu 

na trudności z pogodzeniem czasu pracy z dodatkowo zaplanowanym czasem 

doskonalenia zawodowego (a nie jak w przypadku polskich nauczycieli głównie 

ze względu na wysokie koszty) znacznie mniej nauczycieli europejskich korzy-

sta z tego rodzaju wsparcia. Większą wagę przywiązują oni do wewnątrzszkol-

nego systemu doskonalenia zawodowego, a w szczególności do współpracy 

między nauczycielami w ramach wspólnych zajęć doskonalących (collaborative 

learning activities) oraz wspólnych badań, np. w trakcie zajęć doskonalących 

zawodowo (Hernik i in., 2014, s. 25–26). Oznacza to, że duży akcent kładzie się 

na kompetencje związane z pracą zespołową, nauczycielskim mentoringiem czy 

metodycznym tutoringiem (w odniesieniu do początkujących nauczycieli). 

W warunkach polskiej oświaty rozwój tych ostatnich w miejscu pracy napotyka 

szereg przeciwności natury społecznej i organizacyjnej (indywidualna motywa-

cja, obowiązki administracyjne, atmosfera pracy, odbiór społeczny), jednak mi-

mo to podejmuje się starania na rzecz uczenia się od siebie i kompetencyjnego 

wspierania w nadziei, że kryzys w pozytywnym postrzeganiu pracy nauczyciela 

ma szansę się zakończyć w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Kompetencyjne wspieranie nauczyciela w warunkach pracy 

Kompetencje nauczycieli są jednym z kluczowych elementów zapewniania 

jakości edukacji oferowanej przez szkołę – szkołę rozumianą jako społeczność 

ucząca się i wspierająca zespołowo. Kluczową rolę w tworzeniu podstaw klima-
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tu sprzyjającego kompetencyjnemu wzrostowi nauczycieli odgrywają wpraw-

dzie dyrektorzy, niemniej za atmosferę wspólnotowości odpowiedzialni są sami 

nauczyciele (zob. Madalińska-Michalak, 2017b). Stanowią oni pierwsze ogniwo 

wsparcia w sytuacjach niepewności zawodowej doświadczanej zarówno przez 

początkujących nauczycieli, jak i tych z dłuższym stażem. Jego celem jest nie 

tylko rozwiązywanie problemów, lecz także rozwój zawodowy. W procesie tym 

dochodzi bowiem do konfrontacji (komparacji) kompetencji obu stron relacji, 

a więc „zasobów doświadczeń przedzawodowych i tych nabytych w trakcie 

pracy (…) wiedzy milczącej i jawnej (…) umiejętności na poziomie indywidu-

alnym, szkolnym, społeczności lokalnej, czy sieci zawodowych” (Madalińska- 

-Michalak, 2017a, s. 35–37). Jednak to od gotowości nauczycieli do wzajemnego 

uczenia się-doskonalenia w zawodzie zależy postęp ich rozwoju kompetencyj-

nego. Możliwe, że jest to jeden z najważniejszych aspektów profesjonalizmu 

w tym zawodzie (Bartkowicz, Kowaluk, Samujło, 2007, s. 248). 

Udzielanie wsparcia kompetencyjnego, zwłaszcza młodemu (stażem) nau-

czycielowi, może wynikać z samopoznania (przez nauczyciela) potrzeby, rozpo-

znania formalnego lub nieformalnego i przybierać postać m.in. informacyjną 

(poznawczą) i/lub instrumentalną (informacje zwrotne i ocena wyników) 

(Szempruch, 2013, s. 180–184). Z punktu widzenia doskonalenia kompetencji 

zawodowych największą skuteczność może odnosić wsparcie instrumentalne 

(w postaci pomocy nieoceniającej, informacji zwrotnej, praktycznych porad) 

będące pokłosiem autorefleksji i autoobserwacji nauczyciela. Motywacja nau-

czyciela do przyjęcia pomocy jest wówczas motywacją wewnętrzną silniej sty-

mulującą do rozwoju zawodowego niż pojawiająca się w efekcie zewnętrznych 

(instytucjonalnych) działań ewaluacyjnych. 

W praktyce oświatowej podstawową formą poznania/diagnozowania pracy 

dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela jest hospitacja rozumiana jako obser-

wacja. W polskiej oświacie hospitacja nierozerwalnie łączy się z procesem nad-

zoru pedagogicznego i jest utożsamiana z narzędziem bardziej kontrolnym niż 

wspomagającym rozwój zawodowy nauczyciela (zob. Fronckiewicz, Kołodziej-

ska, 2011). Jednak w literaturze pedeutologicznej obok terminu hospitacja coraz 

częściej pojawia się termin obserwacja koleżeńska (classroom observation) 

(Kołodziejczyk, 2017, s. 172–173), OK-obserwacja (Centrum Edukacji Obywa-

telskiej, 2014a) czy spacer edukacyjny (learning walk) (zob. Fisher, Frey, 

2014; Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014b). Mają one partnerski charakter 

(pomiędzy nauczycielami), a w ich trakcie obserwuje się codzienną pracę 

w klasie i poszukuje praktycznych rozwiązań konkretnych kwestii. Spacer edu-

kacyjny i OK-obserwacja mogą stanowić źródło zarówno inspiracji merytorycz-

nych, jak i doskonalenia kompetencji metodycznych. W polskich szkołach ta 

forma wspomagania kompetencyjnego nie stała się powszechną praktyką, nie-



132 

mniej placówki oświatowe zrzeszone w klubie Szkoły Uczącej Się (SUS), zało-

żonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, stosują te metody coraz chętniej, 

obserwując wymierne, pozytywne rezultaty. 

Arkusze obserwacji klasowej jako „narzędzie” rozwoju zawodowego  

nauczyciela 

Centrum Edukacji Zawodowej w Tartu (Estonia) w ramach europejskiego 

programu Lifelong Learning zorganizowało międzynarodowe spotkanie meto-

dyczne (wizytę studyjną) nt. „Classroom observation as a tool for continuing 

professional development” (SV/LLP/216/EE). Jego celem była wymiana do-

świadczeń stosowania obserwacji w klasie obejmujących: 1) różne modele i formy 

obserwacji; 2) praktyki dotyczące reagowania na lęki nauczycieli (o różnej etio-

logii) w pierwszych latach ich pracy, a w szczególności lęki przed byciem ob-

serwowanym; 3) konstruowanie narzędzi obserwacji oraz 4) wykorzystywanie 

wyników obserwacji w klasie do dalszego rozwoju zawodowego poszczegól-

nych nauczycieli i szkoły jako organizacji uczącej się.  

Uczestnikami spotkania byli nauczyciele kształcenia ogólnego (2), zawodo-

wego (4), ustawicznego dorosłych (2), nauczyciele akademiccy (6) oraz dyplo-

mowany coach/tutor (1). Reprezentowali oni 10 krajów członkowskich Unii 

Europejskiej: Austrię (1), Belgię (1), Chorwację (1), Estonię (2), Holandię (1), 

Niemcy (2), Polskę (1), Turcję (2), Wielką Brytanię (3) i Włochy (1). 

W trakcie spotkania w ramach gościnnych hospitacji zostały zaprezentowa-

ne dobre praktyki stosowania obserwacji w klasie, przeanalizowano narzędzia 

gospodarzy oraz wykorzystywane w innych krajach ich odpowiedniki. Porów-

nanie poszczególnych propozycji wykazało różnorodne rozłożenie „punktów 

ciężkości” obserwacji, a więc tych aspektów pracy nauczyciela, które z perspek-

tywy doświadczeń w danym kraju stanowiły najczęstsze wyzwania dla pracy 

nauczyciela zarówno w jego początkowym, jak i dalszym etapie rozwoju, a tak-

że miały znaczenie dla funkcjonowania szkoły (tabela 1). 

 
Tabela 1. Aspekty pracy nauczyciela brane pod uwagę podczas obserwacji koleżeń-

skich/hospitacji w wybranych krajach Unii Europejskiej 

Liczba 

narzędzi 
Typ obserwacji „Punkt ciężkości” obserwacji Beneficjent 

BELGIA (BE) 

 1 
obserwacja 

koleżeńska 

 kompetencje językowe 

 umiejętności planowania procesu dydaktycznego 

 prezentacja treści nauczania 

 stosowanie metodyki nauczania 

 osobowość nauczyciela 

 efektywność nauczania 

 udzielanie informacji zwrotnej 

 organizacja przestrzeni klasowej 

nauczyciel 
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CHORWACJA (HR) 

 1 

obserwacja 
mentor-

ska/quasi-

hospitacja 

 osoba nauczyciela (osobowość, postawy, język) 

 organizacja jednostki dydaktycznej (planowanie, 

realizacja ogniw) – poprawność formalno-metodyczna 

 realizacja jednostki dydaktycznej 

 analiza (dwustronna) przebiegu jednostki dydaktycznej 

nauczyciel, 

ośrodek 
szkoleniowy 

ESTONIA (EE) 

 2 

obserwacja 

koleżeńska 
(mentorska) 

 przebieg konsultacji indywidualnych z uczniem 

 ogólna ocena nauczyciela – umiejętność samouczenia 
się, elastyczności działania, tworzenia warunków ucze-

nia się dla ucznia 

 ocena ucznia – aktywny udział i elastyczność działania 

 cele i rozgrzewka do nauki 

 metody i działania 

 rozwijanie umiejętności społecznych uczących się 

 rozwój ucznia 

 podsumowanie lekcji 

 podsumowanie analizy obserwacji i późniejszych 

działań nauczyciela 

uczeń/nauczyciel 

nauczyciel 

HOLANDIA (NL) 

 1 audyt/hospitacja 

 kompetencje interpersonalne 

 kompetencje pedagogiczne 

 kompetencje zawodowe i dydaktyczne 

 kompetencje organizacyjne 

 umiejętności pracy w zespole 

 umiejętności współpracy ze środowiskiem zewnętrz-
nym 

 refleksyjność i rozwój zawodowy 

placówka 

oświatowa 

NIEMCY (DE) 

 1 
obserwacja 

koleżeńska 

 efektywność procesu uczenia 

 tworzenie klimatu nauczania 

 motywowanie uczniów 

 przebieg procesu dydaktycznego 

 pobudzanie uczniów do samouczenia się 

 zmienność metod uczenia 

 indywidualne wspieranie ucznia 

 kompetencje nauczyciela 

nauczyciel 

POLSKA (PL) 

 2 
hospitacja 
obserwacja 

koleżeńska 

 przebieg procesu dydaktycznego 

 kompetencje dydaktyczno-metodyczne, wychowaw-

cze, komunikacyjne, organizacyjne 

szkoła, 

nauczyciel 

TURCJA (TR) 

 2 hospitacja 

 przygotowanie klasy (zaplecze logistyczne) (10%) 

 proces dydaktyczny (70%) 

 rozwój zawodowy (20%) 

szkoła, 

nauczyciel 

WIELKA BRYTANIA (GB) 

 4 
obserwacja 
diagnozują-

ca/wspierająca 

 strategie nauczania-uczenia się 

 zarządzanie klasą 

 ewaluacja i ocena uczenia się 

 bariery uczenia się 

 współpraca z metodykami 

 stosowanie wiedzy pedagogicznej/metodycznej 

nauczyciel 

początkujący, 

nauczyciel 

doskonalący się 

Źródło: opracowanie własne. 
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Obszary kompetencji nauczyciela objęte wsparciem przy zastosowaniu  

obserwacji klasowej 

Jednym z kryteriów klasyfikacji kompetencji nauczyciela są jego relacje 

z podmiotami procesu nauczania-uczenia się, wśród których wyodrębnia się 

oddziaływanie: 1) nauczyciel–uczeń; 2) nauczyciel–społeczność szkolna (nie-

uczniowska); 3) nauczyciel–kadra zarządzająca; 4) nauczyciel–on sam. W anali-

zowanych narzędziach obserwacji/hospitacji koncentracja uwagi na tych relacjach 

ma zmienne natężenie i wynika z celu, jaki przyświeca obserwacji nauczyciela 

w działaniu. Koleżeńskie wsparcie obserwowanego nauczyciela lub przygląda-

nie się jego (dobrym) praktykom to najważniejszy cel obserwacji zaakcentowa-

ny w narzędziach 5 krajów (BE, HR, EE, DE, PL i częściowo GB). W strukturze 

tych narzędzi wiodące miejsce zajmują umiejętność kierowania przebiegiem 

procesu dydaktycznego (planowanie, realizacja ogniw lekcyjnych), umiejętność 

stosowania metod dydaktycznych (elastyczność i adekwatność), umiejętność 

ewaluacji postępów uczniów (udzielanie informacji zwrotnej, motywowanie, 

indywidualne wspieranie), czy umiejętność tworzenia klimatu nauczania (narzę-

dzie estońskie i niemieckie). Wyraźny akcent obserwacji kładzie się w tych 

narzędziach na prawidłowość czynności nauczyciela w kontekście nadawania 

wysokiego priorytetu podmiotowości ucznia w procesie dydaktycznym. Szcze-

gólnie wybrzmiewa to w strukturze narzędzia estońskiego, gdzie ważnym ele-

mentem obserwacji nauczyciela jest jego praca z uczniem podczas indywidual-

nych konsultacji poza zajęciami (oprócz tych na zajęciach). W rozwiązaniach 

estońskich dużą wagę przywiązuje się do autorefleksji nauczyciela zarówno 

dotyczących jego kompetencji zawodowych, związanych z samym procesem 

dydaktycznym, jak i tych, dzięki którym możliwe jest łączenie w przestrzeni 

szkolnej funkcji dydaktycznych z wychowawczymi i opiekuńczymi. Estońscy 

metodycy, uzasadniając rozbudowanie tego aspektu obserwacji, odwoływali się 

do krajowych doświadczeń, w ramach których zauważyli, że ten obszar pracy, 

zwłaszcza w początkowym etapie kariery nauczyciela, wymaga szczególnego 

wsparcia koleżeńskiego (metodycznego). Ich zdaniem nauczyciel nie ma wtedy 

jeszcze wystarczająco dobrze ukształtowanych umiejętności diagnostycznych 

wynikających z nabytego doświadczenia zawodowego i dlatego tak ważną czę-

ścią obserwacji koleżeńskiej nauczyciela uczynili kompetencje ujawniane 

w procesie indywidualnej pracy z uczniem. Na podobną kwestię zwrócili uwagę 

też metodycy chorwaccy i brytyjscy, choć w swoich propozycjach narzędzia nie 

wyeksponowali tego tak dobitnie. 

Nie wszystkie narzędzia zaprezentowane podczas spotkania metodycznego 

były dedykowane wyłącznie indywidualnemu wsparciu rozwoju zawodowego 

nauczyciela w zakresie zadań dydaktycznych. W niektórych narzędziach obszary 

poddane obserwacji uwzględniały elementy polityki zarządzania placówką 

oświatową i jako narzędzia nadzoru pedagogicznego miały służyć m.in. podnie-
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sieniu jakości kształcenia w danej placówce oraz wzmacnianiu dobrego wize-

runku w oczach lokalnej społeczności. Takie elementy dostrzeżono w narzę-

dziach: holenderskim, tureckim i brytyjskim. Dzięki uwzględnieniu w nich ewa-

luacji umiejętności współpracy nauczyciela ze środowiskami pozaszkolnymi 

(np. w trakcie spotkań z potencjalnymi interesariuszami projektów edukacyj-

nych) oraz umiejętności włączania pracowników szkoły i rodziców uczniów 

w inicjatywy o charakterze społecznym (przedsięwzięcia lokalne) kadra zarzą-

dzająca placówką (dyrektorzy, superwizorzy) może określić plan rozwoju zawo-

dowego nauczyciela w obszarze jego kompetencji kreatywnych i przedsiębior-

czych. Ten obszar kompetencji nauczyciela okazał się być o tyle ciekawy, że po 

analizie programów kształcenia i doskonalenia nauczycieli w poszczególnych 

krajach zauważono, że niewiele miejsca poświęca się na kształtowanie i dosko-

nalenie umiejętności z tego obszaru, co w kontekście coraz większego oczeki-

wania partycypacji lokalnej społeczności w działania edukacyjno-kulturowe 

szkoły ma niemałe znaczenie. 

W analizowanych narzędziach obserwacji/hospitacji uwzględniona została 

również ewaluacja kluczowych kompetencji nauczyciela, takich jak: komunika-

tywność i refleksyjne nauczanie-uczenie się, radzenie sobie z problemami wy-

chowawczymi w trakcie zajęć dydaktycznych, a także przestrzeganie kodeksu 

etyki nauczyciela. Okazało się, że w metodycznej praktyce każdego z krajów te 

obszary zajmują ważne miejsce i nawet jeśli arkusz obserwacji nie uwzględnia 

ich szczegółowo, to podczas rozmowy podsumowującej wizytę ewaluacyjną lub 

obserwację te aspekty wybrzmiewają na równi z innymi. Oznacza to, że nieza-

leżnie od kultury pracy, standardów kształcenia nauczycieli czy specyfiki funk-

cjonowania szkoły w danym kraju kompetencje nauczycieli mają uniwersalny 

(zawodowy) charakter i odnoszą się do podobnych zadań zawodowych, co po-

zwala wykonywać tę profesję niemal w każdym kraju na podobnym poziomie.  

Podsumowanie 

W świetle przedstawionego zarysu narzędzi kompetencyjnego wsparcia na-

uczycieli metodą obserwacji można zauważyć, że w praktyce oświatowej roz-

różnia się obserwacje ukierunkowane na indywidualny rozwój nauczyciela 

i obserwacje ukierunkowane na strategiczny rozwój placówki oświatowej, której 

nauczyciel jest kluczową postacią. Obserwacja klasowa (koleżeńska) jest szcze-

gólnie silnym narzędziem motywującym do doskonalenia swoich kompetencji 

nauczycieli na początku i w środku drogi zawodowej. Zapewnia bowiem szereg 

informacji zwrotnych na temat poziomu biegłości zawodowej uzewnętrzniającej 

się w różnych podejmowanych działaniach na terenie szkoły i poza nią. Z prze-

prowadzonej analizy dobrych praktyk w zakresie obserwacji pracy nauczyciela 

mającej na celu wsparcie jego rozwoju zawodowego na drodze ku mistrzostwu 

pedagogicznemu wynika, że nie sposób wypracować uniwersalnego narzędzia 
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ewaluacji pracy nauczyciela. Różnorodność zadań w tym zawodzie sprawia, że 

kompetencyjny rozwój przebiega nierównomiernie, a wsparcie ze strony bar-

dziej doświadczonych współpracowników okazuje się być cennym darem, jaki 

nauczyciel może otrzymać na każdym etapie swojej pracy. Dlatego ważne jest 

współistnienie zarówno hospitacji postrzeganej jako element nadzoru pedago-

gicznego (zob. Fronckiewicz, Kołodziejska, 2011), jak i obserwacji koleżeńskiej 

(traktowanej w kategoriach swoistego mentoringu). Dzięki tym ostatnim odno-

towuje się coraz mniejszą liczbę inspekcji działań nauczyciela na rzecz coraz 

większej ilości porad i pomocy nauczycielom, a to z kolei sprzyja większej dy-

namice procesu ich dochodzenia do doskonałości zawodowej. 
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Streszczenie 

W artykule skupiono się na wyjaśnieniu terminów kultura organizacyjna przedszkola i kultura 

organizacyjna dyrektora przedszkola, analizie definicji kapitału społecznego, jego determinantów, 

składników. Szczególną uwagę zwrócono na kapitał społeczny współczesnego przedszkola, którym 

są nauczyciele i rodzice. Przeanalizowano te czynności dyrektora, które wynikają z pełnionych przez 

niego obowiązków i równocześnie oddziaływują na budowanie kapitału społeczności lokalnej. 

Słowa kluczowe: dyrektor, kultura organizacyjna dyrektora przedszkola, przedszkole, edukacja, 

wychowanie, odpowiedzialność, kapitał społeczny 

Abstract 

The article focuses on explaining the term organizational culture of the kindergarten, the organi-

zational culture of the kindergarten director, analyzing the definition of social capital, its determinants 

and components. Special attention was paid to the social capital of modern kindergarten, which are 

teachers and parents. Furthermore, those of director's activities were analyzed, which result from his 

duties and at the same time affect building of a local community social capital. 

Keywords: headmistress, organizational culture of the kindergarten director, kindergarten, educa-

tion, upbringing, responsibility, social capital 

Wstęp 

Obecnie coraz częściej zauważa się w systemie polskiej edukacji określenia 

opisujące kulturę organizacyjną placówek oświatowych i kulturę organizacyjną 

dyrektorów zarządzających takimi placówkami. We współczesnej rzeczywisto-

http://dx.doi.org/10.15584/eti.2019.4.18
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ści nauczyciel pełniący funkcję dyrektora przedszkola jest dydaktykiem, mene-

dżerem. Jako nauczyciel powinien być wzorem do naśladowania dla zatrudnio-

nej kadry pedagogicznej, autorytetem i mentorem w dziedzinie pracy z dziec-

kiem w wieku przedszkolnym. Jako menedżer wypełnia obowiązki pracodawcy, 

zarządcy, organizatora odpowiedzialnego za całość prawidłowego funkcjonowa-

nia przedszkola, współpracując z rodzicami, samorządem i różnymi instytucjami. 

Od 1 września 2017 r. wprowadzone nowe przepisy prawa oświatowego 

umożliwiły pobyt i edukację wszystkim dzieciom w wieku 3–5 lat w przedszko-

lu publicznym na terenie całego kraju (Ustawa, 2016, art. 31.6). Dzieci te lat 

mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, od-

dziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania 

przedszkolnego. 

Od 2017 r., czyli od chwili uzyskania praw przez dzieci do pobytu w przed-

szkolu, daje się zauważyć wzrost wymagań ze strony rodziców wobec przed-

szkola. Wykazują oni niejednokrotnie postawy roszczeniowe, mogące stanowić 

źródło sporów i konfliktów społecznych. Niewątpliwie sprawne zarządzanie 

przedszkolem przez dyrektora daje duże możliwości na kształtowania postaw 

rodziców sprzyjających współpracy, kooperacji, komunikacji zmierzającej do 

budowania kultury organizacyjnej przedszkola i kapitału społeczności lokalnej. 

Sprawne zarządzanie przedszkolem nierozłącznie związane jest z kulturą or-

ganizacyjną przedszkola oraz kulturą organizacyjną reprezentowaną przez dy-

rektora. Budowanie kultury organizacyjnej przez dyrektora ma ścisły związek 

z jego obowiązkami zawodowymi, których wykonywanie opiera na Prawie 

oświatowym systematyzującym zarządzanie, pozwalającym na działanie w ra-

mach kompetencji i odpowiedzialności.  

Wśród podstawowych aktów prawnych w obszarze zarządzania przedszko-

lem można m.in. wymienić następujące ustawy i rozporządzenia: 

 ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59), 

 ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018, poz. 967 

i 2245 oraz 2019, poz. 730 i 1287), 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w spra-

wie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017, poz. 1658), 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017 r. zmie-

niające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psycho-

logiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(Dz.U. 2017, poz. 1643). 

Kultura organizacyjna przedszkola 

Wieloletnie doświadczenia zawodowe związane z zarządzaniem przedszko-

lem pozwala mi na sformułowanie definicji kultury organizacyjnej przedszkola: 

„Kultura organizacyjna przedszkola to zasób osiągnięć edukacyjnych przekłada-
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jących się na sprawne funkcjonowanie przedszkola umocowane w artefaktach, 

jej źródłem są umiejętności i kompetencje dyrektora, który poprzez właściwe 

relacje utrzymywane z nauczycielami, rodzicami i organem prowadzącym wa-

runkuje idealne funkcjonowanie placówki”.  

Dyrektor przedszkola jako osoba zarządzająca kieruje placówką i reprezen-

tuje ją na zewnątrz. Kierując placówką, współpracuje z nauczycielami i rodzi-

cami dla dobra wychowanków, reprezentując ich racje, potrzeby i wymagania 

przed organem prowadzącym w ramach swoich kompetencji. Powinien być do-

brym menedżerem, pracować nad rozwojem umiejętności i takich cech osobi-

stych, jak wyczucie biznesu. Powinien też posiadać szeroką wiedzę z zakresu 

pedagogiki, psychologii i zarządzania, takt, wysoki poziom kultury osobistej, 

dobry kontakt z pracownikami i rodzicami, pewność siebie, chęć niesienia po-

mocy i umiejętność obdarzania zaufaniem oraz szeroko rozumiany autorytet. 

Pisząc o kulturze organizacyjnej przedszkola w oparciu o przedstawioną 

powyżej definicję, stwierdzić można, że umiejętności i kompetencje dyrektora 

są tu niezwykle ważne. To one przypuszczalnie mają znaczenie w budowaniu 

relacji zachodzących pomiędzy dyrektorem a nauczycielami, rodzicami i orga-

nem prowadzącym. Dobre relacje dyrektora z uczestnikami procesu edukacyjno- 

-opiekuńczego mającego miejsce w przedszkolu, którego źródłem są artefakty, 

są gwarancją sukcesu placówki i idealnego jej funkcjonowania. Artefakty two-

rzące kulturę organizacyjną, w której jest osadzone przedszkole, można po-

dzielić na: 

 fizyczne (budynek, wystrój wnętrz, technologia, przestrzeń, otoczenie, 

baza, wyposażenie placówki, zaplecze biurowe, socjalne, zasoby materialne), 

 behawioralne (tradycje, rytuały, ceremoniał, normy, innowacyjność, pro-

fesjonalizm, wartości, nagrody, kary, pomoc rodzicom, wysoka jakość usług, 

życzliwość, ubiór, przyjazna atmosfera, stabilizacja), 

 językowe (język komunikacji, dowcipy, anegdoty, spotkania integracyjne 

pracowników, atrakcyjne formy współpracy z rodzicami). 

Analizując artefakty fizyczne, behawioralne i językowe, można stwierdzić, 

że są one istotne dla dyrektora w procesie budowania kultury organizacyjnej 

przedszkola. 

Uważam, że wszystkie są ważne i stanowią bogate źródło inspiracji do two-

rzenia przez dyrektora dobrych relacji pomiędzy nim a nauczycielami, rodzicami 

i organem prowadzącym. 

Kultura organizacyjna dyrektora przedszkola 

Jak w praktyce przejawia się kultura organizacyjna człowieka, dyrektora 

placówki oświatowej? Gawrych (2007, s. 238) uważa, że osoby charakteryzują-

ce się wysokim poziomem kultury organizacyjnej wyróżniają się: właściwym 

zarządzaniem czasem pracy własnej i podwładnych, stosowaniem odpowiednie-
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go stylu kierowania ludźmi oraz właściwymi relacjami reprezentowanej przez 

nich instytucji z otoczeniem. 

O wysokim poziomie kultury organizacyjnej dyrektora przedszkola 

świadczą: 

 styl pracy (taktowne, kulturalne delegowanie zadań, poszanowanie part-

nerów), 

 osobisty przykład (pracownicy, obserwując dyrektora, wzorują się na 

nim, kształtują dyscyplinę pracy, estetykę, ład, porządek, sumienność i rzetel-

ność wykonywania zadań; rodzice, widząc zaangażowanie dyrektora, współpra-

cują z nim, angażują się poprzez uczestnictwo we współzarządzaniu placówką, 

udzielając wsparcia, działając charytatywnie na rzecz rozwoju przedszkola, po-

szukując partnerów wspierających działalność statutową przedszkola). 

O wysokim poziomie kultury organizacyjnej dyrektora przedszkola można 

mówić wtedy, gdy podejmowane i prowadzone przez niego działania są nasta-

wione na sukces przedszkola w środowisku lokalnym.  

Miarą sukcesu przedszkola, a zarazem wysokiego poziomu kultury organi-

zacyjnej przedszkola i dyrektora najprawdopodobniej są: 

 edukacja na najwyższym możliwym poziomie służąca rozwojowi prze-

bywających tam dzieci, nastawiona na przygotowanie przedszkolaka do podjęcia 

nauki w szkole, 

 świadczenie usług wychowawczych wobec dzieci, wsparcie rodziców, 

zapewnienie doskonałej, bezpiecznej opieki nad dziećmi w czasie, gdy rodzice 

pracują zawodowo, 

 zapewnienie możliwości doskonalenia i rozwoju zawodowego dla za-

trudnionej tam kadry, 

 wysoki poziom komunikacji pomiędzy organami przedszkola, rodzicami, 

organem prowadzącym i instytucjami współpracującymi. 

Komunikacja jest nieodzowną częścią zarządzania. To dzięki niej kierowni-

cy realizują swoje zadania związane z planowaniem, organizowaniem, kontro-

lowaniem i motywowaniem (Balawejder, 1998, s. 9). 

Dyrektor przedszkola w procesie zarządzania placówką komunikuje się 

z nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami, dziećmi, orga-

nem prowadzącym oraz innymi instytucjami.  

Poziom i styl komunikacji pomiędzy dyrektorem a pozostałymi uczestnika-

mi procesu edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczego w przedszkolu w dużej 

mierze zależy od kompetencji komunikacyjnych dyrektora oraz osobistych pre-

dyspozycji i cech osobowych bezpośrednio oddziałujących na poziom kultury 

organizacyjnej dyrektora przedszkola. 

Przedstawię trzy wyróżnione wymiary kompetencji komunikacyjnej (Bo-

bryk, 1995, s. 55): 
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 empatię, czyli zdolność do wczuwania się w emocje innych ludzi oraz 

odgadywania ich myśli, 

 plastyczność zachowań ludzkich, czyli gotowość ich zmiany w zależno-

ści od sytuacji, 

 interakcyjne opanowanie, czyli umiejętność oddziaływania na innych 

i podlegania oddziaływaniu innych. 

Proponowany model komunikacji podmiotowej między wszystkimi uczest-

nikami procesu edukacyjnego zakłada (Wojciechowska-Charlak, 2001, s. 89): 

 prawo każdego uczestnika do realizacji własnych interesów i potrzeb, 

 transparentny przekaz informacji wewnątrz organizacji pomiędzy pod-

miotami, 

 dobrowolność i swobodę wyrażania uczuć, emocji, osądów, dokonywa-

nia wyborów, 

 właściwy odbiór treści i natychmiastowe rozstrzyganie konfliktów, sporów. 

Podsumowując rozważania na temat komunikacji interpersonalnej i jej od-

działywania na kulturę organizacyjną dyrektora przedszkola, przytoczyć można 

tzw. złote reguły komunikacji, których przestrzeganie oddziałuje na jakość pro-

wadzonych konwersacji (Wróbel, 1997, s. 3): 

 zdolność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 

 ograniczenie komunikatów niewerbalnych na rzecz komunikatów słow-

nych, 

 komunikatywność i poprawność językowa, 

 rzeczowość, zwięzłość, uwzględnianie zainteresowań słuchacza, 

 zaznaczanie źródeł, podkreślanie własnych poglądów, wyrażanie potrzeb 

i uczuć, jasne formułowanie próśb i odmowy, 

 otwartość, szczerość, bezpośredniość, 

 formułowanie komunikatów typu „ja” zamiast „ty”, 

 mówienie do określonej osoby, a nie o niej, 

 asertywne wyrażanie i przyjmowanie opinii, krytyki, pretensji, 

 negocjowanie nastawione na współpracę, 

 ocenianie zachowań zamiast osoby,  

 podkreślanie pozytywnych aspektów relacji, 

 uważne słuchanie, podtrzymywanie rozmowy, okazywanie zrozumienia. 

Reasumując, uważam, że kultura organizacyjna dyrektora przedszkola wpi-

suje się w kulturę organizacyjną przedszkola. 

O wysokim poziomie kultury organizacyjnej dyrektora przedszkola świad-

czy jego styl pracy i komunikacji oraz jego osobisty przykład. 

Kultura organizacyjna dyrektora przedszkola jest ściśle związana z zarzą-

dzaniem placówką; oddziałuje na relacje, które zachodzą pomiędzy dyrektorem 

a nauczycielami, rodzicami i organem prowadzącym. 
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Kapitał społeczny współczesnego przedszkola – rodzice, nauczyciele  

a kultura organizacyjna dyrektora przedszkola 

Kapitał społeczny to: 

 zbiór uznanych, nieformalnych wartości i norm dla jakiejś grupy, dają-

cych możliwość wspólnego działania, 

 zjawisko kulturowe wytworzone w społeczeństwie, które buduje obywa-

telskie postawy zaufania publicznego do instytucji państwowych, publicznych, 

 wielka siła demokratycznego społeczeństwa, potencjał wytwarzający mo-

ralne zasoby, 

 poczucie więzi, towarzyskość, członkostwo w organizacjach, 

 relacje interpersonalne, normy, zaufanie. 

Determinanty kapitału społecznego to: 

 poczucie tożsamości, 

 duma, 

 dostęp do informacji, 

 zaufanie do instytucji, 

 uczciwość. 

Składniki kapitału społecznego to: 

 zaufanie,  

 wzajemne oczekiwania i zobowiązania wynikające z pełnionych ról spo-

łecznych, 

 przyjęte normy i sankcje społeczne, 

 dostęp do informacji, 

 relacje wiedzy. 

Analizując powyższe zagadnienia dotyczące kapitału społecznego i przekła-

dając je na grunt przedszkola, można stwierdzić, że kapitałem społecznym we 

współczesnym przedszkolu są rodzice i nauczyciele.  

Dla dyrektora mającego ambicje, by stworzyć idealne przedszkole, te dwie 

grupy społeczne są tymi, z którymi współpraca daje szanse na osiągnięcie tak 

szczytnego celu. 

Dyrektor, zarządzając przedszkolem, przede wszystkim jest odpowiedzialny za: 

 dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola, 

 zapewnienie właściwych warunków organizacyjnych, lokalowych do rea-

lizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych,  

 zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz nauki. 

Zadania, które wykonuje w ramach obowiązków zgodnie ze statutem, reali-

zuje we współpracy z radą pedagogiczną, rodzicami i organem prowadzącym.  

Mając na uwadze, jak wielkie znaczenie ma w dziś współpraca z rodzicami 

i nauczycielami, dyrektor powinien tak kierować placówką, by uczestnicy pro-

cesów edukacyjnych zachodzących w przedszkolu byli jego współtwórcami, 

partnerami. 
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W dobie demokratycznego społeczeństwa dyrektor przedszkola, stawiając 

na wysoką jakość pracy przedszkola, buduje lokalny kapitał społeczny, którym 

w placówce są rodzice i nauczyciele.  

Rodzice wychowanków tworzą nieformalną grupę, której aktywność jest 

mocno nastawiona na działania zmierzające do tworzenia doskonałego przed-

szkola, w którym ich dzieci są bezpieczne, szczęśliwe, uczą się i bawią w naj-

lepszych warunkach. Współdziałają z dyrektorem i nauczycielami, mają poczu-

cie więzi z taką instytucją, jak przedszkole, a właściwe relacje interpersonalne 

budują zaufanie rodziców do dyrektora i nauczycieli. 

Rada pedagogiczna jako organ przedszkola działa zgodnie ze statutem 

i regulaminem. Współpracuje z dyrektorem w ramach swoich uprawnień. Jest 

mocno związana z instytucją, jaką jest przedszkole – tym silniej, im dyrektor 

intensywniej współdziała z nią, wypełniając wzajemne oczekiwania i zobowią-

zania wynikające z pełnionych ról zawodowych. 

Czynności dyrektora wynikające z obowiązków, oddziałujące na budowanie 

kapitału społecznego 

Dyrektor przedszkola w zakresie swoich obowiązków czuwa nad całością 

funkcjonowania placówki. Planując swoje działania skierowane na budowanie 

kapitału społecznego, jakim są rodzice w zarządzanym przedszkolu, ma szanse, 

aby poprzez: 

 zapewnianie wysokiego poziomu edukacji i wychowania najmłodszych 

budować u rodziców postawę zaufania publicznego do instytucji, jaką jest 

przedszkole, 

 aktywne formy współpracy włączać rodziców w budowanie wizerunku 

przedszkola oraz dobrych relacji i więzi z przedszkolem funkcjonującym w śro-

dowisku lokalnym, 

 pełną wymianę informacji, uczciwość, kreatywność, zaangażowanie, do-

bre relacje interpersonalne, spełnianie wzajemnych oczekiwań rozwijać u rodzi-

ców postawy dające przekonanie o utożsamianiu się ich z przedszkolem oraz 

dumie, że ich dziecko jest wychowankiem tego konkretnego przedszkola.  

Współpracując z nauczycielami, uznając ich za kapitał społeczny placówki, 

jest go w stanie rozwijać, gdy: 

 zapewnia kadrze pedagogicznej możliwość wykonywania pracy na bar-

dzo wysokim poziomie (wyposażenie, pomoce dydaktyczne, doskonalenie za-

wodowe, twórczą atmosferę pracy), rozwijając przez to postawę zaufania pu-

blicznego do instytucji, w której świadczą pracę, 

 aktywnie, twórczo współpracuje z gronem pedagogicznym, swoim przy-

kładem włącza nauczycieli w budowanie wizerunku przedszkola oraz dobrych 

relacji i więzi z przedszkolem, w którym wspólnie pracują na rzecz środowiska 

lokalnego, 
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 poprzez pełną wymianę informacji, uczciwość, kreatywność, zaangażo-

wanie, dobre relacje interpersonalne z kadrą pedagogiczną spełniania ich ocze-

kiwania – rozwija tym samym u nauczycieli postawy utożsamiania się z przed-

szkolem oraz dumy, że pracują w tym konkretnym przedszkolu i razem mogą 

stanowić o jego jakości. 

Wnioski 

Wysoki poziom kultury organizacyjnej reprezentowanej przez dyrektora 

przedszkola ma duże znaczenie w budowaniu kapitału społeczności lokalnej. 

Budowany lokalny kapitał społeczny przynosi bezpośrednie zyski dla przed-

szkola: 

 ekonomiczne – zabezpiecza w przedszkolu opiekę sprawowaną nad 

dziećmi w wieku 3–7 lat (najmłodszymi mieszkańcami miasta i regionu) pod-

czas pracy zawodowej ich rodziców, 

 polityczne – oddziałuje na sprawne funkcjonowanie przedszkola jako in-

stytucji opiekuńczo-wychowawczej działającej zgodnie z obowiązującym Pra-

wem oświatowym w naszym kraju, dając prawo dziecku w wieku 3–5 lat do 

nieodpłatnej edukacji przedszkolnej w ramach realizacji podstawy programowej 

w przedszkolu publicznym, 

 rozwiązuje problemy społeczne w sferze edukacji najmłodszych – udzie-

la wsparcia w organizacji specjalistycznej opieki, wychowania, rewalidacji, 

w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
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Abstract 

Based on literary sources and scientific articles on pedagogy and also guided by the results of 

our own pedagogical experience we substantiated the importance of the teaching program imple-

mentation through the content lines of the different subjects through the project activity realization 

during the education period in order to form the key competencies responsible for students’ social-

ization, active personal formation and ease of adaptive period of teenagers’ transition into adult-

hood. The research emphasizes on the dominant role of the cross-cutting project activity as 

a method of knowledge obtainment in the research process during the implementation of the con-

cept of the New Ukrainian school and the importance of the project activity organization form and 

method correction. 

Keywords: project activities, competence, Generation Z, integration, through content lines, socia-

lization 
 

Introduction 
The success of modern man is largely determined by the ability to organize 

and plan his life. Children's adaptability to the new social roles of adulthood 

depends significantly on the performance of the school at the stage of personali-

ty formation, in learning to determine the purposes and perspectives, to make an 

action plan, the ability to find and attract the necessary resources to accomplish 

the task. The purpose of scientific research is to ensure the socialization of the 
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younger generation through the development and implementation of the projects 

integrated in the Educational Foundations. The objectives of the study include 

some theoretical substantiation of the training modernization necessities in the 

Educational Foundation reform, the conceptual-categorical apparatus analysis of 

the integrated project activity organization, the structural-organizational and 

structural-functional analysis of educational systems (cycles of training organi-

zation) and theoretical substantiation of the methodology development in order 

to organize the project activity at all the levels of the educational process man-

agement in the Educational Foundations. Organizational projects, educational 

projects and individual projects are seen to be the subject of the research. The 

object of the study is the integrated design of training organization in the Educa-

tional Foundations. And the institutions considered in this research are the estab-

lishments of the different organization forms, categories of employees, students 

and different categories of teachers. 

A significant problem of social development is the misjudgment of the aca-

demic qualification values in comparison with the individual professional values 

and the acquired individual competencies. The diplomas and certificates ob-

tained are not evaluated by the quality of acquired skills and qualifications, but 

gained by the fact of the studies. There is a periodic division of public views 

regarding the importance of one scientific field knowledge over the other. Nu-

merous studies conducted in Ukraine and abroad showed that most modern lea-

ders in politics, business, art, and sports are people having a project-like mind-

set. The new school has the prerequisites for project thinking development. The 

project method was based on the concept of pragmatism. It allowed developing 

the training organization methodology with the introduction of the new moder-

nized approaches. J. Dewey William Kilpatrick developed a “project-based 

learning system” or the project method. 

Main part  

The European Council identified self-realization and growth, active civic and 

social standing and employment, communication skills in native and foreign lan-

guages; mathematical and computer literacy, basic competences in science and 

technology, social and civic competences, a sense of innovation and entrepreneur-

ship, cultural awareness and ability to express themselves in this field as indispen-

sable to all individuals. In turn, the Ministry of Education of Ukraine attributes to 

the key competences of the New Ukrainian School (primary education) such com-

petences as the fluency in native language, ability to speak native and foreign 

languages, mathematical skills, environmental knowledge, information and com-

municative competences, civic, social and cultural competences, innovativeness, 

entrepreneurship and financial literacy, competences in the natural sciences, com-

petence in the technology usage, etc. For the secondary and senior school students 
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as well as for the elementary school students, who do not study according to the 

primary school standards, the key competences are the ability to learn and speak 

state, native and foreign languages, mathematical skills and basic competences in 

the science and technology field, information and communicative competences, 

social, civil, cultural, entrepreneurial and health-saving competences. Independent 

knowledge acquisition and systematization, an ability to navigate the information 

space, an ability to see problems and make decisions, an ability to think critically 

are developed precisely through the project activity. 

The project method is a pedagogical technology, focused not on the actual 

knowledge integration, but on the application and acquisition of some new 

knowledge and experience. The active involvement of the student into the pro-

cess of certain project creation gives an opportunity to learn new ways of human 

activity in the sociocultural environment. The project method as an educational 

technology embodies a set of ideas, most clearly represented by the American 

educator and philosopher George Dewey (1859–1952). He believed that the 

basic education principle ist he formation of the child's latest skills, which gives 

an opportunity to satisfy all everyday demands in the real-life conditions. The 

project method in school education can be considered as an alternative to the 

class-lesson work form. Quality student project in the context of modernity is 

a form of child’s expression, the manifestation of the received project 

knowledge and its implementation in a clear and understandable form. But it 

should be noted that this method places a huge responsibility on teachers. One of 

the biggest successes of education reform is undoubtedly an academic freedom 

for teachers to choose the forms of lesson organization, to submit the new lesson 

forms and to validate the studied materials, planning their own educational acti-

vities, particularly in elementary school. The teachers also got some freedom to 

implement comprehensive development and formation of the child’s character, 

a possibility to realize the child’s talents, skills and abilities in life according to 

age and individual psychological and physiological characteristics and necessi-

ties of the individual. Thanks to the education reforms it became possible to 

achieve the formation of axiological self-development, acmeology curiosity, 

creativity, personal demands, self-improvement, ensuring the quality and securi-

ty of life in a democratic and information society, scientific knowledge, educa-

tional and research innovative programs of self-improvement. This type of edu-

cation is now recommended and approved in the education foundations’ work, 

which is aimed at the socialization of the younger generation. And it is widely 

introduced in the educational institutions and teachers, strategists, innovators 

implementing the latest approaches to the modern methodology paradigm of the 

sustainable science, education and innovation development. 

Based on personal experience, interests, and necessities of each student and 

the class as a whole, a teacher has aright to select a project by activity type (re-
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search type, creative type, applied type, information type, role-playing type, 

etc.), duration (short, medium, long), a substantive area of knowledge (integrat-

ed, subject-oriented), the number of participants (individual, group), the nature 

of coordination (direct and indirect forms of control). According to the project 

method the main task is to do a combined children’s research work together with 

the teacher in the sociocultural environment. Students adhere to the acmeologi-

cal trajectory success of planning, execution, analysis, evaluation and under-

standing of their own reasoning, interpretations. The key to the educational pro-

ject effectiveness is the Smart-direction that in today's globalized world realizes 

the necessity to adapt to the intensity, speed and information volumes, which 

grow extremely, improving training materials, requiring constant updates, con-

tinuous correlation of the forms of educational process realization, for its con-

formity with the requirements of the quality and safety of modern life. The labile 

trajectory of learning in an interactive educational environment with the help of 

access-free information and network content is provided by portable education 

obtaining technologies. The expected outcome of Smart education is Smart so-

ciety (not only are the educational institutions, but also the teaching staff, the 

world community integrated into a single system to do the common educational 

activities on the Internet). 

In order to increase the level of students' motivation, both administration and 

teachers have an opportunity to organize the training process in the educational 

institutions with the systematical usage of the project method for the develop-

ment of integrated interdisciplinary training with a combination of science, lan-

guage, literature, mathematics, social sciences, technology, arts and crafts for 

2-9 grade students. The algorithm of project activity organization in the educa-

tional institutions is elaborated in the sequence of stages. First stage is to carry 

out the monitoring of teachers' potential, screening of integrative interconnection 

possibilities and systematic synergetic interaction of the training organization in 

the educational institutions as a form of the younger generation socialization, 

identification of teachers’ creative approaches in the projects. Second stage is an 

organization of the work group created by the teachers-innovators of the General 

Secondary Education Institution to develop, substantiate and implement the pro-

jects (cross-border world, regional, local, local levels). Third stage is a creation 

of a team formed to carry out the project activities of different organization le-

vels. Fourth stage is to take the integrative strategic plan measures of the educa-

tional process organization technologies, mechanisms, forms and methods’ im-

plementation. Fifth stage is a theoretical and methodological formation of the 

integrated project content, which is evaluated by the educational material of the 

methodological complex of subjects. Sixth stage is to make public the results of 

teachers' work through the public access to the project activities covered in ge-

neral. The administration of the educational institution should take care of in-
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forming the teaching staff about the project work successes and problems, if 

necessary, involve the rest of the team in issue solving process, form a positive 

attitude towards the project work and teacher-executors. Last stage requires the 

teachers of the pedagogical council being involved in the project implementa-

tion process in case the school chooses a project activity as a profile. The pur-

pose of the administration is to search for professional activity areas and inher-

ent types of work in an individual teacher with methodological support for its 

implementation. 

The first-grade students, studying according to the standards of the New 

Ukrainian School, have a possibility of cross-sectored integration, provided by 

the typical educational programs created by Shiyan and Savchenko. According 

to the program of Shiyan the natural, civic, historical, social, health, technologi-

cal, and informative educational fields are integrated into the subject “I am 

exploring the world”. Approximate distribution of hours between educational 

sectors within this integrated subject is like this: language and literature - 2; 

mathematical - 1; natural, technological, informational, social and health safety, 

civil and historical - together 4 for 1grade, 5 - for 2 - 4 grades. According to the 

Savchenko program the subject “I am exploring the world” brings together the 

natural, civic and historical, social and health care sectors. In both programs, the 

integrated course “Art” is aimed at the formation of cultural values in the pro-

cess of learning about art in general and artistic and creative expression in 

personal and public life. Fostering respect for the national and world artistic 

heritage can just as well be taught as separate subject like “Fine Arts” or “Mu-

sical Arts”. This differentiation greatly facilitates the project activity organiza-

tion in elementary school and emphasizes its importance, because during the 

project implementation children form a special perception of learning. For 

them education is not some boring learning material, but a way to achieve the 

goal. The activities of the students are clearly traced to the results of their 

achievements. 

An important sign of the project method relevance for today’s school is an 

ability to adapt to life, socialize children of N-generation. In Ukraine, the  

N-generation includes children and adolescents less than 16-18 years old (mod-

ern generation of 21st century students with the digital perception of reality, the 

generation of “N” digital people, related to the information and telecommunica-

tion networks of social interaction). The information environment in which  

N-generation lives has a significant impact on the personality development. The 

main features of this generation are impatience, focusing on the short-term goals, 

and dependence on the Internet, code-perception and display of information. 

Information is perceived more easily with technology than by people, and the 

virtual world is at the forefront. Specific psychological and pedagogical classifi-
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cation features of N-generation include hyperactivity, a tendency to perceive and 

reproduce reality in the models of algorithmic behavioral motivation and sensory 

deprivation. 

Conclusions 

The integrated training project formation in the educational institutions oc-

curs on the author's algorithm as a form of younger generation socialization. 

Firstly, the screening and diagnostics of teacher's potential synergies of training 

modules in basic training of 5–9 grade pupils, integration through meaningful 

lines of disciplines, both scientific and in the humanities. Secondly, the quality 

monitoring of educational process through the effectiveness results of the teacher 

and student work to obtain the modern scientific knowledge. Thirdly, the deve-

lopment of special metrics to improve the modern scientific knowledge quality. 

Fourthly, the assessment of the educational institution performance through the 

process of organization method development in the institution education system. 

Fifthly, the relevance and systematization of the experimental evaluation results 

of the pedagogical exploration. 
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Abstract 

The research deals withthe analysis of the results of experimental work on the problem of de-

velopment of technology teachers’scientific and natural competence in the postgraduate education 

system in the conditions of modern processes of education informatization. Itdescribes the main 

results of the technology teachers’ scientific and naturaltraining study in the postgraduate educa-

tion system by means of information and technological support.On this basis it is concluded that 

the effective knowledge and skill masteringis provided dueto the usageof information and techno-

logical support in the postgraduate pedagogical education system. 

Keywords: science-natural training, technology teacher, postgraduate education, information and 

communication support 
 

Introduction  
The most distinctive feature of the moderncivilization is the presence of 

rapid, inclusive changes, the quality of which must be ensured by education.And 

the pedagogical worker is both an object and a driver of positive changes. The 

priority is to train the teacher, whose activity is not limited to the teaching of his 

own subject, but a specialist being capable of interdisciplinary communication 
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and being aware of the professional knowledge importance in the context of 

socio-cultural space. At the new school, it is important for the teacher to be able 

to organize the educational process as a pedagogical interaction aimed at the 

development of the child's personality, to prepare him or her to solve the life 

tasks. All of this requires dramatic changes in the teacher’spostgraduate profes-

sional education. 

The problem of educators’professional development, in general, and the 

problem of technology teachers’ professional development (work training) in 

postgraduate education, in particular,isrevealedin psychology and pedagogical 

science.The search for these problems’ solutions helps to solve a wide range of 

theoretical and practical issues related to the competency approach implementa-

tion. And this improvement becomes possible at the expense of the teachers’ 

continuing education process in order to expand their intellectual awareness, to 

update the acquired psychological and pedagogical knowledge, to learn some 

new technologies of the pedagogical processorganization, to generalize and to 

introduce the perspectivepedagogical experience. 

However, thefull understanding of the role of science training in the holistic 

process of technology teacher’sprofessional development is not yet clearly 

formed. Besides, the professional competence issues aremostly dealt with indi-

rectly. It‘s partly revealed that there are some problems to form the cognitive 

autonomy, to enspire the willingness to use computer tools and to define some 

methodological bases for using ICT in the teacher training process. 

Main part 
Experimental verification of the science teacher training technology effec-

tiveness in the system of postgraduate education by means of information and 

technological support was carried out with the use of various methods, including 

observation, discussion, study and generalization of pedagogical experience, 

pedagogical experiment (an experiment organized to test the developed theoreti-

cal assumptions, in particular,to prove the hypotheses proposedin the beginning 

of the study), testing (a corpus oftests used to check the level of knowledge mas-

tering, skills and the degree of personal quality development, etc.), survey (a po-

pular method of sociological research, which provids a massive material collec-

tion with the usageof specially designed questionnaires), expert assessment, 

statistical methods (a number of methods dealing with the data analysis, imple-

mented through MS Excel and MOODLE).  

The first stage of the pedagogical experiment (analytical) is considered to 

deal with the diagnostics of the main system components of the science teacher 

training technology in the graduate education institutions by means of infor-

mation-technological software in order to determine the level of technology 

effectivness (high, sufficient, medium, low). 
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This stage requires applyingtwo questionnaire surveysto teachers. The first 

one is applied to technology teachers to determine the leading experts’ position 

in the field of educational activities through the usageof the multimedia platform 

for postgraduate education. And the second one is applied to the career educa-

tion teachers afterthe training and retraining programs are finishedto check the 

basic component completeness of the science teacher training technology. This 

stage also requires providing an expert evaluation of the questionnairy and test 

results in order to check the data accuracy. 

The survey indicated rather high respondents’interest to the usage of infor-

mation and technological support in their professional activities, but it reveale-

drather low awareness of the available ICT products in education process. The 

analysis of 27 technology teachers’test results showed an overall low level of 

ICT knowledge, including programs for multimedia contentprocessing, distance 

learning platforms, electronic educational resources, children's educational 

games, etc. The overwhelming number of respondents (92%) showed a low level 

of information-cognitive component in the system of professional competence 

formation. 

The purpose of the experimental stage was to update the system of techno-

logy teachers’advanced training,to determine a set of educational and methodo-

logical tools used in the process of the technology teachers’scientific and natural 

training, to study and implement the existing multimedia educational resources 

and to develop the new ones. Therefore, some new teaching resources were in-

troduced in the process of technology teachers’professional development in the 

postgraduate education system, for example,the educational website “Technolo-

gy teacher’smethodical office”, as well as other open educational resources (in-

formationhelp, training, game resources, simulators, etc.). A special course 

“Modern Information and Communication Technologies in Education” was in-

troduced to the Master’s Degree Curriculum in the specialty 014.10 Secondary 

education (Labor training. Technology). 

Thus, the information technology introductioninto the postgraduate educa-

tion system took place in three main directions: 1) an intensive usage of infor-

mation technology support as the means of training with the aim to develop all 

the system components of the technology teachers’scientific and natural training 

in the postgraduate education system; 2) the usage of information technology 

support as the means of activity in the teachers’ and trainees’practical work in 

order to develop some practical skills; 3) the mastering of the information tech-

nology as the object of the cognitive process studies. 

The end of the formation phase requires evaluating the implementation ef-

fectiveness of each system component of the technology teachers’scientific and 

natural training in the postgraduate education system by means of information 

and technological support. At this stage, the trainees from the control groups, 
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who worked in the traditional method and typical training courses, were in-

volved in the work (the number of credits allocated for the study of disciplines 

was the same in all cases). 

The information and cognitive component was definedby the results of the 

audience responses during the graduation final work presentation, and by the 

knowledge tests, which examined the knowledge amount in the professionally 

oriented courses such as “Theory and methods of teaching technology” and 

“Higher school pedagogy and psychology”. The skill formation degree of the 

professional work in the open educational pedagogical environment (operational 

and activity system component) is similar to the tested search-for-problem tasks 

such as to develop an online course for the lesson of practical training. 

Development assessment and reflective component are bothdetermined in 

the process of the analytical task performance. The first task is to analyze the 

proposed open educational resources and educational programs for children on 

certain indicators. The other task is to determine the design and creative usage 

ability degree of information and technological support in the professional acti-

vities (creativeprocess component of the system).The students were offered to do 

a creative task to design a lesson in school and prepare some multimedia soft-

ware or distance learning course for it (the original problems, visual material, 

virtual lab, etc.). This assignment allowed developingsome criteria in order to 

assess the levels of each component formation.  

Conclusions 
Therefore, we proved in practice the information and technological support 

efficiency of the science teacher training technology in the postgraduate educa-

tionsystem. Itapplies to both original courses, tailored to the requirements of 

modern electronic open educational resources, as well as to the vision of the 

scientific teaching and to the existing open educational resources of various 

types.  

Takingpart in the experimental work,the students demonstrated the high level 

of interest in the usage of the proposed tools in their own teaching and profes-

sional activities. Besides at the end of the experiment their motivation for pro-

fessional self-improvement and self-development has increased significantly. 

The development indicators of the science teacher training technology by 

means of information and technological support in the postgraduate education 

system are definedwith sufficient probability, confirmed by calculation of the 

difference between the average values of diagnostic indicators in the experi-

mental and control groups. 

In the course of system pilot testing of the technology teachers’scientific and 

natural training in the postgraduate education system by means of information 

and technological support, the system effectiveness was proved and confirmed 
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by the statistical methods of the obtained results’analysis and by the expert eva-

luation method. 

Therefore, the systematic application of the means of information and tech-

nological support in the process of technology teachers’ scientific and natural 

training in the postgraduate education system effectively influences the techno-

logy teachers’ professional competence formation and development. 

The study outlines the further scientific research prospects in the chosen di-

rection, including an intensive complexupdateof the scientific and natural trai-

ning facilities based on the widespread usageof information and communication 

technologies, as well as on the usage of distance learning and other vocationally 

oriented courses. 
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Zusammenfassung des Artikels  

Der vorgelegte Artikel fasst ausgewählte bisherige Erkenntnisse aus dem Bereich der Päda-

gogik zusammen, wobei der Schwerpunkt auf den Begriff des Lehrers und auf seine sozialpädago-

gischen Rollen gelegt wird. Das Hauptziel des Beitrages besteht in der Durchführung der theoreti-

schen Analyse des Begriffs des Lehrers, der Typologie des Lehrers und seiner sozialen Rollen. Im 

Rahmen der Metaanalyse wurde festgestellt, dass die Berufsgruppe der Lehrer sehr differenziert ist, 

ebenso wie die Wahrnehmung des Begriffs des Lehrers. Ferner wurde festgestellt, dass der Lehrer-

beruf viele soziale Rollen umfasst, die der Lehrer zu vertreten hat, und in diesem Zusammenhang 

können wir den Lehrerberuf zu Berufen zählen, die hohe Ansprüche an den Menschen stellen. 

Schlüsselwörter: Lehrer, soziale Rolle des Lehrers, Typologie des Lehrers, Metaanalyse 

Abstract 

The presented article summarizes the selected current knowledge from the field of pedagogy 

with focus on the concept of the teacher and their social pedagogical role. The main aim of the paper 

is to carry out a theoretical analysis of the concept of the teacher, the teacher’s typology and their 

social roles. In the meta-analysis it has been found that the professional group of teachers is very 

differentiated as well as the understanding of the concept of the teacher. Furthermore, it has been 

found that the profession of the teacher includes many social roles that the teacher has to represent 

and in this context we can classify the teaching profession as one that places high demands on a man. 

Keywords: teacher, teacher's social role, teacher’s typology, meta-analysis 
 

Einführung  
Der Beruf des Lehrers stellt sehr hohe Anforderungen und setzt sich nicht 

unbedeutende Ziele, die in den curricularen Dokumenten vorgegeben sind. Im 

Zusammenhang mit dem komplexen Arbeitsinhalt des Bildungs- und Erzie-
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hungsprozesses von unterschiedlichen Subjekten ist es möglich, unterschiedliche 

Auffassungen des Begriffs des Lehrers und seine verschiedenen sozialen Rollen 

auszusondern. Im Rahmen des untersuchten Themas wurde die sog. Metaanalyse 

angewendet, die aufgrund der Analyse der früheren Forschungsstudien und 

Kenntnisse in diesem Bereich ausgewählt wurde. Das Ziel des Beitrages besteht 

darin, ausgewählte Schlussfolgerungen der bisherigen Erkenntnisse für die ge-

gebene Problematik vorzulegen. 

Begriff des Lehrers und seine sozialpädagogischen Rollen 

Ein Lehrer im Rahmen der nichtfachlichen Bedeutung ist diejenige Person, 

die in einer Schule unterrichtet (bzw. in einer anderen Bildungseinrichtung). Im 

Rahmen der fachlichen Bedeutung umfasst die Lehrergruppe verschiedene Ty-

pen von Erziehern (Mitarbeitern, die sich dem Bildungsberuf vom bestimmten 

Typ widmen), allgemein können wir die Lehrer fachlich (nach der OECD) als 

Personen definieren, deren Berufstätigkeit die Übergabe von Erkenntnissen, 

Stellungnahmen und Fertigkeiten (die in formalen curricularen Dokumenten 

spezifiziert sind) an Schüler und Studenten in Bildungseinrichtungen umfasst. 

Die Kategorie des Lehrers umfasst nur pädagogische Mitarbeiter, die die Schüler 

und Studenten (Edukanten) unterrichten, es handelt sich daher nicht um alle 

Mitarbeiter einer bestimmten Bildungseinrichtung (OECD, 2001). Die Definiti-

on umfasst konkret Klassenlehrer, spezielle Pädagogen und weitere Lehrer, die 

mit der ganzen Klasse der Edukanten in einem Klassenzimmer, in kleinen Grup-

pen bzw. in einer Lernsituation im Rahmen oder außerhalb der üblichen Klasse 

arbeiten. Im tertiären Bildungsbereich wird in die Kategorie des Lehrers das 

akademische Personal einbezogen, d.h. konkret ein Personal, dessen Hauptziel 

der Unterricht oder die Forschung ist. Das Lehrerpersonal umfasst auch den 

Leiter des Lehrstuhls, dessen Verpflichtungen auch den Unterricht umfassen, 

aber die Definition schließt jenes Personal aus, das keine direkte pädagogische 

Tätigkeit ausübt (OECD, 2017). Die Definition nach der OECD wird interna-

tional anerkannt und es richtet sich nach ihr die fachsprachliche Definition 

der Kategorie des „Lehrers“ in den Ländern der Europäischen Union (Eury-

dice, 2001).  

Im Rahmen der tschechischen pädagogischen Terminologie wird für den 

Begriff des Lehrers oft auch der Begriff pädagogischer Mitarbeiter verwendet. 

Ein Lehrer ist nach dem Gesetz Nr. 563/2004 GBl. ein pädagogischer Mitarbei-

ter, der die direkte Unterrichts- und Erziehungstätigkeit oder die direkte pädago-

gisch-psychologische Tätigkeit mit einem direkten Einfluss auf den Auszubil-

denden ausübt (Trunda, 2016). Wir können hier eine bestimmte Überlappung der 

Definitionen sehen, aber die Bestimmungen des Gesetzes Nr. 563/2004 GBl. 

beziehen sich auf Lehrer auf allen Schulebenen (Kindergärten bis Fachoberschu-

len) bis zum tertiären Bildungsbereich, Hochschullehrer figurieren im erwähnten 
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Gesetz nicht. Hochschullehrer werden nach dem Gesetz Nr. 111/1998 GBl. über 

Hochschulen als akademische Mitarbeiter bezeichnet. Akademische Mitarbeiter 

sind diejenigen Professoren, Dozenten, außerordentlichen Professoren, Fachas-

sistenten, Assistenten, Hochschullehrer und wissenschaftlichen Mitarbeiter, For-

scher und Entwickler, die Angestellten der Hochschule sind und die im Arbeits-

verhältnis je nach der vereinbarten Tätigkeitsart sowohl die pädagogische als 

auch die schöpferische Tätigkeit ausüben. Am Unterricht können sich auch wei-

tere Spezialisten aufgrund von Vereinbarungen über die Arbeiten, die außerhalb 

des Arbeitsverhältnisses geleistet werden, beteiligen (Gesetz Nr. 111/1998 GBl., 

1998, § 70). 

Nachfolgend sind grundlegende Merkmale angeführt, die den Lehrerberuf 

charakterisieren (Spilková, Vašutová, 2008): 

 Berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten, die einen Professionellen vom 

Laien deutlich unterscheiden.  

 Lange Dauer der Berufsausbildung.  

 Sinn für Öffentlichkeit- und Kundendienst, lebenslange Engagiertheit, 

Hingabe zur Arbeit. 

 Verhaltenskodex (nur tertiäre Bildung). 

 Existenz von Berufskammern, die auf die Einhaltung der Berufsethik achten.  

 Überwachung der Lizenzstandards oder der Anforderungen an die Be-

rufsausübung,  

 Entscheidungsautonomie 

 Verantwortung für die Ausübung der Tätigkeit.  

 Hohes Maß an Vertrauen, Autorität, sozialer Prestige. 

Die Berufsgruppe der Lehrer ist sehr differenziert, zu den grundlegenden 

Kriterien können wir Folgendes zählen: Art der Schule und Altersstruktur der 

Lehrer.Die Anzahl der Lehrer im tschechischen regionalen Schulwesen beträgt 

nach dem Jahrbuch der Entwicklung des Schulwesens 2006/07–2016/17 (MŠMT 

/Tschechisches Ministerium für Bildung, Jugend und Sport/, 2017) insgesamt 

147.506 Personen. 

Typologie der Lehrer nach der Art der Schule 

1. Lehrer an Kindergärten (20,09%)  

2. Lehrer an Grundschulen (41,78%) 

a. 1. Stufe (21,58%) 

b. 2. Stufe (20,21%) 

3. Lehrer an Mittelschulen (25,81%) 

4. Lehrer an Konservatorien und Oberfachschulen (1,75%) 

5. Lehrer an öffentlichen Hochschulen (10,57%) 

Im Hinblick auf die prozentuelle Verteilung wurde auf das Jahrbuch der 

Entwicklung des Schulwesens 2006/07–2016/17 (MŠMT, 2017) zurückgegrif-
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fen, es handelt sich um Lehrer, die im Schulnetzwerk des Tschechischen Minis-

teriums für Bildung, Jugend und Sport registriert sind, in der prozentuellen Ver-

tretung werden somit nicht die Lehrer in privaten Bildungseinrichtungen berück-

sichtigt. Die größte Vertretung haben die Lehrer an Grundschulen.  

Typologie der Lehrer nach den Unterrichtsfächern 

1. Lehrer der allgemeinen Bildungsfächer (52,6%) 

2. Lehrer der Fachgegenstände (29,3%) 

3. Lehrer des praktischen Unterrichts (Berufsbildung) (17,9%) 

Die oben genannte Typologie könnte genau nach den einzelnenUnterrichts-

fächern differenziert werden, jedoch die gegebene Typologie wäre redundant 

umfangreich, und zwar aus dem Grund, dass es eine große Diversität der Unter-

richtsfächer gibt. Als ein Beispiel können wir Informatiklehrer an Grundschulen 

anführen. Für Informatiklehrer an Grundschulen halten wir einen Lehrer, der das 

Fach Informatik oder äquivalente Fächer, z.B. Informations- und Kommunikati-

onstechnologien unterrichtet. Im Falle eines Informatiklehrers an Mittelschulen 

wäre es erforderlich, diese Definition um weitere verwandte Fachgegenstände, 

wie z.B. Programmierung und Algorithmisierung, zu erweitern, da es bereits 

verschiedene Kategorien der Mittelschulen gibt (Gymnasien, Studienfächer an 

mittleren Fachschulen und Berufsschulen mit und ohne Abitur).  

Im Rahmen der Variablen „Alter der Lehrer“ kommt es zu einer schrittwei-

sen Alterung der Population der Lehrer. Průcha (2009) führt an, dass in den letz-

ten mehreren Jahrzehnten in verschiedenen Ländern eine identische Tendenz der 

Alterung der Lehrerpopulation vorkommt, d.h. dass die Anzahl der Lehrer in 

höheren Alterskategorien zunimmt, wobei der Anteil der jüngsten Lehrer (bis zu 

30 Jahren) sinkt. Der Alterungsprozess der Lehrerpopulation ist am stärksten im 

Grundschulwesen ausgeprägt. Diese Erscheinung wird in der pädagogischen 

Theorie unterschiedlich wahrgenommen, nach einer Gruppe der Spezialisten hat 

der höhere Anteil an jungen Lehrern einen positiven Einfluss auf den Bildungs- 

und Erziehungsprozess. Jüngere Lehrer können eine positivere Edukationsum-

gebung schaffen und sie nutzen innovative Unterrichtsmethoden, wobei sich bei 

älteren Lehrern routinemäßiges Arbeiten zeigt und es kann ein Verlust der Ener-

gie vorkommen, aus diesem Grund muss der Bildungs- und Erziehungsprozess 

nicht so effektiv wie bei jüngeren Lehrern sein. Nach der anderen Gruppe der 

Spezialisten ist es wünschenswert, im Lehrerkollegium mehr ältere Pädagogen 

zu haben, denn je älter die Lehrer sind, desto mehr Berufserfahrungen haben sie, 

daher können sie im Rahmen des pädagogischen Prozesses besser reagieren und 

kompliziertere pädagogische Situationen lösen, als jüngere Lehrer. Meiner Mei-

nung nach existiert keine eindeutige Behauptung hinsichtlich dieser Situation, 

dazu sollte der Direktor der Bildungseinrichtung zuständig sein, der die Qualität 

des Bildungsprozesses bei einzelnen Mitarbeitern kontrollieren wird.  
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Der Lehrerberuf besteht aus mehreren sozialen Rollen, die ein Lehrer zu ver-

treten hat. Die spezifischen sozialen Rollen des Lehrers werden durch Funktio-

nen der Schule sowie durch die spezifischen, vom Lehrer auszuübenden Berufs-

tätigkeiten determiniert. Die Struktur und die Bedeutung der Rollen werden 

durch die Stufe und die Art der Schule, die allgemeinen Bildungsziele, den Aus-

bildungsprogramm der Schule sowie durch die pädagogische Strategie der gege-

benen Schule beeinflusst (Vašutová, 2007). Eine soziale Rolle ist ein Verhalten, 

das eine soziale Gruppe von jedem ihrem Mitglied erwartet. Es ist von den 

Normen und Werten der gegebenen Gruppe sowie von der sozialen Stellung der 

Einzelperson in der Gruppe abhängig (Průcha et al., 2013). Die sozialen pädago-

gischen Rollen des Lehrers können wir wie folgt einteilen (bearbeitet nach 

Vašutová, 2004): 

1) Rolle – Lieferant der Erkenntnisse, Fertigkeiten und Werte. 

Der Lehrer vermittelt den Schülern mittels des Bildungs- und Erziehungs-

programmes Erkenntnisse, Fertigkeiten und Werteorientierungen. 

2) Rolle – Berater und Unterstützer 

Der Lehrer ist Begleiter und Facilitator
1
 beim Lernen der Schüler mittels 

ausgewählter Lehrstrategien. Der Lehrer vertritt ebenfalls die Rolle des Beraters 

– bei erzieherischen Problemen und Lernproblemen der Schüler, bei Unsicher-

heit der Schüler, bei unerwarteten Lebensereignissen, bei Misserfolg der Schü-

ler, etc. 

3) Rolle – Projektant und Gestalter 

Der Lehrer erstellt curriculare Dokumente auf der Schulebene, eigene Unter-

richtsstrategie, Lernmaterialien, didaktische Hilfsmittel, neue Unterrichtskon-

zeptionen und innoviert seinen Unterricht.  

4) Rolle – Diagnostiker und Kliniker  

Der Lehrer führt die grundlegende Diagnostik der Schüler durch, analysiert 

die Bildungsbedürfnisse der Schüler, Lernstile und deren eventuelle Schwierig-

keiten, vermeidet sozial-pathologische Erscheinungen der Schüler und passt den 

Unterricht den Schülern nach deren individuellen Bedürfnissen an. Der Lehrer 

führt ebenfalls eine Analyse der sozialen Dynamik der anvertrauten Gruppe 

(Rolle Alpha, Beta, Gama, Pi) durch und bemüht sich, jenen Schülern zu helfen, 

die die einen niedrigen sozialen Status in der Gruppe haben. Der Lehrer kom-

muniziert mit Schülern, Eltern und weiteren Erziehungseinrichtungen hinsicht-

lich der Bildungs- und Erziehungsangelegenheiten. 

                                                      
1 Vom Lateinischen facilis – einfach, leicht. Der Lehrer sucht in der Rolle des Facilitators op-

timale Bedingungen für die Erfüllung der Bildungsziele im Hinblick auf individuelle Besonderhei-

ten des Schülers, der Lehrer ist eher ein Begleiter und legt pädagogische Probleme (z.B. Lehrauf-

gaben) vor und die Schüler lösen diese Probleme selbständig oder in Gruppen. Der Lehrer hilft den 

Schülern bei der Lösung des pädagogischen Problems, er legt aber kein fertiges pädagogisches 

Problem vor (Křováčková, Skutil, 2014). 
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5) Rolle – reflektierter Beurteiler 

Der Lehrer beurteilt die Ergebnisse (insbesondere Leistungen) der Schüler 

nach dem eingestellten Bewertungssystem (am häufigsten mit Noten), ferner 

bewertet er das Curriculum (insbesondere das geplante und durchgeführte Curri-

culum), die eigene Unterrichtsstrategie und die Qualität seines Unterrichts. Der 

Lehrer reflektiert ebenfalls die Bewertung seines Unterrichts vonseiten der Schü-

ler, Eltern, der Schulleitung oder anderer Evaluierungsfaktoren. Der Lehrer re-

flektiert Veränderungen des Bildungssystems und Änderungen des vorgeschrie-

benen Curriculums sowie sich selbst.  

6) Rolle – Klassen- und Schulmanager 

Der Lehrer führt die anvertraute Klasse der Schüler (beeinflusst die soziale 

Dynamik der Gruppe), organisiert den Unterricht und außerschulische Veranstal-

tungen. Der Lehrer führt die Schüleragenda, das Klassenbuch und nimmt weitere 

Kompetenzen an, die an ihn delegiert werden, z.B. Verwaltung des fachlichen 

Klassenraumes, des Kabinetts, der Bibliothek und der ICT-Ausstattung der 

Schule, Präsentation der Schule, Zusammenarbeit mit weiteren sozialen Part-

nern.  

7) Sozialisierungs- und Pflegemodell 

Der Lehrer ist als ein Vorbild tätig, das die Schüler nachahmen können oder 

sie können seine vollständige Persönlichkeit mittels des Identifizierungsprozes-

ses übernehmen. Der Lehrer sollte ein Modell des Verhaltens und der zwi-

schenmenschlichen Beziehungen vertreten, die ethisch und kultiviert sind, er 

sollte als ein Modell des künftigen Berufes (in der Berufsbildung) auftreten. 

Schluss 

Nach den oben genannten Ausführungen können wir daher einen komplexen 

Charakter des Lehrerbegriffes sowie des eigentlichen Lehrerberufes und seiner 

sozialen Rollen anerkennen. Wie bereits erwähnt ist die berufsgruppe der Lehrer 

sehr differenziert, z.B. nach der Art der Schule oder nach den Unterrichtsfä-

chern. Der komplexe Charakter des Lehrerberufes wird von vielen sozialen Rol-

len begleitet, die der Lehrer zu vertreten hat, aus diesem Grund werden an den 

Lehrer sehr hohe Anforderungen gestellt. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass 

sich zusammen mit der Entwicklung der Gesellschaft wahrscheinlich auch die 

erforderlichen sozialen Rollen des Lehrers entwickeln werden, und zwar insbe-

sondere zusammen mit der Entwicklung der virtuellen Lernumgebung  

(E-Learning, LMS Systeme, virtuelle und erweiterte Realität, etc.).  

Der Beitrag ist mit Unterstützung des Projektes IGA_PdF_2019_043 mit der 

Bezeichnung Analyse der ausgewählten aktuellen Probleme im Unterricht der 

informatisch orientierten Lehrfächer mit Ausrichtung auf Online-Technologien 

entstanden. 
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Problem nieśmiałości wydaje się być pomijany w szerokiej dyskusji dotyczącej problema-

tyki wychowania. Wiedza wychowawców dotycząca tej tematyki warunkuje w pewnym zakre-
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The problem of shyness seems to have been overlooked in the broad discussion of the issue of 

upbringing. The knowledge of educators on this issue determines to some extent the effectiveness 

of the educational activities undertaken. The aim of the research was to discern the teachers’ opin-

ions on the difficulties in working with a shy child. Empirical material was collected using a self- 

-created questionnaire containing semi-open-ended and open-ended questions. 

Keywords: shy child, difficulties, teacher 

 

  

http://dx.doi.org/10.15584/eti.2019.4.22
https://orcid.org/0000-0002-0492-4396


164 

Życie człowieka nieśmiałego,  

w tym również nieśmiałego ucznia w szkole,  

składa się z wielu zmarnowanych szkolnych okazji. 

Christoph Andre  

Wstęp 
Misją nauczyciela jest zapewnienie każdemu uczniowi poczucia bezpie-

czeństwa i zadowolenia w szkole, klasie. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ 

w grupie zawsze znajdują się dzieci o różnych osobowościach, na różnym eta-

pie rozwoju. Obok uczniów aktywnych, głośnych, łatwo nawiązujących kon-

takty w ich cieniu pozostają dzieci nieśmiałe, zahamowane, bierne, dla których 

funkcjonowanie w zespole jest dużym problemem (Hurło, Kijowska, Sorokosz, 

2017).  

Nieśmiałość bywa lekceważona przez nauczycieli, wychowawców przede 

wszystkim ze względu na brak niedogodności dla otoczenia. Uczeń nieśmiały 

jest „wygodniejszy” w procesie wychowania. Nie zadaje kłopotliwych pytań, 

z reguły jest to osoba cicha, bezkonfliktowa. Starannie wykonuje swoje obo-

wiązki, jego zachowanie nie budzi większych zastrzeżeń, jest pozytywnie oce-

niane przez nauczycieli. Niemniej uczeń nieśmiały z obawy przed krytyką czy 

oceną najczęściej stawia sobie duże wymagania, ciągle dąży do doskonałości, co 

może sprzyjać występowaniu u niego objawów silnego zmęczenia, niemożności 

odprężenia, poczucia presji czasu (Bandelow, 2011).  

Uczeń nieśmiały ze względu na przejawianą skłonność do izolacji i unikania 

kontaktów z rówieśnikami bywa określany jako odludek lub milczek. Nie przej-

muje on inicjatywy podczas działań w grupie, jest uległy i podporządkowany. 

Gdy czegoś nie rozumie, najczęściej nie prosi o wyjaśnienie (Kusiak, 2016).  

Nieśmiałość jest złożoną przypadłością, która niesie ze sobą całą gamę 

konsekwencji – od lekkiego uczucia skrępowania, przez lęk przed ludźmi bez 

wyraźnego powodu, aż do paniki i chęci natychmiastowej ucieczki. Jest rodza-

jem postawy składającej się z przykrych uczuć, myśli na swój temat oraz go-

towości do wycofania się z trudnych sytuacji (por. Zimbardo, 2007; Gromel-

ska, 2009).  

Można wyróżnić m.in.: nieśmiałość publiczną i prywatną. Nieśmiałość pu-

bliczna przejawia się w dezorganizacji zachowania zewnętrznego. Opisywana 

jest przez trzy kategorie zachowań: unikanie kontaktów społecznych; niepowo-

dzenie we właściwym funkcjonowaniu w sytuacji kontaktów społecznych; nie-

zgrabne zachowanie biorące się np. z podejmowanych prób zabrania publicznie 

głosu. Osoby takie nie potrafią mówić o swoich lękach, niepewnościach, rów-

nież o swoich zaletach i pragnieniach. Izolują się od świata, od wszelakich kon-

taktów interpersonalnych. Nieśmiałość prywatna przejawia się w swoistych 

doznaniach wewnętrznych, głównie lękowych. Osoby takie nazywane są nie-
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śmiałymi ekstrawertykami, nikt poza nimi samymi nie wie o ich lękach i oba-

wach. Nieśmiałość prywatna charakteryzuje się takimi kategoriami zachowań, 

jak: dyskomfort w sytuacjach społecznych, tj. zakłócenie emocjonalne i fizjolo-

giczne jako symptomy; poczucie lęku; negatywna samoocena (por. Staniek, 

2013; Zimbardo, 2007). Nieśmiałość, najczęściej w literaturze określana jest 

jako „złożony zespół objawów wiążący się z zaburzeniami w zakresie sfery be-

hawioralnej, emocjonalnej i samoorientacyjnej” (Zabłocka, 2012, s. 15). 

W aspekcie behawioralnym za źródło nieśmiałości uważa się obecność innych 

osób, które pochłaniają uwagę jednostki nieśmiałej, co utrudnia jej skoncen-

trowanie się na wykonywaniu czynności. Uczniowie nieśmiali w tej sferze 

mają trudność z przekazaniem wyuczonego materiału przed klasą i nauczycie-

lem. Odznaczają się małym nasileniem aktywności, nie podejmują działań 

z własnej inicjatywy, nie zgłaszają się samodzielnie do odpowiedzi. Nie wie-

dzą, jak się zachować w czasie zabawy, w relacjach koleżeńskich podporząd-

kowują się inicjatywie większości. Zaburzenia w sferze emocjonalnej dotyczą 

przede wszystkim wrażliwości psychicznej jednostki. Nieśmiałość przejawia 

się w tym obszarze skłonnością do odczuwania niepokoju w obecności innych, 

uczuciem zażenowania w sytuacjach społecznych. Jednostkom towarzyszy 

poczucie osobistego zagrożenia w sytuacjach kontaktu społecznego oraz strach 

przed kontaktami z innymi osobami. Zaburzenia w aspekcie samoorientacji 

osadzone są w głębokiej naturze samoświadomości jednostki. Obejmują przede 

wszystkim skłonność do marzycielstwa, zakłócenie procesów myślenia, po-

czucie niższości i brak pewności siebie w stosunkach z innymi. Osobom nie-

śmiałym nieustannie towarzyszy obawa przed kompromitacją, krytyką, wy-

śmianiem, doznaniem porażki i przykrości. Jednostka nieśmiała wyolbrzymia 

opinię innych o sobie, stając się świadomością niższą (Zabłocka, 2012; Harwas- 

-Napierała, 1995). 

Rozwinięcie  

Badania miały charakter sondażu diagnostycznego. Ich celem było pozna-

nie opinii nauczycieli na temat trudności w pracy z dzieckiem nieśmiałym. 

Problem główny zawierał się w pytaniu: Jakie są opinie badanych nauczycieli 

na temat trudności w pracy z dzieckiem nieśmiałym? Z tak sformułowanego 

problemu głównego wynikają następujące problemy szczegółowe: Jak definiu-

ją pojęcie ucznia nieśmiałego badani nauczyciele? Jakie symptomy typowe dla 

ucznia nieśmiałego wymieniają badani nauczyciele? Jak postrzegają sytuację 

szkolną ucznia nieśmiałego badani nauczyciele? Jakiego rodzaju trudności 

w pracy z dzieckiem nieśmiałym doświadczają badani nauczyciele? Jakie me-

tody nauczania i wychowania wobec uczniów nieśmiałych stosują badani nau-

czyciele? Jakie rodzaje wsparcia wobec uczniów nieśmiałych wskazują badani 

nauczyciele?  
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Badania przeprowadzono w 2019 r. wśród nauczycieli w jednej ze szkół 

podstawowych w Lublinie. Narzędziem służącym zebraniu materiału badawcze-

go była ankieta zawierająca pytania półotwarte i otwarte. Ogółem przebadano 42 

nauczycieli. Niemal wszystkie badane osoby to kobiety (39 kobiet, tj. 92,9%). 

Wśród badanych nauczycieli znalazło się jedynie 3 mężczyzn. Staż pracy bada-

nych w zawodzie nauczyciela zawierał się w następujących przedziałach: 10–20 

lat (28,6%), 21–30 lat (52,4%), powyżej 30 lat (19%).  

W toku realizacji przyjętego programu badawczego zebrano materiał empi-

ryczny, dzięki któremu możliwe stało się udzielenie odpowiedzi na postawione 

pytania.  

Na początku badani nauczyciele zostali poproszeni o wyjaśnienie pojęcia 

uczeń nieśmiały. Odpowiedzi badanych w tym aspekcie były dość podobne. 

Wynika z nich, że uczeń nieśmiały jest mało aktywny, cichy, niepodejmujący 

działania na tle grupy. Nie lubi zwracać na siebie uwagi, wypowiadać się przy 

innych. To osoba, która nie lubi głośno wyrażać swojego zdania, unika publicz-

nych wypowiedzi, niechętnie przedstawia swoje poglądy. Nie podejmuje samo-

dzielnie działań mu powierzonych. Jest wycofana, wrażliwa, skromna, cicha. 

Dziecko, które charakteryzuje się wrażliwością, delikatnością, skromnością, 

raczej bezkonfliktowością. Unika towarzystwa, zabaw klasowych, wyjazdów 

integracyjnych. Ma trudność w zawieraniu nowych znajomości. Przykładowe 

definicje badanych nauczycieli były następujące: „Uczeń niechętnie (może 

z pozoru) włącza się w działania na forum grupy (publiczności); mówi cicho 

(nawet szeptem), rumieni się gdy jest speszony, łatwiej pracuje mu się i odkrywa 

swoje zdolności, emocje w dialogu czy relacji z jedną osobą; sytuuje się na ubo-

czu grupy”; „Uczeń, który wstydzi się, staje z boku, mówi cicho. Nie inicjuje 

żadnych działań, nie wypowiada się, ma poczucie niższości, boi się reakcji in-

nych”; „Uczeń ten nie jest pewny siebie i swoich racji, unika kontaktu wzroko-

wego”; „Uczeń cichy, wycofany, chowający się, z problemami w swobodnym 

komunikowaniu się”; „Długo waha się, czy zabrać głos. Wywołany do odpo-

wiedzi, spuszcza wzrok, łamie mu się głos. Jest pewien, że to, co mówi, jest 

błędne”; „Uczeń ten ma problemy z nawiązywaniem kontaktów, z wystąpienia-

mi przed klasą lub inną grupą. Jest bardzo wrażliwy, jeśli chodzi o uwagi kry-

tyczne pod swoim adresem”; „Dziecko wycofane, które wywołuje wrażenie 

spokoju, uległości, często izoluje się, nie przejmuje inicjatywy, nie zwraca się 

z prośbami”; „Uczeń zamknięty w sobie, unikający publicznych wystąpień, ma-

jący problemy z autoprezentacją”. 

Drugie pytanie skierowane do badanych nauczycieli dotyczyło wskazania 

przez nich konkretnych symptomów charakterystycznych dla dzieci nieśmia-

łych. Informacje na ten temat zamieszczono w tabeli 1.  
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Tabela 1. Przejawy charakterystyczne dla ucznia nieśmiałego w opinii badanych 

Symptomy charakteryzujące ucznia nieśmiałego N % 

Brakuje im swobody w mówieniu 

Izolują się od grupy 

Często spuszczają wzrok, gdy są o coś pytane 

29 69 

Nie wierzą w swoje możliwości 

Unikają kontaktu wzrokowego z nauczycielem 
20 47,6 

Niechętnie uczestniczą w zadaniach grupowych  
Unikają wyzwań 

Nie bronią swoich racji 

17 40,5 

Wypowiadają się negatywnie na własny temat 4 9,5 

Mają problemy z koncentracją uwagi 

Zaprzeczają własnym zdolnościom 
3 7,1 

Wyniki nie sumują się do 100 ze względu na możlwość zaznaczenia kilku odpowiedzi. 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, że w opinii 29 ankietowanych 

(69%) najczęściej uczniowie nieśmiali izolują się od grupy, często spuszczają 

wzrok, gdy są o coś pytani, oraz brakuje im swobody w mówieniu. Zdaniem 

20 respondentów (47,6%) dzieci nieśmiałe unikają kontaktu wzrokowego z nau-

czycielem oraz nie wierzą w swoje możliwości. Według 17 ankietowanych 

(40,5%) nie bronią swoich racji, unikają wyzwań oraz niechętnie uczestniczą 

w zadaniach grupowych. 4 ankietowanych wskazało, iż uczniowie nieśmiali 

wypowiadają się negatywnie na własny temat. W opinii 3 badanych nauczycieli 

mają oni problemy z koncentracją uwagi oraz zaprzeczają własnym zdolno-

ściom. Żaden ankietowany nie wskazał własnych objawów typowych dla ucznia 

nieśmiałego. Poproszono również badanych o podanie wskaźnika procentowego, 

jaki stanowią dzieci nieśmiałe. Odpowiedzi badanych nauczycieli zawierały się 

w przedziałach 10–15% (14 ankietowanych) oraz 15–25% (28 ankietowanych). 

Na powszechność nieśmiałości wskazuje również Carducci (2008, s. 11), który 

szacuje, że połowę populacji stanowią osoby nieśmiałe, natomiast 95% wie, co 

znaczy być nieśmiałym w określonych sytuacjach.  

Na pytanie, jak postrzegają sytuację szkolną ucznia nieśmiałego, wszyscy 

badani nauczyciele zadeklarowali, iż sytuacja ucznia nieśmiałego jest trudniejsza 

w porównaniu z innymi dziećmi. Z wypowiedzi badanych wynika, iż uczniowie 

nieśmiali przeżywają dodatkowe stresy, niepewność i poczucie bycia negatyw-

nie ocenianym przez nauczyciela i rówieśników. Mają problem z właściwą ko-

munikacją, nie odkrywają własnych talentów, z obawy nie ujawniają swoich 

możliwości. Przeżywają wiele emocji wewnętrznie, brakuje im strategii na odre-

agowanie stresu, mają zaniżoną samoocenę, „gorzej się sprzedają”, są łatwym 

obiektem „ataków” innych uczniów, nie prezentują praw, często nie są w stanie 

przedstawić swoich myśli, wiadomości, umiejętności. Izolują się od rówieśników, 

trudniej znoszą porażki, nie podejmują się zadań, szybko blokują się. Uważani są 
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za mniej towarzyskich, mają problemy ze zdobywaniem kolegów/koleżanek, 

nie zawsze eksponują swoje zdolności i mogą być niedoceniani. Muszą ciągle 

pokonywać pewne ograniczenia i zmuszać się do działania. Trudniej wchodzą 

w relacje z rówieśnikami i nauczycielami. Nie ujawniają swoich problemów 

i możliwości. Zmagają się z własnymi obawami, lękami. Nie potrafią dzielić 

się swoją wiedzą i jej przedstawiać innym. Są mniej zauważalni mimo swoich 

zdolności.  

Na pytanie, czy wobec uczniów nieśmiałych badani stosują specyficzne me-

tody nauczania i wychowania, wszyscy ankietowani odpowiedzieli twierdząco. 

Najczęściej nauczyciele deklarowali, iż angażują dzieci nieśmiałe do zadań, 

w których osiągną sukces. Poprzez zabawę ułatwiają im pokonywanie barier 

komunikacyjnych, dowartościowują je, chwalą i pomagają podczas wypowiedzi. 

Badani wskazywali ponadto stosowanie wzmocnień pozytywnych na forum 

klasy, angażowanie nieśmiałych jednostek do pracy w grupie. Podkreślali dodat-

kowo walory indywidualnej rozmowy z uczniami, tworzenie atmosfery spokoju 

i przyjaźni, umożliwienie im prezentacji swojej wiedzy w sprzyjających warun-

kach (cisza, skupienie klasy, brak rozmów i negatywnych komentarzy). Przykła-

dowe wypowiedzi w tym obszarze były następujące: „Zapewnienie życzliwości 

i bezpieczeństwa, integrowanie z klasą, motywowanie, stwarzanie sytuacji doda-

jących pewności siebie, wzmacnianie poczucia własnej wartości”; „Indywidual-

ne podejście: więcej czasu, cierpliwości, zachęt, wzmocnień”; „Metody aktywi-

zujące, ocenianie poza środowiskiem klasowym, wspieranie poprzez rozmowę”. 

Zapytano również ankietowanych, jakiego rodzaju trudności doświadczają 

w pracy z uczniami nieśmiałymi. Z odpowiedzi badanych wynika, że dzieci 

nieśmiałe są niechętne do wykonywania i prezentowania efektów swojej pracy, 

mają wolniejsze tempo pracy, przy ustnej odpowiedzi bardzo się denerwują. Nie 

zgłaszają się do odpowiedzi pomimo bycia przygotowanymi. Przykłady trudno-

ści, które zadeklarowali badani nauczyciele, były następujące: „trudno jest po-

znać często bardzo wartościowe osoby”; „należy z nimi dłużej rozmawiać, 

zachęcać, znaleźć dla nich czas”; „niekiedy odmawiają odpowiedzi przy całej 

klasie”; „zdarza się, że nieśmiałość przyjmuje postać patologiczną, uczeń nie 

chce podejść do tablicy, odczytać pracy domowej”; „skrytość, co utrudnia wła-

ściwą pomoc dziecku”. 

Na pytanie, czy uczeń nieśmiały powinien być objęty szczególnym wspar-

ciem pedagogicznym i psychologicznym w szkole, zdecydowana większość 

badanych (95,2%) odpowiedziała twierdząco. Według ankietowanych wskazane 

jest monitorowanie funkcjonowania dziecka nieśmiałego w grupie, wspomaga-

nie go w rozwijaniu takich cech, jak pewność siebie, odwaga, poczucie własnej 

wartości, pomaganie mu w przełamywaniu barier komunikacyjnych oraz wspie-

ranie go w rozwoju i wydobywaniu z niego cennych zdolności i umiejętności, 

rozmawianie z nim o technikach pokonywania stresu i wstydu, akcentowanie 
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znaczenia i walorów autoprezentacji, by łatwiej mógł on funkcjonować w gru-

pie. Tylko 2 ankietowanych nie zajęło stanowiska w tym aspekcie. 

Poproszono badanych o wskazanie, jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje 

uczeń nieśmiały. Nauczyciele zwracali uwagę m.in. na uczenie asertywności, 

warsztaty rozwijające zainteresowania, uczące komunikacji, zajęcia rozwijające 

pewność siebie, włączanie ucznia do pracy grupowej, dostrzeganie jego naj-

drobniejszych sukcesów czy też wyakcentowanie jego mocnych stron, akcepta-

cję i zrozumienie. Przykłady wypowiedzi badanych: „ze strony nauczycieli po-

trzebuje budowania bazy jego mocnych stron, ze strony rówieśników – zrozu-

mienia i akceptacji, ze strony rodziców – cierpliwości, miłości, akceptacji”; 

„wsparcia emocjonalnego, wiary w jego możliwości, rozumienia empatycznego 

ze strony nauczyciela”; „otwartości, wzmacniania mocnych stron, rozmów 

wspierających ze strony pedagoga szkolnego bądź psychologa”. 

W odpowiedzi na pytanie, kto powinien współpracować z nauczycielem 

w pracy z uczniem nieśmiałym, nauczyciele wymieniali: rodziców, psycholo-

gów, pedagogów, wychowawców, innych nauczycieli (np. pracujących w świe-

tlicy) jako osoby wspierające i pomagające im w pracy z uczniami nieśmiałymi.  

Podsumowanie 

Z uwagi na małą grupę badawczą uzyskane wyniki badań nie upoważniają 

do ich generalizowania. Mogą one stanowić jedynie punkt wyjścia do przepro-

wadzenia badań na większej próbie badawczej. Niemniej można je traktować 

jako podłoże do szerszej dyskusji na temat problemu nieśmiałości wśród 

uczniów i opracowania konkretnych wskazań ułatwiających nauczycielom, wy-

chowawcom pracę z tą grupą uczniów. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że wszyscy badani nauczyciele w po-

dobny sposób postrzegają ucznia nieśmiałego, tj. jako osobę wycofaną, mało 

aktywną, niepokazującą w pełni swoich możliwości. Wśród symptomów najbar-

dziej charakterystycznych dla jednostek nieśmiałych ankietowani wskazywali: 

izolowanie się od grupy, spuszczony wzrok, brak swobody w mówieniu. Wszy-

scy badani zadeklarowali, iż sytuacja ucznia nieśmiałego jest trudniejsza w po-

równaniu z innymi dziećmi. Z analizy materiału wynika, iż uczniowie nieśmiali 

przeżywają dodatkowe stresy, niepewność. Mają poczucie bycia negatywnie 

ocenianymi przez nauczyciela i rówieśników. Dzieci nieśmiałe mają problemy 

z właściwą komunikacją, nie odkrywają własnych talentów oraz ze względu na 

obawy nie mają sposobności sprawdzenia swoich możliwości. Wszyscy ankie-

towani wskazali na potrzebę stosowania wobec jednostek nieśmiałych specy-

ficznych metod nauczania i wychowania, m.in. angażowanie ich do zadań, 

w których osiągną sukces, stosowanie wzmocnień pozytywnych na forum klasy, 

integrowanie z klasą. Ponad 95% badanych wskazuje na konieczność objęcia 

ucznia nieśmiałego szczególnym wsparciem psychologicznym i pedagogicznym 
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w szkole. Dla uczniów nieśmiałych bowiem szkoła często bywa miejscem trud-

nym do zniesienia, wywołującym zakłopotanie i poczucie niezręczności. Carducci 

(2008, s. 227–229) wyszczególnia określone wskazówki, których uwzględnianie 

ułatwia pracę z uczniami nieśmiałymi, m.in. zadbanie o bezpieczne otoczenie, 

by dziecko mogło przewidzieć, co może się nagle wydarzyć w klasie; utrzymy-

wanie kontaktu z rodzicami, by informować ich o problemie, którego mogą być 

nieświadomi; nabycie umiejętności rozpoznawania podstawowych symptomów 

nieśmiałości, by dać uczniowi czas na przystosowanie się do pewnych zmian; 

rozpoznawanie i wzmacnianie mocnych stron osoby nieśmiałej; wprowadzanie 

do programu nauczania treningu umiejętności społecznych; organizowanie zajęć 

w podgrupach, by dzieci nieśmiałe miały okazję modelować zachowania osób 

otwartych i towarzyskich.  

Zdaniem Staniek (2013, s. 248) w procesie pomagania osobie nieśmiałej 

istotny jest szacunek dla jej wolności ujmowanej jako możliwość samodzielnego 

kierowania własnym życiem. Pozwalanie jej na to, by była taka, jaka chce być, 

nawet jeśli uzna, że chce być nadal nieśmiała.  

W pracy z uczniem nieśmiałym nauczyciel powinien zauważać problem, ale 

go nie wyolbrzymiać; rozmawiać z uczniem o trudnościach tylko w cztery oczy; 

nie wywoływać go do odpowiedzi jako pierwszego, ale też nie zostawiać go na 

koniec – by nie potęgować zdenerwowania; dopasowywać zadania do jego 

umiejętności; nie przyklejać mu etykiety „nieśmiały” – może to wywołać stereo-

typizację; nie stosować wobec niego taryfy ulgowej oraz pozostawać w stałym 

kontakcie z innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz 

rodzicami ucznia nieśmiałego (Staniek, 2013, s. 251–252; por. Dzwonkowska, 

2009, s. 47).  

Pod skrzydła nauczycieli trafiają różni uczniowie: mniej lub bardziej zdolni, 

tacy, którzy dobrze radzą sobie z trudnościami, i ci, dla których nawet drobne 

niepowodzenia pozostawiają trwały ślad. Istotne jest, by środowisko szkolne 

sprzyjało dziecku, nie stwarzało mu problemów, które wykraczają poza jego 

zdolność adaptacyjną i umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Osoby nie-

śmiałe powinny być obdarzone bezwarunkową miłością, akceptacją, by mogły 

zaakceptować siebie, próbując jednocześnie stać się kimś więcej (Zimbardo, 

2007; Zabłocka, 2008). Uznając odrębność każdego dziecka, pomagamy mu 

rozwijać poczucie własnej wartości, popieramy jego próby rozwijania się, mo-

tywujemy go do tego, by stawał się kimś szczególnym. 

Powyższe wyniki badań potwierdzają wiedzę nauczycieli, wychowawców 

w omawianym zakresie. Niemniej z opinii badanych wynika, iż trudno jest im 

nawiązać właściwy kontakt z uczniami nieśmiałymi, trudno jest im w pełni po-

znać ich możliwości i talenty, a tym samym przyczynić się do pełnego ich roz-

woju. Przede wszystkim z powodu ich skłonności do izolowania się i niekomu-

nikowania własnych potrzeb. Pomimo licznych opracowań teoretycznych i wielu 
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wskazówek dla nauczycieli, wychowawców, jak pracować z uczniem nieśmia-

łym, w praktyce nieśmiałość stanowi nadal poważny problem, z którym musi 

zmagać się zarówno uczeń nieśmiały, jak i towarzyszący mu nauczyciel, wy-

chowawca.  
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Streszczenie 

Szybko i natychmiast – tak można spokojnie określić aktualną sytuację społeczną, której główną 

siłą napędową jest technokracja, gdzie nowe media to baza wszelkich przemian. Przemiany te dotykają 

każdą sferę życia człowieka, przynoszą wiele udogodnień i radości, ale równocześnie wiele smutków 

i trudności. Zadaniem pedagogiki medialnej jest wnikliwie diagnozować, krytycznie i konstruktywnie 

analizować i poszukiwać rozwiązań, które pomogą nowe media wykorzystywać ku poprawie jakości 

życia. Na pewno człowiek, aby wytrzymał szalone tempo życia i aby cyberchoroby nie zniszczyły jego 

sfery fizycznej, a szczególnie psychicznej, potrzebuje koniecznie zatrzymania, potrzebuje wyciszenia, 

potrzebuje koncentracji, która jawi się jak powietrze, bez którego nie ma życia. 

Słowa kluczowe: medialna kultura szybkości, sztuka koncentracji 

Abstract 

You can easily and quickly determine the current social situation, whose main driving force is 

technocracy, where new media is the basis for all changes. These changes affect every sphere of 

human life, bring many amenities and joy, but also many sorrows and difficulties. The task of media 

pedagogy is to thoroughly diagnose, critically and constructively analyze and seek solutions that will 

help new media use to improve the quality of life. Certainly, to endure the crazy pace of life and that 

cyber-illnesses do not destroy its physical and especially mental sphere, it needs to be stopped, it 

needs silence, and it needs concentration that appears as the necessary air for life without life. 

Keywords: media culture of speed, art of concentration 
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Medytuję więc jestem  

W. Słomka 

Wstęp 
Faster… faster… faster… szybciej, szybciej i jeszcze raz szybciej. Nie po-

trzeba wnikliwych badań, aby prawie każdy mógł spokojnie powiedzieć, iż na-

stępuje jakieś niebywałe przyśpieszenie. Kultura szybkości, której główną siłą 

napędową są przede wszystkim nowe media, dotyka po trochu każdego z nas. 

Szybciej jemy, szybciej się przemieszczamy, szybciej wymieniamy informacje. 

Przykłady można spokojnie mnożyć. Ostatecznie jakoś szybciej też biegnie nam 

życie. Czujemy tę potężną presję, która staje się coraz większym obciążeniem – 

czy zdążę??? Coraz więcej ludzi niestety nie wytrzymuje tego tempa. Dotyczy to 

starszych i młodszych, syndromy wypalenia, przemęczenia, permanentnego 

dyskomfortu, że coś nie zdążyłem, coś nie zrobiłem stają się coraz częstsze 

a nawet powszechniejsze (Spitzer, 2016). 

W tym kontekście bardzo znamiennie wprowadza w swoją świetną książkę 

Nasycone Ja Gergen (2009), podkreślając, iż prędko wchłaniamy w nasze życie 

nowe techniki: witamy je z zadowoleniem i wykorzystujemy. Lecz zbyt rzadko 

zadajemy pytania o to, w jaki sposób zmieniły one nasze życie – czasami nie-

odwołalnie. W jaki sposób to wszystko wpływa na moje poczucie Ja? Kim są 

moi sąsiedzi? Komu winien jestem lojalność? Co jest moją kulturą? Co dzieje 

się z moimi wartościami, moją integralnością czy moim poczuciem spójności, 

w miarę jak przenikam w świat albo dosłownie, albo przez internet? Jak zmie-

niają się moje więzi z rodziną i przyjaciółmi, gdy jesteśmy rozrzuceni po świe-

cie? W jaki sposób wpływa to na moje pojmowanie bliskości, rodziny, przyja-

ciół? Zwiększa się liczba znajomych, obietnic – jak to wszystko wpleść w już 

i tak bardzo gęstą sieć żądań i zobowiązań, które już na mnie ciążą? Pewnie 

każdy z nas mógłby się spokojnie odnaleźć w tych myślach profesora Gergena, 

dlatego inspiracją dla niniejszego artykułu była dla mnie książka Golemana Fo-

cus (2014) – o sztuce koncentracji w bardzo szybkim świecie, w którym dekon-

centracja i rozproszenia to codzienność. Inspiracją były także pytania, rozmowy, 

wywiady z wieloma osobami, nauczycielami i studentami, dotyczące tego, co 

robić, aby przetrwać to szalone przyśpieszenie.  

Medialna kultura prędkości 

Wielu ekspertów w zakresie nowych mediów podkreśla jako istotny ich 

aspekt właśnie szybkość, która oczywiście jest obiektywną zaletą, ale równo-

cześnie staje się aktualnie coraz większą trudnością (Toffler, 1998). Van Dijk 

stwierdza, iż nowe media i ich cyfryzacja umożliwiają znaczący wzrost pro-

dukcji, rozprzestrzeniania i konsumpcji informacji oraz sygnałów komunika-

cyjnych. W przypadku sprzętu kluczową cechą stała się „szybkość” kompute-
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rów, modemów, łączy i programów. Znamiennie akcentuje Profesor, iż nigdy 

nie udaje się zaspokoić głodu zwiększania prędkości. Jest to kolejny argument 

przemawiający za fałszywością obiegowego sądu, wedle którego w nowych 

mediach czas nie odgrywa żadnej roli. Mamy do czynienia z dokładnie od-

wrotną tendencją – radykalizacją znaczenia czasu: zaoszczędzony czas zostaje 

natychmiast wypełniony nowymi potrzebami wymagającymi zaspokojenia 

(van Dijk, 2010, s. 269). 

Potrzeba zwiększania prędkości wynika z motywów rządzących gospodarką 

(w kapitalizmie jest to maksymalizacja zysków), organizacją (wydajność) oraz 

konsumpcją (natychmiastowe zaspokajanie potrzeb). Motywy te, podsycane 

przez szybki wzrost parametrów technicznych sprzętu, prowadzą do powstania 

kultury prędkości. Wynika z tego, że mamy do czynienia również z jakościową 

zmianą naszej kultury – podkreśla van Dijk i podaje kilka przykładów, które 

bardzo dobrze obrazują te transformacje. Po pierwsze, wytwory kultury szybko 

się starzeją. Kolejne trendy przychodzą jeden po drugim i natychmiast zastępu-

ją stare. We współczesnym świecie wiele tendencji rywalizuje jednocześnie 

o uwagę odbiorców. Po drugie, w naszą stronę z coraz większą częstotliwością 

i prędkością wysyłana jest coraz większa ilość informacji, również w celu przy-

ciągnięcia naszej uwagi. Zjawisko to określa się mianem przeciążenia informa-

cją i komunikacją. Prowadzi ono do powierzchownej percepcji wytworów kultu-

ry – niestety producenci znają ten mechanizm i z niego korzystają, akcentuje 

Profesor. Co więcej, komunikacja przebiega z taką prędkością, że nie mamy 

czasu, aby zastanowić się nad komunikatorem, np. nad listem lub rozmową, 

którą zamierzamy odbyć. Zamiast tego od razu podnosimy słuchawkę i udziela-

my nieprzemyślanych odpowiedzi. Pod wpływem nowych mediów zmienia się 

też język. Komunikacja słowna staje się lapidarna (jak staccato) i wypełnia ją 

coraz więcej wyrażeń żargonowych i skrótów. Ostatnim przejawem kultury 

prędkości jest coraz większe znaczenie obrazów w naszej kulturze – informacje 

w takiej formie można prezentować i konsumować znacznie szybciej niż inne 

(mowę, tekst, liczby), dlatego obrazu przybywa, a słowa ubywa (van Dijk, 2010, 

s. 269–270). 

Naturalną konsekwencją kultury prędkości jest przeciążenie informacyjne, 

które stało się chronicznym schorzeniem naszych czasów, a próby jego wyle-

czenia tylko je zaostrzają, akcentuje Carr w mocnej książce Płytki umysł (2013). 

Jedynym sposobem pokonania tego problemu jest podnoszenie naszych zdolno-

ści do przeglądania i przeszukiwania źródeł informacji oraz poleganie w jeszcze 

większym stopniu na cudownie szybkich maszynach – które stanowią źródło 

problemu. Obecnie mamy dostęp do takich zasobów informacji, jakich nie znali-

śmy dotąd, ale nie mamy czasu, aby z nich korzystać, a zwłaszcza korzystać 

w sposób przemyślany. W przyszłości sytuacja tylko się pogorszy – znamiennie 

konstatuje Carr (2013, s. 211). 



178 

Fragmentaryzacja 

Naturalną konsekwencją medialnej kultury prędkości jest dziś bardzo bole-

sny mechanizm fragmentaryzacji kultury, a może także po trochu człowieka 

i społeczeństwa. Standardowy wytwór kultury, np. w formie literackiej, uzyski-

wał kiedyś wyraźna strukturę. Wywód był podzielony na odrębne zagadnienia, 

rozdziały, akapity. Czymś zupełnie innym jest struktura internetu, gdzie zawar-

tość stron WWW jest rozłożona na wiele podstron, zdjęć i rysunków, do których 

można uzyskiwać oddzielny dostęp. W ten sposób tradycyjny linearny układ 

treści zostaje zastąpiony linkami umożliwiającymi swobodne przechodzenie 

między fragmentami (van Dijk, 2010, s. 268–269). 

Foreman (Carr, 2013, s. 241) bardzo wyraziście i znamiennie opisał, o jaką 

wielką stawkę toczy się więc gra: „Wyrosłem w tradycji zachodniej, w której 

ideałem (moim ideałem), była złożona, spójna, «przypominająca katedrę» syl-

wetka dobrze wykształconej i elokwentnej osobowości – mężczyzny bądź kobie-

ty, którzy niosą w sobie samodzielnie skonstruowaną i unikatową wersję całego 

dziedzictwa Zachodu. Obecnie jednak widzę, jak w nas wszystkich (w tym we 

mnie samym) złożoną i wewnętrzną spójność zastępuje nowy rodzaj «ja», wyła-

niające się wskutek przeciążenia informacyjnego oraz naporu technologii tego, 

co jest «natychmiast dostępne». W miarę jak jesteśmy pozbawiani naszego 

«wewnętrznego spójnego dziedzictwa kulturowego», ryzykujemy tym, że sta-

niemy się płascy jak naleśniki: bardzo szerocy i bardzo ciency, ponieważ łączy-

my się z ogromną siecią informacji, po które możemy sięgnąć, zaledwie wciska-

jąc klawisz”. 

Fałsz wielozadaniowości 

Aktualnie bardzo wnikliwie badaniami nad multitaskingiem, czyli wieloza-

daniowością, zajmuje się wielu bardzo dobrych badaczy, falsyfikując megaop-

tymistyczne wizje superskutecznego uczenia się za pomocą kilku mediów rów-

nocześnie. Wybitny psychiatra niemiecki profesor Spitzer bardzo dużo miejsca 

poświęca temu problemowi, przywołując w swojej książce Cyberchoroby wiele 

badań z całego świata, które udowadniają bardzo mocno, że jak robimy kilka 

rzeczy naraz, szczególnie związanych z uczeniem się, to nic nie robimy tak na-

prawdę z maksymalnym skutkiem. Profesor Spitzer (2016, s. 63) stwierdza, że 

kto próbuje stosować wielozadaniowość podczas nauki czy pracy, straci na efek-

tywności – udowodniono to w eksperymentach psychologicznych dotyczących 

podstaw naszego funkcjonowania. 

W pewnym trwającym 15 tygodni badaniu z udziałem 97 studentów bardzo 

dokładnie odnotowano (za ogólną wyrażoną wcześniej zgodą uczestników, jed-

nak w sposób dla nich niezauważalny) czynności wykonywane przez nich pod-

czas zajęć za pomocą specjalnego oprogramowania rejestrującego wszystkie 

używane programy i umożliwiającego ich późniejszą analizę. Chociaż studenci 
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byli zachęcani, by otwierać wyłącznie „produktywne okna”, a więc programy 

istotne dla zajęć, analiza wykazała, że przez 42% czasu wykładu studenci mieli 

okna rozpraszające, m.in. gry, zdjęcia, e-maile, czaty i strony internetowe. Tacy 

studenci dostawali gorsze oceny za prace domowe, projekty, testy i podczas 

egzaminów końcowych niż ci, którzy otwierali głównie okna przydatne z punktu 

widzenia zajęć. Warto dodać, że sami studenci nie zdawali sobie sprawy z roz-

miarów swojej wielozadaniowości. W ostatnim czasie wykazano eksperymen-

talnie, że robienie dodatkowych rzeczy na laptopie podczas wykładu prowadzi 

do gorszej znajomości materiału, co widać w teście wielokrotnego wyboru prze-

prowadzonym zaraz po zajęciach. Jeszcze gorsze wyniki osiągają osoby, które 

w trakcie wykładu przyglądają się, jak inni robią sto rzeczy naraz. W kilku ba-

daniach wykazano, że czatowanie i korzystanie z Facebooka szczególnie źle 

wpływają na uczenie się. W dodatku wielokrotnie dawało się wyraźnie zaobser-

wować, że studenci czuli się mocno rozpraszani przez innych studentów korzy-

stających podczas zajęć z mediów elektronicznych (Spitzer, 2016, s. 67–68). 

W konkluzji obszernego rozdziału poświęconego właśnie mitom wielozadanio-

wości profesor Spitzer (2016, s. 84) stwierdza mocno, iż ktoś, kto wybiera wie-

lozadaniowość, osiąga gorsze wyniki i zwiększa ryzyko wypadków. 

 

Zastygłe spojrzenie 

Znamiennie zatytułowana książka niemieckiego badacza oddziaływania me-

diów Palzlaffa to nie jest bynajmniej jakieś superskupienie, natomiast jest to 

ogromny problem na skupieniu się tu i teraz na konkretnej czynności, gdy myśli 

są zupełnie gdzie indziej i coraz większa liczba nauczycieli skarży się na nie-

możność przyswajania informacji przez uczniów, bo przesyt spowodował, że 

percepcja nowych szkolnych treści już jest niemożliwa. Nauczyciele w moich 

wywiadach z nimi potwierdzają, że coraz młodsi i coraz większa liczba uczniów 

patrzy na nich, ale nie przyswaja informacji. Zastygłe spojrzenie i nieobecność 

realna to jedno z największych wyzwań edukacyjnych – potwierdzają nauczycie-

le. A zatem czyż to, co istotne, nie zostaje przytłoczone masą tego, co w rze-

czywistości nie ma większego znaczenia? – pyta Patzlaff. Czyż nie dochodzi tu 

do globalnego przytępienia, zamiast tak potrzebnego „wyostrzenia świadomo-

ści”? (Patzlaff, 2008, s. 23) 

Profesor Patzlaff podpowiada bardzo pouczający wywód, swoistego rodzaju 

paradoksalny wywód, iż społeczeństwo współczesnego wysoko uprzemysłowio-

nego kraju wraz ze wszystkimi ekonomicznymi powiązaniami o światowym 

zasięgu i z niezwykle zawiłymi, wciąż zmieniającymi się strukturami stawia na 

ludzi, którzy są w stanie sprostać nowym wymaganiom, stawia na wzrost i po-

stęp. Jednocześnie zaś jest ono w coraz większym stopniu konfrontowane z ob-

jawami upadku kultury, które zupełnie nie pasują do obrazu niepowstrzymanego 

postępu ludzkości. W ten sposób powstaje drażniąca swymi sprzecznościami 
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sytuacja – z jednej strony technika mediów i technika komputerowa maszerują 

z taką zaborczą siłą, że mówi się o nastaniu nowej, postindustrialnej epoki, która 

nie będzie się opierała już na węglu kamiennym, stali i ropie naftowej, lecz na 

surowcu informacji. Mówi się, że powstanie nowa forma społeczeństwa, a mia-

nowicie otwarte społeczeństwo informacji, w którym każdy będzie miał swo-

bodny dostęp do wszystkich baz danych na świecie i dzięki temu do skarbca 

nauki całej ludzkości. Ledwie jednak poczyniono pierwsze kroki na tej drodze, 

a już kruszą się fundamenty, na których ma być zbudowane to przyszłe społe-

czeństwo. Okazuje się – akcentuje trafnie profesor Patzlaff – iż od lat 80. 

XX wieku u coraz większej części społeczeństwa zanika umiejętność przyjmo-

wania informacji w formie druku, nie mówiąc już nawet o umiejętności jej prze-

twarzania i wykorzystywania. I to wcale nie w krajach Trzeciego Świata, ale 

w wysoko rozwiniętych krajach przemysłowych, które sądzą, że znajdują się 

najbliżej owego społeczeństwa informacyjnego. Właśnie w tych krajach szerzy 

się nowa forma analfabetyzmu, którą najczęściej określa się jako analfabetyzm 

funkcjonalny bądź postanalfabetyzm, jako że dotyczy ludzi, którzy mimo lat 

spędzonych w szkole nie nauczyli się czytać ani pisać bądź też co gorsze – naby-

te tam umiejętności utracili. Rozmiary tego dramatycznego fenomenu stały się 

widoczne dopiero wtedy, gdy w Stanach Zjednoczonych w 1984 r. w raporcie 

Commision on Reading oceniono, że 10% ludności, tzn. około 23 mln obywateli, 

to analfabeci funkcjonalni, a kolejne 44% ludności (i właśnie ta ostatnia liczba 

wzbudziła sensację) zakwalifikowano do kategorii aliterates, tzn. ludzi, którzy 

wprawdzie potrafią czytać, jednak tego nie rozumieją (Patzlaff, 2008, s. 95–96). 

Również obecnie w Niemczech każdego roku tysiące młodych ludzi prze-

rywa naukę w szkole. Dlatego nie dziwi, ale bardzo martwi fakt, że liczba anal-

fabetów funkcjonalnych w Niemczech wzrosła do 4 mln, co stanowi 15% ludno-

ści w wieku powyżej 15 lat. Niektórzy badacze sądzą nawet, że dokładniejsze 

obliczenia dałyby liczby procentowe znacznie wyższe. W każdym razie tenden-

cja jest wzrostowa – pesymistycznie konstatuje Profesor (2008, s. 96). Prawdo-

podobnie więc „zastygłe spojrzenie” jako zjawisko będzie się zwiększać, coraz 

większa liczba uczniów, studentów, ludzi będzie nieobecna tu i teraz, a jak trud-

no się wtedy komunikować i funkcjonować, to nietrudno sobie wyobrazić (zob. 

Bloom, 1997). 

 

Focus 

Small i Vorgan (2011), psychologowie amerykańscy, już w podtytule swojej 

bardzo dobrej książki stawiają znamienne pytanie o to, jak przetrwać technolo-

giczną przemianę współczesnej umysłowości, gdy nasz mózg staje się coraz 

bardziej „iMózgiem”. 

Dlatego w kontekście powyższych analiz związanych z nowymi potężnymi 

wyzwaniami, jakie czekają człowieka w perspektywie zapewne dalszej ekspansji 
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medialnej kultury prędkości, jeszcze większej ekspansji nowych mediów, widzi 

się coraz większą potrzebę badań na ludzką uwagą, a także treningu ludzkiej 

uwagi, koncentracji, skupienia. Profesor Goleman bardzo obszernie podejmuje 

te właśnie ważne kwestie, akcentując, iż umiejętności związane z uwagą decy-

dują o jakości wykonania dowolnego zadania. Jeśli są marne, radzimy sobie 

słabo; jeżeli są rozwinięte, pozwalają osiągać znakomite wyniki. Od tej właśnie 

subtelnej umiejętności zależy, jak zręcznie będziemy się poruszali w życiu. 

Związek między zdolnością skupienia uwagi a wysokim poziomem wykonania 

zadania pozostaje na ogół ukryty, jednak daje o sobie znać w każdym z naszych 

dokonań. Uwaga bowiem to wszechstronne narzędzie obecne w niezliczonych 

operacjach umysłu. Krótka lista podstawowych operacji obejmuje: rozumienie 

treści, pamięć, uczenie się, rozpoznawanie własnych uczuć i ich przyczyn, od-

czytywanie cudzych emocji oraz płynne wchodzenie w interakcje. Wydobycie 

na powierzchnię tego niewidzialnego czynnika decydującego o skuteczności 

pomoże nam dostrzec korzyści z doskonalenia uwagi i pozwoli lepiej zrozumieć, 

jak ulepszać tę umysłową umiejętność, tak istotną szczególnie w czasie perma-

nentnej dekoncentracji (Goleman, 2014, s. 13). 

Wszystko to, co podkreśla profesor Goleman, można sprowadzić do trzech 

elementów: skupienie na świecie wewnętrznym (inner focus), skupienie na 

innych ludziach (other focus) oraz skupienie na rzeczywistości zewnętrznej 

(outer focus). Dobre życie – trafnie akcentuje Profesor – wymaga zręczności 

w każdym z tych elementów i na szczęście z laboratoriów neurobiologicznych 

i klas szkolnych płyną dobre wieści – wyniki pokazują, że ten kluczowy umy-

słowy mięsień można wzmacniać. Uwaga zachowuje się jak muskuł: źle uży-

wana może wiotczeć, używana dobrze – rośnie. Skupienie wewnętrzne pozwa-

la zestrajać działania z przeczuciami, przewodnimi wartościami i lepszymi 

decyzjami. Dzięki skupieniu na innych łatwiej przychodzą nam codzienne 

kontakty z innymi ludźmi. Skupienie zewnętrzne sprawia, że odnajdujemy 

drogę w szerokim świecie. 

Wszyscy żyjemy w trudnym środowisku napięć, sprzecznych celów i pokus 

współczesności, o czym była mowa wyżej. Każda z trzech odmian skupienia 

może nam pomóc odszukać równowagę, która przynosi zadowolenie i produk-

tywność zarazem. „To, na czym się skupiasz, jest twoją rzeczywistością” – in-

spirująco konstatuje Goleman (2014, s. 14–15), przywołując Gwiezdne Wojny. 

Small i Vorgan w iMózgu (2011, s. 188) podpowiadają kilka bardzo istot-

nych zaleceń, które jawią się jakby z dnia na dzień coraz bardziej konieczne, 

albowiem ilość czasu immersji medialnej, czyli swoistego rodzaju zanurzenia, 

a nawet czasem zatopienia w świat mediów, zwiększa się, dlatego pewnie po 

trochu każdy z nas potrzebuje: 

 ograniczania czasu poświęcanego wszystkim urządzeniom technolo-

gicznym, 
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 gdy zaczynamy ograniczać czas przy jednym urządzeniu, nie zastępujmy 

go innym, 

 podjęcia wysiłku spędzania więcej czasu z ludźmi, na których nam zale-

ży, wzmacniania i pielęgnowania relacji face to face, realnej wspólnotowości, 

 oprócz rozwijania umiejętności interpersonalnych podejmijmy jeszcze 

większy wysiłek troski o zdrowy styl życia, dietę, ćwiczenia fizyczne, relaks, 

medytację. 

Medytacja 

Wybitny polski psycholog Dąbrowski zwraca uwagę na wielką rolę medyta-

cji w rozwoju osobowości – „zdolność do medytacji świadczy o powstawaniu 

osobowości, wyraża ona przejście od życia wrażeniowego do myślowego, od 

przeżyć zewnętrznych do wewnętrznych, od życia reaktywnego do pogłębione-

go, wyraża zharmonizowanie osobowości na wyższym poziomie” (Szewczyk, 

1998, s. 256). 

Słomka podkreśla z kolei w swojej znamiennej książce Medytuję więc je-

stem (1992, s. 40–41), iż medytacja pomaga w: 

 ożywieniu głębszych warstw naszej osobowości, 

 aktywizowaniu naszych możliwości duchowych, 

 otwieraniu się ku innym w przestrzeni miłości, 

 otwieraniu się na sens życia, także ostateczny sens życia – na Boga.  

Dziś coraz większa liczba ekspertów, a także nauczycieli zachęca do wyci-

szenia, medytacji, do większej introwersji – wewnętrzności – w świecie bom-

bardowania zewnętrznego. To nie tylko aspekt religijny, choć także, ale jeszcze 

bardziej troska o zdrowie psychiczne, któremu wyciszenie i medytacja są nie-

zbędnie konieczne.  

Podsumowanie 

Aktualnie dokonuje się potężna transformacja całej kultury z kultury żyjącej 

w konkretnych ludziach i wspólnotach w kulturę szybkości i zapośredniczenia 

w przestrzeni wirtualnej. Inspirująco pisze na ten temat Carr w Płytkim umyśle. 

Podkreśla on, iż kultura jest czymś więcej niż tylko zbiorem tego, co Google 

określa mianem „światowe zasoby informacji”. Jest czymś więcej niż to, co da 

się zredukować do kodu dwójkowego i załadować do sieci. Kultura, aby żyć, 

musi być bezustannie odnawiana w umysłach przedstawicieli każdego pokole-

nia. Jeśli wydobędziemy pamięć z własnego wnętrza i przekażemy na zewnątrz, 

to nasza kultura umrze (Carr, 2013, s. 241; zob. Szmyd, 2015). Jeśli natomiast 

pielęgnować będziemy kulturę w naszych umysłach i sercach oraz w naszych 

interpersonalnych relacjach face to face i wspólnocie, w przestrzeni skupienia, 

wyciszenia, medytacji, w bliskości ze światem natury, to mamy nadzieję na lep-

sze człowieczeństwo i społeczeństwo, czego pewnie wszyscy pragniemy i czego 

sobie gorąco życzmy. 
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Streszczenie 

Konwergencja mediów i rozwiązań medialnych wpływa na sposób korzystania przez mło-

dzież z urządzeń cyfrowych i aplikacji im dedykowanych. Nowa digitalna rzeczywistość kształtuje 

kolejne zjawisko społeczne, jakim jest blogging, który tworzy specyficzną kulturę komunikacji. 

W dobie cyfrowych technologii oraz dostępu do wielu programów sieciowych współczesne poko-

lenie młodych odczuwa potrzebę bycia online, chce mieć szybki dostęp do informacji, a także 

może je samodzielnie zamieszczać w internecie. W artykule opisano tylko jedną formę medialną, 

jaką jest blog, i tę uczyniono przedmiotem eksploracji. Głównym celem badań było pozyskanie 

opinii respondentów na temat blogów jako popularnej formy komunikacji w cyberprzestrzeni. 

Szczegółowa diagnoza badanego zjawiska była możliwa dzięki sformułowaniu czterech proble-

mów badawczych. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Dla respondentów biorących 

udział w badaniu skonstruowano autorskie narzędzie empiryczne, które umieszczono online na 

stronie survio.com/pl. 

Słowa kluczowe: blogi, konwergencja mediów, kultura konwergencji, wyniki badań własnych 

Abstract 

The convergence of media and media solutions affects the way young people use digital de-

vices and applications dedicated to them. The new digital reality shapes another social phenome-

non – blogging, which creates a specific culture of communication. In the era of digital technolo-

gies and access to many network programs, the modern generation of young people feels the need 

to be online, wants to have quick access to information and can also post it on the Internet them-

selves. The article describes only one media form, which is a blog, and this form has been ex-

plored. The main goal of the research was to obtain respondents' opinions on blogs as a popular 

http://dx.doi.org/10.15584/eti.2019.4.24
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form of communication in cyberspace. A detailed diagnosis of the studied phenomenon was possi-

ble thanks to the formulation of four research problems. The diagnostic survey method was used. 

A proprietary empirical tool was constructed for respondents participating in the study, which was 

placed online at survio.com/pl. 

Keywords: blogs, media convergence, convergence culture, own research results 

 

Wstęp 
Komunikowanie jest ważnym procesem w przekazywaniu i wymianie infor-

macji. Błyskawicznie postępująca integracja życia społeczeństwa informacyjnego 

z internetem sprawia, że porozumiewanie się poprzez sieć stało się standardem. 

Komunikacja w internecie różni się co prawda w zasadniczych aspektach od 

komunikacji tradycyjnej, zawsze jednak dotyczy drugiej jednostki i określonego 

procesu społecznego. Najistotniejszą cechą w przekazie informacji pomiędzy 

komunikującymi się jest czas jej przesłania i odległość, jaką przekazywana in-

formacja może pokonać. Rzeczywistość generowana przez media sprawia, że 

młode pokolenie chętnie sięga do środków cyfrowych i traktuje je jako źródło 

pozyskiwania informacji i wiadomości. Obecnie żyjemy w czasach, w których 

wyjątkowego znaczenia nabiera informacja – jej generowanie, przepływ, wybór 

kanału komunikacyjnego. Media cyfrowe dają adolescentom ogromne możliwo-

ści komunikacyjne, m.in. prowadzenia blogów. Czy ta forma wymiany doświad-

czeń jest popularna wśród młodzieży? Jakie są ich opinie na ten temat? W arty-

kule zaprezentowano wyniki badań własnych, które są odpowiedzią na wyżej 

sformułowane pytania. 

Blog – wieloaspektowość pojęcia 

Definiowanie pojęcia blogu jako współczesnego narzędzia komunikacyjne-

go jest zagadnieniem złożonym ze względu na zmiany technologiczne, które 

przebiegają w sposób lawinowy, wprowadzając nowe możliwości na poziomie 

rozwiązań technicznych. Wśród definicji bloga pojawiają się najczęściej odwo-

łania do kwestii technologicznych i społecznościowych, np. blog to regularnie 

aktualizowana witryna lub strona internetowa, zazwyczaj prowadzona przez 

osobę lub małą grupę, napisana w stylu nieformalnym lub konwersacyjnym; 

strona internetowa podobna do dziennika online, która zawiera wpisy chronolo-

giczne dokonywane przez osoby fizyczne. Blogi są zdefiniowane także według 

formatu: seria wpisów opublikowanych na jednej stronie w odwrotnej kolejności 

chronologicznej.  

Blog to neologizm pochodzący od angielskiego słowa: weblog (Web – Sieć 

WWW; log – dziennik, rejestr); określany jest także jako pismo webowe (web 

journal), oznacza dziennik internetowy czy też dziennik sieciowy. Autorem 

terminu weblog jest John Barger, pracownik instytutu badawczego Northwestern 

University w Chicago, autor jednego z pierwszych interaktywnych dzienników 
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Robot Wisdom. Słowo weblog zaczęło funkcjonować od 1997 r. Dwa lata póź-

niej Peter Merholz, prezes i jeden z założycieli amerykańskiej firmy Adaptive- 

-Path w zakresie doradztwa i szkoleń z siedzibą w San Francisco, zastosował 

wyraz blog, rozbijając termin skonstruowany przez Bargera na we blog (my 

blogujemy) (Hoffmann, 2012, s. 14–16; zob. też: Merholz, 2017a, 2017b). 

Blog to strona pisana w pierwszej osobie, kreująca subiektywne opinie. Naj-

częściej ma charakter osobisty. Istotnym wyróżnikiem blogów jest aspekt ko-

munikacyjny. Mają charakter publiczny, zazwyczaj autorzy, pisząc swój blog, 

nie są w stanie zweryfikować czytelników. Możliwość archiwizacji pozwala na 

długotrwałe przechowywanie treści. Istotnym elementem blogów jest interak-

tywność charakterystyczna dla technologii Web 2.0. Dotyczy ona wpisów, któ-

rych chronologia jest odwrócona (antychronologiczność), linków do blogów 

polecanych przez autora, wewnętrznej wyszukiwarki, a także miejsc na komen-

tarze czytelników. Możliwość pozostawienia przez czytelnika komentarza po-

zwala na nawiązanie i utrzymywanie kontaktów, wymianę zdań na poruszane 

przez autora tematy. Istotna w blogu jest jego treść, długość wpisu oraz reguły 

gramatyczne z tym związane. Wpisy z błędami ortograficznymi i stylistycznymi 

są wyłapywane przez tzw. roboty sieciowe, które nadają stronie bloga gorszy 

ranking przy jej wyszukiwaniu.  

Kultura konwergencji 

Konwergencja to pojęcie związane z przeobrażeniami medialnymi. Obejmu-

je i opisuje szereg zmian technologicznych, kulturowych, społecznych, jak też 

dotyczących przemysłu związanego z mediami. Z punktu widzenia opisywanej 

w artykule problematyki interesować mnie będzie konwergencja mediów, czyli 

upodabnianie się urządzeń, które zaczynają pełnić podobne funkcje, choć pier-

wotnie nie były ze sobą technicznie powiązane, oraz konwergencja rozwiązań. 

Polega ona na ujednolicaniu metod dostępu do sieci, procesów, usług i aplikacji. 

To wszystko to rezultat rewolucji cyfrowej, przenikania się różnych mediów 

tradycyjnych i sieciowych. Interesujący pogląd na procesy konwergencji prezen-

tuje Jenkins. We wstępie do swojej książki Kultura konwergencji. Zderzenie 

starych i nowych mediów pisze „nie mówimy już o rewolucji cyfrowej, która 

przewidywała, że stare media zostaną zastąpione nowymi. Teraz mówimy 

o konwergencji mediów, gdzie stare i nowe media wchodzą w coraz bardziej 

skomplikowane interakcje” (Jenkins, 2007, s. VII). 

Zjawisko konwergencji łączy trzy główne cechy współczesnej telekomuni-

kacji: integrację technologii stanowiącą podstawę procesów konwergencji, kon-

wergencję sieci różnego typu, przez które do tej pory świadczone są zbliżone 

usługi (telekomunikacyjne, komputerowe, bezprzewodowe), oraz konwergencję 

usług wąsko- i szerokopasmowych (głosowych, obrazowych, mobilnych i sta-

cjonarnych) oferowanych przez sieci globalne (Wrońska, 2012, s. 27–29). Kon-
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wergencja to proces, w którym rozwój technologii jest wyraźnie ukierunkowany 

na tworzenie spójnych systemów (platform) oferujących usługi, które do tej pory 

występowały oddzielnie, to wprowadzenie do różnych form mediów technologii 

informatycznej zdolnej do przetwarzania zawartości multimedialnej. U podłoża 

procesów konwergencji leży integracja technologii cyfrowego przetwarzania 

i przekazu informacji (Wrońska, 2012, s. 27–29). 

Jak twierdzi Jenkins (2007, s. 9–23), konwergencja reprezentuje zachodzące 

w społecznościach zmiany kulturowe, które polegają na zachęcaniu konsumen-

tów do wyszukiwania nowych informacji i tworzenia połączeń pomiędzy tre-

ściami rozproszonymi w różnych środkach przekazu. Konwergencja mediów 

i ich rozwiązań medialnych wpływa na sposób korzystania z tych urządzeń 

i różnorodnych aplikacji przez młodzież. W artykule opisano tylko jedną formę 

medialną, jaką jest blog, i tę uczyniono przedmiotem badań. 

Blogujący studenci – wyniki badań własnych 

Głównym celem badań
1
 było pozyskanie opinii respondentów na temat blo-

gów jako popularnej formy komunikacji w cyberprzestrzeni. Szczegółowa dia-

gnoza badanego zjawiska była możliwa dzięki sformułowaniu następujących 

pytań: Jakie są powody czytania blogów? Która tematyka blogów cieszy się 

największą popularnością wśród respondentów? W jaki sposób czytelnicy prze-

jawiają swoją aktywność na blogach? Czy i dlaczego respondenci prowadzą 

własnego bloga? W badaniach wzięło udział 780 osób. Do badań właściwych 

wykorzystano 746 poprawnie uzupełnionych arkuszy. Badania miały charakter 

anonimowy. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Dla responden-

tów biorących udział w badaniu skonstruowano autorskie narzędzie empiryczne, 

które umieszczono online na stronie survio.com/pl
2
. Link do tak przygotowane-

go kwestionariusza został rozesłany za pośrednictwem portalu społecznościowe-

go Facebook do studentów uczelni rzeszowskich. Dodatkowo link do ankiety 

umieszczono na forach dla czytelników blogów (https://www.vinted.pl/forum/ 

hobby/kacik-blogerski) oraz na grupach zrzeszających osoby interesujące się 

tematyką blogosfery w serwisie społecznościowym Facebook (Blogerzy, Grupa 

przydatna dla bloggerów, Blogosfera, Polskie Blogerki, Blogowicze – Bloguj 

z Pasją!, Blogerzy+ LIFESTYLE, Blogerzy i Blogerki, Blogi, Pasja blogerska, 

Blogerzy!) 

                                                      
1 Badania zostały wykonane przez moich studentów w ramach prowadzonego przeze mnie 

seminarium magisterskiego w latach 2016–2018. 
2 Usługa Survio (survio.com) została oficjalnie uruchomiona w kwietniu 2012 r. To oparta na 

sieci usługa/produkt, która jest własnością i jest wspierana przez „Survio s.r.o.”, firmę z siedzibą 

przy Hlinky 70, Brno 603 00, Czechy. Podstawowe narzędzia Survio do tworzenia ankiet są 

całkowicie darmowe dla wszystkich użytkowników. Survio zawiera dziesiątki gotowych wzorów 

ankiet i szablonów graficznych. 

http://www.survio.com/pl/wzory-ankiet
http://www.survio.com/pl/wzory-ankiet
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W pierwszym pytaniu ankiety poproszono respondentów, by zdefiniowali 

pojęcie blog. Według badanych to darmowa strona internetowa spełniająca 

funkcję pamiętnika lub rodzaj strony internetowej, na której autor umieszcza 

wpisy, czy też sposób publikowania treści w internecie. Takich odpowiedzi 

udzieliło tylko 213 osób, co stanowi 28,55% badanych. Otrzymano także odpo-

wiedzi, i tych było zdecydowanie więcej, bo aż 533, co stanowi 71,45% bada-

nych, w których respondenci podali, iż według nich to Facebook jest blogiem, 

bo tam umieszczają swoje różne wpisy. Również blogiem jest aplikacja mobilna 

Snapchat służąca do wysyłania filmów i zdjęć, które można oglądać przez maksy-

malnie 60 sekund, a od końca 2017 r. jest także możliwość wysłania zdjęcia bez 

limitu czasowego. Takie odpowiedzi świadczą o istnieniu wśród badanych respon-

dentów chaosu informacyjnego w obszarze definiowanego pojęcia, ale też pokazu-

ją, że obecne media społecznościowe i blogi mogą się wzajemnie uzupełniać. 

 

Powody czytania blogów 

Formułując pytanie Jakie są powody czytania blogów?, założono, że re-

spondenci mogą podać więcej niż jeden powód, stąd otrzymane procenty nie 

sumują się do 100. Na to pytane odpowiedziało 625 osób (83,78%), natomiast 

121 (16,22%) osób pozostawiło to pytanie bez odpowiedzi. Uzyskane wyniki 

pokazały, że najistotniejszymi powodami dla respondentów są ciekawe treści 

publikowane przez autorów (78%) oraz te, które są ściśle związane z ich zainte-

resowaniami i hobby (70%). Część respondentów (56%) szuka w treściach blo-

gów recenzji na temat produktu, który zamierzają kupić. Ponadto 45% respon-

dentów czyta blogi, by uzyskać gotowe rozwiązania na nurtujące ich problemy, 

bądź poszukują pewnych inspiracji. Jako istotne powody czytania blogów re-

spondenci podali również perspektywę poznania innych ludzi (22%). Duża licz-

ba odpowiedzi dotyczyła możliwości poszerzenia wiedzy naukowej (21%) 

i bycia na bieżąco z treściami, które są „na topie” (19%). Uzyskane odpowiedzi 

nie są zaskoczeniem. Z reguły ludzie czytają blogi, ponieważ chcą poznać czyjeś 

zdanie na wybrany temat, a tym samym chcą utwierdzić się w przekonaniu, że 

ich decyzja jest słuszna, albo mogą też ją zmienić. Ponadto czytanie blogów 

może być pretekstem do własnych przemyśleń. 

 

Tematyka blogów ciesząca się największą popularnością 

Na pytanie Jaka tematyka blogów interesuję Cię najbardziej? odpowiedzieli 

wszyscy ankietowanie. Było to pytanie otwarte, bez sugerowania odpowiedzi. 

Z otrzymanych danych wynika, że respondentów interesuje najbardziej tematyka 

modowa (39%). Na wysokim miejscu znalazły się blogi z takich kategorii, jak 

lifestyle (23%), kulinaria (22%), uroda (19%) oraz sport (17%). W swoich od-

powiedziach respondenci wymieniali blogi związane z podróżami (12%) oraz 
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szeroko rozumianą rozrywką (10%), a także związane z fitnessem i zdrowym 

stylem życia (37%). Wymieniono blogi: DIY (z ang. do it yourself/handmade 

(20%) oraz blogi, których treści związane są z technologiami informacyjnymi 

(11%), kulturą i sztuką (10%) i nauką (9%). Najmniejszy procent wskazań uzy-

skały blogi związane architekturą i designem (4%). Wskazano również na blogi, 

których treści związane były z religią (2%), polityką (1%), fotografią (1%). Po-

jawiły się też odpowiedzi wyróżniające blogi, których tematyka leży w zaintere-

sowaniach bardzo wąskiej i niszowej grupy osób. Są to blogi dotyczące piercin-

gu oraz tatuowania (2%), a także mangi i anime (1,5%), które odnoszą się do 

techniki rysunku spopularyzowanej dzięki japońskim komiksom. Respondenci 

mieli możliwość podania co najmniej trzech odpowiedzi, stąd otrzymane pro-

centy nie sumują się do 100. Nie dziwi fakt, iż na pierwszym miejscy pojawiła 

się tematyka modowa. Respondenci są w takim wieku, że image ma dla nich 

duże znaczenie. Każdy z nich chciałby wyglądać atrakcyjnie. Młodzi są świa-

domi, że odpowiedni strój sprawia, że będą lepiej postrzegani przez otoczenie, 

a to należy ocenić pozytywnie. 

 

Aktywność na blogach 

Następne pytanie dotyczyło aktywności czytelników blogowych. Uznano, że 

przejawy aktywności respondentów czytających blogi wyznaczają dwa wskaźni-

ki: pozostawione przez nich komentarze na czytanym blogu oraz czytanie ko-

mentarzy innych osób pod danym wpisem na blogu. Dzięki tym aktywnościom 

mamy do czynienia z pewnego rodzaju dyskusją pomiędzy osobami czytającymi 

dane wpisy na temat poruszony przez blogera a osobami komentującymi. Często 

też sam autor wpisu (bloger) włącza się w żywą rozmowę, poznając w ten spo-

sób stanowisko swoich obserwatorów w danej sprawie. Z danych zebranych od 

respondentów wynika, że komentowanie należy do najczęstszych form aktywno-

ści czytelników blogów. Aż 425 respondentów (56,99%) zadeklarowało, że ko-

mentuje wpisy, 205 osób (27,47%) robi to sporadycznie, a 116 osób (15,54%) 

nie komentuje wpisów. Natomiast komentarze pod wpisami czyta 327 osób 

(43,83%), 198 osób (26,54%) robi to czasami, a 221 respondentów (29,63%) nie 

robi tego wcale. 

 

Prowadzenie własnego bloga 

Zapytano także respondentów o to, czy prowadzą swojego bloga i z jakiej 

aplikacji webowej korzystaj do publikacji własnych wpisów. Odpowiedz „tak” 

otrzymano od 157 osób (21,04%), natomiast 589 ankietowanych (78,96%) nie 

ma swojego bloga. Wśród osób piszących swoje blogi znaleźli się studenci 

z Uniwersytetu Rzeszowskiego (45 osób, co stanowi 28,67% badanych) i Poli-

techniki Rzeszowskiej (87 osób; 55,41%). Natomiast 25 osób (15,92%) to re-

spondenci z internetu, którzy odpowiedzieli na wysłane do nich e-maile. Między 
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innymi byli to autorzy takich blogów, jak: venilakostis.pl (Magdalena Kosty-

szyn), malvina-pe.pl (Malwina Pająk), andrzejtucholski.pl (Andrzej Tucholski), 

matkojedyna.blogspot.com (Magdalena Mikołajczyk), krotkiporadnik.pl (Justy-

na Mazur), pokolenieikea.com, hipsterkatoliczka.pl (Jolanta Szymańska), wy-

rwanezkontekstu.pl (Joanna Pachla). Część osób była laureatami bądź brała 

udział w znaczących konkursach, m.in. Gali Twórców – Blog Roku i Video 

Roku 2015, 2016, 2017, 2018, co świadczy o tym, że są to osoby bardzo popu-

larne, których działalność docenia szerokie grono odbiorców. Kontakt z tymi 

blogerami został nawiązany poprzez adresy e-mail, które są dostępne na blogu 

każdego z nich lub też w wiadomościach prywatnych na Facebooku. Najpopu-

larniejszą aplikacją do prowadzenia bloga jest Wordpress.com. Na tej platformie 

pracuje 87 respondentów (55,42%). Platformę Blogger.com wybrało 37 osób 

(23,56%), natomiast 33 osoby (21,02%) wskazały na aplikację Blog.onet.pl. Tak 

mała liczba respondentów prowadząca swoje blogi wynika stąd, iż badani są 

przekonani, że mając swój profil na Facebooku, też „blogują”, o czym pisałam 

wcześniej. 

 

Pozytywne aspekty prowadzenia bloga. 

Ostatnie pytanie w ankiecie brzmiało: Jakie są pozytywne aspekty prowa-

dzenia bloga? Otrzymano szereg interesujących odpowiedzi, np.: „mogę pisać, 

to o czym chcę i umieszczać swoje przemyślenia, wiersze i komentarze”; „moż-

liwość nawiązania kontaktu z osobami o takich samych zainteresowaniach”; 

„mogę pisać o swoich pasjach, ale i też o problemach”; „świetny sposób na wal-

kę z nudą”; „przełamanie lęku przed rzeczami i zjawiskami nowymi i nieznany-

mi”; „w końcu uwierzyłem we własny talent i możliwości”. Bardziej precyzyjne 

i wskazujące na konkrety były odpowiedzi uzyskane od znanych blogerów: 

„ważne jest określenie grupy docelowej, do której ma być skierowany blog, bo 

to zapewnia dużą liczbę odwiedzających regularnie daną stronę”; „blog jest do-

skonałym narzędziem do upowszechniania własnej działalności (promocja mar-

ki)”; „blog przyczynia się do wielu dodatkowych możliwości kontaktu z poten-

cjalnymi klientami”; „blogowanie (zwłaszcza jeśli jest to blog firmowy) bardzo 

często wiąże się z dużą pracą i znikomym zyskiem, jednak wszystko to ma swój 

cel, który osiąga się po pewnym czasie – o ile oczywiście jest się systematycz-

nym”; „w trakcie blogowania można zbudować sobie autorytet w danej branży. 

Z każdym kolejnym tekstem, z każdą promocją baza wpisów rośnie. Jeśli są one 

na dobrym poziomie, to przy odpowiedniej promocji zostaną zauważone”. 

Podsumowanie 

Obecnie kultura uczestnictwa oznacza, że pokolenie sieci odczuwa potrzebę 

bycia online. Każdy może mieć dostęp do informacji i każdy może je zamiesz-

czać. Dynamika rozwoju różnych platform komunikacyjnych w internecie daje 

http://www.blogroku.pl/
http://www.blogroku.pl/
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coraz szersze możliwości kontaktów z innymi, a także wyrażania i formowania 

opinii. Nowa digitalna rzeczywistość kształtuje kolejne zjawisko społeczne, 

jakim jest blogging, który tworzy specyficzną kulturę komunikacji. Wyniki ba-

dań własnych pokazały, że blogi można uznać za niekonwencjonalną formę 

utrzymywania relacji interpersonalnych. Poprzez blogi można nawiązać kontak-

ty z odbiorcami treści czy z ich autorami, które z czasem mogą zamienić się 

w długotrwałe znajomości. Blogi inspirują zarówno czytelników, jak i ich auto-

rów. To właśnie na blogach można codziennie znaleźć mnóstwo pomysłów do 

wykorzystania w szkole, pracy lub życiu prywatnym. Współczesny świat oferuje 

bardzo wiele możliwości komunikowania się, a także kreowania siebie i tworze-

nia swojej tożsamości. Tylko od nas zależy, w jaki sposób będziemy utrzymy-

wać relacje z drugą osobą i czy użyjemy do tego blogów, których w sieci jest 

ogrom. Cenne są blogi naukowe
3
. Ważne jest, aby wpisy w blogach pojawiały 

się regularnie, były konstruowane rzetelnie i interesująco. Trzeba również 

wchodzić w interakcje z użytkownikami, a to przyniesie pozytywne efekty za-

równo dla czytających, jak i dla autorów określonych blogów. 

Reasumując, w dobie cyfrowych technologii, dostępu do wielu aplikacji 

blogi mogą być formą komunikacji i wymiany doświadczeń. Znacznie lepiej 

służą komunikowaniu niż strona domowa, stąd taka ich popularność wśród osób, 

które chcą zaistnieć w sferze społecznej. 
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Streszczenie 

Artykuł porusza tematykę aktywności rad młodzieżowych na portalu społecznościowym 

Facebook. Badaniom poddane zostały facebookowe strony rad młodzieżowych ze wszystkich 

miast wojewódzkich w Polsce. Celem publikacji jest zweryfikowanie, na jaką skalę rady mło-

dzieżowe prowadzą aktywną działalność w zakresie komunikacji społecznej z wykorzystaniem 

Facebooka, a także analiza treści zamieszczonych na badanych stronach oraz odpowiedź na 

pytanie, czy rady młodzieżowe aktywnie zabiegają o informowanie społeczności lokalnej 

o swoich działaniach. 

Słowa kluczowe: rady młodzieżowe, Facebook, społeczność lokalna, nowe media 

Abstract 

The following paper discusses the issue of Youth Council activity on the social networking 

site Facebook. The Facebook pages of Youth Councils from all voivodeship cities in Poland were 

subjected to research. The article verifies the extent to which Youth Councils are active in the field 

of social communication with the use of Facebook. The paper also intends to explore the content 

posted on the selected websites and answer the question of whether Youth Councils are actively 

seeking to inform the local communities about their activities. 

Keywords: Youth Councils, Facebook, local community, new media 

                                                      
1 Artykuł powstał w ramach projektu pt. ,,Znaczenie i rola Rad Młodzieżowych w funkcjo-
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naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Socjologiczno-Historycznym 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nr projektu – INoP-01/2019/MN. 
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https://orcid.org/0000-0003-2335-7515
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Wstęp 
Jedną z platform społecznościowych, która w ostatnich latach odniosła mię-

dzynarodowy sukces w zakresie komunikacji, jest portal Facebook (Kowalew-

ska, 2013, s. 131) stworzony w 2004 r. przez Marka Zuckerberga oraz Dustina 

Moskovitza, Chrisa Hughesa i Eduardo Saverina. Od tamtej pory portal rozrósł 

się w jedno z najważniejszych zjawisk internetu nowej generacji, jednocześnie 

definiując jego społecznościowy charakter (Nacher, 2010, s. 9). W grudniu 2018 r. 

Facebook łącznie odwiedziło 21,48 mln użytkowników, czyli 76,47% wszyst-

kich polskich internautów, co oznacza, że serwis ten jest zdecydowanym liderem 

wśród wszystkich portali społecznościowych w naszym kraju (Wojtas, 2019). 

Należy zaznaczyć, że użytkownikiem Facebooka może być każdy bez względu 

na płeć, wiek czy miejsce zamieszkania. Współcześnie Facebook to nowoczesna 

forma komunikacji, tak jak uprzednio telefon czy telegraf. Powszechność oraz 

wygoda użytkowania portalu sprawiły, że Facebook stał się narzędziem do ma-

sowego rozpowszechniania informacji, których inicjatorami są inni użytkownicy 

portalu (Bąk, 2016, s. 142). Z możliwości Facebooka chętnie korzystają instytu-

cje publiczne, społeczne, a także sektor prywatny, które dzięki portalowi zabie-

gają o realizację swoich interesów lub celów. Jednym z takich podmiotów są 

rady młodzieżowe. 

Rady młodzieżowe 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym rady młodzieżowe 

powoływane są przez radę gminy (miasta) na wniosek zainteresowanych środo-

wisk jako podmioty o charakterze konsultacyjnym (Ustawa, 1990, art. 5b, pkt 2). 

Pierwsza rada młodzieżowa została powołana 19 kwietnia 1990 r. w Częstocho-

wie, a inspiracją dla jej powstania były reprezentacje młodzieżowe działające 

przy jednostkach samorządu terytorialnego we Francji (Mik, 2018, s. 81). Po-

dejmując rozważania dotyczące rad młodzieżowych, należy zauważyć, że po-

mimo iż funkcjonują one w Polsce od początku lat 90. XX w., to jednak formal-

ne możliwości ich powołania powstały w 2001 r., gdy do ustawy o samorządzie 

gminnym wprowadzony został art. 5b (Brol, 2013, s. 30). 

Najważniejszym celem funkcjonowania rad młodzieżowych jest zwiększe-

nie zainteresowania oraz zaangażowania ludzi młodych w sprawy publiczne na 

poziomie lokalnym. Młodzieżowe rady gminne są podmiotami, które dają mło-

dzieży możliwość udziału w procesie decyzyjnym na poziomie lokalnym, a tak-

że są swoistą ,,platformą” do dialogu pomiędzy młodymi ludźmi a przedstawi-

cielami lokalnych władz samorządowych. Nie są to jednak jedyne korzyści, 

jakie wynikają z funkcjonowania rad młodzieżowych. Warto zaznaczyć, że dzia-

łania tego typu podmiotów przyczyniają się również do: 

 zainteresowania młodzieży sferą polityki na poziomie samorządu teryto-

rialnego, 
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 kształtowania umiejętności podejmowania działań na rzecz swojej 

wspólnoty samorządowej, 

 zwiększenia zrozumienia potrzeb i problemów młodzieży przez władze 

lokalne, 

 zwiększenia skuteczności działań prowadzonych przez władze lokalne na 

rzecz młodych ludzi, 

 zapoznania młodych ludzi z zasadami działania samorządu terytorialnego 

(Napiontek, Pietrasik, Szaniawska, 2009, s. 3). 

Istotnym celem powołania młodzieżowych rad gminnych jest też integracja 

środowiska ludzi młodych zamieszkałych na terenie danej wspólnoty samorzą-

dowej, a także edukacja obywatelska oraz kształtowanie postaw prospołecznych 

wśród młodzieży (Rada Dzieci i Młodzieży RP…). 

Podstawą funkcjonowania rad młodzieżowych jest statut, który zostaje na-

dany przez właściwą radę gminy (miasta) w momencie powołania rady młodzie-

żowej. Statut określa tryb wyboru członków oraz zasady działania rady (Ustawa, 

1990, art. 5b, pkt 3). ,,Władze samorządu, powołując Młodzieżową radę, powin-

ny wziąć za nią odpowiedzialność przez cały czas jej funkcjonowania. Powinno 

się to przejawiać stałym wsparciem merytorycznym i organizacyjnym Młodzie-

żowej rady oraz stałą gotowością do prowadzenia dialogu z młodzieżą” (Stan-

dardy funkcjonowania w Polsce…). 

W odniesieniu do działalności rad młodzieżowych warto zauważyć, że funk-

cjonowanie tego typu podmiotów korzystnie wpływa nie tylko na młodzież, ale 

też na administrację lokalną. Wśród korzyści dla samorządu terytorialnego moż-

na wymienić m.in.: 

 zwiększenie efektywności działań prowadzonych na rzecz środowiska 

młodzieży dzięki możliwości konsultowania z jej przedstawicielami planowa-

nych przedsięwzięć, 

 zwiększenie legitymizacji działań prowadzonych na rzecz młodzieży, 

 lepsze zrozumienie potrzeb młodzieży przez urzędników, 

 młodzież jest lepiej poinformowana o pracy władz lokalnych i jej 

efektach, 

 władze lokalne zyskują partnera w realizacji własnych zadań (Napiontek 

i in., s. 11). 

Mając na względzie rolę rad młodzieżowych oraz ich wpływ na lokalną 

wspólnotę samorządową, warto dokonać analizy aktywności tego typu podmio-

tów w mediach społecznościowych. Celem badania jest zweryfikowanie tego, 

w jaki sposób rady młodzieżowe informują społeczność lokalną o swoich dzia-

łaniach oraz czy robią to w sposób systematyczny (stały). Badaniu poddana 

została aktywność, tj. wszystkie wpisy zamieszczone na profilach rad młodzie-

żowych ze wszystkich miast wojewódzkich w Polsce w okresie od 1 kwietnia do 

30 czerwca 2019 r. 
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Aktywność rad młodzieżowych na Facebooku 

Wyniki badań oraz informacje o aktywności rad młodzieżowych ze wszyst-

kich miast wojewódzkich w Polsce zostały przedstawione w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Aktywność rad młodzieżowych na portalu społecznościowym Facebook 
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Poznań 4002 31 0,34 57 1 1 

Warszawa 3112 41 0,45 68 0 15 

Łódź 3103 49 0,53 78 32 5 

Lublin 2785 34 0,37 45 0 3 

Bydgoszcz 2475 19 0,20 67 5 14 

Zielona Góra 2452 15 0,16 158 8 137 

Rzeszów 2333 6 0,06 16 0 1 

Gdańsk 2264 18 0,19 56 4 12 

Szczecin 2205 22 0,24 93 1 5 

Kraków 2130 36 0,39 85 12 14 

Białystok 1800 10 0,10 49 5 1 

Katowice 1360 11 0,12 11 2 1 

Wrocław 1250 25 0,27 51 2 8 

Olsztyn 870 0 0,00 0 0 0 

Opole 694 40 0,43 85 5 23 

Kielce 354 18 0,19 41 11 1 

Gorzów Wielkopolski 174 5 0,05 5 0 1 

Toruń 77 3 0,03 2 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na Facebooku 16 lipca 2019 r. 

Podsumowanie 

Mając do dyspozycji dane, które zostały przedstawione w tabeli 1, można 

wyciągnąć szereg wniosków. Po pierwsze, należy wskazać, że we wszystkich 

miastach wojewódzkich w Polsce powołane zostały rady młodzieżowe (co wcale 

nie jest normą, bowiem rady mają charakter fakultatywny i to od woli władz 

danej gminy zależy, czy taka rada w ogóle zostanie utworzona) oraz że wszyst-

kie z nich posiadają strony (profile) na Facebooku. Spośród 18 analizowanych 

profili wynika, iż Młodzieżowa Rada Miasta Poznania posiada stronę z najwięk-

                                                      
2 Za najpopularniejszą aktywność autor uważa wpis, który uzyskał największy wynik sumy 

reakcji, komentarzy i udostępnień ze strony pozostałych użytkowników Facebooka. 



196 

sza liczbą polubień. Można zatem stwierdzić, że młodzież z Poznania posiada 

profil z największym potencjałem. Na drugim miejscu znalazła się Rada Mło-

dzieżowa m.st. Warszawy, a na trzecim – Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi. 

W zestawieniu liczby polubień dla strony najsłabiej wypadają natomiast rady 

młodzieżowe z Kielc, Gorzowa Wielkopolskiego oraz Torunia. Jednak w tym 

ostatnim mieście proces tworzenia rady został zainicjowany w 2018 r., stąd też 

może wynikać, iż aktywność toruńskiej młodzieży ma charakter symboliczny. 

Badając aktywność rad młodzieżowych na Facebooku, należy zauważyć, że 

liczba polubień dla strony (profilu) nie daje pełnego obrazu faktycznej aktywno-

ści danej rady. Widać to wyraźnie w przypadku Młodzieżowej Rady w Rzeszo-

wie, na której profilu w badanym okresie zamieszczono 6 wpisów. W tym za-

kresie gorzej wypadły wspomniane wcześniej Gorzów Wielkopolski i Toruń, 

a także Olsztyn. Przykład stolicy województwa warmińsko-mazurskiego jest 

o tyle ciekawy, że w badanym przedziale czasowym na stronie rady nie zamiesz-

czono żadnego wpisu, a tym samym nie wykazano żadnej aktywności. Na profilu 

rady młodzieżowej w Olsztynie ostatni post pochodzi z marca 2019 r., a przedo-

statni z października 2018 r., można zatem wnioskować, że rada młodzieżowa 

w tym mieście w praktyce nie korzysta z komunikacji za pośrednictwem Facebo-

oka lub – co wymagałoby pogłębionych badań – nie działa w ogóle. Pod wzglę-

dem aktywności i systematyczności najlepiej prowadzonym profilem jest strona 

rady młodzieżowej w Łodzi, a kolejno miasta stołecznego Warszawa i Opola. Co 

interesujące, profil rady młodzieżowej w Opolu nie znajduje się w czołówce stron 

z największa liczbą polubień, jednak jest jednym z trzech najlepiej prowadzonych 

profili rad młodzieżowych pod względem zamieszczonych aktywności. 

Podejmując badania dotyczące aktywności rad młodzieżowych na Faceboo-

ku, warto się również przyjrzeć treściom zamieszczanym na stronach poszcze-

gólnych rad oraz wskazać, jakie aktywności wywołały najwięcej reakcji ze stro-

ny pozostałych użytkowników portalu. W tym zakresie na pierwszym miejscu 

uplasowała się rada młodzieżowa z Zielonej Góry, która na swojej stronie za-

mieściła pismo popierające strajk nauczycieliw Polsce, który odbył się wiosną 

2019 r. Post uzyskał łącznie 303 aktywności ze strony pozostałych użytkowni-

ków (158 reakcji, 8 komentarzy, 137 udostępnień). Kolejno najpopularniejszymi 

wpisami były: zamieszczony na stronie rady młodzieżowej w Łodzi post doty-

czący zdobycia głównej nagrody za zorganizowanie najlepszego w Polsce wyda-

rzenia mającego na celu zwiększenie frekwencji wyborczej, tj. Młodzieżowych 

Dni Europejskości w Manufakturze 2019. Wpis otrzymał łącznie 115 aktywno-

ści ze strony pozostałych użytkowników (78 reakcji, 32 komentarze i 5 udostęp-

nień). Następnym najpopularniejszym wpisem był post zamieszczony na stronie 

rady młodzieżowej w Opolu, który zawierał informację (wraz ze zdjęciami) 

o uczestnictwie trójki młodzieżowych radnych w zgromadzeniu popierającym 

wspomniany już wcześniej strajk nauczycieli. Wpis otrzymał 113 aktywności ze 
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strony pozostałych użytkowników (85 reakcji, 5 komentarzy i 23 udostępnienia). 

Najmniej aktywności ze strony pozostałych użytkowników Facebooka uzyskały 

wpisy zamieszczone na stronach: Torunia, Gorzowa Wielkopolskiego i Katowic. 

W przypadku Torunia post dotyczył zaproszenia na II Toruńskie Sejmik Samo-

rządów Uczniowskich (2 reakcje, 0 komentarzy i 0 udostępnień). W Gorzowie 

Wielkopolskim wpis odnosił się do ogłoszenia naboru do Rady Dzieci i Młodzie-

ży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej (5 reakcji, 0 komentarzy i 1 udostęp-

nienie), a w przypadku Katowic był to komunikat o liczbie osób, które podpisały 

się pod petycją o darmowy transport miejski dla uczniów szkół ponadpodsta-

wowych (11 reakcji, 2 komentarze i 1 udostępnienie). W analizie aktywności nie 

uwzględniono rady młodzieżowej z Olsztyna, bowiem w badanym okresie nie 

stwierdzono aktywności. 

Reasumując, aktywność rad młodzieżowych na Facebooku jest stałym ele-

mentem funkcjonowania większości rad młodzieżowych z miast wojewódzkich 

w Polsce. Zdecydowana większość profili prowadzona jest systematycznie, 

a społeczność lokalna ma dostęp do bieżących wydarzeń oraz projektów podej-

mowanych przez rady. Zaletą tego typu komunikacji jest dostępność oraz ła-

twość w nawiązaniu bezpośredniego kontaktu (zarówno z przewodniczącym, jak 

i samymi radnymi), dzięki czemu wszystkie osoby zainteresowane mogą się 

włączyć w aktywność poszczególnych rad. 
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Streszczenie 

Partycypacja społeczna współcześnie zmusza wszystkich do życia i komunikacji wirtualnej. 

Kto jej nie podejmuje, staje się wykluczony. Na tej kanwie narosło wiele stereotypów i uprzedzeń, 

w tym powszechny o wykluczeniu seniorów ze względu na wiek. Tymczasem nie jest to do końca 

prawda. W poniższym dyskursie autor przytacza fakty i polemizuje z istniejącym mitem. 

Słowa kluczowe: wykluczenie cyfrowe, seniorzy 

Abstract 

Social participation now forces everyone to live and communicate in a virtual way. Whoever 

does not take it becomes an excluded person. A lot of stereotypes and prejudices arose on this canvas, 

including the universal about the exclusion of seniors because of their age. Meanwhile, this is not 

entirely true. In the discourse below, the author cites facts and argues with the existing myth. 

Keywords: digital exclusion, seniors 

 

Wstęp 

W przestrzeni społecznej funkcjonuje wiele mitów i stereotypów na temat 

seniorów. Do najbardziej rozpowszechnionych należy przypisywanie im nie-

przystosowania społecznego do współczesnych realiów, a zwłaszcza nieumiejęt-

ność poruszania się w świecie ITI.  

Nie jest tajemnicą, że współczesny świat jest opanowany przez instrumenty 

i narzędzia związane z komputerem i internetem. Bez ich znajomości i biegłości 

w posługiwaniu się nimi jesteśmy skazani na wegetację na obrzeżach współcze-

snych społeczeństw z piętnem wykluczonych, i to bez szans na socjalizację. 

http://dx.doi.org/10.15584/eti.2019.4.26
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Na ten problem – przed laty, u zarania tworzenia się kontaktów i komunika-

cji wirtualnej – zwracał już uwagę Castells (1996), budując obraz społeczeństwa 

sieci, gdzie pełna partycypacja społeczna jest w zasadzie możliwa tylko dla tych, 

którzy umieją się poruszać w jej obrębie. Dostęp do konta bankowego, usług 

medycznych, zakupów (a więc podstaw naszej egzystencji) zakreśla ramy naszej 

współczesnej partycypacji społecznej. Bez tych umiejętności zamknięty jest dla 

nas świat. Mówimy o wykluczeniu cyfrowym. 

Tak więc czy chcemy, czy nie chcemy – w myśl rozważań teoretyków (cho-

ciażby Appadurai, 2005) – styczności i kontakty interpersonalne zamieniane są 

na płaszczyznę wirtualną.  

Człowiek dojrzały, którego znaczna część życia przebiegała w sferze tych 

pierwszych – czyli relacji osobistych – może mieć pewne kłopoty z przeniesie-

niem znacznej ilości kontaktów na płaszczyznę wirtualną. Znalazł się on bo-

wiem w nowej rzeczywistości. Stąd łatwość przypisywania seniorom ograniczeń 

w tym względzie. Tym bardziej że młodsi członkowie społeczeństwa też nie 

zawsze sobie radzą w wirtualny świecie.  

Poziom partycypacji społecznej seniorów jest i tak dość ograniczony. Obok 

przytoczonej już nieprzystawalności wynikającej z „bycia z innej epoki” będzie 

to spowodowane mniejszą sprawnością fizyczną czy psychiczną lub relatywnie 

mniejszą atrakcyjnością na rynku pracy i ograniczonymi stąd dochodami spro-

wadzonymi zazwyczaj do poziomu emerytury. 

Przesłanki metodologiczne 

Dla pedagogów i polityków społecznych ważne jest pytanie o poziom ak-

tywności seniorów w sieci i jej uwarunkowania. Czy aby na pewno wiek jest 

tutaj dyskryminujący. Wszak jest to przesłanka powszechnie im przypisywana 

jako przyczyna braku aktywności w tej sferze życia społecznego.  

Analizowany materiał badawczy pochodzi z badań prowadzonych na próbie 

generalnej dorosłych Polaków przez GUS. Cechuje się zatem dużą wiarygodno-

ścią i pozwala na ekstrapolację wyników analizy w odniesieniu do podejmowa-

nych działań na polu makrostruktur. Dotyczy to konstruowania celów wycho-

wania (andragogika), a nade wszystko wskazówek dla polityki społecznej.  

Takie podejście badawcze sytuuje naukę w jej niezbywalnej funkcji (apli-

kacyjnej) stawiania diagnozy i formułowania wniosków na rzecz praktyki spo-

łecznej. Podjęty problem ma istotne znaczenie praktyczne z punktu widzenia 

zachowania spójności społecznej i niewykluczania znacznej części obywateli 

z uczestnictwa w życiu społecznym. Istotne staje się zatem postawienie diagno-

zy zarówno w sferze działań o charakterze inkluzji, jak i profilaktyki. Wyniki 

prezentowanej analizy wskazują, że przyczyną wykluczenia seniorów nieko-

niecznie jest sam ich wiek. Zatem otwiera się pole do działań wychowawczych 

na poziomie wymienionych działań inkluzywnych oraz – co istotne – z zakresu 

profilaktyki uprzedzającej. 
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Dyskusja  

Według GUS 63,6% ludzi powyżej 65. roku życia nie korzystało nigdy z in-

ternetu. Zatem wśród 65-latków internautem był co trzeci z nich – (36,4%) 

(Ict_gospodarstwa_domowe_2017_cz_2, tab. 7A). 

Otwarte pozostaje pytanie, czy jest to odsetek satysfakcjonujący ze społecz-

nego punktu widzenia i jak (czy?) zmienić istniejący stan rzeczy. 

Dla opisania aktualnej rzeczywistości określającej poziom partycypacji 

społecznej w świecie wirtualnym istotne staje się też zwrócenie uwagi na kilka 

przesłanek. Jedną z nich – obok przytoczonego powyżej odsetka osób korzy-

stających z internetu – jest ilość czasu poświęcanego na korzystanie z tego 

medium.  
 

 

Rysunek 1. Średnia liczba godzin spędzanych tygodniowo online według wieku 

Źródło: Korzystanie z Internetu (2017), s. 5. 

 

Okazuje się (zob. rysunek 1), że granicą dzielącą badanych na aktywnych 

i mniej aktywnych internautów według ilością godzin spędzanych w internecie 

jest przedział wiekowy 35–44 lat. Nie zatem późna starość 65+, ale pełnia sił 

zawodowych (!), gdzie aktywność jest największa. Niestety nie dysponujemy 

informacjami na temat przyczyn tego stanu rzeczy. Być może jest to związane 

z obowiązkami rodzinnymi, a zwłaszcza opiekuńczymi wobec dzieci czy koniecz-

nością podejmowania dodatkowych zajęć zarobkowych i prac na rzecz domu.  

Zatem pierwszy mit rzekomej bierności seniorów zostaje oddalony. To 

nie zaawansowany wiek jest czynnikiem określającym możliwości korzysta-

nia z internetu.  

Przyjrzyjmy się zatem kolejnym zmiennym. Jedną z nich jest potrzeba ko-

rzystania z internetu w ogóle. Czy i w tym przypadku zaawansowany wiek oka-

zał się przeszkodą? 

Okazuje się (zob. rysunek 2), że do najpoważniejszych przyczyn braku ko-

rzystania z internetu dla całej populacji dorosłych Polaków można zaliczyć dwie 

przesłanki – prawie na podobnym poziomie: brak potrzeby i brak umiejętności.  
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Tym niemniej okazało się, że skala zjawiska braku korzystania z inter-

netu według przyczyn i potrzeb współczesnych Polaków była rzeczywiście 

w istotny sposób związana z wiekiem. Im człowiek był starszy, tym rzadziej 

korzystał z internetu (zob. rysunek 2). W tej sytuacji należałoby się zastanowić, 

co leży u podstaw takich zachowań. Czy wycofanie z życia społecznego jest 

dominującą przyczyną, czy może brak umiejętności generuje brak potrzeby, 

którą tłumaczymy niskim poziomem społecznego uczestnictwa? 

 

Rysunek 2. Osoby niekorzystające z internetu według przyczyn i wieku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ict_gospodarstwa_domowe_2017_cz_2, tab. 15B. 

 

Jeśli powodem niskiego zainteresowania z korzystaniem z internetu jest brak 

potrzeb i umiejętności, to być może przyczyn tego stanu należy szukać w ocze-

kiwaniach respondentów.  

 

 
Rysunek 3. Respondenci według celów korzystania z internetu i według wieku  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ict_gospodarstwa_domowe_2017_cz_2, tab. 12A. 
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Materiał zaprezentowany na rysunku 3 rozwiewa nasze oczekiwania wobec 

równego poziomu aktywności różnych grup wiekowych. Niestety, niezależnie 

od celów korzystania z internetu udział osób w wieku powyżej 65 lat był 

zawsze zdecydowanie niższy od zainteresowań pozostałych grup wiekowych, 

choć trzeba zauważyć, że co czwarty–piąty z nich korzystał z internetu w celu 

komunikowania się, poszukiwania informacji czy wiedzy na temat zdrowia. 

Jednak te obszary życia budziły żywe zainteresowania niezależnie od wieku 

internautów. Można zatem stwierdzić, że aktywność w internecie podejmuje 

około 20–25% populacji seniorów.  

Inną cechą położenia społecznego, która zazwyczaj różnicuje populacje, jest 

poziom wykształcenia respondentów. W przypadku seniorów reguła ta potwier-

dziła się. Można powiedzieć, że to nie wiek, a raczej poziom wykształcenia 

decydował o poziomie korzystania z internetu. Materiał statystyczny zapre-

zentowany na dwu kolejnych rysunkach (4 i 5) potwierdza nasze domniemania. 

 

 
Rysunek 4. Cele korzystania z internetu według wieku dla niskiego poziomu  

wykształcenie [%] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ict_gospodarstwa_domowe_2017_cz_2, tab. 15B. 
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formalnego wykształcenia różnice były zdecydowanie mniejsze. I choć osoby 

powyżej 65. roku życia rzadziej korzystały z internetu we wszystkich jego for-

mach, to wskaźniki uczestnictwa były relatywnie wysokie.  

 

 
Rysunek 5. Cele korzystania z internetu według wieku dla wysokiego poziomu  

wykształcenia [%] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ict_gospodarstwa_domowe_2017_cz_2, tab. 15B. 

 

Taka konstatacja napawa optymizmem – to poziom intelektualnego rozwoju 

decyduje o poziomie partycypacji społecznej w internecie. Wiek jest kwestią 

drugorzędną. Jeśli przyjrzymy się poszczególnym zachowaniom i preferen-

cjom, to okazuje się, że seniorzy o wysokim poziomie wykształcenia tylko 

w niewielkim stopniu ustępowali w swojej aktywności wobec innych grup 

wiekowych. Różnice oczywiście występowały. Zazwyczaj aktywność senio-

rów była na poziomie około 3/4 aktywności najmłodszych – 18–24-latków 

(z niektórymi wyjątkami zachowań). Zresztą najmłodsi nie byli adekwatnym 

poziomem odniesienia w niektórych wyborach. Tak jak w przypadku partycy-

pacji społecznej i politycznej, zakupach przez internet czy w sferze e-zdrowia. 

To ludzie z grupy pracujących (25–54 lat) byli bardziej aktywni. Możemy 

w zasadzie pokusić się o wyróżnienie w grupie społecznej ludzi lepiej wy-

kształconych pewnego profilu. Młodsi są bardziej nastawieni na komunikowa-

nie się, dostęp do informacji czy kreatywność, zaś ci starsi (czy bardziej 

w średnim wieku) – na poszukiwanie informacji o zdrowiu, usługach czy tych 

związanych z działalnością społeczną. Ci pierwsi są nastawieni na siebie, dru-

dzy bardziej na innych.  
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Podsumowanie 

We współczesnej rzeczywistości kontakty interpersonalne zostały zamienio-

ne na wirtualne. Człowiek musi umieć w nich żyć. Oczywiście w ramach działań 

instytucji państwa osobom wykluczanym powinna być udzielana pomoc. Ko-

nieczne są też działania o charakterze profilaktyki uprzedzającej.  

Niniejsze rozważania zwracają uwagę na funkcjonujące w życiu społecznym 

fałszywe stereotypy. Do takich należy wizerunek seniora, który nie umie sobie 

radzić we współczesnym wirtualnym świecie. Jest on jednak na szczęście tylko 

po części prawdziwy i odwołuje się do lansowanego ageizmu. Tymczasem oka-

zało się, że bardziej niż wiek wykluczający jest poziom wykształcenia. Bo nawet 

wraz ze zmniejszającą się z wiekiem aktywnością jest ona dalej wysoka wśród 

seniorów o wysokich poziomach edukacji. Jest to cenna wskazówka dla wycho-

wawców i polityków społecznych. 
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Streszczenie 
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Wstęp 
Obecne czasy sprzyjają kreacji własnego wizerunku, koncentracji na sobie, 

własnej ścieżce rozwoju, podkreślaniu indywidualnych osiągnięć, nadużywaniu 

zaimka „ja”, dzieleniusię z innymi wszystkimi swoimi aktywnościami.  

Jak słusznie napisał profesor Tanaś (2016, s. 5), „od wieków bawimy się 

w mimicry. Zakładanie i zdejmowanie masek jest nam tak samo bliskie jak zwie-

rzętom”. Jego zdaniem „opisał to już wielki Roger Caillois (2005, s. 164–170), 

konstruując typologię gier, w jakie ludzie bawią się od zawsze. Imitacja, naśla-

dowanie, kamuflaż, odgrywanie ról, symulacja, odmienna twarz, tożsamość 

wieloraka…wiążą się nie tylko z pradawną zdolnością człowieka do przyjmo-

wania wielu, odmiennych często ról, ale też ze skłonnością do wkładania lub 

zrywania przynależnych im masek”. 

Podobne uzasadnienia naukowych rozważań na temat współczesnego zaan-

gażowania ludzi w przestrzeń wirtualną odnajduję u profesora Harariego (2018, 

s. 92). Wspomniany historyk definiuje cywilizację homo sapiens i czynniki 

wpływające na jej losy, zaliczając do nich m.in. brexit, fake newsy, biotechnolo-

gię, sztuczną inteligencję, dewastację środowiska naturalnego, kryzys uchodź-

czy, terroryzm, schyłek liberalizmu czy też rozszerzoną o wirtualną rzeczywi-

stość. We wspomnianym materiale wyraźnie podkreślony jest aspekt wyzwań 

technicznych, tj. zdecydowany udział technologii informacyjnej w życiu współ-

czesnego człowieka i modyfikacja ludzkiej aktywności implikująca zwiększoną 

swobodę przepływu danych o rodzinie i jej członkach. Analiza podjętej tematyki 

została przeprowadzona w oparciu o kilka metod badawczych. Triangulacja 

metod badawczych nie tylko zwiększa obiektywność badań, lecz także pozwala 

na pełniejszy ogląd opisywanych zjawisk. Zwolennicy triangulacji metodolo-

gicznej w dużej mierze są również rzecznikami równoczesnego wykorzystywa-

nia metod ilościowych i jakościowych (Chomczyński, 2012). Podając rozpozna-

niu zjawisko sharentingu, wykorzystałam dane z dostępnym źródeł naukowych 

(desk research), metodę analizy i syntezy branżowej literatury, informacje po-

chodzące bezpośrednio od rodziców upubliczniających informacje o życiu ro-

dzinnym swoich członków, obserwacje uczestniczące oraz dane zebrane przy 

użyciu kwestionariusza ankiety. 

Zakładając, iż celem artykułu są teoretyczne rozważania nad zjawiskiem 

sharentingu, czyli upowszechniania przez współczesnych rodziców informacji, 

zdjęć i filmów dotyczących swoich dzieci w mediach społecznościowych, sfor-

mułowałam następujący problem badawczy: W czym wyraża się zjawisko sha-

rentingu oraz jakie są jego konsekwencje w kontekście życia rodzinnego. 

Sharenting a życie rodzinne 

Przyglądając się bliżej współczesnym trendom i kształtującym je czynni-

kom, można wysunąć wniosek, iż wokół nas dzieje się coś wielkiego i nieu-

chronnego zarazem. U podstaw leży cyfryzacja, czyli technologia, ale napędzana 
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przez ludzi, którzy odrzucają status quo, wymyślają nowe usługi i produkty. 

Wszystko dzięki dostępowi do potęgi internetu i znikającym barierom komuni-

kacji. Sama „sieć” nabrała dwojakiego znaczenia. W wąskim ujęciu chodzi 

o internet. Bez niego nie powstałyby portale społecznościowe czy aplikacje na 

urządzeniach mobilnych. Od sieci w tym szerokim znaczeniu pochodzi termin 

rewolucja sieciakcentującyich rolę w czwartej rewolucji przemysłowej. Zmia-

ny technologiczne przebiegają w różnym tempie i w zależności od cyklu życia 

urządzeń. W sektorze usług zmiany przebiegają szybciej, stając się wszecho-

garniającymi, bo internet, jak i portale/sieci są społeczne, tak jak media spo-

łecznościowe.  

Media nie znaczą już tylko, jak się powszechnie przyjęło: radio, prasę i te-

lewizję. To coś więcej, jak pisze Szkudlarek (1998, s. 139), to niemal fundamen-

talna dla ludzkiej kondycji instytucja zapośredniczenia zmieniająca w toku historii 

swe techniczne oprzyrządowanie, operująca w związku z tym różnymi nośnika-

mi znaczeń – ale zachowująca tę zasadniczą cechę, jaką jest konstruowanie pa-

radoksalnej relacji człowieka i jego świata na zasadzie podstawienia, substytucji. 

Rola, jaką w społeczeństwie odgrywają media, nie jest więc jednoznaczna i cią-

gle budzi szereg wątpliwości. Niezależnie jednak od tych rozbieżnych opinii 

jedno jest pewne: skoro media kreują dziś rzeczywistość społeczną, ustalają 

modele, normy i standardy zachowania, nie wolno pozostawiać ich poza obsza-

rem zainteresowań pedagogiki.  

Kaplan, Andreas i Haenlein (2010, s. 59–68) definiują media społeczno-

ściowe jako „grupę bazujących na internetowych rozwiązaniach aplikacji, które 

opierają się na ideologicznych i technologicznych podstawach Web 2.0 i które to 

umożliwiają tworzenie i wymianę wygenerowanych przez użytkowników treści”. 

Media społecznościowe to media służące społecznościowym interakcjom. 

Wyposażone w rozbudowany zestaw narzędzi komunikacyjnych, coraz częściej 

wykraczają poza dotychczasową komunikację społecznościową. Dzięki wsze-

chobecnej dostępności i skalowalności technik komunikacyjnych media spo-

łecznościowe wyraźnie zmieniły sposób komunikacji zarówno organizacji, 

społeczności, rodziny, jak i indywidualnych użytkowników oraz stały się natu-

ralnym miejscem wymiany informacji o sobie (sposobie życia). 

Warto zaznaczyć, że w Polsce sieć pojawiła się w połowie lat 90. ubiegłego 

wieku. Wówczas użytkownikami internetu były głównie osoby dorosłe, które 

wykorzystywały sieć najczęściej w pracy zawodowej. Współcześnie z sieci ko-

rzystają niemal wszyscy, używając jej jako narzędzia nie tylko w pracy zawo-

dowej, ale przede wszystkim w życiu prywatnym. 

Jak podają Wrońska i Lange (2016, s. 15) z Naukowej i Akademickiej Sieci 

Komputerowej, dla wielu ludzi internet jest miejscem, które stanowi niejako 

„środowisko naturalne”, a dla młodszego pokolenia Polaków istnieje „od zaw-

sze”. Dzięki mediom, serwisom społecznościowym, a także komunikatorom, 
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witrynom ułatwiającym zdobywanie wiedzy, serwisom rozrywkowym dla 

współczesnych użytkowników świat wirtualny jest rzeczywistością równoległą, 

tak samo angażującą jak życie w świecie realnym. Zatem konstatacja, że internet 

stał się powszechnym sposobem komunikacji, miejscem rozrywki oraz źródłem 

wiedzy, jest oczywista. Ponadto corocznie zwiększa się liczba jego użytkowni-

ków. Końcoworoczne analizy polskiego badania internetu wskazują, że w grud-

niu 2018 r. korzystało z niego 28 mln Polaków (13,9 mln kobiet oraz 14,1 mln 

mężczyzn). Łącznie wykonali oni 56,8 mld odsłon, zaś przeciętny internauta 

spędzał w sieci blisko 1 godz. 53 min. dziennie (Polskie Badania Internetu. Ra-

porty i Analizy. Polscy internauci w grudniu 2018, cyt. za: http://pbi.org.pl/ra-

porty/polscy-internauci-w-grudniu-2018/). 

Można zatem stwierdzić, iż trwająca rewolucja cyfrowa zmienia nadal nasze 

życie, zmieniając tym samym życie rodzin i jej członków. Jak podają m.in. 

Karczmarzyk i Zbierzchowska (2016, s. 88, 90), społeczeństwo informacyjne 

wraz nowymi technologiami, mediami czy coraz powszechniej dostępnym inter-

netem to środowisko naturalne dla wielu współczesnych rodzin.  

Dziś użytkownikami mediów społecznościowych są nie tylko przedstawicie-

le młodego pokolenia, ale również ich rodzice (wśród których zdaniem Tapscot-

ta znajdują się członkowie tzw. net generation). Aktywność rodziców w kontek-

ście dzielenia się w mediach społecznościowych informacjami o wyglądzie, 

zachowaniach i rozwoju swoich dzieci jest rzadziej monitorowana i poświęca się 

jej wciąż stosunkowo niewiele uwagi. 

Jak wynika z literatury przedmiotu, w Polsce rośnie zainteresowanie tym 

zjawiskiem. Brosh (2017, s. 379) i Błasiak (2018, s. 125–134) wskazały, że efekt 

rozwoju mediów jest widoczny w aktywności rodzicielskiej, bowiem potwierdza 

ją także redefinicja ich partycypacji w kulturze i komunikacji wewnątrzrodzin-

nej. Znajduje to szczególny wyraz w pojmowaniu rodzicielstwa czy także narra-

cji rodziców. Odzwierciedlają to ponadto dynamiczne zmiany o charakterze 

globalnym oraz tzw. nowoczesny porządek społeczny. 

Dotychczas aktywność rodzicielska i zadania wynikające z wypełnianych 

przez rodziców funkcji najczęściej określane były przez pryzmat realizacji po-

trzeb ekonomicznych, wychowawczych i opiekuńczo-socjalizujących. W dzisiej-

szej rzeczywistości społecznej aktywność rodziców nie jest już tak oczywista. 

Wielowymiarowość i zmienność relacji między rodzicami a dziećmi uwidocznia 

inny, coraz częściej wirtualny obszar działań. 

We właściwie funkcjonujących rodzinach (w których rodzice nie przechodzą 

jedynie na komunikację/relację pośrednią) technologie przesyłania i przetwarza-

nia sprzyjają zacieśnianiu więzi wewnątrzrodzinnych dzięki doskonalszej i szyb-

szej możliwości komunikowania się rodziców z dziećmi, chociażby przy użyciu 

urządzeń mobilnych jak telefon.  

https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/issue/view/78
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Należy zatem podkreślić, iż tytułowe zaangażowanie rodziców w przestrzeni 

mediów społecznościowych wynikać będzie z osobistych doświadczeń, osobistej 

eksploracji i wypracowanego indywidualnego schematu realizacji przyjętych 

wzorców rodzicielskich. Szeroki wachlarz jednostkowych ustosunkowań wobec 

roli rodzicielskiej może wahać się zdaniem Łoś (2002, s. 101) od odrzucenia roli 

aż po przesadne jej gloryfikowanie określane mianem fetyszyzacji roli.  

Widoczne współcześnie upowszechnienie w rodzinie środków masowej ko-

munikacji prowadzi do tzw. mediatyzacji rzeczywistości społecznej, która oznacza 

zdaniem Dobrołowicz (2014, s. 141) proces pośrednictwa mediów w doświad-

czaniu świata, wpływanie przez media na postrzeganie przez poszczególnych 

członków rodziny rzeczywistości niedostępnej bezpośredniemu poznaniu wraz 

z konsekwencjami takiego pośrednictwaczy jak uzasadnia dodatkowo Pisarek 

(2016, s. 118), kształtowanie obrazu całej rzeczywistości społecznej, a nawet 

kompleksowych doświadczeń społecznych pod wpływem konstrukcji medial-

nych. W wyniku mediatyzacji życia wewnątrzrodzinnego pojawia się trend do 

internalizacji postaw i wzorów zaczerpniętych bezpośrednio z mediów. 

Podsumowanie 

Uwzględniając rosnącą liczbę członków przestrzeni mediów społecznościo-

wych dokonujących wizualizacji życia rodzinnego na ich łamach, można przy-

puszczać, iż sharenting będzie nadal powszechną praktyką wśród wielu rodzi-

ców, zwłaszcza wśród młodych rodziców „dzieci facebookowych”, dla których 

funkcjonowanie i aktywność w cyberrzeczywistości jest naturalną częścią ich 

aktywności.Wyniki analizy naukowej prowadzą do wniosku, iż powszechność 

sharentingu uwidoczniona w rodzicielskiej kreacji wirtualnych rzeczywistości 

swojej rodziny i dzieci często niepoparta jest świadomością, jakie skutki może 

powodować upublicznianie informacji. Z dokonanej analizy wynika, że ko-

nieczna jest pedagogizacja rodziców oraz ich medialna edukacja w zakresie 

konsekwencji sharentingu oraz dalsze eksploracje naukowe w obrębie tego 

zagadnienia. 
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Wstęp 
XXI w., w którym żyjemy, to świat biurokracji i technicyzacji. Każda czyn-

ność, proces czy produkt są poddawane standaryzacji. Warunkiem koniecznym 

adaptacji człowieka do zmieniających się warunków w czasie całego okresu 

aktywności życiowej i zawodowej jest przygotowanie go do ciągłego ucznia się, 

samorozwoju czy autokreacji (Kandzia, 2016, s. 63). Określane są kompetencje, 

jakie powinien posiadać człowiek wykonujący pewne zadania. W społeczeń-

stwie informacyjnym informacja i budowana w oparciu o nią wiedza, a także 

edukacja, dzięki którym zdobywa się umiejętność pozyskiwania, selekcjonowa-

nia i osądzania informacji, są podstawowymi wartościami, dobrami czy też to-

warami (Kandzia, 2012, s. 159). Matematyka i nauki techniczne leżą w centrum 

zainteresowania dydaktyków, instytutów badawczych, decydentów, a przede 

wszystkim samych uczniów i ich rodziców. Realizacja projektu była podykto-

wana potrzebami edukacji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz 

informatycznych uczniów klas kończących szkołę podstawową. W zreformowa-

nej szkole podstawowej istotne jest „oswojenie” młodzieży z nową/zmienioną 

rzeczywistością, jak również płynne wprowadzenie jej na wyższy, IV poziom 

edukacji szkolnej. 

Opis projektu 

Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu 2018 r. i trwały do 7 czerwca 2019 r. 

Zostało zrealizowanych 201 godz. zajęć prowadzonych przez dydaktyków 

WMPSNŚ UKSW. Grupę docelową stanowiło 61 uczniów (31 dziewczynek 

i 30 chłopców) dwóch klas VIII o profilu matematycznym Szkoły Podstawowej 

nr 368 w Warszawie. Cztery grupy 15-osobowe uczestniczyły w 8 blokach te-

matycznych obejmujących moduły: Fizyczny – układy elektryczne, Informa-

tyczny – tworzenie obiektów w 3D, Matematyczny – uczniowie tworzą kurs  

e-learningowy, Matematyka na platformie Moodle – wykłady i ćwiczenia, Kon-

kurs matematyczny online, Projekt edukacyjny – Moje kompetencje i wiedza 

nabyte w trakcie zajęć, Pokazowy wykład z chemii – O tlenie słów kilka, Piknik 

popularyzujący nauki matematyczno-przyrodnicze. Uczniowie klas VIII szkół 

podstawowych stoją przed wyborem profilu szkoły średniej. Wskazano na ko-

nieczność dobrego wykształcenia już na tym etapie kształcenia. Badawczy cha-

rakter zajęć, inny niż szkolny, zakładał poszerzenie wiedzy i pokazanie poten-

cjału, jaki dają nauki matematyczno-przyrodnicze.  

Zajęcia pozaszkolne odznaczają się dobrowolnością i chęcią poznania. Ucz-

niowie mogą pracować w swoim tempie. Małe grupy ćwiczeniowe pozwalają na 

szybsze i lepsze dotarcie do odbiorcy. W szkole nauczyciele zobligowani są 

programem szkolnym, czasem, sprawdzianami, aparatem administracyjnym. 

Uczniowie nie zawsze doceniają wagę nauki szkolnej. Po tych zajęciach powinni 

z większą świadomością spojrzeć na wiedzę nabywaną w szkole. Nauka to cięż-
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ka praca, ale też superzabawa i daje wiele satysfakcji. Wiedza o tym, że wszyst-

ko, co nas otacza, co dzieje się w naturze i nauce, jest opisywane przez matema-

tykę. Doświadczenia i ćwiczenia miały na celu rozbudzenie aktywności twórczej 

i ciekawości świata. Miały zainspirować uczniów do poszukiwań matematyki 

w otaczającej ich rzeczywistości.  

W trakcie nauki szkolnej uczniowie nie mają możliwości (prócz librusa) 

zetknięcia się z nauczaniem zdalnym, które daje wiele możliwości rozwoju inte-

lektualnego i wychowawczego. Wskazano na zalety nauczania zdalnego i funk-

cjonalność platformy: zasady/sposoby korzystania z otwartego forum, zadawanie 

pytań, udzielanie odpowiedzi, przygotowanie do konkursów online. Uczniowie 

sami tworzyli kurs na platformie Moodle, co było nowym i pożądanym do-

świadczeniem – kreator kursu online. Wskazano na edukacyjne możliwości in-

ternetu i inną formę nauki. Zajęcia laboratoryjne z informatyki pozwoliły każ-

demu dziecku pracować w programie graficznym 3D Blender, a tym samym 

„dotknąć” nowej technologii. Tematy były wspomagane prezentacjami. Prak-

tycznym efektem zajęć było wymodelowanie trójwymiarowej figurki postaci – 

małpopsa. Każdy mógł wykazać się kreatywnością, inwencją twórczą, dokład-

nością, realizmem oceny sytuacji. Laboratorium z fizyki przybliżyło tematykę 

związaną z podstawowymi układami elektrycznymi i ich działaniem. Wiedza 

została połączona z nauką pisania prostych programów w C++ obsługujących 

działanie pinów wyjściowych w Arduino. Uczniowie nabyli umiejętności two-

rzenia prostych algorytmów realizujących poszczególne zadania.  

Zarządzanie projektem i tworzenie projektu edukacyjnego przygotowuje do 

pracy grupowej, odpowiedzialności za powierzone działania.  

Należy preferować i wykorzystywać każdą formę aktywności w celu kształ-

towania świadomości badawczej jakże niezbędnej w naukach matematyczno- 

-przyrodniczych. 

Część merytoryczna każdego kursu została poprzedzona pretestem, a całość 

zakończono posttestem składającym się z 10 pytań wielokrotnego wyboru
1
. Za-

jęcia wymagały od uczestników sporego zaangażowania i pracy własnej. Po-

szczególne moduły zrealizowano w ustalonych programowo ramach czasowych. 

Uczestnicy uzyskali niezbędną pomoc merytoryczną i praktyczną. Każdy z warsz-

tatów zaowocował materiałem dydaktycznym na miarę możliwości uczniów 

klasy VIII, którzy starali się wykonywać zadania poprawnie. Pomimo niewiel-

kich problemów ze zdyscyplinowaniem grup zajęcia przebiegały w miłej atmos-

ferze. Podsumowaniem były ankiety ewaluacyjne kursów. Dobór do grup był 

podyktowany warunkami szkolno-klasowymi. Analiza z przyrostu wiedzy 

obejmie warsztaty z fizyki, informatyki oraz matematyki
2
 i projektu edukacyj-

nego. Każda z grup odbyła wszystkie zajęcia.  

                                                      
1 Ze względu na ograniczenia edytorskie pytania nie zostały umieszczone w tekście. 
2 Ze względu na ograniczenia edytorskie nie dokonano analizy projektu edukacyjnego. 
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Analiza wyników 

Warsztaty z fizyki – układy elektryczne (12 godz. dydaktycznych) 

Rezultatem warsztatów było stworzenie migającej diody i sygnalizacji 

świetlnej z użyciem 3 diod przy wykorzystaniu zestawu Arduino. 

 
Tabela 1. Wyniki testu i posttestu dla 4 grup (61 uczniów) z zakresu fizyki 

Grupa/ 

klasa 

Pretest – max 10 pkt 

punktowo/procentowo 

Posttest – max 10 pkt 

punktowo/procentowo 

Przyrost 

[p.p.] 

I/8b 119 79,3% 140 93,3% 14,0 

II/8b 129 75,9% 167 98,2% 22,4 

I/8c 105 70,0% 141 94,0% 24,0 

II/8c 110 15,7% 127 18,1% 2,4 

Razem 463/610 75,9% 575/610 94,3% 18,4 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Analizując globalnie wyniki pretestu i posttestu zebrane w tabeli 1, można 

zauważyć, że przyrost wiedzy w zakresie znajomości tematyki związanej 

z układami elektrycznymi nie był zbyt pokaźny: z 75,9% poprawnych odpo-

wiedzi do 94,3%, czyli 18,4 p.p. W jednej z grup – II/8c – przyrost wyniósł 

tylko 2,4 p.p. Można stwierdzić, że młodzież dysponowała sporym zasobem 

wiedzy przed przystapieniem do zajęć. 
 

Warsztaty z informatyki – uczniowie tworzą obiekty w 3D (12 godz. dydak-

tycznych) 

Rezultatem warsztatów było utworzenie przez uczniów w ramach minipro-

jektów trójwymiarowych modeli postaci i rzeczy w formacie programu gra-

ficznego Blender – małpopsa. 
 

Tabela 2. Wyniki testu i posttestu dla 4 grup (61 uczniów) z zakresu informatyki 

Grupa/ 

klasa 

Pretest – max 10 pkt 

punktowo/procentowo 

Posttest – max 10 pkt 

punktowo/procentowo 

Przyrost 

[p.p.] 

I/8b 69 46% 104 69% 23 

II/8b 87 51% 122 72% 21 

I/8c 72 48% 101 67% 19 

II/8c 72 51% 101 72% 21 

Razem 300/610 49,2% 428/610 70,2% 21 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Analizując globalnie wyniki pretestu i posttestu zebrane w tabeli 2, można 

zauważyć, że przyrost wiedzy w zakresie znajomości tematów związanych 

z programowaniem w 3D był wyrównany we wszystkich grupach ćwiczenio-

wych i wyniósł: z 49,2% poprawnych odpowiedzi do 70,2%, czyli 21 p.p. Nie 

był jaskrawo wysoki, jednak dość znaczny. Uczniowie zdobyli nową wiedzę, 

podnieśli swoje kompetencje w tej dziedzinie. 
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Warsztaty z matematyki – uczniowie tworzą kurs e-learningowy (8 godz. 

dydaktycznych) 

Rezultatem warsztatów był kurs e-learningowy stworzony na platformie 

Moodle, składający się z krótkich tematów oraz testów opracowanych przez 

uczniów w zakresie wiedzy matematycznej na poziomie klasy VIII. 

 
Tabela 3. Wyniki testu i posttestu dla 4 grup (61 uczniów) z zakresu tworzenia kursu 

z matematyki 

Grupa/ 

klasa 

Pretest – max 50 pkt 

punktowo/procentowo 

Posttest – max 50 pkt 

punktowo/procentowo 

Przyrost 

[p.p.] 

I/8b 276 36,8% 558 74,4% 37,6 

II/8b 263 30,9% 678 79,8% 48,8 

I/8c 230 30,7% 611 81,5% 50,8 

II/8c 278 39,71% 514 73,43% 33,71 

Razem 1047/3050 34,3% 2361/3050 77,4% 43,1 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Analizując globalnie wyniki pretestu i posttestu zebrane w tabeli 3, można 

zauważyć zdecydowany przyrost wiedzy w zakresie znajomości pracy na plat-

formie e-learningowej: z 34,3% poprawnych odpowiedzi do 77,4%, czyli o 43 p.p. 

Temat okazał się nowy dla uczestników. Cieszy fakt, że zostały osiągnięte tak 

duże postępy.  

 

Matematyka na platformie Moodle – wykłady i ćwiczenia (27 godz. dy-

daktycznych) 

Podsumowaniem każdego wykładu był test sprawdzający wiedzę. Ucznio-

wie wypowiadali się na forach dyskusyjnych: Poznajmy się, Twoje doświad-

czenia z nauczaniem zdalnym, Twoje plany związane z dalszą edukacją. 

Analizując wyniki testów oraz wypowiedzi z forów można stwierdzić, że 

wszyscy uzyskali założone minimum przyrostu wiedzy – 65%. 15 uczniów 

zmieściło się w przedziale 65–75%; 32 w przedziale 76–86%; 14 w przedziale 

87–95%. Największy odsetek można zauważyć w przedziale wyników średnich. 

Średni wynik kursu to 79,26% 3
. Można go uznać za zadowalający, jednak 

można było spodziewać się lepszych wyników. 

 

Matematyczny konkurs online 

Uczestnicy projektu rozwiązali po 31 losowo wygenerowanych przez 

system zadań (z bazy 300 zadań) z 11 działów podstawy programowej z zakresu 

szkoły podstawowej.  

                                                      
3  Szczegółowe dane znajdująsię na platformie Moodle: https://e.uksw.edu.pl/grade/report/ 

grader/index.php?id=11827. 
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Analizując wyniki konkursu uzyskane przez uczniów, można stwierdzić, że 

wszyscy ukończyli konkurs. 26 uczniów zmieściło się w przedziale 20–40%; 

15 w przedziale 41–51%; 18 w przedziale 52–74%. Największy odsetek można 

zauważyć w przedziale średnim. Najlepsze wyniki to: 74,19%, 69,35%, 64,52%. 

Średni wynik konkursu to 44,62%4
. Osiągnięte rezultaty nie były zbyt wysokie. 

Wydawać się mogło, że dla klas o profilu matematycznym po dodatkowych 

wykładach i ćwiczeniach oraz po egzaminie ósmoklasisty wyniki powinny być 

wyższe. 

Podsumowanie 

Prowadzone zajęcia pozwoliły podnieść kompetencje w zakresie rozbu-

dzenia aktywności twórczej w uczniach oraz ciekawości świata poprzez do-

świadczenia i ćwiczenia opisujące rzeczywistość za pomocą aparatu matema-

tycznego, otwarcia na nowe/przyszłościowe technologie – przygotowanie do 

życia w społeczeństwie informacyjnym, społeczeństwie wiedzy, pokazania, że 

matematyka stwarza szerszą perspektywę opisu rzeczywistości, że wszystko, 

o czym mówimy, daje się ująć w określony model matematyczny, zwrócenia 

uwagi na atrakcyjność przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, kształto-

wania świadomości przydatności wiedzy pozaszkolnej, pokazania, że matema-

tyką i technologiami informacyjnymin można się bawić, rozwijając przy tym 

aktywność i świadomy udział w procesie uczenia się, wspomagania rozwoju 

ucznia na płaszczyźnie intelektualnej, społecznej, emocjonalnej, kształtowania 

samodzielności, umiejętności współpracy, podejmowania decyzji, motywacji 

poznawczej, samooceny. Była to próba integracji społeczności szkolnej ze 

środowiskiem akademickim w zakresie popularyzacji nauk matematyczno- 

-przyrodniczych, a tym samym wzbogacenie zajęć prowadzonych w szkole. 

Obecnie jest to ciągle temat marginalny. 

Kurs ułatwił uczniom rozwiązywanie zadań, które stawia się w ramach ich 

edukacji na poziomie szkoły podstawowej, ale także pokazał perspektywę 

intelektualnej aktywności na poziome kształcenia wyższego (liceum, szkoła 

wyższa) – rozmaitość stylów, treści dyskusji akademickich, kryteria rzetelnej 

iuczciwej debaty opartej na związku wynikania logicznego, związku inferencji 

i wynikaniu pragmatycznym. Tego rodzaju umiejętności podnoszą kompetencje 

ogólnorozwojowe uczniów, które są pożądane zarówno na rynku pracy, jak 

i w każdym obszarze przestrzeni społecznej. Uczniowie byli bardzo zadowoleni 

z zajęć i możliwości „pracy” na uczelni. Powyższe wnioski są konsekwencją 

ankiety ewaluacyjnej każdego z kursów oraz wypowiedzi uczniów na forach. 

                                                      
4 Zadania konkursowe oraz szczegółowe wyniki znajdują się na platformie Moodle na stronie 

UKSW: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=12990. 
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Główny cel – pokazanie interdyscyplinarności i wzajemnego powiązania nauk 

mateatyczno-przyrodniczych i ich ścisłego związku z nowymi technologiami – 

został osiągnięty. 
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Abstract 

Understanding the complexity of a teacher and its role in modern society is vitally important 

for the advancement in education. The aim of this research paper is to introduce the concept of 

cultural linguistics and to determine the impactsand the broad understanding of the role of a teach-

er, referredin this article as the pedagogue in the era of information and communication technolo-

gy. Evidence suggest that there is a growing need to reestablish the position of a pedagogue which 

is one of the most important factors in the proper approach to the use of technology in modern 

schools. To recognize this role, the fundamentals of cultural linguistics and its schemes will be 

used to highlight the need for further research. A number of cross-sectional studies has accentuated 

the problem of digital technology in the classroom and the role/scheme of a pedagogue (Palmer, 

1996; Ceratto Pargman, 2019; Sharifian, 2011, 2017). This study identified the key elements of 

a pedagogue and presented a sample of exercises that can be used by a teacher to utilities the 

digitalization of schools. 

Keywords: : pedagogue, digital technology, information technology, education, cultural linguistics 

 

Introduction. Cultural linguistics and teaching 
In his seminal textCultural Linguistics, Sharifian (2017) presents a new ap-

proach to roles and schemes. It has been conclusively shown that cultural lin-

guistics is a multidisciplinary area of research that identifies the relationship 

between culture, language and conceptualisation. It has been argued that, initial-

ly, this research area grew out of an scientific interest in combining cognitive 

linguistics with the three traditions existing in linguistic anthropology, i.e., 

Boasian linguistics, ethno-semantics, and the ethnography of communication, 

i.e., speaking to be more precise. Previous studies (Ferarro, 2006; Wierzbicka, 

1992) have reported thatcultural linguistics has aconnection with the research in 

cognitive anthropology, since both present and explore cultural models which 

http://dx.doi.org/10.15584/eti.2019.4.29
https://orcid.org/0000-0002-5788-8587
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are mutually relatedto the use of language. It has been argued that for cultural 

linguistics, numerousstructures of human languages are ingrained in cultural 

conceptualizations, as well as cultural models. Recent studies have shown that 

cultural linguistics has synthetizednumerous disciplines and sub-disciplines, 

such as mentioned by Sharifian (2017) ‘complexity science’ and ‘distributed 

cognition’, namely, to enhance its theoretical understanding of the concept of 

cultural perception. Moreover, it has been demonstrated (Palmer, 1996; Sharifian, 

2011, 2017) that applications of cultural linguistics have enhancedprolificin-

quiriesin the cultural domains, i.e., intercultural communication as well as politi-

cal discourse analysis. It can be assumed that the fundamentals of cultural lin-

guistics may be essential in understanding the concept of a pedagogue, a teacher 

in a modern classroom which is abundant in digital technology.  

It has been established (Palmer, 1996; Sharifian, 2011, 2017) that human 

conceptualization is as much a cultural as it is an individual phenomenon, it has 

to be observed that members of a cultural group continuouslyconvey ‘templates’ 

(Sharifian, 2017) for their ideas, behaviors, beliefs and thoughtsin the exchange 

of their conceptual ordeals and experiences (Sharifian, 2017). Factors found to 

be influencing that behavior is, oftentimes, the complexity of cognitive systems 

which appear out of by some meansdetermined conceptualizations whichhave 

been in a constant change amongst the members of a cultural group over a peri-

od of time. Data from several studies (Palmer, 1996; Sharifian, 2011, 2017) sug-

gest that conceptualizations bring about the concept of cultural cogni-

tion.Interestingly, as observed by Sharifian (2017) these conceptualizations can be 

defined as ‘distributed’ across the minds of a certain group of people founding 

them. According to Sharifian (2017) in his developed model of cultural conceptu-

alizations these traits can be found in numerous cultural objects such as the art, 

paintings, ceremonies, observances, oral histories and chronicles. Thisarticle will 

try to show how certain elements of cultural linguistics and schemes may enhance 

our understanding of a role of a pedagogue, the teacher in the 21
st
 century.  

 

Types of schemas 

One of the most significant issue presented in this section is the account of 

several types of schemas which are frequentlydebated in the literature. It has to 

be assumed that theseconceptualizations observed by Sharifian (2017) regularly 

occur at the cultural level of human cognition. When discussing the role of 

a pedagogue, one must be aware of the fact that these cultural conceptualizations 

which are presented and discussed below may not be correspondinglyand simi-

larly imprinted in thepeople’s minds of a certain cultural group, either European, 

Asian or African, to name just a few. It has to be pointed out that the issue of 

cultural differences among various memberscan vary, i.e., in fact some people 

may or not – more or less share those conceptualizations.  
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Event schema 

First of all, let us begin our discussion by presenting event schemaswhich 

aredistracted from our experiences of particular events (Palmer, 1996; Sharifian, 

2011, 2017). It has been shown that people habitually have schemas for events 

and services such asbaptisms, conformations, weddings, burials and funerals. 

Interestingly, it has to be stated that there are correspondingly categories relat-

edto those schemas.Namely, these categories which are linked with a wedding 

schema might consist of ‘wedding presents’ and ‘wedding receptions’. It has 

been noted that event schemastypicallyincludesubschemas of events inthe 

events. For example, in the European tradition, to be more precise, its western 

part, a Christian Catholic schema of a wedding ceremony, habitually includes 

subschemas of church service or mass, music and reception, as well as various 

regional and cultural traditions, i.e., parents blessing newlyweds in Poland. Some 

events are practiced more or less equally by people from thesame cultural group, 

family, background or upbringing. It is believed that those similar experiences 

frequently act as a locus for theemergence of cultural event schemas across the 

group. It is believed that there are similarly culturaldifferences in schemas and 

categories that are associated with every event. One can also discuss the school 

system in various countries in this respect.Some cultures may treated education 

and a teacher in a unique way. According to Hȍrner and Dȍbert (2007) each coun-

try has a deeply rooted in its own traditions educational system.  

 

Image schemas 

It is a widely held view that image schemas are those which deliver struc-

tures for certain conceptualizations (Lakoff, Johnson, 1987). According to Palm-

er (1996) who reputes these as ‘schemas of intermediateabstractions (between 

mental images and abstract propositions) that are readilyimagined, perhaps as 

iconic images, and clearly related to physical (embodied) orsocial experiences’. 

It has commonly been assumed that when talking about ‘the foundation of the 

nation’one isattached and evokesthe image schema of ‘construction’ and ‘build-

ing’ to presenttheconceptualization of a ‘country’ or a ‘nation’. We can also 

present the image schema of a pedagogue, who in ancient times is portrayed, 

originally, as a slave who accompanieschildren to schools. Hence, a clear image 

schema of a ‘road’ and a ‘path’ is observed (Lakoff, Johnson, 1987). 

 

Proposition schemas 

It has been argued that proposition schemas can be described as concepts 

which can be represented as models ofideas, thoughts and behaviors (Sharifian, 

2017). Interestingly, those schemas postulate‘concepts and therelations which 

hold among them’ (Sharifian, 2017). For example, this schema may be illustrat-

ed by certain concepts of marriage, food, housing and religion. These proposi-
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tion schemas might in fact provide asource for diverseforms of reasoning across 

numerous cultural groups. For instance, it can be seen on the example of narra-

tives and oral stories by Polish highlanders who habitually represent proposition 

schemas which mirror highlander culture, values and their worldview. It is also 

thought that a the role of a pedagogue as an educational figure, the one who 

cares and teaches, often a metaphor of a guardian, as observed by White (2017). 

 

Emotion schemas 

According to Sharifian (2017) who seesthe emotion concepts as the instanti-

ations of some schemas.For example, Palmer (1996) observes that ‘emotions are 

complex configurations ofgoal-driven imagery that govern feeling states and 

scenarios, including discoursescenarios’. It can also be seen in terms of emotions 

as social and cognitive in nature and perceivesthem as the events or situations in 

which they happen. Here, one can think of many emotions a pedagogue, or 

a teacher can evoke. We can talk of an array of positive or negative emotions as 

discussed in literature (Oplatka, Arar, 2019). 

 

Role schemas 

Recent research has suggested that role schemascan be defined as some 

knowledge structure which people possess of specific and explicit role positions 

in various cultural groups (Palmer, 1996; Sharifian, 2011, 2017). For example, it 

is believed that those roles and schemas include good knowledge of particular 

social roles which represent setsof behaviors which are projected of people in 

specific social positions and situations. Interestingly, these schemas frequently 

seem to be associated with category cases such as ‘doctor’,‘truck driver’, ‘tea-

cher’, etc. It has to be pointed out that these schemas take in and show knowledge 

about different specific characteristicsassociated with certain role, namelyage, 

appearance, attire, manner of speaking and, to some extent,the level of income 

and social status. It is noticeable that people in various cultural groups have 

a paradigmof differentcategories and schemas about the same role. To illustrate 

this point, let us talk about the role of a mother. These associated role schemas 

often include good knowledgeabout responsibilities and household tasks be-

tween children and the person denoted as a ‘mother’. For Polish people the word 

for ‘mother’ evokes a role category with certain qualities, i.e., to love her chil-

dren, to understand them, to cater for their needs, to mentor them, to protect, etc. 

Similarly, one can discuss the role of a pedagogue. 

The scheme of pedagogue 

Let us examine the role of a pedagogue. According to White (2017) and var-

ious dictionaries (the OED, ET) the pedagogue is the Greek slave. Initially, the 

slave who escorted and accompanied the Greek free children to school, tradi-
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tionally he was used by the patrician family just to walk a few paces behind the 

young master. Interestingly, it has been reported in the literature (White, 2017), 

somewhat joculalry, that when a young master wanted to find answers to some 

questions, he would ‘snap his fingers’ and a pedagogue would come forward to 

give valid information, answer questions, or feasibly, if that was what the young 

master needed or desired, to conduct an argument or give some tests. The peda-

gogue could be an expert, but his expertise would only emerge on demand, if it 

was allowed or required. He didn’t earn a lot, and he certainly knew that, once 

he would dare to fail to satisfy the needs of the patrician family, he would defi-

nitely starve.  

It has to be pointed out that at many stages of learning we might come across 

that approach. However, that traditional role, in which a pedagogue predominant-

ly, a teacher undertaken with a large class of students, means that he/shestarts 

almost all the initiating and his/her students get practice only in responding to 

teachers. It has been reported that such one-sidedness may have some practical 

and motivational drawbacks and should be avoided at almost all costs. 

Pedagogue – a computer tech 

It has been noted in numerous educational systems that for years there has 

been a growing need to turn the pedagogue into a computer tech – his new role. 

This has been done by making the teacher use and carry out numerous digital 

programs, for example, in some countries the learning systems known as CALL 

or Programmed Learning (PL) were introduced. Frequently, a nee computer tech 

pedagogueis required to write out the lessons in advance using advanced apps 

and programs. He/she is to ‘supply’ either a computer or tablet, not to mention 

a smartphone with templates to create certain kinds of activity required for 

his/her class, so that, when these are asked for by his/her students or supervisors, 

they are instantly available. The computer tech pedagogue has become and ob-

tained a new role, that of a task-setter, an opponent in a computer class game, 

a conversational partner, or, sometimes, a tool. Therefore, there are numerous 

ways in which these functions may be made applicable and relevant to the needs 

of his/her students, as long as a new kind of highly flexible and responsive re-

sources are taken into consideration. Let us present some new roles of a peda-

gogue in the contemporary school. 

 

Pedagogue – a story teller 

A number of researchers shown that a pedagogue as a story teller may create 

various podcasts on his subjects, he/she can make use of online videosby means 

of a platform such as Vimeo or YouTube. The reason behind this is the he/she 

can add learning about the chosen topics this gives most students the ability to 

learn how to develop essential research skills, learn to check and assess whether 
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certain online sources are reliable and honest, to authenticateresources found 

online and to find out about the proper use of various images and newest sound 

and music clips. It has to be noted that storytelling skills are frequently consid-

ered an important and indispensable soft skill and presenting somesubjects to 

a classroom full of their peers in an attractive and interesting way may help 

some students to gain more confidence and important presentation skills.  

It has to be stated that when students useclassroom information and material 

which is found online, it offers them the opportunity to recognize copyright laws 

and open source usage rights and terms. As pointed out above, storytelling skills 

are believed to be an inseparable part of soft skills array which is a new role of 

a pedagogue. By giving students the opportunity to be a part of teaching process 

in the digital environment, it may alsocreate empathy as some students can gain 

a new, meaningful insight into the role of their computer tech pedagogue. 

 

Pedagogue as a collaborator  

It has commonly been assumed that, so called, collaboration skills are obvi-

ously predicted to continue to be a valid and important, also in-demand skill in 

the future. It has to be noted that some students who are very comfortable col-

laborating with others from an early stage of their educational processmay have, 

so called ‘the edge’ and advantage in the job market. It has been reported that 

with online tools, for example, Google docs and similar apps or programs, stu-

dents are able to share and edit their tasks and work with each other. We are all 

aware that students are more frequently communicating through social media 

and online channels. However, as a pedagogue who possesses a new role as 

a collaborator, he/she can monitor their students work with a shared goal in mind 

that will challenge his/her students to consider interacting online in a new way. 

The pedagogue as a collaborator is knowledgeable of his/her students future 

workplace, he/she knows trends which his/her students arepossibly to be part of 

smart or remote working teams. It has to be stated that by trusting his/her stu-

dents to connect with him/her through technology makes a good real-world ex-

perience. For example, a pedagogue as a collaborator in a digital world knows 

thatgroup chats and forums may be used for problem-based learning, in which 

a given problem is assigned to a students’ online group to resolve within a cer-

tain, specified by a pedagogue, timeframe. 

Conclusion 

In this article, the aim was to present the complexity of a role of a peda-

gogue (a teacher) and its new role which he/she obtained in modern society, 

namely a computer tech pedagogue whose new title and requirements are needed 

for the advancement in the 21
st
 century education. An ancient role of a peda-

gogue (White, 2017) was presented in order to confront and contrast his/her role 
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in the contemporary digital world. The study set out to assess and introduce the 

concept of cultural linguistics and to present the new computer tech pedagogue 

in the era of information and communication technology. This article has present-

ed and identified different cultural schemes in reference to the role of a peda-

gogue, namely the event schemas, image schemas, proposition schemas, emotion 

schemas and role schemas as proposed by Sharifian (2017). This schemas which 

are part of our conceptual world, set of ideas and beliefs, rooted in our distinctive 

culture we grew up in, enable us to understand the role of a pedagogue. 

The result of this research and article indicate that a pedagogue received 

a new role, that of a computer tech, a story teller and collaborator. To begin with, 

pedagogue as a story teller communicates in the most effective way. This can be 

achieved by giving appropriate meaning, context and understanding in a stu-

dents’ digital world which can be chaotic and frequently disturbed. What’s more, 

by using storytelling techniques plus modern technology, we can be assure that 

the concepts and material which are taught will be memorized and remembered. 

When it comes to the role of a collaborator, a computer tech pedagogue can 

enhance students’ motivation in their education. He/she can help their students’ 

learn about new skills which will be essential in their job placements such as 

team working and problem solving. 

To sum up, the success of a computer tech pedagogue, a new role, is crucial-

ly dependent on the material, digital apps and programs being properly selected. 

Once the teachers are aware of their new role, as a computer tech pedagogues in 

the 21
st
 century, we can say, that a new field of digital teaching is wide open. 
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Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie rozkładu afiliacji geograficznej członków rad re-

dakcyjnych (editorial board) wybranych 10 najwyżej sklasyfikowanych czasopism z Europy 

Wschodniej z obszaru Education według wskaźnika SCImago Journal Rank w 2018 r. Jako meto-

dę pomiaru potencjału analizowanych czasopism wybrano bibliometrię. Ponadto zastosowano 

analizę źródeł zastanych. Z danych zawartych w portalu SCImago wynika, że wśród 10 wyselek-

cjonowanych pism znajdowało się: 3 periodyki rosyjskie, po 2 polskie, litewskie i słoweńskie oraz 

1 czasopismo serbskie. Liczebność składów rad redakcyjnych była zróżnicowana i wahała się od 

13 do 54 osób. Wszystkich członków wspomnianych rad było 357 i pochodzili oni łącznie z 55 

państw, w tym w stopniu największym z Europy (71,75%), Azji (12,53%), Ameryki Północnej 

(8,55%), Australii i Oceanii (2,63%), Ameryki Południowej (1,97%) oraz Ameryki Środkowej 

i Afryki (po 1,31%). Dostrzegalne jest znaczne umiędzynarodowienie rad redakcyjnych badanych 

pism, przy czym Amerykanie są jedyną nacją, która występowała w radach redakcyjnych wszyst-

kich analizowanych czasopism. 

Słowa kluczowe: SCImago Journal Rank (SJR), rada redakcyjna, ranking czasopism, Europa 

Wschodnia 
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Abstract 

The aim of this article is showing the distribution of geographical affiliation of the members 

of editorial boards, selected 10 highest ranked journals from Eastern Europe, from the Education 

area, according to the SCImago Journal Rank index, in 2018. Bibliometric was chosen as the 

method of measuring the potential of the analysed journals. In addition, the analysis of existing 

sources was used. Data from the SCImago portal show that from the 10 selected journals there 

were: 3 Russian, 2 Polish, Lithuanian and Slovenian periodicals and 1 Serbian journal. The num-

ber of editorial boards members varied and ranged from 13 to 54 people. All the members of the 

above-mentioned editorial boards were 357, and they came from 55 countries in total, including, to 

the greatest extent, from Europe (71.75%), then from Asia (12.53%), North America (8.55%), 

Australia and Oceania (2.63%), South America (1,97%), and Central America and Africa (1.31% 

each). The significant internationalisation of the editorial boards of surveyed journals is noticeable, 

with the Americans being the only nation to appear on the editorial boards of all the surveyed 

periodicals. 

Keywords: SCImago Journal Rank (SJR), editorial board, journal ranking, Eastern Europe 

 

Wstęp 
Czasopisma są równie ważne jak książki w komunikacji naukowej, zwłasz-

cza w naukach społecznych i humanistycznych. Ich funkcją jest przekazywanie 

nowej wiedzy i odkryć w danej dziedzinie, co sprawia, że rola rady redakcyjnej 

(editorial board) w wyborze treści i informacji do publikacji jest bardzo ważna 

i odpowiedzialna. Zdolność członków rady redakcyjnej do oceny manuskryptu 

ma zatem bezpośredni wpływ na jakość badań i publikacji naukowych (Jokić, 

Sirotić, 2015, s. 8). Jak zauważa Espin i in. (2017), odwołując się do pracy Cra-

ne (1967), członkowie editorial boards są niewielką, ale potężną grupą „strażni-

ków dogmatycznych”, którzy wybierają naukowców i pomysły kształtujące kie-

runek ich dyscypliny. Można uznać, że usytuowani są na najwyższym poziomie 

hierarchii władzy naukowej poprzez posiadanie odpowiednich kompetencji 

i uprawnień do podejmowania decyzji o akceptacji bądź odrzuceniu pracy nau-

kowej (Xie, Wu, Li, 2019). Członkowie zespołów redakcyjnych czasopism jako 

ich strażnicy odgrywają istotną rolę w rozwoju i budowaniu prestiżu tych pism, 

ponieważ biorą udział w procesach redakcyjnych, oceniając jakość składanych 

manuskryptów i decydując o ich ostatecznej publikacji (Mendonça, Pereira, 

Ferreira, 2018). Zatem członkowie rad redakcyjnych z jednej strony odgrywają 

główną rolę w określaniu trajektorii i granic wiedzy w swoich dyscyplinach, 

z drugiej zaś, zalecając publikację artykułu. legitymizują nie tylko badania, ale 

także osoby, które je prowadziły (García-Carpintero, Granadino, Plaza, 2010; 

Metz, Harzing, 2009). 

W kontekście rad redakcyjnych czasopism naukowych należy zauważyć, że 

wszystkie prestiżowe pisma, które posiadają status cenionego periodyku, wyraź-

nie podkreślają listę członków tych rad w swoich wydaniach. Co ważne, są to 

składy międzynarodowe. Jak zauważają Jokić i Sirotić (2015, s. 7), obecność 

międzynarodowych ekspertów w redakcjach czasopism wskazuje na uznanie dla 
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tego periodyku i na fakt, że eksperci ci uznają dany żurnal za wystarczająco 

ugruntowany, aby poświęcić czas na recenzję tekstów i powiązać ich nazwisko 

z zadaniem, które wykonują dla czasopisma. Ponadto obecność międzynarodo-

wych członków editorial board jest sygnałem dla potencjalnych autorów tek-

stów o możliwie jak najmniejszej stronniczości procedury recenzowania w po-

równaniu z redakcjami składającymi się wyłącznie z ekspertów krajowych (Jokić, 

Sirotić, 2015, s. 7). 

Przedmiot i cel badań 

Przedmiotem analizy stały się rady redakcyjne 10 najwyżej rangowanych 

czasopism z Europy Wschodniej (EW) z obszaru Education według wskaźnika 

serwisu SCImago Journal Rank (SJR)
1
 w 2018 r. Wspomniany publiczny portal 

SCImago jest systemem zawierającym informacje o czasopismach indeksowa-

nych w bazie Scopus. Przyjmuje się, że baza ta najlepiej odzwierciedla ogólną 

światową strukturę nauki w skali globalnej. Jest ona największą na świecie nau-

kową bazą danych, a ponadto obejmuje większość czasopism zawartych w Cla-

rivate Analytics (dawniej Thomson Reuters) – Web of Science (WoS) (Guerrero- 

-Bote, Moya-Anegón, 2012, s. 657; Rębisz, 2017, s. 23)
2
. 

Celem głównym niniejszego artykułu było: 1) wskazanie rozkładu afiliacji 

geograficznej członków rad redakcyjnych wybranych 10 najwyżej sklasyfiko-

wanych czasopism z EW z obszaru Education według wskaźnika SJR
3
 w 2018 r., 

                                                      
1 SCImago Journal Rank (SJR) jest publicznie dostępnym portalem, który zawiera informacje 

o czasopismach i wskaźnikach naukowych opracowanych na podstawie informacji zawartych 

w bazie Scopus (Elsevier B.V.). Czasopisma są pogrupowane według obszaru tematycznego 

(27 głównych obszarów tematycznych), kategorii tematycznej (313 konkretnych kategorii) lub 

kraju. Dane cytatowe pochodzą z ponad 34,1 tys. tytułów i ponad 5 tys. międzynarodowych wy-

dawców oraz z 239 krajów. SJR umożliwia porównywanie czasopism np. z danej dziedziny czy 

kraju pod względem cytowań, liczby publikowanych artykułów, wskaźnika SJR, wskaźnika Hir-

scha. SJR stanowi miarę „prestiżu” czasopisma i opiera się na założeniu, że cytowania nie są 

równoważne i większe znaczenie mają te z renomowanych czasopism. Wskaźnik SJR można 

sprawdzić we wspominanym serwisie SCImago, w którym każde czasopismo indeksowane 

w bazie Scopus posiada swój profil („SCImago—About Us”, b.d.). 
2 Baza Scopus jest największą na świecie bazą bibliograficzną indeksującą wyłącznie recen-

zowane publikacje naukowe, doniesienia konferencyjne i książki, a także patenty. Jest to baza, 

która gromadzi dane bibliograficzne oraz informacje o cytowaniu wspomnianych źródeł. Pod 

koniec 2018 r. znajdowało się w niej ponad 70 mln prac i liczba ta stale rośnie, ponieważ baza jest 

aktualizowana codziennie. Łącznie w bazie zindeksowanych zostało około 39 tys. czasopism, zaś 

aktywnych było w tym czasie ponad 25 tys., pochodzących od ponad 5 tys. międzynarodowych 

wydawców. Właścicielem bazy Scopus jest firma Elsevier (Gaca-Zając, 2018). 
3 Przywołana destynacja geograficzna (Europa Wschodnia) analizowanych czasopism wynika 

z faktu, iż portal SCImago w taki właśnie sposób klasyfikuje czasopisma z naszego regionu, dzie-

ląc Europę jedynie na Europę Zachodnią i Wschodnią. W skład Europy Wschodniej według klasy-

fikacji SJR wchodzą następujące państwa: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia 

i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Gruzja, Litwa, Łotwa, Mace-

donia Północna, Mołdawia, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry. 
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zamieszczonych w tym serwisie. Interesujące z punktu widzenia badanej pro-

blematyki jest również: 2) wskazanie, w jakich krajach z omawianego regionu 

wydawane są najbardziej znaczące czasopisma z analizowanego obszaru; 3) ilu 

członków liczy rada redakcyjna danego czasopisma i 4) jaki jest rozkład afilia-

cji krajowych tych zespołów 5) z wyszczególnieniem członków rad z polską 

afiliacją.  

Metodologia i narzędzia badań 

Jako metodę pomiaru potencjału analizowanych czasopism wybrano biblio-

metrię. Jest to ilościowa analiza tekstów, opisów bibliograficznych, bibliografii 

czy cytowań. Metoda ta jest szeroko wykorzystywana do badania potencjału 

naukowego, a dane zawarte w bazach często stają się punktem wyjścia do róż-

nego rodzaju analiz krajowych czy porównawczych (Olechnicka, 2012; Rębisz, 

Kapczyński, 2018). Ponadto zastosowano analizę źródeł zastanych. Narzędziem, 

którym posłużono się do wyselekcjonowania 10 najwyżej rangowanych czaso-

pism, był portal uwzględniający wskaźnik SCImago Journal Rank (SJR). Wysokie 

wartości parametru SJR świadczą o dużym prestiżu, uznaniu i rozpoznawalności 

w środowisku naukowym (Gaca, Psonka, 2017, s. 20). Następnie przeanalizo-

wano oficjalne strony wydawnictw wybranych periodyków w celu zebrania 

wymaganych danych wyznaczonych przez cel badania. 

Wyniki 

Z danych zawartych w portalu SCImago wynika, że w 2018 r. spośród 1044 

indeksowanych tam periodyków z obszaru Education jedynie 43 czasopisma 

z EW znajdowały się w tym systemie, co stanowi zaledwie 4,11% ogółu. Naj-

więcej jest ich z Rosji (7), Litwy (6), Słowenii (6), Czech (6) i Polski (5). Chor-

waci posiadali 4 takie pisma, Serbowie – 3, a Rumunii – 2. Po jednym pochodzi-

ło z Bułgarii, Estonii, Węgier i Macedonii Północnej. Generalnie spośród 

23 państw z EW uwzględnionych w SJR jedynie 12 krajów posiadało swoje 

czasopisma z obszaru Education indeksowane w tym portalu. W przypadku pol-

skich żurnali stanowią one jedynie 0,48% wszystkich periodów z analizowanego 

obszaru („SCImago Institutions Ranking”, b.d.). 

Uwzględniając wskaźnik SJR
4
, do analizy wyselekcjonowano 10 czasopism 

posiadających najwyższą wartość wspomnianego wskaźnika (tabela 1). 

                                                      
4 Jak już wspomniano, wskaźnik SCImago Journal Rank (SJR) to parametr, który stanowi 

miarę prestiżu czasopisma i opiera się na założeniu, że cytowania nie są równoważne i większe 

znaczenie mają te z renomowanych czasopism. Jak pisze Jankowska (2014), wartość cytowania 

wyznaczana jest przez wartość czasopisma, które je cytuje. Liczy się zatem nie tylko liczba cyto-

wań, ale też prestiż czasopisma cytującego, czyli wskaźnik ten uwzględnia liczbę cytowań czaso-

pisma oraz źródło tych cytowań. W przypadku wskaźnika SJR autocytowania ograniczono do 1/3 

ogólnej liczby cytowań. 



229 

Tabela 1. Ranking 10 czasopism z Europy Wschodniej z obszaru Education w 2018 r.  

według wartości wskaźnika SJR 

Lp. Tytuł czasopisma SJR 
SJR 

kwartyl 
Afiliacja 

Liczba 

członków rad  

redakcyjnych 

Indekso-

wane 

w WoS 

1 
Studies in Second Language 

Learning and Teaching 
0,661 Q2 Polska 54 WoS 

2 
European Journal of Con-

temporary Education 
0,470 Q2 Rosja 13 WoS 

3 
Journal of Baltic Science 
Education 

0,387 Q2 Litwa 34 WoS 

4 Open Archaeology 0,339 Q3 Polska 54 WoS 

5 

Voprosy Obrazovaniya/ 

Educational Studies  
Moscow 

0,320 Q3 Rosja 32 WoS 

6 
Science of Gymnastics 

Journal 
0,308 Q3 Słowenia 16 WoS 

7 Informatics in Education 0,282 Q3 Litwa 42 WoS 

8 

International Journal 

of Cognitive Research in 
Science, Engineering and 

Education 

0,275 Q3 Serbia 45 – 

9 Integration of Education 0,271 Q3 Rosja 26 – 

10 
Center for Educational 
Policy Studies Journal 

0,253 Q3 Słowenia 41 – 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.scimagojr.com/journalrank.php (20.07.2019). 

 

Z danych zawartych w portalu SCImago wynika, że w 2018 r. wśród 10 naj-

wyżej rangowanych czasopism z EW w obszarze Education znajdowały się: 

3 periodyki rosyjskie, po 2 polskie, litewskie i słoweńskie oraz jedno czasopismo 

serbskie. Wszystkie one wydawane są w języku angielskim. Ponadto 7 pierw-

szych pism z wyżej wymienionego rankingu indeksowanych jest także w bazie 

WoS, tj. 2 polskie, 2 rosyjskie, 2 litewskie i jedno słoweńskie. W analizowanych 

10 czasopismach liczebność składów rad redakcyjnych była zróżnicowana 

i wahała się od 13 do 54 osób (tabela 1). Wszystkich członków wspomnianych 

rad było 357 i pochodzili oni łącznie z 55 państw. 

Liczba i procentowy udział członków rad redakcyjnych wedługg kraju ich 

pochodzenia z 10 wyselekcjonowanych czasopism z EW: 

1. Studies in Second Language Learning and Teaching. Czasopismo to 

wedlug wskaźnika SJR uplasowało się na pierwszym miejscu. Posiada afiliację 

polską, a w skład rady redakcyjnej wchodzi 54 osoby z 13 państw, w tym z Eu-

ropy stanowiły one 68,5% składu, Ameryki Północnej – 22,2%, Australii i Oce-

anii – 7,4% i Azji – 1,85% (POL – 19, UK – 9, USA – 7, CAN – 5, IRL – 3, 

AUT – 2, AUS – 2, NZL – 2, GER – 1, CHRL – 1, HUN – 1, NOR – 1 i ESP – 1) 

(za: „Studies in Second Language Learning and Teaching”, b.d.). 

2. European Journal of Contemporary Education. Periodyk ten w rankin-

gu zajmuje drugą pozycję. Posiada afiliację rosyjską. Skład rady redakcyjnej 
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wynosi 13 osób. Pochodzą one z 9 państw, w tym z Europy stanowiły one 77,8% 

składu, Ameryki Północnej – 11,1% i Azji – 11,1% (LTU – 3, SVK – 2, RUS – 2, 

GER – 1, CRO – 1, ROM – 1, SRB – 1, KOR – 1, USA – 1) (za: „European 

Journal of Contemporary Education”, b.d.). 

3. Journal of Baltic Science Education. Pismo to posiada afiliację litew-

ską. W jego skład wchodzi 34 członków rady redakcyjnej z 21 państw, w tym 

z Europy pochodzi 76,2% tego składu, Azji – 9,5%, Ameryki Północnej – 4,7%, 

Ameryki Południowej – 4,7% oraz Afryki – 4,7% (LTU – 3, TUR – 3, SVK – 3, 

SLO – 2, KOR – 2, CZ – 2, EST – 2, FIN – 2, GRE – 2, LAT – 2 i po 1 z USA, 

SWE, RPA, SRB, POL, MLT, ITA, FRA, BRA, BUL, BLR) (za: „Journal of 

Baltic Science Education”, b.d.). 

4. Open Archaeology. Kolejne czasopismo pochodzi z Polski. Skład rady 

redakcyjnej stanowi 54 osoby pochodzące z 18 państw, w tym z Europy stano-

wiły one 70,4% składu, Ameryki Północnej – 24%, Azji – 3,70% i Ameryki 

Południowej – 1,85% (USA – 12, UK – 10, POL – 6, ITA – 5, SWE – 3, NOR – 3, 

NED – 2, GER – 2, BEL – 2 i po 1 z POR, PER, ISR, HUN, GRE, DEN, CRO, 

CHRL, CAN) (za: „Open Archaeology”, b.d.). 

5. Voprosy Obrazovaniya/Educational Studies Moscow. Periodyk ten po-

siada afiliację rosyjską. Rada redakcyjna liczy 32 członków z 7 państw, w tym 

pochodzący z Europy stanowili 71,9% składu, Ameryki Północnej – 25% i Azji 

– 3,1% (RUS – 18, UK – 2 i po 1 z SLO, POR, FIN, MAS) (za: „Voprosy Obra-

zovaniya/Educational Studies Moscow”, b.d.). 

6. Science of Gymnastics Journal. Na szóstym miejscu plasuje się czasopi-

smo ze Słowenii ze składem rady redakcyjnej liczącym 16 osób z 14 państw, 

w tym z Europy pochodziło 62,5% członków, Ameryki Północnej – 18,75%, 

Ameryki Południowej – 6,25%, Australii i Oceanii oraz Azji także po 6,25% 

(SLO – 2, CAN – 2 oraz po 1 z AUS, BRA, BiH, CRO, GER, HUN, JAP, POR, 

RUS, ESP, UK, USA) (za: „Science of Gymnastics Journal”, b.d.). 

7. Informatics in Education. Czasopismo to posiada afiliację litewską. 

Liczba członków rady redakcyjnej wynosi 42 osoby z 24 krajów. Także w tym 

przypadku największy odsetek składu rady stanowią członkowie pochodzący 

z Europy – 73,8%. Pozostałe destynacje to: Azja (16,6%), Ameryka Północna 

(4,8%), Ameryka Środkowa (2,4%) oraz Australia i Oceania (2,4%) (LTU – 10, 

UK– 3, JAP – 2, NED – 2, SUI – 2, TUR – 2, USA– 2, GER – 2, POL – 2 i po 

1 z AUS, AUT, BUL, CHRL, FIN, GRE, INA, ITA, ISR, LAT, MLT, MEX, 

SRB, SVK, SLO) (za: „Informatics in Education”, b.d.). 

8. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering 

and Education. Na ósmym miejscu znalazło się pismo serbskie, w którego skład 

redakcji wchodzi 45 członków z 16 państw reprezentujących w 93,3% Europę, 

w 1,2% Amerykę Pólnocną i w 1,2% Azję (MKD – 14, SRB – 9, RUS – 7, BUL 
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– 2, POL – 2 i po 1 z AUT, ALB, GER, CRO, CZ, FIN, IRI, ITA, ROM, TUR, 

USA) (za: „International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering 

and Education”, b.d.). 

9. Integration of Education. Na kolejnym miejscu znajduje się czasopismo 

z Rosji. W skład jego rady redakcyjnej wchodzi 26 członków z 12 państw, 

w tym z Europy 65,4%, Azji – 19,2%, Ameryki Północnej – 7,7%, Ameryki Środ-

kowej – 3,8% i Afryki – 3,8% (RUS – 11, IND – 3, CZ – 2, USA – 2 i po 

1 z BLR, GER, INA, LIB, MAS, MEX, SRB) (za: „Integration of Education”, b.d.). 

10. Center for Educational Policy Studies Journal. Ostatni analizowany pe-

riodyk posiada afiliację słoweńską. Liczba członków rady redakcyjnej wynosi 

41 osób reprezentujących 18 państw. Najwięcej z nich pochodzi kolejno z: Eu-

ropy (90,5%), Ameryki Północnej (7,3%) oraz Azji (2,4%) (SLO – 18, CRO – 3, 

USA – 3, NED – 2, SRB – 2 i po 1 z AUT, BUL, FIN, GER, ISL, ITA, JAP, 

KOS/KXV, MKD, ROM, ESP, SWE, UK) (za: „Center for Educational Policy 

Studies Journal”, b.d.). 

Wnioski 

Jak już wspomniano, w analizowanych 10 czasopismach liczebność składów 

rad redakcyjnych była zróżnicowana i wahała się od 13 do 54 osób (tabela 1). 

Wszystkich członków wspomnianych rad było 357 i pochodzili oni z 55 państw, 

w tym w stopniu największym z Europy (71,75%, przy czym z Europy Wschod-

niej – 50,46%, z Zachodniej – 49,54%), Azji (12,53%), Ameryki Północnej 

(8,55%), Australii i Oceanii (2,63%), Ameryki Południowej (1,97%) oraz Ame-

ryki Środkowej i Afryki (po 1,31%).  

Analizując składy redakcyjne, dostrzegalne jest ich znaczne umiędzynaro-

dowienie, ale i pojawiają się pewne prawidłowości. Wśród omawianych składów 

redakcyjnych najwięcej swoich przedstawicieli mieli Rosjanie (39), Amerykanie 

(38), Polacy (30), Brytyjczycy (26), Słoweńcy (24), Litwini (16), Serbowie 

i Macedończycy (po 15), Niemcy (10) czy Włosi (9). Należy tutaj zaznaczyć, że 

w przypadku np. Rosjan, Polaków czy Słoweńców ich liczebność jest znaczna, 

ale wynika z faktu licznej grupy członków rad czasopism reprezentujących afi-

liację własnego kraju. I tak np. w przypadku periodyku Voprosy Obrazovaniya/ 

Educational Studies Moscow (afiliacja rosyjska) liczba członków rady redakcyj-

nej z Rosji stanowi ponad 56% ogółu jej składu. Z podobną sytuacją mamy do 

czynienia w słoweńskim piśmie Center for Educational Policy Studies Journal, 

gdzie w skład rady redakcyjnej wchodzi aż 44% Słoweńców, a w polskim cza-

sopiśmie Studies in Second Language Learning and Teaching udział członków 

redakcji z polską afiliacją wynosi ponad 35%. W innych analizowanych czasopi-

smach proporcje poszczególnych nacji nie są już tak duże.  

Interesujące z punktu widzenia składu narodowościowego członków rad re-

dakcyjnych analizowanych czasopism jest to, że Amerykanie są jedyną nacją, 
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która występowała we wszystkich z nich. Równie często przedstawiciele Nie-

miec byli reprezentowani w tych radach (8 czasopism). Na kolejnym miejscu 

znaleźli się Serbowie i Brytyjczycy (w 6). Natomiast Polacy, Słoweńcy, Włosi, 

Finowie, Chorwaci i Rosjanie byli członkami rad redakcyjnych połowy analizo-

wanych czasopism (w 5). W 4 periodykach pojawili się przedstawiciele Grecji, 

Austrii i Bułgarii. Należy także wspomnieć, że wśród członków editorial board 

pojedynczych czasopism zasiadali również przedstawiciele m.in. z Chin, Japo-

nii, Malezji, Indonezji Libii, Korei Południowej, Brazylii, RPA, Australii, No-

wej Zelandii, Meksyku czy Kosowa. 

Podsumowanie 

Posiadanie zespołów redakcyjnych odzwierciedlających rosnącą różnorod-

ność geograficzną globalnej społeczności naukowej jest uważane za przynoszące 

korzyści zarówno czasopismom, jak i dyscyplinom (Espin i in., 2017, s. 2). Do-

tyczy to w szczególności członków redakcji czasopism najważniejszych dla 

danej dyscypliny. Wpływ ich zaleceń i opinii na to, co jest akceptowalne i nie-

dopuszczalne, jest odczuwalny na całym świecie, określając nie tylko obecny 

charakter dyscypliny, ale także jej przyszły postęp (Bedeian, Van Fleet, Hyman, 

2009, s. 226). Można postawić tezę, że rosnąca różnorodność afiliacji geogra-

ficznej w redakcjach poszerza zakres teoretycznych i metodologicznych podejść 

prezentowanych w pismach. Korzyści płynące z internacjonalizacji rad redak-

cyjnych mogą też pomóc zminimalizować pojawiające się uprzedzenia w recen-

zowaniu, publikowaniu i cytowaniu artykułów opartych na narodowości autora 

lub kraju pochodzenia (Espin i in., 2017, s. 2). 
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Abstract 

In the article, the authors reviewed the main areas of cooperation between Ukraine and the 

Republic of Poland, highlighted the problematic points and prospects for the further development 

of bilateral relations of these states in the future. The reasons for the aggravation of the interna-

tional relationships of the two countries are clearly marked, which mainly boil down to historical 

conflicts. This obvious problem lies in the different views of the two countries on the tragic past 

and political history. But the authors analyzed an equally important issue of migration and em-

ployment, national consciousness and domestic issues, issues of border and visa-free regime. It 

was determined that the problem partially also lies in the fact that in the past, trust between states 

was lost and so far the parties are not able to establish communication to solve these problems. It is 

proved that this crisis period should not be perceived as the termination of interconnections, but 

only as an indicator of the development and dynamics of relations between states. 

Keywords: International relations, Volyn tragedy, OUN, UPA, “Revolution of dignity”, party 

“Law and Justice”, labor emigration, xenophobia, genocide, national consciousness, visa-free 

regime, investments, European Union, integration. 

 

International relations of Ukraine and the Republic of Poland include coop-

eration in the field of international politics, European integration, economics, 

education, science, culture, and so forth. Historically, Ukraine and Poland have 

a lot in common.First of all, this is a strategic partnership and geopolitical 

neighborhood of these states. Ukrainian-Polish cooperation is based on the unity 

of views on the future of Europe.Relations between Poland and Ukraine have 

a complicated history. From the 1990s to 2015, relations between the two coun-

tries were generally positive. Poland supported Ukraine’s application for acces-
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sion to the European Union and supported Kiev during the political crisis in 

2014. But in 2015, the tension between them began to grow. 

In our view, historyshould cease to be a problem in Polish-Ukrainian rela-

tions after the fall of communism. In the 1990s, the Polish political elite made 

a conscious decision, limiting their perseverance in relations with Ukrainian 

partners, focusing on their own mistakes. On the Polish side, almost every crime 

committed against the Ukrainian people by the institutions of the Polish state 

(including the communist state) was directly named and condemned either in the 

form of a parliamentary bill (the Sejm), or a presidential statement. The crimes 

in Jaworzno were convicted by Aleksander Kwasniewski, and the crimes in 

Pavolomi were condemned by Lech Kaczynski. Although in Ukraine, even the 

compromise draft law on the anniversary of the Volyn tragedy of 2003 (without 

naming the guilty people) caused objections. 

In 2014, Ukrainian President Viktor Yanukovych, after refusing to sign an 

association agreement between Ukraine and the EU, actually betrayed the inter-

ests of the Ukrainian people and, therefore, left our state.Since that moment, two 

parts of the history of Ukraine were elevated to the top in Ukrainian politics, and 

both were used as symbols of the Ukrainian resistance and its struggle for inde-

pendence.The first part, the Holodomor, famine was artificially arranged by the 

Soviet authorities in the early 1930s, which killed millions of Ukrainians and 

was intended to eliminate the independence movement of Ukraine. The second 

part of our history is the militarized Ukrainian Insurgent Armyand Stepan Ban-

dera, the leader of the Organization of Ukrainian Nationalists. Both groups were 

involved in the massacre of the Poles in Volyn and Eastern Galicia, two regions 

that at that time split between Poland and Western Ukraine, during the Nazi 

occupation of Poland. After the end of World War II, a significant part of Volyn 

and Eastern Galicia became part of the Ukrainian Soviet Socialist Republic, and 

Poland became a Soviet satellite state. Since both states, to varying degrees, 

were ruled by Moscow, it became necessary to reduce the differences between 

Poles and Ukrainians and censor any discussion of the killing of Poles in Volyn 

and Eastern Galicia and other similar events. Only after the Ukrainians began to 

recognize Stepan Bandera as a national hero, these crimes became the center of 

a heated argument between the two states. In Poland, these events formed the 

basis of the plots of books, films and political debates, in 2016 the Polish par-

liament unanimously approved the law, which declared that the events of the 

Volyn tragedy are genocide. In February, Warsaw adopted a law by which the 

denial of the crime of UPA actions committed against the Poles in the period 

between 1925 and 1950 is considered as a crime (Fridman, Colibasan). 

The revival of these historical events should be viewed in the wider context 

of the growth of nationalism in both states. In Poland, the nationalist protests 

were partly a response to the policies imposed by the EU and its de facto Ger-
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man leader. The requirement of the EU that the members of the union should 

accept the resettlement of refugees after a massive influx of migrants to Europe 

led to appeals in Poland for the country to make its own way. In 2015, the “Law 

and Justice” party came to power in Poland, which campaigned on a nationalist 

platform. Nationalist parties such as the National Movement and the National 

Radical Camp have become more active and even supported by some supporters 

of the “Law and Justice Party”. During this period, a number of nationalist 

groups and parties emerge in Ukraine, including the Public Association “Free-

dom”, the National Corps, the Right Sector, and the Organization of Ukrainian 

Nationalists. Ukrainian nationalism, which spread after the revolution of the 

“Revolution of Dignity” helps to resist in the fight against Russian aggression 

and influence in the eastern parts of the country (Kuliksky, 2018). 

The largest nationalist protests in both states took place last fall, when tens 

of thousands took part in a demonstration in Kiev and Warsaw. In Kiev, the 

demonstrators celebrated the 75th anniversary of the organization of the UPA. In 

Warsaw, some protesters celebrated Independence Day. In February, Polish 

demonstrators gathered in front of the Ukrainian Embassy in Warsaw, demand-

ing to limit the support of Ukraine for events and people associated with the 

UPA. In March, Ukrainians gathered in front of the Polish embassy in Kiev in 

protest against Polish law, which sets the punishment for denying crimes com-

mitted against the Poles almost a century ago. Also last year, several monuments 

to victims of Polish crimes and a Polish memorial cemetery in Lviv in Western 

Ukraine were subjected to acts of vandalism. In April 2017, Kiev banned the 

exhumation of the Poles killed during World War II, and later this year Warsaw 

refused the answer to the chairman of the Commemorative Committee of 

Ukraine, with the same question. The protests were held on an “eye for an eye” 

basis, which is unacceptable in a conscious democratic society. 

Border is another problem of relations between states. The introduction of a 

visa-free regime in the EU and a large number of Ukrainian tourists to Poland 

leads to the fact that the number of people crossing the border is constantly in-

creasing. EU allocates funds to Ukraine to improve border infrastructure with 

Poland.  

Unfortunately, the roads connecting Poland and Ukraine have still not im-

proved, although rail and air connections are increasing. This is another factor in 

the worsening of relations between states. Even taking into account that the ma-

jority of social tensions are caused by historical events, solving problems in the 

border regions and improving the situation at least at the local level can bring 

significant benefits to both states (Grabowski, 2004). 

Another factor that complicates the border problem is the migration of 

Ukrainians to Poland and the socio-economic consequences of this for the Poles. 

Migration of Ukraine to Poland has been growing since 2014 and this is the larg-
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est wave of migration in the modern history of Poland, according to national statis-

tics. Most of them stay in Poland, increasing the significance of the Ukrainian 

diaspora, although xenophobic conflicts are not uncommon (Berdyhkhovskaya, 

2005). First of all, we still know very little about each other. It is necessary to 

promote better integration between the Poles and the Ukrainians. According to 

a report published by the Polish Human Resources Service Work Service in 

December 2017, about 2 million Ukrainians worked in Poland at the end of 

2017, having increased by only 1,000,000 over the year (in 2016 – 3 million). 

Ukrainian citizens most often fill jobs that are not filled by Polish citizens, and 

usually their work is paid less than Polish workers, although in general wages 

increased by 20–30% in 2017 compared to 2016. In this case, in Poland, there 

should be a problem of accessibility of jobs for the citizens of the state them-

selves. But Poland still needs more workers to support its growing economy. 

During the same period, a large number of Poles dissatisfied with the conditions 

and wages emigrated to the western more developed EU countries. Tens of thou-

sands of Ukrainians who choose Poland to study or work accept this country 

with its strengths and weaknesses. They do not participate in political-historical 

conflicts. Most of them are surprised to learn that our states are experiencing 

a crisis in interstate relations. This is an essential part of the question, because it 

is these people who represent the future of Polish-Ukrainian relations. And in 

course of time, the situation with insufficient awareness, misunderstanding and 

hostility will change. Increasing the number of people involved in public rela-

tions between Ukraine and Poland, mutual knowledge and understanding of each 

other will contribute to the positive development of this issue (Pavlenko, 2002). 

After the “Revolution of Dignity”, Ukraine received more “windows to 

Europe” and hoped to improve and develop strong relations with the states that 

participated in the Minsk ceasefire negotiations, these are France, Germany, and 

the United States. Namely, the importance of Poland as a state-conductor of 

Ukraine in the EU has decreased. But in the end, the current tensions will not 

change the fact that Poland needs Ukraine as an ally and vice versa. In fact, coop-

eration between the two states in military matters was increased in 2017, and their 

economic ties, including trade and investment, remained consistent (Cossack). 

In this way, tensions are indicators of internal pressure facing the two gov-

ernments, not indications of changes in policy or strategy. Both governments led 

nationalist platforms, and when events in another state caused nationalist pro-

tests and coups in their constituencies, they had to respond. In geopolitics, it is 

necessary to focus on the big picture, and political rhetoric is not always im-

portant. There is only one situation in which rhetoric can be permissible: when it 

involves national dignity and how a nation defines itself. That is why the rheto-

ric in this case had such a powerful effect. But it is likely that both countries can 

hold off the growth of nationalism in such a way that it does not affect the rela-
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tions between them, despite the acts and vandalism that may arise. Both gov-

ernments must take a tough stance on this issue, working together to strengthen 

military ties and ensure that Russia does not extend its influence further west. 

So, we will know and understand each other better if we consider our rela-

tions not only from the historical past. In our opinion, it is necessary to study 

modern Poland and modern Ukraine, which are connected on a real basis and 

common interests. Good neighborly relations between Ukraine and Poland will 

contribute to the development of the potential of both countries and the expan-

sion of influence in a united Europe. 
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Abstract 

On the basis of the analysis of scientific literature the concept of teacher’s professional com-

petence, professional and pedagogical culture as important and inalienable components of his/her 

professionalism is considered in the article. The components of teacher’s pedagogical culture, its 

features, levels of formation and classification of teacher’s pedagogical values are analyzed. 

Keywords: professional and pedagogical culture, professional competence, pedagogical values 

 

Introduction 

In today’s situation of education reform, the status of a teacher, his/her educa-

tional functions radically changes, and the requirements for his/her professional 

competence, professional and pedagogical culture, and the level of his/her profes-

sionalism are correspondingly increasing. We believe that the indicators of the im-

portance of professional competence are the changes that took place in the field of 

social consciousness in different periods of history. Namely, professional compe-

tence and professional-pedagogical culture are characterized by great opportunities 

for development and stability of society, as they are, for example, a guarantor for 

solving problematic issues between older and younger generations, facilitate adapta-

tion to new conditions and a more effective process of person’s socialization, etc. 
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Analysis of recent research and publications 

Recently, the problem of teacher’s professional competence, professional 

and pedagogical culture dominates the attention of researchers. It shows that 

these components play a leading role in the pedagogical activity and in teacher’s 

professionalism formation.  

The aim of the article is to carry out an analysis of scientific sources re-

garding the problem of professional competence and teacher’s professional 

and pedagogical culture as an important and integral part of his/her profes-

sionalism. 

Presentation of basic material of the research 

The concept of “competence” characterizes the synthesis of theoretical and 

practical readiness of a person to perform certain activities, today it is widely 

used in the theory and practice of general and professional education. 

In the dictionary by S. Morozov, the notion of “competence” is defined as 

awareness, authority, and the notion of “competence” as a scope of the powers 

of an organization or a person; a range of issues from which this person has cer-

tain knowledge, experience, authority (Morozov, 2009). 

In the Concise Oxford English-Russian dictionary (Falla, 2001), the notion 

of “competence” is defined as an ability . The New Webster’s Dictionary and 

Thesaurus of the English Language (1993) the term “competence” is defined as 

sufficiency, conformity, ability to perform a certain task, work, and duty; general 

skills and abilities, mental abilities.  

Shynkaruk (2007) defines the concept of “competence” as an integrated 

characteristic of personality’s traits, the result of training a university graduate to 

perform activities in certain professional and socio-personal areas (competen-

cies), which is determined by a required volume and level of knowledge and 

experience in a particular activity. 

Goncharenko (1997) defines the concept of “professional competence” as 

a set of knowledge, abilities which are necessary for effective professional activ-

ity, ability to analyze, predict the effects of professional activity, using infor-

mation. 

The content of professional competence, according to Zyazyun (2000) in-

cludes knowledge of the subject, teaching methods, pedagogics and psychology.  

Under the notion of “professional competence” Lozovetska (2008) under-

stands “formation of an ability to reason and assess professional situations and 

problems; creative thinking, initiative in performance of production tasks; 

awareness of understanding of personal responsibility for the results of work”. 

Markova (1996) distinguishes the following types of professional compe-

tence that determine the maturity of a person in a professional activity: (a) spe-

cial competence, is possession of his/her own professional activities at a very 
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high level, possibility of designing his/her future professional development; 

(b) social competence – skill of joint professional activity and use of profession-

al communication techniques adopted in a particular profession; (c) social re-

sponsibility for the results of their work; (d) personal competence – possession 

of ways of personal self-expression and self-development, means of confronting 

professional deformations of an individual; (e) Individual competence – availa-

bility of methods for self-realization and development of a personality within the 

profession, ability to personal professional growth, self-organization and self-

improvement. 

Professional-pedagogical competence includes readiness of a teacher to car-

ry out professional and pedagogical activities, specialist’s necessary for 

knowledge of successful pedagogical activities, experience, and professional 

culture. Formation of this competence continues throughout the professional 

way. An important and integral part of teacher’s professionalism is professional 

culture, which is understood as an advanced ability to solve professional prob-

lems on the basis of the formed professional thinking. 

A kind of professional culture is considered a professional-pedagogical cul-

ture. According to Isaev (2002), professional and pedagogical culture is an inte-

grated characteristic of teacher’s personality, which includes a certain level of 

mastery of professional-pedagogical values, person-oriented technologies and 

methods of creative self-realization in professional activity. Scientist distin-

guishes the following components of pedagogical culture: individual pedagogi-

cal orientation, psychological and pedagogical erudition and intelligence, moral 

purity, harmony of rational and emotional, pedagogical skills, ability to combine 

pedagogical and scientific activity, system of professional and pedagogical qual-

ities, pedagogical communication and behavior, demand for self-improvement 

(Isaev, 2002). 

Slastonin (Slastonin, Isaev, Shiyanov, 2009) considers person’s professional 

pedagogical culture as integration, synthesis of natural and acquired personal 

properties that provide a high level of teacher’s activity, and distinguishes three 

components in it: axiological, technological and personal, creative. Axiological 

component is formed by a set of pedagogical values created by humanity and 

peculiarly included in a holistic pedagogical process at the present stage of 

development of education. Technological component includes methods and 

techniques of teacher‘s pedagogical activity. Personal and creative component 

reveals the mechanism of mastering professional-pedagogical culture and its 

embodiment as a creative act. Having mastered the values of pedagogical cul-

ture, a teacher is capable of transforming and interpreting them. 

The main functions of professional and pedagogical culture are: epistemo-

logical, humanistic, communicative, informational, normative, educational. 

Features of professional and pedagogical culture are as follows: (a) universal 
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characteristics of pedagogical reality, which manifests itself in various forms 

of existence; (b) internalized general culture that performs a function of specifi-

cally designing a common culture in the field of teaching activity; (c) system 

education consisting of a number of components having their own organization 

that selectively interact with the environment and possess integrative property of 

the whole, which is not reduced to the properties of individual parts; (d) unit of 

analysis of professional and pedagogical culture – creative activity of the teacher. 

The peculiarities of the implementation and formation of the teacher’s pro-

fessional and pedagogical culture are determined by individual-creative, psycho-

physiological and age-related characteristics, formed by the social and pedagog-

ical experience of the individual (Slastonin et al., 2009). According to I.F. Isaev, 

the measurement of pedagogical culture can be carried out as a measure of the 

quality of an activity, with expert assessments, testing, questioning, interpreta-

tion of the pedagogical research results, etc. The problem of measuring profes-

sional and pedagogical culture is related to the problem of criteria and levels of 

its formation. The criteria are determined on the basis of the systemic under-

standing of culture, allocation of its structural and functional components, inter-

pretation as a process and result of creative development and creation of peda-

gogical values, technologies in the professional pedagogical self-realization 

teacher’s personality. The criteria should be disclosed: (a) through qualitative 

signs (indicators), the extent of which can be judged to a greater or lesser degree 

of stringency of the criterion; (B) dynamics of measurable quality in time and 

cultural-pedagogical space (Isaev, 2002). 

The bearer of professional and pedagogical culture is a personality as a sub-

ject of activity and communication at the professional level, carrying out peda-

gogical activity and pedagogical communication. There are four levels of profes-

sional and pedagogical culture formation: adaptive, reproductive, heuristic, and 

creative. Adaptive level is an unstable attitude of a teacher to the pedagogical 

reality. There is no activity in terms of professional and pedagogical self-

improvement, advanced training. Reproductive level is a tendency to a stable 

value related to the pedagogical reality: a teacher successfully solves construc-

tive and predictive tasks, realizes the need for advanced training. Heuristic level 

is a high level of ability to solve informational, correctional and regulatory tasks. 

A teacher is in a constant search. Creative level is a high degree of effectiveness 

of pedagogical activity, psychological and pedagogical knowledge mobility. 

A teacher initiates an advanced training, seeks to improvment (Isaev, 2002). 

Professional and pedagogical culture as a self-organizing social-pedagogical 

system is under the pressure of laws existing in society. Pedagogical culture is 

conservative in a certain sense. The basis of the teacher ‘s professional culture in 

the axiological aspect is pedagogical values as relatively stable benchmarks of 

not only professional activity, but also personal position. Based on the analysis 
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of the classification of general and professional pedagogical values, one can 

distinguish the following groups of pedagogical values in the structure of profes-

sional and pedagogical culture: (1) values that reveal the meaning of the goals of 

teacher’s professional activities (goal values); (2) values that reveal the im-

portance of methods and means of exercising professional and pedagogical ac-

tivities (values-means); (3) values that reveal the meaning of relations as the 

main mechanism for the functioning of a holistic pedagogical activity (values – 

relations); (4) values that reveal the meaning of psycho-pedagogical knowledge 

in the process of carrying out pedagogical activities (values-knowledge); 

(5) values that reveal the meaning and content of the qualities of the teacher's 

personality (value-quality) (Isaev, 2002). 

Presented groups of pedagogical values form the system as a substantive ba-

sis, a core of vocational and pedagogical culture. Totality of pedagogical values 

as norms governing the teacher’s professional and pedagogical activity is inte-

gral and acts as a cognitive-operating system, which defines the relationship 

between views on vocational education and vocational and pedagogical activities 

(Isaev, 2002). Researchers on the problem of teachers’ value orientations pro-

posed the following classification of vocational and pedagogical values: 

(1) “values that reveal the professional status of a teacher; Values showing the 

degree of personal involvement in the pedagogical profession; (2) values reflect-

ing the goals of pedagogical activity” (Isaev, 2002). The system of objectively 

existing values (goals, means, relations, qualities, and knowledge) generates in 

teacher’s minds a personal system of value orientations, forms his/her profes-

sional culture, determines the personality-professional position and manifests 

itself in ethical and psychological settings. It is necessary that it existed not only 

in teacher’s mind but also in real actions. 

Undoubtedly, the moral life of a modern teacher is complex, with moral 

and ethical qualities of teacher’s personality in many respects determine the 

scenario of his/her professional life. Teacher’s moral life is always connected 

with both social morality and professional activity. The structure teacher’s 

individual moral includes moral knowledge; moral views; moral needs, mo-

tives and intentions related to the moral maturity of a person; the moral quali-

ties of a person. A special place in the structure of individual morality is occu-

pied by moral needs. 

Teacher’s individual moral is an indicator of the development of his/her per-

sonality. Migration processes, both internal and external, deformation of the 

common cultural values of modern society, which resulted in a crisis of values 

and ideological orientations, of course, also affected the sphere of education. 

The problem of forming pedagogical culture and the teacher’s morality must be 

investigated since today it remains acute and unresolved. 
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Conflicts in the educational environment have become routine. This is an 

indicator of ineffective activities, a lack of self-organization of a teacher and 

aviolation of his/her professional culture. One of the ways to solve this problem 

within the framework of continuing education may be “School of Pedagogical 

Culture and Morality”. 

Conclusions 

In the article on the basis of the analysis of scientific literature the concept of 

professional competence and professional and pedagogical culture as important 

and inalienable components of his/her professionalism are considered. The com-

ponents of the teacher’s pedagogical culture, his/her features, levels of formation 

and the classification of teacher’s pedagogical values are analyzed. 
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Abstract 

The article gives a theoretical analysis of the problem of professional adaptation of future 

specialists-agrarians during their studying in the institutions of higher education. It is singled out 

the psychological, sociological, socio-pedagogical and pedagogical approaches to the research 

problem. The correlation between the leading categories of pedagogy and the concept of profes-

sional adaptation within the framework of the pedagogical approach to the problem of professional 

adaptation of future agronomists in the process of studying is established. 
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Actuality and state of the problem research 

Higher vocational education remains the most important component of 

the training system. Therefore the representatives of psychological and peda-

gogical science are constantly interested in the problems associated with the 

professional training of specialists for different industries. At the same time 
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we observe in a certain sense the crisis of higher professional education 

caused by: 

 the need to reform the educational system in accordance with the re-

quirements of the Bologna Declaration which foresees significant organizational 

and content changes in the higher vocational school; 

 the need of training specialists in the context of specific labor market 

demands formed during the transition of the entire manufacturing sector (includ-

ing AIC) into a new economic plane; 

 the separation of the educational process in higher educational institu-

tions from the needs and demands of agribusiness enterprises. 

A modern graduate of institutions of higher education is required a high lev-

el of professional activity which begins to form during the years of studing; suf-

ficient professional independence and flexibility which will ensure rapid adapta-

tion to changing working conditions; a high level of general and professional 

culture through which it will be possible to relate their professional claims and 

offers on the labor market; formed non-standard thinking which forms the ability 

to solve non-standard professional tasks. 

The purpose of the article is to identify the leading scientific and theoretical 

approaches to the problem of professional adaptation of future agronomists in 

the process of studying in the institutions of higher education. 

The problem of professional adaptation of the future specialist in the agro-

industrial sphere is maturing and continues to be resolved throughout the entire 

period of studying both at secondary and higher educational institutions. There-

fore in psychological and pedagogical science professional adaptation is tradi-

tionally interpreted as an ongoing process requiring theoretical formulation at 

different age stages of the development of the individuality of the professional. 

For a thorough theoretical elaboration of the problem we need to build our 

own research methodology. In our opinion the need for this methodology can be 

explained by several main reasons: 

 Firstly by the interdisciplinary nature of the research problem which is at 

the intersection of several scientific areas – psychology, pedagogy, sociology; 

 Secondly the complexity of the categorical-conceptual apparatus of the 

study which included both highly specialized, and general theoretical categories 

– “conditions”, “activity”, “training” etc.; 

 Thirdly by the fact that within the scope of our research we must consider 

the process of professional adaptation beyond the limits of systematic and con-

tinuous professional activity, since it is about students and not about graduates of 

agrarian institutions of higher education. 

Designing a methodology for studying the problem of professional adapta-

tion of future agronomists we proceed from several main methodological 

sources: 
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 general philosophical methodology which gives us the opportunity to 

take advantages of the laws of dialectics, the general philosophy of being and 

development; 

 general methodology of science which allows to consider the best me-

thods of research; 

 methodology of pedagogy within which the scientific apparatus of the re-

search is formulated and its main tasks are determined; 

 methodology of a separate pedagogical study, in this case – theoretical 

substantiation and experimental verification of pedagogical conditions of profes-

sional adaptation of future agronomists. 

Basing on the four sources mentioned we consider the leading theoretical 

approaches to the research problem, design the categorical-conceptual apparatus, 

determine the general study program, outline the list of methods, generalize the 

results of theoretical analysis and experiment on the problem. In addition, the 

methodology of the research, which we are aware of, enables us to reflect the 

achieved results and to make timely adjustments to the research activity. 

In the process of determining the leading theoretical approaches to the prob-

lem of research we proceeded from a mechanism that determines the level of 

development of professional adaptation, that is dialectical contradiction between 

the interests of certain hierarchical elements: the future specialist as the carrier 

of a certain amount of professional knowledge and personal qualities, on the one 

hand, and society as a customer and the consumer of the indicated socio-

professional level of development. 

The peculiarities of professional adaptation of the students in the process of 

studying in the institutions of higher education are determined, according to our 

belief, the level of their own professional motivation, the corresponding level of 

professional knowledge, skills, as well as personal qualities and level of their 

personalities and professional development. 

Among the theoretical approaches to the problem of adaptation of the indi-

vidual in different conditions of life (including professional activity) we note 

psychological approach as one of the leading approaches. According to it, in the 

structure of adaptation processes, different aspects are distinguished, first of all, 

sensory (adaptation of sensory organs to the intensity of the irritant), socio-

psychological (harmonization of personality and environment) and professional 

(adaptation of a person to new conditions for work) (Rufova, 1999). Psycholo-

gists point out that the process of professional adaptation depends on the suc-

cessful formation in the individuality of the specialist in the primary installation 

– the attitude – and its introduction into the structure of the psyche (Nadirashvili, 

1974; Shaverdyan, 2007; Norakidze, 1970; Krysko, 2000). 

Adaptation as a psychological phenomenon is defined as a process of regu-

lating the relationship between personality and the environment by reducing the 
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degree of inconsistency between the named parties. Professional adaptation is 

largely due to the processes of self-regulation, and the regulator is the level of 

activity of the individual, which implements not adaptive but the transformation-

al nature of activity. 

We believe that the more active the environment, the greater the effort re-

quired by the adaptator to enter it will be; and vice versa – if the environment 

reduces the level of its activity – the level of activity of the subject of adaptation 

reduces (adaptive activity passes into the potential phase). Melnikova (1999) in 

her study proposed a certain hierarchy of strategies of personality behavior in 

various situations of professional adaptation as presented in Table 1. 

 
Table 1. Strategies of personality behavior in different types of professional adaptation  

(by Melnikova) 

Type of strategy in 

professional adaptation 
Focus on the environment 

Focus on oneself, on internal 

transformations 

Active contact type 
(transformation)  

Аctive change of environment 

("strategy of a blacksmith or a wa-

rrior") 

Active changes of oneself and of 

the inner world ("the strategy of 
the person who is raising himself 

from a stone") 

Active avoidance type (escape)  

Active deviation from the envi-

ronment and the search for a new 
one ("flying bird strategy") 

Avoiding contact with the envi-

ronment and immersion in the 
inner world ("snail strategy") 

Passive contact type 

(representation-subjugation)  

Passive representation of oneself 

in the environment ("strategy of 
the pebble and stream") 

Passive conquest of the envi-

ronment ("Chameleon's strategy") 

Passive avoidance type (waiting)  

Passive excitement of external 

changes ("sail strategy in antici-

pation of the wind") 

Passive expectation of internal 

changes ("ripening apple stra-

tegy") 

 

In psychology there are four leading stages of adaptation of a person to 

changing environmental conditions (in this case – professional): 

1. Initial stage, when the awareness of a person's new conditions of its ex-

istence and life starts; the behavioral norms of the professional environment are 

assimilated theoretically, but the person is not yet ready to accept these forms of 

behavior as their own; student preferes to adhere to the previous (accepted in the 

student environment) norms and rules of conduct. 

2. The stage of tolerance – the future specialist and the socio-professional 

group (environment of professional activity) exhibit mutual patience in relation 

to one another, taking into account the values and patterns of behavior, taking 

into account each other. 

3. The stage of accommodation – the recognition and acceptance by the fu-

ture specialist of the bulk of the system of values and behavioral patterns typical 

of this professional environment. The professional environment also adopts spe-

cial rules and samples of the behavior of a specialist. 
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4. Assimilation – the mutual harmonization of socio-professional settings, 

norms and values of the future specialist and socio-professional group. 

Within the psychological approach, the problem of professional adaptation 

of the future specialist is considered in the plane of the main mental processes – 

thinking, memory, attention, imagination, representation. Scientists distinguish 

the stages and phases of professional adaptation, based, first of all, on the condi-

tion that professional adaptation is most actively carried out after the completion 

of education in the institutions of higher education. Instead, the university's stage 

of professional adaptation is considerably less investigated in scientific works. 

Sociological approach to the problem of professional adaptation of the fu-

ture specialist determines the primary role of social processes, connections, as-

sessments, norms influencing adaptation processes in professional activity. Since 

sociology studies social relations and relationships in their individual and per-

sonal reproduction, professional adaptation belongs to the branch of sociological 

theories – sociology of personality, sociology of occupations and sociology of 

labor (Verbets, 2005; Golovakha, 1989; Lukashevich, 1999; Zdorovskaya, 1998; 

Moskalenko; Tsyba). Undoubtedly successful professional adaptation of the 

future specialist depends on the status-role positions of the individual in the en-

vironment, on the level of his or her social mobility. In general, social adaptation 

and professional adaptation are interdependent processes, although social adap-

tation is a broader concept of the system than a professional one. Instead, social 

mobility and social adaptation together constitute the main factors and compo-

nents of the process of socialization of the individual which extends throughout 

life. Within the sociological approach it is also considered the concept of readap-

tation – a departure from one, the usual conditions of life and addiction to new 

conditions of life (Semichenko, 2002). 

Within the sociological approach, it is often spoken about social adaptation 

and its manifestations in the process of professional adaptation. The researchers 

single out the leading functions of social-professional adaptation which are re-

lated to the professional development of the individual in the process of studying 

in the institutions of higher education: 

 stabilizing function, the essence of which is that the adaptation of the in-

dividual increases the cohesion and stability of the team and improves the moral 

and psychological climate; 

 developmental function, that is the ability to realize the creative abili-

ties of the person in the process of professional adaptation. We believe that this 

function may be realized in the process of studying in institutions of higher 

education; 

 a socialization function, the content of which is the social growth of the 

person undergoing the process of professional adaptation while studying at an 

institution of higher learning. 
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We consider socio-pedagogical approach as directly related to the sociological 

approach to the problem of professional adaptation of future specialists. Social 

pedagogy studies the problems of socialization of the individual in the system of 

social institutions and institutions at different age stages that fully corresponds to 

the concept of adaptation within the profession. Socio-pedagogical approach to 

the problem of professional adaptation unites sociological and pedagogical ap-

proaches.The pedagogical approach to the problem of professional adaptation of 

future specialists is presented in the scientific works of Alekseyeva, Kapustina, 

Melnikova, Moroz, Nain, Redlich, Hamidulin, Shcherbinina and others (Kapustin, 

2002; Melnikov, 1999; Nain, 1982; Redlich, 1999; Khamidulina, 2000; Scherbi-

nin, 1987; Moroz, 1980). The biggest number of the studies we analyzed relates to 

professional adaptation in the process of training future educators and teachers of 

educational institutions. Scientists also pay enough attention to the professional 

adaptation of officers, officers of internal affairs bodies, social psychologists. 

Within the pedagogical approach professional adaptation is considered in 

correlation with the leading pedagogical categories – education, upbringing and 

development as presented in Table 2. 

 
Table 2. Interconnection of the leading categories of pedagogy and the concept  

of professional adaptation and within the pedagogical approach to the problem  

of professional adaptation of future agronomists in the process of learning 

Category of pedagogi-

cal science 

Relationship with the notion of professional adaptation  

of a future specialist 

Learning 

The learning process ensures the acquisition of a range of professional know-

ledge by future professionals, influences the formation of professional skills and 
abilities. Professional adaptation in the learning process provides the basis for 

the successful professional adaptation of a young specialist after graduation 

from in the institutions of higher education 

Education 
The educational process in an agrarian university should be aimed at forming 
a system of professional values that form the basis of the motivational component 

of professional adaptation to work in the agricultural sector of the economy. 

Development 

The result of successful adaptation of a future specialist and at the same time 

a factor of this adaptation is the professional development in the learning pro-

cess, which subsequently becomes the basis for professional self-development 

 

The specificity of the pedagogical approach to the professional adaptation of 

future specialists foresees that within this approach many adjacent categories 

and concepts related to professional adaptation are considered – professional 

orientation, professional competence, professional self-realization, etc. In addi-

tion, the pedagogical approach provides an opportunity to trace the development 

of methodological and organizational-pedagogical provision of the process of 

professional adaptation within the higher education, as well as the possibility of 

designing and implementing innovative technologies of professional adaptation. 

This forms the basis for designing models and technologies for professional 

adaptation. 
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Conclusion 

The implemented theoretical analysis of professional adaptation as scientific 

and pedagogical problems gave the possibility to find out its interdisciplinary 

character and influenced the choice of the leading theoretical approaches (psy-

chological, sociological, socio-pedagogical, pedagogical). Scientific approaches 

selected in the course of given theoretical analysis provide the opportunity to 

identify and analyze the categorical and conceptual apparatus of the study what 

we consider as the prospect of further research. 
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Streszczenie 

Celem niniejszego opracowania jest analiza trudności w funkcjonowaniu zawodowym do-

świadczanych przez młode osoby. W artykule autorka dokonuje analizy badań ilościowo- 

-jakościowych szeroko rozumianego funkcjonowania społeczno-zawodowego studentów różnych 

kierunków społecznych i humanistycznych, które prowadziła od 2004 r.  

Wyniki badań ukazały, że z jednej strony trudności doświadczane przez osoby młode zwią-

zane są wprost ze specyfiką okresu życia i prawdopodobnie zostaną pokonane w miarę dojrzewa-

nia w dorosłości. Z drugiej strony część trudności związanych stricte z funkcjonowaniem w pracy 

dotyczy niepełnej wiedzy młodych osób odnośnie do tego, jakie praktyki w miejscu pracy można 

uznać za dopuszczalne, a które można określić mianem nadużyć czy wręcz patologii. Artykuł 

kończą wskazania do praktyki ukierunkowanej na rozwijanie w studentach kompetencji do radze-

nia sobie z sytuacjami trudnymi w pracy. 

Słowa kluczowe: wczesna dorosłość, wyłaniająca się dorosłość, funkcjonowanie zawodowe, pra-

ca, studenci 

Abstract 

The aim of this study is to analyse difficulties in professional functioning experienced by 

young people. In the article the author makes a secondary analysis of quantitative and qualitative 

research on the broadly understood socio-professional functioning of students of social sciences 

and humanities, which she has been conducting since 2004.  

The research results showed that, on the one hand, the difficulties experienced by young peo-

ple are directly related to the specificity of the developmental period they are going through and 

will probably be overcome as they mature in adulthood. On the other hand, some of the difficulties 

strictly connected with functioning at work are related to the incomplete knowledge on the part of 
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young people as to which practices in the workplace can be considered acceptable and which can 

be described as abusive or even pathological. The article ends with recommendations for practical 

actions aimed at developing students’ competence in coping with adversities at work. 

Keywords: early adulthood, emerging adulthood, professional functioning, work, students 

Wstęp 

Praca w znacznej mierze kształtuje styl życia, stanowiąc jedną z wiodących 

aktywności dorosłych. Funkcjonowanie zawodowe traktowane jako ogół aktyw-

ności człowieka związanych z pracą posiada swoją specyfikę w zależności od 

okresu rozwojowego podmiotu. Obrazując tę kwestię w odniesieniu do proble-

matyki podjętej w artykule, cechy dystynktywne wczesnej dorosłości mają swo-

je odzwierciedlenie w specyfice funkcjonowania zawodowego młodych osób. 

Specyfika ta wyraża się zarówno w osiągnięciach, zasobach i możliwościach, 

jak i w barierach, trudnościach czy problemach. Celem niniejszego opracowania 

jest analiza trudności w funkcjonowaniu zawodowym doświadczanych przez 

młode osoby. 

Rozwinięcie 

Zaangażowanie w pracę, podejście do niej i specyfika funkcjonowania za-

wodowego zmieniają się w biegu życia, ale niezależnie od okresu rozwojowego 

praca jako wartość autoteliczna oraz wartość instrumentalna stanowi ważne źró-

dło zaspokajania potrzeb podstawowych i wyższych. Szeroko rozumiana praca – 

jej aspekty i specyfika – należy do istotniejszych komponentów samoopisu, per-

cepcji siebie dorosłych, kształtowania własnej tożsamości dorosłego (Klimkow-

ska, 2013; Bera, 2008; Turos, 2006; Wiatrowski, 2002; Furmanek, 2000).  

Działalność człowieka związaną z pracą można opisywać, m.in. stosując ka-

tegorię funkcjonowania zawodowego. Pojęcie to wykracza poza kwestie zwią-

zane z zatrudnieniem, ale uwzględnia wszelkie aspekty aktywności człowieka 

odnoszące się do pracy, w tym kompetencje zawodowe czy działania podejmo-

wane przed zatrudnieniem (Duarte, Becerra, Cruise, 2016, s. 661). Na gruncie 

polskim szerokie ujęcie zaproponowała Czechowska-Bieluga (2010, s. 80), we-

dług której funkcjonowanie zawodowe to „funkcjonowanie pracownika w sytua-

cji pracy, uczestnictwo jednostki w życiu zawodowym, możliwe dzięki pełnieniu 

ról zawodowych. Można je rozumieć jako rezultat interakcji dwóch systemów: 

dyspozycji pracownika na danym stanowisku i warunków pracy oraz zadań 

i celów realizowanych przez instytucje zatrudniające pracownika”. Wprawdzie 

autorka odnosi funkcjonowanie zawodowe do sytuacji zatrudnienia, jednak 

aspekty funkcjonowania zawodowego wskazane przez Czechowską-Bielugę, jak 

funkcjonowanie w sytuacji pracy czy uczestnictwo w życiu zawodowym – 

obejmujące praktycznie całokształt doświadczeń związanych z pracą – z powo-

dzeniem odnosi się do wszelkich form zatrudnienia, w tym również samozatrud-

nienia. Decyzje, zachowania i działania zawodowe pozostają w ścisłym związku 
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ze specyfiką rynku, na którym osoba realizuje swoją pracę. Współczesny rynek 

pracy jest w literaturze przedmiotu bardzo dobrze opisany. W niniejszym opra-

cowaniu w celu możliwie szerokiego uchwycenia trudności doświadczanych 

przez młodych pracowników wskazać można takie jego charakterystyki, jak 

wysoka zmienność i nieprzewidywalność np. w obszarach zatrudnienia, popytu 

na określoną grupę pracowników, pożądanych kwalifikacji i kompetencji, orga-

nizacji pracy i form zatrudnienia czy wymagań procesu pracy (Baraniak, 2010; 

Wołk, 2009). 

Podstawą rozumienia specyfiki funkcjonowania zawodowego jest poznanie 

specyfiki sytuacji życiowej podmiotu – osoby, aktora i autora własnej kariery 

życiowej. W niniejszym opracowaniu uwagę skoncentrowano na młodych doro-

słych, czyli osobach w wieku 18/20–30/35 lat. Pierwszy okres dorosłości jest 

z jednej strony czasem największych życiowych możliwości – „życia przed so-

bą” (Oleś, 2011, s. 39), z drugiej zaś burzliwym okresem obfitującym w liczne 

dylematy związane z decyzjami, których konsekwencji jednostka będzie do-

świadczać praktycznie przez całe dorosłe życie. Odnoszą się one do wszystkich 

najistotniejszych obszarów życia człowieka, jak rodzina, praca czy życie w spo-

łeczeństwie. Następstwem rozległości okresu wczesnej dorosłości (ok. 15 lat) 

oraz wielości i dynamiki zmian rozwojowych jest jego wewnętrzna niejednorod-

ności. Badacze wyodrębniają podokresy, które mają swoją specyfikę. Arnett 

(2000) proponuje oddzielne stadium rozwojowe między adolescencją a wczesną 

dorosłością, które określił mianem wyłaniającej się/wschodzącej dorosłości. 

Autor wyjaśnia, że określenie tego stadium wynika ze specyfiki funkcjonowania 

osób w początkowej fazie wczesnej dorosłości, czyli w wieku 18–29 lat, przeja-

wiającej się w tym, że młodzi ludzie już nie są adolescentami, ale jeszcze nie 

w pełni podejmują role społeczne i zobowiązania charakterystyczne dla dorosło-

ści – najczęściej nie są w związkach formalnych, są bezdzietni, a ich sytuacja 

zawodowa nie jest ustabilizowana. Do głównych charakterystyk wyłaniającej się 

dorosłości według Arnetta (Tanner, Arnett, Leis, 2008, s. 34) należą: 1) poszuki-

wanie tożsamości; 2) niestabilność; 3) skoncentrowanie na sobie; 4) niezdecydo-

wanie oraz 5) perspektywy, możliwości. Bańka (2006, s. 64) proponuje zawężenie 

omawianego okresu do wieku 18–25 lat oraz podkreśla znaczenie w wyłaniają-

cej się dorosłości „wzmożonego eksperymentowania z rynkiem pracy i na rynku 

pracy” oraz „spiętrzenia zachowań ryzykownych – z jednoczesnym zapotrzebo-

waniem na wsparcie psychologiczne i instytucjonalne (doradztwo zawodowe, 

poradnictwo personalne)”. Wyodrębnione przez Bańkę charakterystyki wiążą się 

bezpośrednio z tranzycją młodych ludzi z edukacji na rynek pracy, co pociąga za 

sobą nie tylko podjęcie nowych ról społecznych, ale także wypracowanie nowego 

stylu życia jako osoby dorosłej. Wchodzenie w role dorosłe, któremu towarzyszy 

zmiana postrzegania siebie w kategoriach dorosłości, często poza wieloma sukce-

sami i radościami obfituje w liczne trudności, problemy i kryzysy. 
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Z perspektywy zadań, jakie stoją przed pedagogiką pracy, ważne jest eksplo-

rowanie specyfiki i jakości funkcjonowania zawodowego dorosłych na różnych 

etapach życia i kariery. Niniejsze opracowanie wpisuje się w powyższe eksplo-

racje, a jego celem badawczym jest ukazanie obszarów trudności w funkcjono-

waniu zawodowym młodych pracowników. W artykule autorka dokonuje anali-

zy wtórnej badań ilościowo-jakościowych szeroko rozumianego funkcjonowania 

społeczno-zawodowego studentów różnych kierunków społecznych i humani-

stycznych, które prowadziła od 2004 r. (Klimkowska 2013, 2016; Klimkowska, 

Klimkowski 2015). Badania jakościowe zostały rozszerzone o wywiady foku-

sowe ukierunkowane na poznanie świata pracy studentów, przeprowadzone 

w grupach 6 grupach (łącznie 73 osoby) studentów kończących studia pedago-

giczne w Lublinie i w Białymstoku. We wszystkich badanych grupach (badania 

ilościowe i jakościowe) przeważały osoby łączące studia z pracą, przy czym 

najczęściej była to praca dorywcza, sezonowa lub stała w niepełnym wymiarze.  

Doświadczane przez badanych młodych pracowników trudności w funkcjo-

nowaniu zawodowym pogrupować można w następujące obszary: 1) trudności 

związane z formowaniem własnej tożsamości jako osoby dorosłej i wizji doro-

słego życia; 2) trudności związane z postrzeganiem siebie jako specjalisty i jako 

pracownika, z określeniem wizji swojej kariery; 3) trudności z podjęciem decy-

zji, przyjęciem zobowiązań; 4) trudności w pełnieniu roli pracownika. 

W odniesieniu do pierwszego obszaru – trudności związanych z formowa-

niem własnej tożsamości jako osoby dorosłej i wizji dorosłego życia – młodzi 

pracownicy podkreślali: „zdaję sobie sprawę, że posiadanie dowodu osobistego 

nie oznacza tylko, że mogę kupić piwo, ale naprawdę jestem dorosła. To znaczy 

inni oczekują, że będę. Ale ja tak się nie czuję. Tak nie za bardzo. I czasem to 

w pracy wychodzi”. Zarejestrowane dylematy przeżywane przez osoby u progu 

dorosłości w pełni wpisują się w specyfikę tego okresu życia opisaną w przywo-

łanych wyżej koncepcjach rozwoju. Do czasu podjęcia studiów młode osoby 

funkcjonowały w relacjach zależności i podrzędności, jako dziecko czy uczeń. 

W obecnym okresie zupełnie nowym obszarem rozwojowym stała się sfera po-

dejmowania autonomicznych decyzji odnośnie do wiodących wyborów życio-

wych. Tu młodzi dorośli poszukują często pomocy w rozstrzygnięciu dylematów 

dotyczących własnej tożsamości, wiodących wartości i celów życiowych. Liczni 

doświadczają trudności związanych z wyborem spośród wielu dostępnych moż-

liwości. Arnettowski wiek największych życiowych możliwości, wiek „życia 

przed sobą” (Oleś, 2011, s. 39), zderza się z opisaną przez Baumana (2005) kon-

sumpcjonistyczną rzeczywistością – „tym, co ludzi dręczy w tej chwili najbar-

dziej, nie jest niedostatek, ale przeciwnie – nadmiar możliwych tożsamości, 

sposobów życia, towarów upiększających życie”. Młody człowiek często do-

świadcza swoistego paraliżu decyzyjnego, obawiając się podjęcia ryzyka zwią-

zanego z określonym wyborem – „Skąd mam być pewna, że takie życie będzie 
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dla mnie, że będę szczęśliwa?”, „A jeśli to głupia decyzja, to co wtedy? Pew-

nych rzeczy nie da się odwrócić”. 

Drugi wyodrębniony obszar trudności w funkcjonowaniu zawodowym mło-

dych osób związany jest z ich postrzeganiem siebie w roli zawodowej – jako 

pracownika, freelancera – z oceną własnych kompetencji i kwalifikacji oraz ze 

sprecyzowaniem wizji własnej kariery. Badania młodzieży akademickiej studiu-

jącej kierunki humanistyczne i społeczne prowadzone przez autorkę wskazują, 

że praktycznie w każdej grupie studentów znaczący odsetek – ok. 20–30% – 

miał trudności z określeniem swoich preferencji odnośnie do formy zatrudnie-

nia, miejsca pracy, typu relacji zawodowych. W wywiadach badani przyznawali, 

że „myślenie o sobie jako pracowniku to już tak na serio człowiek jest dorosły”, 

„Po studiach zdecyduję. Teraz to praca tylko żeby jakąś kasę zarobić”. Dla 

części studentów eksperymentowanie z różnymi formami pracy i zatrudnienia 

było poszukiwaniem własnego obszaru zawodowego. Jednak przedłużanie się 

okresu eksperymentowania na rynku pracy może przynieść efekt w postaci 

wzmożenia trudności w podjęciu decyzji skutkującej względną stabilnością 

pozwalającą na rozwój.  

Część doświadczanych w omawianym obszarze trudności w funkcjonowa-

niu zawodowym wiązała się z niepewnością studentów odnośnie do posiadanych 

kwalifikacji i kompetencji zawodowych. W badaniach przekonań przyszłych 

tłumaczy na temat własnych kompetencji profesjonalnych generalnie studenci 

oceniali swoje kompetencje jako średnie, a ok. 15% badanych nie potrafiło do-

konać oceny posiadanego poziomu (Klimkowska, Klimkowski, 2015, s. 210). 

Również w wywiadach wyraźnie wybrzmiała wątpliwość studentów odnośnie 

do posiadanych zasobów: „Mam kwalifikacje czy kompetencje? I co mi to wła-

ściwie daje?”, „Co tak właściwie umiem? Czy w ogóle na czymś się znam? Jak 

chodziłam na praktyki, to wyszło, że na niczym. I skończyłam w barze (śmiech). 

Nie jest źle, ale to nie jest przecież praca na serio”. Takie sytuacje powodują, że 

osoby kończące studia przeżywają często lęk przed aplikowaniem do zawodów, 

które są dla nich atrakcyjne. Ponadto studenci przyznawali, że nie zawsze wie-

dzą, jak się skutecznie ubiegać o pracę. Tu mówili wprost o potrzebie zajęć 

z przygotowania do znalezienia pracy. 

Ostatni z wyodrębnionych obszarów trudności w funkcjonowaniu zawodo-

wym związany jest z pełnieniem roli pracownika. W pierwszej kolejności studenci 

przyznawali, że w pracy „rozbijali się o rzeczywistość”, która niejednokrotnie 

odbiegała od obietnic rekrutacyjnych. Z wypowiedzi pracujących studentów 

można było wywnioskować, że w znacznej mierze podzielają oni stereotypowe 

przekonania dotyczące debiutu w świecie pracy: młody pracownik „musi zapła-

cić frycowe”, „każdy najmłodszy/młody pracownik jest wykorzystywany, wyzy-

skiwany, ośmieszany, to poligon, tego się nie zmieni, trzeba to przeżyć”, „musi 

pracować za innych, musi robić to, czego nie chcą robić starsi pracownicy, takie 
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jest prawo dżungli”, „musi być na każde zawołanie szefa, nawet po godzinach”, 

„właściwie dyspozycyjność 24h to norma, gdybym była nie na piątym roku, to 

nie dałabym rady”. W efekcie doświadczają silnych stresów, przeżywają frustra-

cję i rozczarowanie pracą.  

Podsumowanie 

Przedstawione analizy nie wyczerpują podjętego tematu, nie stanowią też 

podstaw do uogólnień na populację generalną młodych pracowników. Ich celem 

było uchwycenie głównych obszarów trudności w funkcjonowaniu zawodowym 

doświadczanych przez młodych pracowników. Zarysowany obraz prowadzi do 

konkluzji, że z jednej strony trudności doświadczane przez osoby młode związa-

ne są wprost ze specyfiką okresu życia i prawdopodobnie zostaną pokonane 

w miarę „stawania się” w pełni dorosłym. Z drugiej strony część trudności, 

zwłaszcza należąca do ostatniego obszaru, związanego stricte z funkcjonowa-

niem w pracy, wynika z niepełnej wiedzą młodych osób odnośnie do tego, jakie 

praktyki w miejscu pracy można uznać za dopuszczalne, a które można określić 

mianem nadużyć czy wręcz patologii.  

Wyodrębnione obszary trudności w funkcjonowaniu zawodowym mogą sta-

nowić impuls do dalszych, pogłębionych analiz specyfiki funkcjonowania zawo-

dowego młodych pracowników. Można z nich również wyprowadzić pewne 

wskazania do praktyki edukacyjnej realizowanej w ramach studiów wyższych 

i poza uczelnią. Jako szczególnie istotne jawią się dwie kwestie. Po pierwsze, 

szersze włączanie w kształcenie akademickie aspektów praktycznych przygoto-

wania studentów do wejścia na rynek pracy, obejmujących zarówno umiejętno-

ści aplikacji do pracy, jak i wiedzę z zakresu prawa pracy (na temat praw pra-

cowniczych, obowiązków pracodawcy), źródeł pomocy w sytuacji doświadczania 

nadużyć, mobbingu lub innych patologii w miejscu pracy. Działania te mogą 

przyjmować formę obligatoryjnych kursów przedsiębiorczości na nieekono-

micznych kierunkach studiów czy fakultatywnych zajęć z przedsiębiorczości, 

planowania i rozwoju własnej kariery. Po drugie, poszerzanie akademickiego 

obszaru wsparcia studentów w rozwijaniu poczucia własnych zasobów i kompe-

tencji oraz budowania wizji siebie jako pracownika. Tu szczególną rolę można 

przypisać akademickim biurom karier czy uczelnianym systemom psycholo-

gicznego wsparcia studentów.  
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Streszczenie 

W artykule opisano główne założenia i zasady analizy SWOT. Zaprezentowano możliwości 

zastosowania tej metody w planowaniu perspektywy zawodowej młodzieży, a także opisano rezul-

taty wprowadzenia tego rozwiązania w praktyce szkolnej. 

Słowa kluczowe: SWOT analiza, orientacja zawodowa 

Abstract 

The article describes the main assumptions and principles of SWOT analysis. The possibili-

ties of using this method in planning the youth’s professional perspective were presented, and the 

results of introducing this idea in school practice were described. 

Keywords: SWOT analysis, professional orientation, vocational orientation 

 

Wstęp 

Współczesny świat, a tym samym i rynek pracy bardzo szybko się zmienia. 

Szacuje się, że w 2030 r. 47% obecnie istniejących zawodów może nie istnieć, 

a 65% dzieci urodzonych po 2007 r. będzie pracowało w zawodach, które jesz-

cze nie istnieją (Rynek, 2019).  

Pokolenie współczesnych uczniów zdaniem specjalistów znacznie różni się 

od poprzednich pokoleń. Kierują się oni innymi przesłankami w wyborze swojej 

drogi zawodowej niż pokolenia starsze, cenią sobie wolność i swobodę wyboru. 

http://dx.doi.org/10.15584/eti.2019.4.35
https://orcid.org/0000-0002-2846-0848
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Próbują dopasować otaczającą ich rzeczywistość do własnych potrzeb i upodo-

bań. Są bardzo uważnymi obserwatorami i często sprawdzają wiarygodność 

osób czy firm, z którymi mają współpracować. Oczekują transparentności 

i otwartości. Wybierają dialog, a zdecydowanie odrzucają narzucanie pomysłów 

i rozwiązań. Chętnie podejmują społeczne działania, nawiązują nowe kontakty 

czy współpracują w zespole (Hojnacki, 2013; Morbitzer, 2013). W swoich prze-

konaniach jako pracownicy przyszłości będą przedkładać satysfakcję z wyko-

nywanej pracy nad wysokość pensji (Rynek, 2019). Ponadto jak każde młode 

pokolenie chcą decydować sami o sobie.  

Jednocześnie ostatnie badania rynku pracy wykazały wysoki poziom bierności 

zawodowej młodych ludzi, co zdaniem autorów raportu jest spowodowane „bra-

kiem umiejętności związanych z odnajdywaniem się na rynku pracy oraz niedopa-

sowaniem kwalifikacji do oczekiwań i wymagań pracodawców” (Stachyra- 

-Sokulska, 2018). Stąd szczególnie istotne wydaje się wczesne przygotowanie do 

kariery przez wykształcenie u młodych ludzi umiejętności planowania własnej 

przyszłości zawodowej. Konstruowanie strategii własnej przyszłości powinno być 

prowadzone długofalowo i obejmować analizę własnej aktualnej sytuacji, 

z uwzględnieniem m.in. własnych celów, wiedzy, zdolności oraz sytuacji. Tak przy-

gotowana strategia daje podstawę do elastycznego zachowania, odpowiedniego 

ukierunkowania i koordynacji działań (Stachyra-Sokulska, 2018; Ciesielka, 2010). 

Zdaniem neurobiologów (Hüther, 2014) przy tego typu działaniach ucznio-

wie nie powinni być sterowani, zmuszani i pouczani przez nauczycieli lub rodzi-

ców. Korzystniejsze dla nich jest samodzielne odkrywanie i rozwijanie własnych 

umiejętności przy wsparciu osoby dorosłej. Rozwiązaniem, które może być po-

mocne przy przeprowadzaniu tego typu działań, jest analiza SWOT wraz ze 

wsparciem coachingowym nauczyciela. 

Analiza SWOT w planowaniu własnej perspektywy zawodowej 

Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod stosowanych w analizie stra-

tegicznej przedsiębiorstwa czy organizacji. Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter 

angielskich słów strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities 

(szanse) i threats (zagrożenia). Metoda polega na analizie sytuacji, biorąc pod uwa-

gę powyższe aspekty. Przygotowując analizę SWOT, należy rozpoczęć od precy-

zyjnego określenia celu analizy. Następnie trzeba opracować listę dla poszczegól-

nych kategorii. Niezbędna przy opracowaniu takiej analizy jest dyskusja w zespole, 

a następnie na podstawie analizy przyjęcie wybranej strategii działania. Znając zapi-

sy dla poszczególnych kategorii, można realizować strategię redukcji zagrożeń 

i wykorzystywania szans lub eliminacji słabych stron i wzmacniania mocnych. Me-

toda ta z powodzeniem wykorzystywana jest w marketingu, finansach, produkcji, 

ale również w działalności doradczej i coachingu (Encyklopedia, 2019). 

Wyżej opisana analiza z powodzeniem może być wykorzystana w planowa-

niu własnej przyszłości zawodowej na każdym etapie życia, także po zakończe-
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niu formalnej edukacji. Stąd bardzo istotne wydaje się zapoznanie z tą metodą 

uczniów i studentów, by na poszczególnych etapach swojego życia mogli taką 

autoanalizę przeprowadzić i na jej podstawie podjąć świadome kroki we wła-

snym rozwoju zawodowym. 

Zajęcia z zakresu orientacji zawodowej obejmujące zastosowanie analizy 

SWOT prowadzone były w latach 2015–2019 w klasach gimnazjalnych. Były 

one częścią projektu „Chcę zostać… – mój przyszły zawód” i obejmowały przy-

gotowanie przez każdego ucznia perspektywy własnego kształcenia zawodowe-

go. Istotną częścią realizacji projektu było zapoznanie uczniów z analizą SWOT 

oraz samodzielne przygotowanie przez uczniów własnej analizy. Analiza SWOT 

na potrzeby młodzieży niepracującej jeszcze zawodowo została rozbudowana 

o jeszcze jeden poziom i obejmowała: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia 

związane ze zdobyciem wybranego zawodu oraz szanse i zagrożenia przy wy-

konywaniu danego zawodu. Takie ujęcie w zamierzeniu miało pokazać uczniom 

drogę do wymarzonego zawodu, ale również uświadomić blaski i cienie wyko-

nywania wybranego zawodu. Jako przykład dydaktyczny zastosowania analizy 

SWOT w planowaniu perspektywy zawodowej posłużył zawód aktora (tabela 1). 

W trakcie zajęć przygotowywane przez uczniów analizy SWOT były indy-

widualnie konsultowane z prowadzącym, pamiętając (ze względu na informacje 

wrażliwe) o zachowaniu prywatnego charakteru opracowania ucznia. Konsulta-

cja miała charakter indywidualny i nie polegała na ocenie czy krytyce przyjętych 

przez ucznia kategorii, lecz była dyskusją opartą na zasadach coachingu i skła-

niała ucznia do poszukiwania własnych rozwiązań. 

Bardzo istotna jest w tym temacie indywidualna rozmowa nauczyciela 

z uczniem podczas przygotowywania własnej analizy SWOT i skupienie się na 

odpowiedzi na takie pytania, jak: 

 Zastanów się, kim chcesz zostać? 

 Czego oczekuje się od osób wykonujących dany zawód? 

 Jakie cechy posiadasz lub nie, które mogą pomóc Ci w zostaniu… 

 Co możesz zrobić, żeby zostać… 

 Co Ci może przeszkodzić w zostaniu… 

 Które mocne strony możesz rozwinąć lub wzmocnić? Jak to zrobić? Jak 

swoje mocne strony możesz wykorzystać? 

 Które słabe strony możesz wzmocnić? Po co chcesz to zrobić? Jak to 

możesz zrobić? Kiedy to możesz zrobić i ile może zająć Ci to czasu? 

 Jakie możliwości i szanse pojawiły się? Jakie mogą pojawić się 

w przyszłości? Które z nich możesz już dziś wykorzystać? Kto może Ci pomóc? 

 Jeśli pojawiły się zagrożenia, to jak możesz ich uniknąć lub je ograniczyć? 

Znaczna grupa uczniów wykazywała bardzo niską samoocenę i nie dostrze-

gała swoich atutów, dlatego też rozmowa indywidualna o charakterze coachin-

gowym, a nie mentorskim, powinna ich nauczyć identyfikowania własnych atu-
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tów i potencjalnych szans. Z drugiej strony można było znaleźć wśród uczniów 

grupę osób dość idealistycznie podchodzących do zagadnienia, niedostrzegają-

cych ani konieczności planowania własnej perspektywy zawodowej, ani zagro-

żeń dla jej realizacji. W takim przypadku rozmowa miała na celu urealnienie 

myślenia ucznia dotyczącego jego osoby w perspektywie wykonywanej pracy. 

 
Tabela 1. Przykładowa analiza SWOT dla zawodu aktor – przykład dydaktyczny 

 
POZYTYWNE NEGATYWNE 

T
o
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Ę
T

R
Z

N
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Mocne strony: 

 lubię występować, 

 jestem dobry z języka polskiego, 

 zajmuję 1. lub 2. miejsca w konkursach 

recytatorskich, 

 gram na fortepianie, 

 dobrze tańczę, 

 mam dobrą pamięć, 

 jestem sprawny, 

 jestem zdrowy, 

 dobrze funkcjonuję w grupie. 

Słabe strony: 

 nie znam dobrze języka angielskiego (ani żadnego 
innego), 

 zbyt słabo śpiewam, 

 jestem przystojny (tak mówią), 

 nie znam się na sztuce, 

 nie umiem pływać. 

T
o

 s
ię

 m
o
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 z

d
a

rz
y
ć…

 

Z
E

W
N

Ę
T

R
Z

N
E

  

Szanse: 

 mam jeszcze czas (5 lat), 

 korepetycje z języka angielskiego + lekcje 
w szkole, 

 kurs języka francuskiego w prywatnej 

szkole językowej, 

 kurs pływania, 

 mieszkam blisko Krakowa, 

 zajęcia „Ze sztuką na ty” w Muzeum 

Narodowym, 

 zapiszę się do zespołu „Verso”, 

 kurs aktorski w szkole Ars Do. 

Zagrożenia: 

 duża konkurencja na egzaminie wstępnym do szkoły 
teatralnej, 

 duże wymagania w zawodzie, 

 jestem słaby, nie dostanę się na studia. 

J
a
k

 j
u

ż 
zo

st
a

n
ę…
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Szanse wybranego zawodu:  

 ciekawy zawód, 

 możliwość wcielania się w różne role, 

 popularność, 

 sława, 

 duże pieniądze, 

 ciągły rozwój. 

 

Zagrożenia wybranego zawodu: 

 duża konkurencja, 

 aktorem może zostać każdy (brak wykształcenia), 

 nie spodobam się, 

 brak propozycji pracy (roli), 

 ciągła dyspozycyjność, 

 konieczność wykonywania innego zawodu, żeby mieć 
pieniądze, 

 duże wymagania (języki, pływanie, jazda konna itp.), 

 ciągle wzrastające wymagania, 

 ciągła konieczność przeprowadzania się. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Większość uczniów bardzo niechętnie podchodziła do analizowania swojej sytu-

acji, często nie dostrzegała swoich mocnych stron i szans, a słabe strony i zagrożenia 

wyolbrzymiała. Czasami można było nawet dostrzec silny paraliż ucznia negatywną 

stroną przygotowywanej analizy. W każdym tego typu przypadku należy w rozmo-

wie ukierunkować uczniów na poszukiwanie dla poszczególnych potencjalnych za-

grożeń szans ich uniknięcia, względnie minimalizacji. Takie podejście daje w per-

spektywie uczniom umiejętność pozytywnego, kreatywnego i twórczego myślenia. 
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Wyniki realizacji projektu 

Uczniowie bardzo różnie podchodzili do postawionego przed nimi zadania – 

począwszy od dużego entuzjazmu i zaangażowania do niedostrzegania sensu 

w planowaniu przyszłości i niechęci do zmierzenia się z analizą własnej osoby. 

Wszyscy uczniowie wykonali własne analizy SWOT. Praca nad analizą stwarzała 

okazję do dyskusji, rozważenia różnych możliwości i modyfikacji swoich pierwot-

nych wyborów. Wśród zawodów wybieranych przez uczniów były m.in. kierowca 

wycieczkowy, antyterrorysta, spawacz podwodny, tancerka, astronauta, architekt, 

szef baru, realizator dźwięku na imprezach masowych itp. Zawody wybierane przez 

uczniów coraz częściej mają charakter interdyscyplinarny i przygotowanie analizy 

uświadomiło im potrzebę długofalowego zainteresowania danym zagadnieniem oraz 

podjęcia działań w zakresie edukacji nieformalnej w wybranej dziedzinie. Czasami 

uczniowie dochodzili do wniosku, że zawód pierwotnie wybrany jest dla nich nieo-

siągalny lub trudny do osiągnięcia (tak było w przypadku piłkarza zawodowego), 

i modyfikowali swój wybór w oparciu o swoje zainteresowania i predyspozycje 

(w tym przypadku uczeń wybrał zawód dziennikarza sportowego – tabela 2).  

 
Tabela 2. Analiza SWOT dla zawodu dziennikarz sportowy – praca ucznia  

(pisownia oryginalna) 

 
POZYTYWNE NEGATYWNE 
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Ę
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R
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N
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  Mocne strony: 

 lubię pisać artykuły, 

 znam się na sporcie, 

 sport to moja pasja, 

 umiem dobrze gramatykę i zasady pisowni 
języka polskiego, 

 mam drobne doświadczenie w zawodzie 

 potrafię być obiektywny. 

Słabe strony: 

 nigdy nie pisałem pod presją czasu, 

 nigdy nie pisałem „na poważnie”, 

 czasami mam problemy z wysławianiem 
się, 

 jestem trochę stronniczy. 

T
o
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ię
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o
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a
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y
ć
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E
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Z

N
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Szanse: 

 możliwość szkolenia, 

 czas na nabranie doświadczenia, 

 możliwość kształcenia na humanistycznym 

profilu w szkole średniej. 

Zagrożenia: 

 nie dostanę się do dobrej szkoły na profil 

humanistyczny, 

 nie będę miał okazji na nabranie doświad-

czenia. 

J
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…
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Szanse wybranego zawodu:  

 liczne podróże, 

 uczestniczenie w największych wydarzeniach 

sportowych świata, 

 praca w dużym wydawnictwie/telewizji, 

 wysokie zarobki, 

 znajomości z najlepszymi sportowcami świata. 

Zagrożenia wybranego zawodu: 

 sława, 

 brak określonych godzin pracy, 

 wielogodzinna praca, 

 praca daleko od domu, 

 krytyka. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Przygotowane analizy reprezentowały różny poziom – czasami były świet-

nie przemyślane innym, razem miały charakter bardzo wstępny. Zdaniem au-

torki istotne w tym projekcie jest zapoznanie uczniów z metodą i przygotowa-
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nie pierwszej własnej analizy SWOT. Stwarza to uczniom możliwość wyko-

nywania tego typu analizy na dowolnym etapie własnej edukacji oraz kariery 

zawodowej. 

Podsumowanie 

Analiza SWOT własnej kariery zawodowej może uświadomić uczniom, stu-

dentom czy osobom czynnym zawodowo sytuację, w jakiej się znajdują, stwarza 

możliwość urzeczywistnienia planów czy marzeń, pomaga wytyczyć kierunki 

działania oraz uczy dostrzegania szans w zakresie własnego rozwoju. Przepro-

wadzenie analizy pomaga dostrzec to, co należy wykonać, pozwala też ujrzeć 

problemy w perspektywie i kontekście możliwości. Analiza SWOT jest narzę-

dziem, które z powodzeniem może być wykorzystywane w przyszłości w życiu 

prywatnym i zawodowym. Daje ona możliwość samodzielnego wyboru kariery 

zawodowej i wzięcia odpowiedzialności za swoje wybory życiowe. 

 

Autorka chciałaby wyrazić serdeczne podziękowania dla uczniów i nau-

czyciela, Pani Małgorzaty Zdziech ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowi-

cach za udział w projekcie. 
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Abstract 

The article substantiates the existence of a social contract for highly qualified specialists, pro-

fessionals in quality management in the HEF. On the basis of the introduced definition “model of 

professional training of future specialists ineducation quality in HEF”, the structural and functional 

model of the system of professional training of such specialists was developed. The training of 

quality management professionals is based on the international principles of technical regulation in 

the fields of education, science and innovation, which determines the application of the ISO stand-

ards metric. A two-faceted methodology for organizing the professional training of quality special-

ists in the HEF is proposed. 

Keywords: vocational training, quality of education, quality management, institution of higher 

education, architectonics of the educational and scientific system 

 

Introduction 

In connection with the development of globalization, transboundary imple-

mentation of educational systems of the Foundation of Higher Education (HEF) of 

Ukraine to the world academic space of education, science and innovation, chang-

es in international and national legal and technical regulation of transformations of 

organization forms of different types of HEF and trainingof Masters, PhD students 

and ScD studentsin such institutions, the necessity for continuous degree training 

in combination with research and innovation, as well as postgraduate study, pro-
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longed training for higher qualification leveland practical experience there is 

a necessity for justification, development, introduction of the new models of the 

targeted training forthe HEFeducation quality management professionals. 

The relevance of the research topic is caused by the contradictions that arise 

between the social demandfor the highly qualified specialists in the education 

quality and the imperfection of their vocational training system in the context of 

globalization and transboundary implementation of HEF educational systems; 

the necessityofeducational institutions in mobile specialists in the education 

quality and the lack of scientific, methodological and informational-analytical 

support for their professional training in higher education institutions; real-world 

experience of the future education specialists training at HEF and the necessity 

to develop and substantiate the future professional education training based on 

the international standards. 

Main part  

Systematic analysis of the Bologna Process etiology made it possible to make 

a theoretical justification for the impact of globalization on educational transfor-

mations as a phenomenon of the present time.  

In the course of the system-axiological analysis of the Quality Forums, it is 

established that the means of technical regulation of the quality management of 

educational and scientific systems is the development and implementation of: 

theculturalpolicy of the quality management of higher education, its implemen-

tation through EU management standards; programs of lifelong learning, crea-

tive mechanisms to overcome obstacles in order to achieve the desired quality at 

the levels of organization of educational and scientific systems – European, na-

tional and institutional; measurable parametric metrics for quality control and 

monitoring, and cyclical diagnostics for predicting and modeling the state and 

development of educational systems in order to develop quality improvement 

procedures, a code of academic honor; managing the quality of education in 

shaping quality and safety of life and employment; modernization of student-

centered learning with social guarantees (education, research, life-long employ-

ment); adaptation of specific disciplinary, institutional and national content of 

the culture of quality for the formation of modernization synergetics of the inter-

action architectonics between educational and scientific symbiosis, geopolitics 

of quality and interaction of all interested parties. 

As the quality assurance system of education is an abstract blended open, 

complex, dynamic, active organizational management system, an effective man-

agement system is required for its effectiveness. Problem analysis of theoretical 

and methodological knowledge contributed to the identification of priority prin-

ciples of management of HEF: humanization, social determination, humaniza-

tion, scientific fundamentals of the competence approach, information technology, 

strategic forecasting of the state and development of education systems, science 
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and innovation, responsiveness, responsiveness, degree and perspective, demo-

cracy and centralism, motivation and cohesion, legal priority, financial and 

eco ohmic rationality, optimization of resource and institutional activity in the 

field of quality management. 

According to the requirements of today, the modernization of the HLS man-

agement system should be made using the model of the international standard 

ISO 9001: 2009, which is based on the principles of quality management and 

contains universal requirements for the quality system. Training of education 

quality professionals is also based on the international principles of technical 

regulation in the field of education, science and innovation, which provide the 

systematic unity, regulation, methods of measuring the quality of systematic 

processes of providing educational services. Namely, the metric of ISO stand-

ards of technical regulation of international and national measurements is ap-

plied: quality management ISO 9001; procedures for improving ISO 9004; so-

cial responsibility ISO 26000, SA 8000; requirements for ISO 17025 testing 

laboratories in conducting research; ISO 27000 information security manage-

ment; environmental management ISO 14001; OHSAS 18001 Occupational 

Safety Management; food safety management ISO 22000, HACCP, FSSC; ener-

gy efficiency management ISO 50001 (in education and science). 

The model of professional training of the future specialists in education 

quality in HEF is a set of measures, actions, conditions, requirements of orga-

nizational-pedagogical, socio-economic, informational-analytical, personnel, 

material-technical, financial, competent, professional-special and diagnostic 

aspects, which are aimed at continuity, cross-cutting, continuity and systematic 

consistency in education (natural-humanitarian, socio-political, socio-economic, 

vocational-oriented and special theoretical cycles and educational, research, 

production, technological, institutional and internship practices), providethe 

formation and development of professional and practical skills, competences, 

gaining experience of professionally-oriented activities in accordance with the 

current and future employment requirements and the necessities of society. 

Educational quality professionals must have the following concepts in their 

minds: quality management is a set of purposeful and coordinated and subordinat-

ed quality control actions (screening, monitoring, certification, certification, li-

censing, standardization, accreditation) of institutions and quality management 

improvement in perspective. Institutional policy in the field of quality manage-

ment and setting its goals tree involves forecasting, planning, monitoring, strategic 

management of improvement and modeling of quality assurance; quality policy – 

a comprehensive goal setting, both systemic and institutional, in the field of quali-

ty, formally formulated at the policy level (geopolitics, cross-border policies, re-

gional, national, local policies) with the consent of stakeholders structures; quality 

planning management is an integral part of quality management, focused on the 
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goal setting in its sphere and the prolongation of system-management processes on 

the basis of information-management platforms and adequate resources for man-

agement required in the qualitological achievement; quality assurance is a meth-

odological system of beliefs about guaranteeing extended standards of living (in-

cluding confidence in the quality and safety of lifelong standards with employ-

ment, rights guarantees for employees and retirees) that can be fulfilled based on 

the assurance that the quality conditions will be guaranteed. 

The methodology for organizing the professional training of quality special-

ists in the HEF has been developed. The methodology is formulated in a two-

faceted phenomenon: as a system (scientifically substantiated synergetic meth-

ods of educational-cognitive, scientific-research, practical-internship, infor-

mation-logical, predictive-modeling, instrumental and information-program 

control of the quality of the system's existence status and its transformation; 

development, functioning, implementation and testing of quality management of 

educational and scientific systems and systematic analysis of the quality of their 

condition and development); as a way of organizing the professional training of 

students, due to the regularities of harmonization and balance of the goals of 

training, research, internship, formation of specialists and professionals on quali-

ty management of educational systems of professional competences to ensure 

their sustainable development; socio-ecological efficiency, coherence of training 

processes, academic mobility of training and internship at the future place of 

employment, mutual exchange of practical experience with employers, 

noospheric and ideological integrity of the content of training, employment, 

international mobility of employment in self-employment. 

Training of quality education professionals requires the development of sci-

entific methodological directions: 1) methodology for training specialty and 

vocational disciplines: educational policy, quality policy, academic culture, qual-

ity management of educational systems, metrology, standardization, certification 

(international and national), strategic and management of education, forecasting 

and modeling of the state and development of educational and scientific systems 

(cross-border, regional, national and institutional levels), 2) methodological re-

search system management with expert evaluation of relevant results. 

The professional activity of a specialist in quality management in the field of 

education and science is defined by us as a process that involves: possessing 

a specialist in system-management skills; the readiness of the specialist to per-

form professional pedagogical, psychological, socio-economic, organizational 

and management, research, design, control, expert, regulatory, qualitative, edu-

cational tasks in the field of quality management of the partial components of the 

educational space environment and its systems as a whole; professional devel-

opment of professional and practical competence and normative activity in the 

course of professional adaptation, formation and advanced training of self-
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improvement and employment during life; formation of specialist managerial 

and qualitative competence. 

With the purpose of effective formation of professional-practical manageri-

al-qualitative competence of the future specialists and professionals in quality 

management in HEF a structural-functional model of their preparation was de-

veloped. It is built on the principles of system, program-target, structural-

functional, synergetic, system-activity approaches and it is a complete unity of 

interaction in the following blocks: target, content, theoretical and methodologi-

cal, organizational-methodological, practical and control-effective. 

Conclusion 

To fulfill reasonably the existing social demandfor highly qualified special-

ists, professionals in quality management in HEF we developed structural-

functional model of the system of professional training of such specialists.  

The model verification is carried out according to the certain criteria (moti-

vational-axiological, cognitive activity) and levels (insufficient, sufficient, me-

dium, increased, high) readiness of future specialists to carry out the competent 

management polyprofile-qualitological activities in the field of education, sci-

ence and innovation. 

The performance of the designed and justified methods of management of 

system of professional trainingof the future specialists for quality education in 

HEFwas experimentally tested in the National Pedagogical University named 

after Drahomanov and Precarpathian National University named after Vasyl 

Stefanyk. 
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Abstract 

The article deals with the axiological analysis of the terminology apparatus of the general in-

terpretation of the system and its properties; classification features of types of systems; systematic 

methodology of general, specific, and, in fact, scientific principles and methodological approaches, 

methodology of system management. 

Keywords: system, system methodology, organizational architecture of management, its efficien-

cy, system-forming factors 

 

Introduction 

Qualitative studies of content, existence, classification, transformation of 

systems are now a priority in relation to the randomness of both their under-

standing and interpretation, their transformations, especially concerning the 

management of nonlinear systems, evaluation of their state and forecasting and 

modeling of their development. The multifaceted concept of a system as an 

object, property, partial component, algorithmic means, complex, specific 

classification isolation, unity and aggregation requires clarification and 

concretization from the point of view of open systems – educational, scientific, 

social, environmental, managerial and political in the context of globalization, 

with their implementation of cross-border interaction to diagnose and predict 

sustainability. 
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The study of system-forming factors and their classification characteristics 

and parametric characteristics of systems (their essence, architectonics and fun-

ctioning) is necessary for determination of the system state and modeling its 

development. The study of the characteristic features of approaches in system 

methodology makes it possible to develop and program circuits of specific 

scientific, interdisciplinary knowledge in the field of system management metho-

dology and helps to improve the categorical apparatus of the system approach. 

Nowadays, given the global environmental and socio-economic problems 

associated with the threat of a new type of war, terrorism, cloud-based systems 

organization and uncertainty in the development of the European Union organi-

zational systems, which must guarantee its security, the methodology of study-

ing systems as well as management is a priority type of scientific knowledge.  

Main part  

Systems theory is a distinct scientific area. The concept of system formation 

diversity is considered in the scientific worksof and interpreted multifaceted. 

Namely, the totality of diversity, which is a potential source of any movement; 

the Union of the types of differences between the objects of the world (environ-

ment, Universe) or space of theLand areas identified based on the selected de-

gree measures of system freedom, which are a source of possible variety; native 

(natural) regularity and form of existence of the real variety of nature. The diver-

sity between the existing place or parts of the mosaic group, which shows the 

unity of the differentiation of the distribution of types and the intensity of chang-

es of its species composition (structure) along the gradient of envi-ronment (cli-

mate) and between geographical areas. 

General issues in the field of management, its principles and processes stud-

ied by scientists, managers, change management, the management of conflicts of 

interest, management of achievement. 

System methodology were examined by scientists in the aspects of the sys-

tem and society, management systems. 

Researchers consider system methodology as a complex ofmethodology 

compo-nents that can be transformed both individually and collectively accord-

ing to the system; a set of principles, approaches and methods (methodology, 

systemology), as well as the types and system activities. 

This theoretical-methodological study was carried out in several stages: 

a systemic-axiological analysis of conceptual and categorical apparatus of the 

systems theory, its classification and diagnostics of transformation in the process 

of development; structural-organizational and structural-functional analysis of 

management systems and organization management; systems analysis quality 

relevancy of the knowledge organization and management in the paradigm of the 

methodology of systematic management. 
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Organizational structure and management organizational system, structure, 

synergistic unity of elements with relations between them, hierarchically struc-

tured in levels of coordination and subordination; reflects structurally-logical, 

structural-organizational and structural-functional allocation of competent au-

thority (various competency levels from elementary to challenging work) and 

responsibility for decision-making; the basic concept of volume management, 

management as science, which represents the functional classification criteria 

and taxonomic elements of specialization of the work assigned to the positions 

in the qualifying characteristics, job descriptions, picking positions in structural-

organizational units (for composition, competencies and hierarchy structure), 

which are arranged in the relationship between them (positions and divisions); it 

is a formalized equipment statically and dynamically, governed by rules of law; 

the structural elements of the complement of structurally-organizational unit for 

the intended functional purpose of the control processes.  

Organization of management structure is a system composed of relations 

and the subordination of its constituent parts, the subjects of management activi-

ties (including education and research); the relationships between the structural 

elements are supported through the horizontal coordination (at the elementary 

level matching) and subordinatingvertical subordination links in it. Organization 

of management structure can be linear, functional, linear-functional, decentral-

ized (divisional), matrix (sometimes evenpuzzle). 

The purpose of scientific reconnaissance is a system-axiological substantia-

tion of the interpretation of the conceptual-categorical apparatus of the scientific 

methodology of expertise cognition of the development of a structural- 

-organizational system of formulating expert conclusions on the relevance of 

programs and development plans. 

The first stage of the study is to improve the transformation of the system of 

any functional type of belonging, its classification (taxonomy) in connection 

with the diagnosis of methodological approaches to its development.The subject 

of this particular stage research is a system of any functional type.The object isa 

state of development of any functional system on the basis of sustainabi-

lity.Thescientific methods applied are the system-axiological analysis of the 

essential content of the conceptual-categorical apparatus andthe heuristic me-

thods of systems research. 

The second stage of the study is the achievement of overcoming the antici-

pated systemic-civilizational risks and creative modeling of their prospective 

future by eliminating bifurcation dangers in the development of systems of any 

level and functional identity (by types and levels of management). The subject of 

this stage is a conceptual and categorical apparatus of interpretation of systems 

and organization of their management.The object isa process of scientific 

knowledge of the interpretation of concepts and categories in the field of sys-
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tems management theory and management systems development; methods of 

system-axiological analysis of the substantive content of the conceptual- 

-categorical apparatus of systems management and control systems, structural- 

-organizational, structural-functional analysis of control systems and organiza-

tion of control systems. 

The third stage of theoretical and methodological research is to ensure the 

effectiveness of management of complex systems by improving the methodolo-

gy of the system management, development and implementation of system ma-

nagement processes to select effective models of quality improvement manage-

ment and implementation of the quality policy of HEF. The object is the types of 

management. The subject is the relevance of the management system.The me-

thods applied are the systematic analysis of the qualitative content of the system 

(species) and its management processes. 

The authors summarize the general purpose of the complicated methodolog-

ical research at the final stage of the formation of the basics of the system man-

agement methodology and invite leading methodologists to join the provision of 

the basis. 

Conclusions 

A concept-categorical apparatus of the systemis determined in its wide 

sense. And the strategic factors, the functions of the system forming sourcesand 

the classification signs of system types of are also defined in this particular re-

search. Updated, from the standpoint of the natural-humanitarian, socio-

economic, political and managerial point of view, the principles of systemopera-

tion diversity diagnosis, taxonomic characters of methodological approaches of 

system analysis of the research quality. The characteristics of the main ap-

proaches to the system methodology are described as problem, situation, innova-

tive, regulatory, purposeful, active, systematic, constructive, comprehensive, 

synergistic, morphological, program-oriented, axiological, culturological and 

system activity, information, scenario. The signs of systemic approaches in 

methodology named above contribute to the programming research design of 

complex systems (educational-scientific, social, environmental, managerial, 

political) in the field of methodology and system management. 

The interpretation of “management system”, “organization management”, 

“organizational structure and control” was formulated in the author's interpretation. 

Also specific phases of the management process, types systemic-organizational 

activity were defined more specific. And the characteristic of the principles of 

management of complex objects, status, and analysis algorithm of the control 

system, types and characteristics of organizational structure were characterized 

by the authorAccording to the scale of management activities, functional and 

technological characteristics, strategic programming and planned state of things 
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in the types of organizations control it was allocated linearly generalized (staff), 

program-project, task, unit, model, cluster and other system models, besides 

already existingsystem models like linear, functional, linear-functional, decen-

tralized (divisional), matrix (sometimes puzzle). 

In the process of qualitological system analysis according to the types of 

management (projects, activities, goals, work, transformation, contradictions, 

innovations, relevance)it is found out that in the modern psychological and ped-

agogical science little attention is paid to this subject because its interpretation is 

used only in the field of specific methodology. It is updated that the necessity to 

consider types of control in the framework of the methodology of system control 

as somehow fundamentally scientific, management philosophy, specific quality 

policy, education policy, management education and research systems. 

It is determined that peer review is a process and a tool for systematic de-

velopment management methodology. The system of methodological procedures 

of organizational-managerial evaluation is specified and presented, and the con-

ditions for ensuring the quality and effectiveness of the impact of expert opin-

ions are singled out to anticipate, prevent and mitigate the risks and dangers of 

the proposed managerial decisions of expert evaluation in order to predict and 

model the states of development of different levels of systems. Collective and 

individual assessment methods have been analyzed from the author's point of 

view and procedures for their use have been proposed. It is determined that mul-

ti-stage evaluation of development plans and programs has its own specificity at 

every stage of strategic planning. The tasks of evaluating strategic plans and 

programs, types and bases of expert-analytical evaluation of strategic develop-

ment plans are specified according to the criteria of conformity, reliability, effi-

ciency, effectiveness, autonomy of development of specific systems in ensuring 

sustainability. 
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Abstract 

The article deals with the relevance of transformational digitalization processes of the econ-

omy and education in Ukraine and in the world. It has been found out that the peculiarities of the 

information and educational environment lead to the requests for training the participants of the 

educational center on the usage of science-intensive educational information technologies. Design-

ing the educational environment for the future sociocultural activity managers involves the devel-

opment of technology to prepare them for the educational and scientific space organization and 

digitization. 

Keywords: vocational training, future manager of socio-cultural activity, information and educa-

tional environment, institutions of higher education 

 

Introduction 

Dueto the implementation of the socioeconomic reforms and the democrati-

zation of the social relations, the role of the vocational education, focused on the 

person’sself-development became the main subject involved in the process of 

public life improvement. In Ukraine the problem of the sociocultural activity 

managers’ training system improvement is of particular importance in the scien-

tific field 02 “Culture and art”, because it combines different spheres of human 

activity, such as leisure, entertainment, organization of exhibitions and various 
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conferences, hotel and restaurant business, tourism, sightseeing and entertain-

ment activities, etc.  

The demand for professionally trained sociocultural activity managers of 

high level professional competence, eligible enough to fit the requirements of 

the digital society, exceeds the available supply. The purpose of training theory 

is the acquisition of knowledge deeply integrated into nature. The process of 

professional training in the specialty 028 “Sociocultural activity management” in 

the scientific field 02 “Culture and art”, in general terms, reflects the issues and 

content of such sciences as cultural philosophy, anthropological cultural studies, 

social cultural studies, cultural theory, cultural history, cultural sociology, peda-

gogy of leisure, etc.  

The process of growing society digitization generates a new problem, which 

lies in the sphere of current approaches to the educational system of the soci-

ocultural activity managers’ professional training. The problem is the next one. 

All existing approaches established up till now are mainly aimed at training 

managers in cultural knowledge. The basic knowledge of the cultural history and 

cultural studies gives only the general awareness, but for a well-trained profes-

sional in the field of sociocultural activity management this level of knowledge 

is not enough. It must also contain some leisure and fitness aspects of the indus-

try, certainly supported by the future sociocultural activity managers. 

Main part  

The educational environment in the process of the future sociocultural activ-

ity managers’ training in higher education institutions is now in its infancy and 

involves a number of complex tasks, originated from the multifaceted nature and 

multidisciplinary structure of the vocational training. The educational process in 

the context of the society and education digitalization should be flexible, mobile, 

dynamic, open and highly-qualitative. It must also take into account all the 

changes in the entertainment and hospitality industry, and be aimed at providing 

this field with highly qualified specialists as far as this sphere is one of the most 

profitable sectors in the national economy. Therefore, the continued relevance of 

the initiative in the search for ways to train future managers for the entertain-

ment and hospitality industry through the introduction of the additional educa-

tional and professional programs in the scientific field028 "Sociocultural activity 

management" is caused by the continuous society progress and the modern mar-

ket demand for the highly qualified sociocultural activity managers. 

Accordingly, the educational process digitization implementation in the 

higher education institutions (hereinafter referred to as HEI) aimed at the highly 

qualified specialists’ training in the sociocultural sphere is considered to be one 

of the main directions in the managerial education modernization. Its develop-

ment is based on the usage of modern digital technologies. The formation of the 
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information and educational environment in the HEI creates new opportunities 

for the further transformation of the traditional educational technologies to a new 

quality level. 

The main principles of the digital society development are priority 

measures aimed at the implementation of the state policy in the field. Properly 

implemented, it will ensure the educational process improvement, the voca-

tional education accessibility and effectiveness, the future sociocultural activi-

ty managers’ training in the digital society life. It will provide conditions for 

the successful upgrade of the education quality level in the line with the per-

sonnel support requirements in the process of Ukrainian innovative develop-

ment. For example: 

 information & educational environment formation and introduction in the 

system of the future sociocultural activity managers’ professional training in the 

conditions of the general information and educational environment; 

 development of additional training programs of different complexity lev-

els depending on the identified necessities, as well as the release of the electron-

ic educational resources (electronic cabinets, methodological complexes, elec-

tronic textbooks, encyclopedias) of professional orientation in the scientific 

field028 "Sociocultural activity management"; 

 an open network of educational resources in the future sociocultural ac-

tivity managers’ training and a wide access of educational institutions to the 

global information resources; 

 search for methodological support and the usage of the digital technolo-

gies in teaching professionally-oriented disciplines according to the scientific 

field028 " Sociocultural activity management"; 

 providing free access to electronic learning resources, particularly for 

people enrolled in the correspondence or distance forms; 

 ensuring HEI broadband access to the international research and educa-

tion networks and the Internet. 

Studies in the e-learning theory, globalization and digitalization and usage of 

Information and communication technologies in the educational activities were 

provided in the scientific works of the following Ukrainian scientists: Bykov, 

Kartashova, Semenikhin, Spirin etc. However, the detailed analysis of the re-

search works mentioned above allowed determining some lack of knowledge in 

the modern theory and teaching technology methods on the problem of the fu-

ture sociocultural activity managers’ professional training organization and im-

plementation in the conditions of information &-educational environment. The 

analysis of the scientific, methodical and educational-methodical literature on 

psychology and professional pedagogy revealed the lack of specific scientific 

papers devoted to the study of the sociocultural activity managers’ professional 

training in the conditions of information &-educational environment.  
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The synthesis of the research and priority measures aimed at the state policy 

implementation to ensure the educational process improvement, the managerial 

education availability and effectiveness in the sociocultural environment indi-

cates some considerable contradictions defining the underlying problem. In par-

ticular, firstly, there are some contradictions between the requirement upgrade of 

the future sociocultural activity managers’ quality characteristics, formed as 

a result of the influence of the intensive social and cultural activity integration, 

and the professional competence level, formed in the traditional professional 

training system in the HEI; based on the real experience gained in the process of 

the future sociocultural activity managers’ professional training. Secondly, the 

continuous growth of scientific and professional information volumes, defining 

the content of managerial education, contradicts with the inability of its pro-

cessing at use of traditional educational systems. Thirdly, the innovative educa-

tional technologies in the future sociocultural activity managers’ professional 

training contradict with the lack of effective digital technology usage, namely, the 

development of authentic professional dynamic open information-educational 

environment. 

The meaning of the educational environment digitalization in the system of 

future sociocultural activity managers’ training and the search for the ways for 

the effective implementation of constantly updated digital technologies also 

becomes more and more relevant. The social importance of the managers’ voca-

tional training problem in the sociocultural sphere in higher education institu-

tions and the necessity to eliminate the contradictions mentioned above and its 

solutions at the theoretical and methodological levels led to the choice of the this 

article topic. Conceptual basics of the future sociocultural environment manag-

ers’ professional training and the of the future sociocultural activity managers’ 

professional training in the context of the information & educational environ-

ment in the higher education institutions require a systematic approach. The 

scientific and methodological level of the identified problem conceptualization 

lies in a comprehensive approach to the selected problem solution and is reflect-

ed in the theoretical and practical basics of the managers’ professional training 

by forming their professional socio-informative competence in the conditions of 

IEE for the further realization of the different aspects of their professional activi-

ty, such as scientific and pedagogical aspects, functional-procedural aspects, 

information-technological aspects, etc. Today, in the conditions of the technical 

and social infrastructure digitalization, the decisive change is the attitude of HEI 

to professional activity. There is a number of fundamentally important questions 

regarding the theoretical substantiation of the feasibility of forming professional 

socio-informative competence in the conditions of access control systems as far 

as the modeling of the socio-pedagogical system in the provision of professional 

training of IEE managers as a problem of theory and practice research. 
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The scientific-metric platform of the information & educational environment 

of the sociocultural activity managers’ professional training allows the process 

of the professional socio-informative competence formation among the future 

specialists. Qualimetric metric is focused on the systematic vocational training 

interaction and the socio-informative competence formation process digitization 

among the future sociocultural activity managers to ensure further prolongation 

of education continuity, retraining and acquisition of additional competences and 

professional qualification of the professionals and professional skills, quality 

improvement through the process of training models, by types of structural or-

ganization and purpose functions of cross-cutting professional training, which 

ensure the efficiency of the employment and competitiveness in the sphere of 

leisure, tourism, hotels and restaurants, and media-innovation. The future soci-

ocultural activity managers’ training is based on the international principles of 

technical regulation in the fields of culture, education and science, which pro-

vide systematic unity, normalization, methods of measuring the quality of pro-

vided educational services. 

In order to intensify and improve the educational process, it is necessary to 

create a unified information and educational environment between the university 

and production. This is due to the necessity to adapt the educational process to 

the realities of professional activity, which will facilitate participation in the 

projects aimed at fulfilling the demands of businesses in the hospitality industry. 

It is also necessary to create better conditions for the practical training imple-

mentation, namely, to deepen the connection between business and university. 

Both students and teachers should have more contact with hospitality practices. 

Practical training should be extended, and practice abroad should be mandatory. 

An in-depth attention requires some analysis of specific production cases during 

the practical training. In addition, it is envisaged that the creation of the unified 

educational information environment of the Health Protection Institute of 

Ukraine will encompass both vocational and technical educational institutions 

and will promote the development of the traditional and innovative approaches 

to the implementation of scientific, educational, administrative and leisure ac-

tivities. Qualitative characteristics of IEE, such as web technologies, should 

contribute to improve the vocational education quality and accessibility for the 

various population categories being currently in crisis. 

Conclusions 

The most fruitful drive for innovation is the contact with the employers, col-

laboration and networking, as well as the positive changes in the work environ-

ment. Innovations also include a renewed attitude to old manufacturing practic-

es, such as mentoring. Therefore, the latest technologies have great prospects for 

the vocational training in the workplace. At the present stage of education digi-
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talization, the exchange of information educational content becomes relevant. 

The digital technology usage in the learning process creates additional condi-

tions and leads to the emergence of new goals and update of the education con-

tent, allowing each educational process participant to form and develop his own 

educational trajectory. This is due to the emergence of new, virtually unlimited 

pedagogical opportunities for individualization and differentiation of the educa-

tional process, for its flexible adaptation to the students’ individual characteris-

tics. The usage of information and educational technologies is changing the na-

ture of educational communications, enhances the processing and multimedia 

capabilities of learning tools, expands the scope of innovative pedagogical activ-

ities, etc. 

Therefore, we can conclude that the existence of a scientifically formed sin-

gle IEE, which combines theory and practice and allows predicting its develop-

ment, is important for the technology of forming the future sociocultural activity 

managers’ readiness for effective professional work in the various fields related 

to the culture and art. In the future there is a necessity for practical implementa-

tion of the future sociocultural activity managers’ training methods in the educa-

tional process. 
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Abstract 

In the article substantiation of theoretical and methodological foundations of professional 

training of teachers of vocational training in ZVO, the system of their psychological and pedagogi-

cal training was developed and experimentally tested. 
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Introduction 

Changes at the legislative and regulatory levels in higher education require 

timely and adequate response, thoughtful and balanced strategic approach that 

would include such conceptual tendencies of development of professional educa-

tion, namely: democratization, transparency, humanization and humanitariza-

tion, fundamentalization, informatization, technologization, continuity and effi-

ciency, first and foremost, professional training of future teachers of vocational 

training. Updating the state professional education standards is based on the 

competence approach and in coordination with the international Project of the 

European Commission “Harmonization of educational structures in Europe”. 

Modernization of educational programs and the transformation of education 

degrees require the introduction of information and innovative pedagogical tech-
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nologies that would contribute to quality assurance of psycho-pedagogical train-

ing of future specialists and meets the current requirements of the state and soci-

ety, the educational area and in particular to the personality of future teacher, his 

professional qualities. 

Main part  

Scientific and theoretical basis for defining the conceptual foundations of re-

search are the philosophical, methodological, pedagogical and psychological 

state: in the sphere of professional education, in particular basic professional 

education; historical aspects; design pedagogy; professional-pedagogical train-

ing of future specialists; vocational guidance; professional mobility; technology 

differentiated instruction; informatization of education; business education; cul-

tural education; in the field of psychology. 

The aim is to study theoretical and methodological foundations of the study 

process, the development and experimental testing of the system of psycho-

pedagogical training of future teachers of vocational training. Object of profes-

sional training of future teachers of vocational training in Foundation of Higher 

Education (HEF). Subject – the system of psychological-pedagogical training of 

future teachers of vocational training. 

Theoretical propositions which provide grounds to justify the conceptual – 

categorical apparatus of research, and to analyze the theoretical and methodolog-

ical foundations, concepts and theories that are the basis for improving the con-

tent and structure of psycho-pedagogical training of future teachers of vocational 

training, organizational and pedagogical conditions of the system model and 

development opportunities to ensure self-improvement specialists in the sphere 

of professional education. The nature of psychological and pedagogical training 

of future teachers of vocational training is based on the unity of pedagogical 

theory and practices of contextual teaching and education is based on the laws 

and mechanisms of pedagogical creativity. Its basic principles are: scientific 

character, cultural, fundamentally, humanizing, consistency, innovation, acces-

sibility, unity, and continuity, continuity and diversity. 

Methodological principles of research of psychology-pedagogical prepara-

tion of future teachers of vocational training in HEF contribute to the justifica-

tion and implementation of complex approaches: competence (the formation of 

psycho-pedagogical competences); activity (professional development in various 

spheres of functional activity); the personality-oriented (personal needs of future 

teachers of vocational training taking into account the influence of factors of 

social transformation); acmeological (self-realization, self-reflection and self-

correction of future specialists in the process of psycho-pedagogical training); 

axiological (diversification of vocational and academic components of the sys-

tem of academic values); the system (interpretation of psycho-pedagogical train-
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ing of future teachers of vocational education as an open social system), syner-

gistic (the transformation of value orientations, active self-knowledge and self-

education of future specialists). Methodical provisions shall ensure that system 

of psychological and pedagogical training of future teachers of vocational train-

ing that reflects dynamic processes, where the involved teachers, employers, the 

public and students and is their interaction, transform pedagogical reality and 

defines the roles of participants in the educational process. The concept of psy-

cho-pedagogical training of future teachers of vocational training as a targeted 

component of the system is based on transparency approaches participate and 

diversification of the educational process. 

Organizational and managerial provisions of the study of psychological and 

pedagogical education substantiate the selectivity of organizational, managerial 

and pedagogical conditions for the effective implementation of the developed 

model of the system of training future teachers of vocational training. The prac-

tical provisions provide for verification of the model of the system of psycholog-

ical and pedagogical training of future teachers of vocational training, which is 

carried out during the analytical-motivational, functional-ascertaining, formative 

and control stages of pedagogical experiment. Evaluation of the effectiveness of 

the system of psychological and pedagogical training of future teachers of voca-

tional training is ensured through the use of diagnostic tools. 

Conclusion 

The article presents a systematic generalization and proposes updated mech-

anisms for solving the scientific problem of theoretical and methodological 

foundations of psychological and pedagogical training of future teachers of vo-

cational training. The theoretical retrospective and comparative types of analysis 

of the conceptual-categorical apparatus of the scientific problem of the research 

have been carried out. Studying the theory and practice of professional training 

of future teachers of vocational training gives grounds to distinguish the psycho-

logical and pedagogical aspects of the formation and development of research 

problems, to carry out a semantic analysis of the state of psychological and ped-

agogical training of future teachers of vocational training in Ukraine and the 

European Union. Psychological and pedagogical training of future teachers of 

vocational training is interpreted as a complex multilevel process of multifunc-

tional activity of the future specialist in the field of vocational education, the 

result of which is the formation of psychological and pedagogical readiness of 

the future teacher of vocational training, manifesting competence in psychology, 

psychological and pedagogical culture of personality. It is established that 

a special psychological and pedagogical professional competence is a special 

system-forming complex of qualities (professional craftsmanship, pedagogical 

skill, mentoring, prompting to solve professional problem-situational tasks), 
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abilities (algorithmization, cyclicality of the professional processes of technolog-

ical processes). knowledge, abilities and skills of psychological and pedagogical 

orientation in accordance with the semantic purpose of professional environ-

ments in the types of economic activity and the etiology of the professional de-

velopment of pedagogical psychological and methodological influence of the 

educational process on the modernization of the system of professional training 

of future teachers of vocational training with the transformative ability of their 

optimal transformation. 

Formed the content and structure of psycho-pedagogical training of future 

teachers of vocational training. The developed content of training courses, 

providing psycho-pedagogical training of future teachers of vocational training, 

the organization of cognitive activity of students as a consecutive study system 

object that the result should constitute a system of formation of special psycho-

logical and pedagogical professional competence of future teachers of vocational 

training. The structure of PSIKHOLOGO-pedagogical training of future teachers 

of vocational training consists of invariant, variable, professional and efficient 

components that optimally the study presented cycle of psychological and ped-

agogical disciplines: “Psychology”, “Professional pedagogy”, “Methodology 

of professional education”, the course work in the methodology of professional 

training, E-learning, “Methodology of educational work”, “Fundamentals of 

inclusive education” and selective courses. Theoretically grounded and de-

signed a model system of psychological and pedagogical training of future 

teachers of vocational training that interpreted as an interrelated and interde-

pendent set of subsystems: axiological-target, content-functional, professional-

ly-molding, methodological, procedural and monitoring that are relevant, 

which are connected external and internal relationships of organizational-

pedagogical conditions. 

An information-based, student-centered, portable environment for the psy-

chological and pedagogical training of future vocational education teachers on 

the MOODLE platform has been developed. It is substantiated that informative 

student-centered portable environment of psychological and pedagogical prepa-

ration of future teachers of vocational training creates opportunities, on the one 

hand, for the teacher to quickly receive information about the educational and 

cognitive activity of the student during the semester, to provide him with timely 

assistance, correctness and correctness and to keep in the archive the dynamics 

of each student's educational achievements during the whole period of his/her 

studies, to apply transparent, participatory and diversification approaches to the 

vocational training of education recipients; on the other hand, provides the stu-

dent with a set of methods for assessing the results of his activity, self-

determination of his own level of success (self-assessment), gives him/her the 

opportunity to get acquainted with the methodological recommendations for the 



287 

performance of works (laboratory-practical, seminars, etc.), to get an electronic 

theoretical material referring to various scientific sources, published on the In-

ternet, etc. Introduced and established that an informational student-centered 

portable environment of psychological and pedagogical training of future teach-

ers of vocational training educators promotes constant contact between students 

and the teacher through the means of information and communication technolo-

gies; diagnostics of the dynamics of student success at the stages of educational 

and cognitive activity (mastering information, performing practical or independ-

ent work, etc.); adequate ranking of qualifying characteristics of the level of 

educational achievement of future vocational education teachers; promotion of 

self-development through the mechanism of self-assessment by students of their 

own educational achievements; opportunities for the student to compare the 

formed self-assessment with her interpretation of the teacher; providing feed-

back to the student-teacher relationship in the process of evaluating the educa-

tional achievements of the future professional vocational training teachers, 

which, in turn, ensures transparency and objectivity in the evaluation activity of 

the teacher of HEF. 

Implemented experimental verification (on the basis of the stages of the 

pedagogical experiment – analytical-motivational, functional and ascertaining, 

forming and control) efficiency of the developed model of the system of psycho-

pedagogical training of future teachers of vocational training, the results of 

which indicate that there is positive dynamics in the development of high and 

adequate levels of special psychological and pedagogical professional compe-

tence of future teachers of vocational training in the experimental groups. De-

termined that the formation stage of the study, there were positive changes of the 

level of special psychological and pedagogical professional competence of fu-

ture teachers of vocational training in the experimental groups, the indices of 

which in the beginning of the experiment almost did not differ from respondents 

in the control groups. The average percentage deviation in positive growth by all 

criteria – has increased at a high (+1,81%) and sufficient (+1,91%) levels, and 

negative dynamics was reduced on average (-2,38%) and insufficient (-0,33%) 

levels. During the control phase of the pedagogical experiment it is established 

that the developed system of psychological and pedagogical training of future 

teachers of vocational training is verified using the χ2 – test of Pearson. It is 

shown that for α = 0,05 all observed values of the criterion K. Pearson exceeds 

a critical value, the reliability is p = 0,95 it can be argued that future teachers of 

vocational training in the experimental group, there were positive dynamics in 

the level of development of special psychological and pedagogical professional 

competence in all criteria. In case of increase of level of reliability to α = 0.01 

and obtained confirmation of the conclusions about the improvement of the level 

of special psychological and pedagogical professional competence of students of 
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the experimental group at the motivational and incentive-based and heuristically 

diagnostic criteria. The results of the study gave the grounds to justify proposals 

about the prospects for psycho-pedagogical training of future teachers of voca-

tional training in ZVO. 
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Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sytuacji studiujących osób niepełnospraw-

nych oraz tego, w jaki sposób postrzegana jest ta grupa studentów przez ich rówieśników na Uni-

wersytecie Rzeszowskim. Aby tego dokonać, niezbędne jest wyjaśnienie i przeanalizowanie poję-

cia niepełnosprawność. Pokazane jest także historyczne odniesienie do tego terminu, by na końcu 

móc stwierdzić, że osoba niepełnosprawna to nie tylko jednostka chora, ale przede wszystkim 

wartościowy członek całej naszej społeczności. Następnym krokiem jest przedstawienie danych 

z kilku poprzednich lat dotyczących liczby studiujących osób niepełnosprawnych na uniwersyte-

tach w całej Polsce. Jak wynika z zebranych danych, co roku przybywa ich coraz więcej, a to 

dlatego, że dzisiejsze uczelnie wyższe są bardziej przyjazne grupie osób z niepełnosprawnością, 

głównie przez skuteczne próby likwidowania barier architektonicznych. W trzeciej części opisu-

jemy wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego i analizuje-

my otrzymane wyniki. W podsumowaniu formułujemy wnioski znaczące dla teorii i praktyki 

edukacyjnej. 

Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne, studia wyższe, dydaktyka szkoły wyższej 
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Abstract 

The aim of this article is to present the situation of students with disabilities and how this 

group of students is perceived by their peers at the University of Rzeszów. In order to do this, it is 

necessary to clarify and analyze the concept of disability. There is also a historical reference to this 

term in order to conclude that a person with a disability is not only a disabled person, but above all 

a valuable member of our entire community. The next aim and step of this research paper is to 

present the data from the previous years concerning the number of students with disabilities study-

ing at universities all over Poland. According to the collected data, every year there are more and 

more of them, because today's universities are more friendly to a group of people with disabilities, 

mainly due to effective attempts to eliminate architectural barriers. The third part of this article 

presents and describes the results of the survey conducted among students of the University of 

Rzeszów and the analysis of the obtained results. In summary, we formulate conclusions that are 

significant for the theory and practice of education. 

Keywords: persons with disabilities, university studies, university education 

 

Wstęp 

Określenie człowieka mianem osoby niepełnosprawnej oznacza, że stan 

zdrowia tej osoby powoduje „trwałe lub długotrwałe utrudnienie, ograniczenie, 

lub uniemożliwienie udziału w stosunkach społecznych i wypełnianiu ról we-

dług przyjętych kryteriów i obowiązujących norm” (Kowalik, 2007, s. 797). 

W związku z tym musimy przyjąć dwa aspekty niepełnosprawności: dysfunk-

cjonalność organizmu i niepełnosprawność społeczną. Ta pierwsza nie utrudnia 

w tak dużym stopniu podjęcia studiów jak ta druga, związana z niepełnospraw-

nością społeczną. Współcześnie posiadanie wyższego wykształcenia jest nie-

malże wymogiem do podjęcia nie tylko pracy zarobkowej, ale przede wszystkim 

wspinania się po szczeblach kariery zawodowej. Niepełnosprawni studenci chcą 

mieć takie same szanse na rynku pracy jak ich zdrowi fizycznie koledzy, dlatego 

przepisy dotyczące dostępu osób niepełnosprawnych do studiów wyższych za-

warte są w prawnym porządku Unii Europejskiej (Szawczyk-Zawada, 2012, 

s. 11–12). Dostęp do edukacji na uniwersytetach powiązany jest ze stwarzaniem 

wszystkim osobom z niepełnosprawnością pełnych możliwości uczestnictwa 

w życiu społecznym, a także wdrażaniem zasad tolerancji, równego traktowania 

i niedyskryminacji. 

Przedmiotem badań opisanych w artykule jest przedstawienie opinii studen-

tów z różnych kierunków, uczelni, wydziałów w Polsce na temat osób z niepeł-

nosprawnością pobierających naukę na uczelniach wyższych. 

Analiza pojęcia niepełnosprawność 

Według Encyklopedii PWN niepełnosprawność to ograniczenie lub brak 

zdolności do wykonywania czynności w sposób lub w zakresie uważanym za 

normalny dla człowieka, wynikające z uszkodzenia i upośledzenia funkcji orga-

nizmu. Co więcej, powinno się przeanalizować to określenie również pod 
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względem językowym. Niepełnosprawność często wymienia się ze słowem in-

walidztwo, choć określenia te się nie pokrywają, gdyż niepełnosprawność jest 

pojęciem znacznie szerszym. Wcześniej używano słowa kalectwo, dziś już spo-

tykamy się z określeniem osoba z niepełnosprawnością. Według WHO osoba 

niepełnosprawna to osoba, która jest całkowicie lub częściowa niezdolna do 

zaspokojenia sobie możliwości normalnego życia indywidualnego czy też spo-

łecznego przez nabyte lub wrodzone upośledzenie fizyczne lub psychiczne. 

Termin ten nadal nie oddaje w pełni znaczenia tego zjawiska, jednak używanie 

zamiennie takich słów, jak ułomność, upośledzenie, niedołężność, jest pejora-

tywne, jednak zgodnie przyjęte przez społeczeństwo. Przez wiele lat próbowano 

jednoznacznie określić pojęcie niepełnosprawności.  

W 1994 r. zajmowało się tym Europejskie Forum Niepełnosprawności Par-

lamentu Europejskiego, a później także pojawiły się odniesienia do tego terminu 

w Międzynarodowej Klasyfikacji Niepełnosprawności (ICF), by w końcu przy-

jąć, że osoba niepełnosprawna postrzegana jest nie tylko jako jednostka z pro-

blemami chorobowymi wymagająca specjalistycznej i kompleksowej opieki 

medycznej, ale i jako członek społeczności, który ma takie same prawa jak resz-

ta. W Polsce działa system zabezpieczenia społecznego osób niepełnospraw-

nych, czyli minimalizacji funkcjonalnych ograniczeń tych osób, oraz zapewnie-

nie im dostępu do powszechnego ubezpieczenia społecznego pracowników, osób 

pracujących na własny rachunek oraz rolników, zapewnienie pomocy społecz-

nej, dostępu do edukacji i pomocy technicznych. W związku z tym w każdym 

akcie prawnym od początku lat 90. pojęcie niepełnosprawność zastąpiło pojęcie 

wcześniej wspomnianego inwalidztwa.  

Przegląd badań dotyczących funkcjonowania studentów niepełnospraw-

nych na uczelniach wyższych 

Należy zadać sobie pytanie czy wszystkie osoby niepełnosprawne są zdolne 

do podjęcia studiów. W głównej mierze chodzi o zdolności intelektualne jed-

nostki oraz stopień jej niepełnosprawności (Stan zdrowia…). Postęp techniczny 

i społeczny sprawił, że podjęcie edukacji na uczelniach wyższych nie jest już tak 

dużą przeszkodą dla osób niepełnosprawnych jak kiedyś. Stale zwiększające się 

liczby studentów niepełnosprawnych pokazują, że granice między studentami 

w pełni zdrowymi fizycznie i psychicznie a studentami z niepełnosprawnością 

zacierają się i dlatego studiujący niepełnosprawni mają z roku na rok coraz 

większe szanse na znalezienie ciekawej, pasjonującej, zgodniej z oczekiwaniami 

i co najważniejsze – pozwalającej na niezależność finansową pracy. Jednak gru-

pa niepełnosprawnych studentów chcąca kontynuować naukę na uczelniach 

wyższych – publicznych czy prywatnych – powinna już na początku sprawdzić, 

jakie udogodnienia oferuje konkretna uczelnia dla danej grupy studentów i czy 

na uczelni wyższej pracuje specjalista oferujący pomoc niepełnosprawnym stu-
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dentom. Najbardziej rozbudowane formy pomocy oferują m.in. UW, UJ, UAM 

i AGH (https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/898303,niepelnosprawni-

studia-student-pomoc.html). 

Metodologia badań własnych 

Główny problem przeprowadzonych badań sformułowano w formie pytania: 

Jak postrzegane są niepełnosprawne osoby studiujące przez studentów Uniwer-

sytetu Rzeszowskiego? Z tak sformułowanego problemu głównego wyprowa-

dzono trzy uzupełniające się problemy szczegółowe: 

1. Jaka jest wiedza studentów na temat osób z niepełnosprawnością?  

2. Jak traktowani są niepełnosprawni studenci przez studiujące osoby peł-

nosprawne? 

3. Jaki jest stosunek studentów pełnosprawnych do ich niepełnosprawnych 

kolegów? 

Badania sondażowe przeprowadzono online za pomocą autorsko przygoto-

wanego arkusza ankiety w formie elektronicznej umieszczonego na platformie 

Google: https://docs.google.com/forms/d/1WLKUjP8K2iwC8_TjqqZ9_gldEzf9 

SOBnulN3bUDAh94/edit#responses. 

W badaniach wzięło udział 66 studentów. Zdecydowana większość, bo aż 

80% spośród badanych, to kobiety. Według wskazań metrycznych w badaniach 

wzięły udział dwie grupy wiekowe: 19–21 lat (62% wszystkich respondentów) 

oraz 22–24 lata (38%). Większość badanych osób zamieszkuje wieś, natomiast 

miasto jedynie 42% ankietowanych.  

Analiza badań dotyczących wiedzy studentów na temat osób  

niepełnosprawnych 

Na pytanie Czy osoby niepełnosprawne, z którymi kontakt mają respondenci 

na co dzień, żyją pośród rodziny czy przyjaciół ankietowanego? 40% osób odpo-

wiedziało twierdząco. Można wnioskować, iż mniej niż połowa badanych osób 

spotyka w życiu codziennym osobę niepełnosprawną.  

Ważne było również sprawdzenie znajomości pojęcia niepełnosprawność 

przez badanych studentów. Na pytanie Z czym kojarzy się Panu/Pani pojęcie 

niepełnosprawności? najwięcej, bo aż 53% badanych, odpowiedziało, że z po-

ruszaniem się na wózku znacznie mniejszej części badanych niepełnosprawność 

kojarzy się z ogólnym unieruchomieniem (15%) i z dysfunkcjami psychicznymi 

(13%). Pojedyncze odpowiedzi respondentów wskazują na to, że niektórym nie-

pełnosprawność kojarzy się również ze znaczącym brakiem sprawności, słab-

szym wzrokiem czy słuchem, a niekiedy nawet z zespołem Downa. Najczęstszymi 

przyczynami niepełnosprawności według studentów Uniwersytetu Rzeszowskie-

go są wady wrodzone, ale także wypadki czy przewlekłe choroby (rysunek 1).  
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Rysunek 1. Wyniki badań dotyczące określenia przyczyny niepełnosprawności 

Źródło: opracowanie własne.  

Analiza wyników badań dotyczących sposobu traktowania osób  

niepełnosprawnych przez innych ludzi (studentów, władze wydziału) 

Przeprowadzając analizę wyników badań dotyczących sposobu traktowania 

osób niepełnosprawnych przez innych ludzi, szczególnie na uczelniach wyższych, 

czyli przez rówieśników, wykładowców czy władze wydziału, można stwierdzić, 

że opinia publiczna nie postrzega źle sytuacji studiujących niepełnosprawnych. 

Ponad połowa badanych (54%) uważa, że niepełnosprawni studenci są traktowani 

na równi ze swoimi zdrowymi studiującymi rówieśnikami. Tylko nieliczni spo-

śród respondentów (22%) twierdzą, że niepełnosprawni studenci są traktowani 

lepiej lub gorzej niż reszta studentów. W trakcie analizy pytania Czy studiuje 

Pan/Pani z osobą niepełnosprawną? okazało się, że tylko 16% spośród badanych 

ma wśród studiujących kolegów osobę niepełnosprawną. Jednak znaczna więk-

szość badanych (62%) nie uważa, aby na uczelniach studenci niepełnosprawni 

mogli liczyć na specjalne przywileje ze względu na swój stan zdrowia. 
 

 

Rysunek 2. Wyniki badań dotyczące określenia trudności, z jakimi spotykają się osoby 

niepełnosprawne na uczelni 

Źródło: opracowanie własne.  
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Na pytanie Jakie trudności Pana/i zdaniem spotykają studentów niepełno-

sprawnych na uczelni (rysunek 2) znaczna część osób odpowiedziała, że są to 

bariery architektoniczne (72,7%). Prawie 1/5 ankietowanych uważa również, że 

sporą przeszkodą jest brak tolerancji ze strony zdrowych w stosunku do studen-

tów niepełnosprawnych (18,2%). Tylko nieliczni zaznaczyli, że sporą trudnością 

jest bariera technologiczna (9,1%).  

Analiza wyników badań dotyczących stosunku ludzi wobec studiujących 

osób niepełnosprawnych 

Dla zbadania stosunku studentów wobec studiujących osób niepełnospraw-

nych zadano pytanie Czy zatrudniłby Pan/i osobę niepełnosprawną, będąc po-

tencjalnym pracodawcą? (rysunek 3). 

 

 

Rysunek 3. Wyniki badań dotyczące dostępu osób niepełnosprawnych do edukacji wyższej 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Aż 77% ankietowanych odpowiedziało, że nie widzi przeszkód w zatrudnie-

niu takiej osoby, natomiast pozostała część respondentów z niewiadomych przy-

czyn nie chciałaby w swojej kadrze pracowniczej mieć osoby niepełnosprawnej. 

Natomiast na pytanie Czy Pani/Pana zdaniem osoby niepełnosprawne powinny 

mieć dostęp do edukacji wyższej i pracować w każdym sektorze usług? twierdzą-

co odpowiedziało nieco ponad 80% respondentów, a prawie 20% ankietowanych 

uważa, że niepełnosprawni nie powinni mieć dostępu do edukacji wyższej, a tym 

samym pracować w żadnym sektorze usług. 

Na koniec sprawdzono pytaniem kontrolnym, jaki jest rzeczywisty stosunek 

studentów do studiujących osób niepełnosprawnych. W tym celu zadano pytanie 

Czy zdarzyło się kiedykolwiek Panu/i naśmiewać z osoby niepełnosprawnej?, na 

które 90% ankietowanych dało odpowiedź przeczącą, a pozostałe 10% przyzna-

ło, że zdarzyło im się naśmiewać z osób z niepełnosprawnością. 
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Podsumowanie 

Niepełnosprawność jest tematem trudnym, dlatego gdy zdecydowano się na 

przeprowadzenie badań wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, spo-

dziewano się uzyskać inne wyników. Zakładano, że stosunek zdrowych fizycznie 

osób do osób niepełnosprawnych jest negatywny. Jednak po przeanalizowaniu 

wszystkich odpowiedzi respondentów pojawiło się pozytywne zaskoczenie. 

Otóż 77% ankietowanych z chęcią zatrudniłoby osobę niepełnosprawną w swo-

jej firmie, będąc potencjalnym pracodawcą. Aż 80% zgadza się, by osoby nie-

pełnosprawne miały dostęp do szkolnictwa wyższego pozwalającego na dobrą 

pracę, natomiast 90% badanych osób nigdy nie zdarzyło się szydzić z osoby 

niepełnosprawnej. Zauważono jednak, że znacznie więcej wśród respondentów 

było osób, które z niepełnosprawnością miały do czynienia przy okazji jakiegoś 

spotkania towarzyskiego, poprzez znajomych, niż tych, które studiują z niepeł-

nosprawną osobą. Większość jednak zgodnie przyznaje, że największym pro-

blem na uczelniach wyższych dla studiujących osób niepełnosprawnych nie jest 

brak tolerancji, a bariery architektoniczne. 
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Streszczenie 

Rozważania ujęte w artykule dotyczą motywów wyboru uczelni oraz kierunku studiów przez 

absolwentów szkół średnich , a także wyobrażeń studentów na temat ich przyszłości na rynku pracy. 

Badania zostały przeprowadzone wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rze-

szowskiej w maju 2019 r. Dla porównania przedstawione zostały także wyniki badań przeprowadzo-

ne w tym zakresie w 2004 r. przez GUS. Pozwoliło to na porównanie motywów, jakimi kierowali się 

absolwenci szkół średnich w przeszłości i obecnie podczas wyboru kierunku studiów. 
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Abstract 

This article presents an analysis and discussion concerning secondary school students’ mo-

tives for their choice of the field and university as well as graduates’ ideas about their future on the 

labour market. This research was conducted among students of the University of Rzeszów and the 
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also been presented and compared to determine the choice of students university field interest with 

the data collected in the current investigation. 
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Wstęp 

Co roku wielu młodych ludzi podejmuje naukę na różnych uczelniach oraz 

różnych kierunkach studiów. Nie zawsze wybory te są odpowiednie. Często mo-

tywy, jakimi kieruje się dana osoba, są niezrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę jej 

zainteresowania, predyspozycje czy też możliwości. Istotne jest, aby wybór ten 

dokonany był w zgodzie z samym sobą, a nie kierowany sugestiami innych osób. 

Ważne jest, aby absolwent szkoły średniej mógł się rozwijać poprzez wybór wła-

ściwych studiów, co w przyszłości pozwoli mu osiągnąć sukces na rynku zawo-

dowym. Można, zatem założyć, że sukcesy w nauce i w przyszłej pracy dotyczą 

tych osób, które zdobywają wiedzę oraz pracują zgodnie ze swoimi zainteresowa-

niami i predyspozycjami. Dzięki temu z dużym zaangażowaniem uczestniczą 

w studiach oraz pracy, czują satysfakcję z osiągniętego przez nich celu osobistego.  

Motywacja, motywy oraz ich rodzaje 

Znaczna część osób stawia przed sobą jakieś cele, które chce realizować 

w życiu. Aby dany cel spełnić, muszą posiadać jakąś motywację. Istnieje wiele 

definicji motywacji oraz kilka jej podziałów. Na przykład motywacja odnosić się 

może do emocji, konkretnej klasy motywów najczęściej wywołanych przez ze-

wnętrzne sytuacje posiadające dla nas szczególną wartość. Inne typy motywacji 

mogą w dużym wymiarze skupiać się na wewnętrznych stanach organizmu, 

takich jak np. głód, pragnienie, stanach umysłowych czy też bodźcach prowa-

dzących do osiągnięć czy władzy. Interesująco podział i charakterystykę moty-

wacji według różnych autorów przedstawiła Głoskowska-Sołdatow w artykule 

Wybrane aspekty motywowania uczniów do nauki (2019). Ze względu na ograni-

czoną objętość artykułu oraz zdaniem autorów największe znaczenie dla oma-

wianego problemu ograniczono się do przedstawienia podziału, którego dokona-

li Zimbardo, Johnson, McCann (2010, s. 60). Według nich „motywacja jest więc 

ogólnym określeniem wszystkich procesów zaangażowanych w inicjowanie, 

ukierunkowywanie i utrzymywanie fizycznych i psychicznych aktywności. 

Wymaga pobudzenia i determinuje jedną z możliwych reakcji, którą uruchomisz 

w danej sytuacji – choć wybór nie zawsze jest celowy i świadomy”. Dlatego też 

stwierdzić można, że motywacja może przekształcić się w różnorakie formy. 

Mimo to dotyczy wszystkich procesów umysłowych, które mobilizują ludzi, 

przyzwalają na dokonywanie wyboru i wyznaczają kierunek ludzkiemu zacho-

waniu i działaniu. Psycholodzy wyróżniają m.in. motywację wewnętrzną oraz 

zewnętrzną. „Motywacja wewnętrzna to pragnienie zaangażowania się w działa-

nie dla samego działania, nie ze względu na zewnętrzne skutki, np. nagrodę” 

(Zimbardo i in., 2010, s. 62; por. Głoskowska-Sołdatow, 2019). Na motywację 

wewnętrzną zwracają też uwagę specjaliści związani z zarządzaniem jako na 

kluczowy czynnik zaangażowania pracownika (Pierścieniak, Krent, Jakieła, 

2013, s. 38–47). Potwierdzeniem może być organizowanie czasu wolnego, jak 
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gra na gitarze, jazda na rowerze, co zazwyczaj motywowane jest wewnętrznie. 

Pracownik zmotywowany wewnętrznie z kolei to taki, który wykonuje swoją 

pracę, bo ją lubi, bo to, co robi, jest dla niego ciekawe, interesujące, ważne, chce 

temu poświęcać czas. Jeśli pracownik czuje, że to, co robi, pomaga się mu roz-

wijać, może korzystać ze swoich talentów oraz umiejętności i w kreatywny spo-

sób rozwiązywać problemy. 

To wyobrażenie motywacji ma własne początki w wewnętrznych własno-

ściach, takich jak szczególne zainteresowania czy cechy osobowościowe.  

Z kolei „motywacja zewnętrzna to pragnienie angażowania się w działania 

w celu osiągnięcia zewnętrznych rezultatów swoich zachowań, np. nagrody” 

(Zimbardo i in., 2010, s. 62; por. Głoskowska-Sołdatow, 2019). Odnosi się do 

zachowań nakierowanych na zewnętrzne konsekwencje, np. pieniądze, oceny 

szkolne czy też pochwały, a nie zachowania ukierunkowane na usunięcie we-

wnętrznego napięcia związanego z chęcią działania.  

Z motywacją nierozerwalnie związany jest motyw. Zdaniem Zimbardo, 

Johnsona i McCanna (2010, s. 62) „motyw to wewnętrzny mechanizm wywołu-

jący stan pobudzenia organizmu, prowadzący do dokonania wyboru i ukierun-

kowania zachowania. Pojęcie motyw jest często stosowane w węższym znacze-

niu, jako proces motywacyjny, który jest w większym stopniu wyuczony niż 

osadzony w biologii (jak popęd)”. Głoskowska-Sołdatow (2019) jako motyw 

określa czynnik pobudzający celową działalność człowieka, umożliwiający 

utrzymanie kierunkowej działalności przez określony czas. 

Ostatnie rozróżnienie odnosi się do odmienności motywów i popędów, które 

pochodzą z motywacji świadomej, których podłoże znajduje się w motywacji 

nieświadomej. Wynika z tego, że zmotywowani ludzie nie zawsze muszą być 

świadomi popędów czy motywów, które występują u podłoża ich zachowania – 

w podobny sposób tak jak pobudzenie emocjonalne może ukazać się świadomie 

lub na poziomie nieświadomym.  

Motywy podejmowania studiów wyższych oraz wyboru kierunków studiów 

na podstawie badań GUS z 2004 roku 

Obecnie wielu młodych ludzi decyduje się na kontynuowanie nauki, podejmu-

jąc studia. Na decyzję o podjęciu dalszej nauki wpływa wiele różnych motywów. 

Mogą to być m.in. chęć zdobycia pracy i osiągnięcia odpowiednich zarobków, zain-

teresowania, sytuacja rodzinna czy wyznawane wartości. W związku z tym wyróż-

nić można wiele motywów wyboru własnej drogi życiowej. Tym samym przytoczyć 

można tu badania GUS z 2004 r. (Jarecki 2008, s. 145–146). Rolą tych badań było 

ukazanie motywów wyboru studiów i kierunków studiów. Na ich podstawie może-

my zauważyć, że najważniejszymi motywami była możliwość znalezienia dobrej 

pracy. Tak wskazało ok. 69% badanych osób. Drugim ważnym czynnikiem był 

rozwój zainteresowań (61%). Kolejnymi motywami były prestiż społeczny związa-
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ny z ukończeniem studiów (ok. 27%) oraz oddziaływanie nauczycieli i rodziców 

(ok. 12%). Z badań tych wynika także, że osoby biorące udział w badaniu jako naj-

mniej istotne motywy wskazywali wpływ koleżanek i kolegów (3,9%), wymogi 

stawiane przez pracodawców (3,4%) oraz uniknięcie powołania do wojska.  

Z wyborem studiów wiąże się również wybór określonego kierunku studiów. 

Młodzi ludzie często wybierają kierunki bez głębszej refleksji, czego następstwem 

zazwyczaj jest niezadowolenie, brak satysfakcji ze studiów. Konsekwencjami może 

być brak poczucia sensu studiowania, obniżenie zaangażowania w przyswajaniu 

wiedzy, często rezygnacja ze studiów i poczucie zmarnowania czasu. Analizując 

badania z 2004 r., zauważyć można, że najważniejszymi motywami wyboru kie-

runku studiów, które znalazły się w pierwszej trójce, były dwa motywy zewnętrzne 

związane z podjęciem dobrze płatnej pracy i prestiżem posiadania wykształcenia 

wyższego (tu można domniemać, że nieważne jakiego) oraz motyw wewnętrzny, 

czyli rozwój zainteresowań. Kolejnym ważnym czynnikiem była łatwość dostania 

się na dany kierunek. Z kolei najmniej znaczącymi motywami są: wpływ rodziny 

lub nauczycieli, niedostanie się na inny kierunek oraz wpływ przyjaciół. W bada-

niach tych przedstawiona została reguła wyboru kierunku studiów zgodnie z zainte-

resowaniem. Największa zgodność występuje na kierunkach medycznych (100%), 

pedagogicznych (ok. 83%) oraz inżynieryjno-technicznych (ok. 72%).  

Kolejnym aspektem związanym z wyborem kierunku studiów może być 

możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w trakcie studiów.  Z raportu 

opracowanego w 2018 r. na zlecenie Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu 

(Student w pracy 2018) wśród studentów pracujących wynika, że przeszkodą do 

podjęcia pracy jest brak możliwości osiągnięcia niezbędnego doświadczenia. 

Autorzy raportu twierdzą, że często trudno podjąć jest pracę studentom oraz 

absolwentom w wybranym zawodzie ze względu na oferowanie przez praco-

dawców bezpłatnych praktyk czy staży, na które ich po prostu nie stać ze wzglę-

du na brak środków do życia. Pracodawcy z kolei twierdzą, że studenci rozpo-

czynający swoją pracę nie posiadają odpowiedniego doświadczenia. 

Metodologia oraz i opis wyników badań. 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety 

online w maju 2019 r. Wzięło w nich udział 50 studentów z Uniwersytetu Rze-

szowskiego i Politechniki Rzeszowskiej studiujących na różnych kierunkach. 

Znaczna część respondentów (70%) to osoby w wieku 18–21 lat, 26% spośród 

badanych to osoby w wieku 22–25 lat, a pozostałe mają więcej niż 25 lat. Naj-

liczniejszą grupę stanowili studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego – nieco po-

nad połowa osób.  

Analizując wyniki badań dotyczących motywów podjęcia studiów na uczel-

ni wyższej, widać, że najwięcej respondentów (34%) wskazało na rozwój zainte-

resowań. Następnym najczęstszym (28%) motywem była potrzeba znalezienia 
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dobrej pracy. Na trzecim miejscu uplasowała się chęć zdobycia dyplomu (20%). 

Dalsze miejsca zajęły motywy związane z wpływem rodziny lub nauczycieli 

(10%), przyjaciół (8%) oraz chęć przeżycia czegoś nowego i fakt, że uczelnia 

znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania. 

Podjęto także starania pozwalające ustalić motywy wyboru kierunku stu-

diów. W wyniku analizy uzyskanego materiału można zauważyć, że za najważ-

niejsze można uznać: możliwość znalezienia dobrej pracy i chęć posiadania 

dobrego wynagrodzenia (62%), rozwój zainteresowań (60%) oraz ciekawą ofertę 

programową danego kierunku (32%), łatwość dostania się na dany kierunek 

(30%), wpływ rodziców i nauczycieli (20%), wpływ przyjaciół (8%). Najmniej, 

bo zaledwie 2% respondentów, kierowało się opiniami internautów na temat 

danego kierunku studiów. Jest to dość ciekawe, ponieważ w powszechnej opinii 

uważa się, że młodzież opiera swoją wiedzę o otaczającej rzeczywistości głów-

nie na informacjach płynących z internetu, a swoje opinie buduje na opiniach 

społeczności internautów i portali społecznościowych.  

Prawie połowa osób (42%) za główny motyw wyboru uczelni wskazywała 

miejsce zamieszkania. Wpływ na to może mieć silna więź rodzinna czy też pe-

wien strach spowodowany wizją opuszczenia rodzinnego domu. Mogą tu także 

ważyć względy ekonomiczne. Studiowanie z dala od domu rodzinnego wiąże się 

z koniecznością mieszkania w akademiku czy wynajęcia mieszkania oraz wy-

dawania pieniędzy na wszystko, co jest związane z prowadzeniem życia. Po 

18% respondentów wskazało również na aspekty wydające się świadczyć prze-

ciwko sobie, bo na renomę uczelni oraz łatwość dostania się na uczelnię. Jako 

motyw decydujący o wyborze uczelni 10% badanych wybrało wpływ przyjaciół, 

a 5% – wpływ rodziców. 

Przechodząc do analizy wyników, które dotyczą wyobrażeń studentów na temat 

ich przyszłości na rynku pracy po ukończeniu studiów, należy podkreślić, że są one 

bardzo zróżnicowane. Zdecydowana większość respondentów (72%) opowiedziała 

się za chęcią znalezienia pracy w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiowania. 

Odpowiedź „nie” udzieliło 12% spośród badanych, natomiast „nie wiem” – 16%. 

Jest to pozytywny prognostyk, ponieważ zdecydowana większość osób chce praco-

wać w swoim zawodzie po zakończeniu studiów, co może potwierdzać trafność 

motywów podjęcia studiów na danej uczelni i określonym kierunku. Przechodząc do 

doświadczenia studenta nabywanego podczas nauki, tylko 14% respondentów od-

powiedziało, że pracuje czy też zdobywa doświadczenie poprzez staż/praktyki zwią-

zane z kierunkiem ich studiów; tu też 32% osób pracuje, aby móc się utrzymać, 

gdzie praca ta nie jest związana z kierunkiem ich studiów. Niewiele osób, bo tylko 

10% studentów, bierze udział w organizacjach studenckich, np. wolontariacie. 38% 

badanych pracuje dorywczo, a praca ta nie jest związana ze studiowanym kierun-

kiem. Pozostali pracują jako wolontariusze lub nigdzie nie pracuje. 



303 

Podsumowanie 

Podsumowując przedstawione wyniki badań, zauważyć można, że badani 

studenci w zróżnicowany sposób odnosili się do motywów wyboru studiów oraz 

swojej wizji przyszłej pracy po ich ukończeniu. Przytaczając wcześniejsze 

wyniki badań przeprowadzonych w 2004 r., zauważyć można, że głównym mo-

tywem wyboru studiów była możliwość znalezienia dobrej pracy, następnie 

rozwój zainteresowań i prestiż ukończenia studiów. Odwołując się do przepro-

wadzonych badań, ankietowani także i w tym przypadku za dwa główne moty-

wy wyboru wskazywali rozwój zainteresowań, który w tych badaniach uplaso-

wał się na pierwszym miejscu, oraz znalezienie pracy. Również w przypadku 

wyboru kierunku studiów motywy te są podobne. Pozytywem może być także 

to, że młodzi ludzie w większości będą się starać pracować w swoim zawodzie. 

Budujące może być to, że badane osoby, wybierając studia, chcą się samodo-

skonalić, mają świadomość tego, że rozwój własnej pasji pozwoli im cieszyć się 

oraz poczuć satysfakcję z tego, jak dużo pracy włożyli w to, aby osiągnąć swój 

sukces. Może też rzutować to na ich pozytywny rozwój kariery. Podobnymi 

motywami kierują się także absolwenci szkół średnich wybierający uczelnię 

i kierunek studiów w Słowacji (por. Lib, Stebila, 2017). Zupełnie odmiennymi 

motywami kierowali się natomiast absolwenci podejmujący studia na kierunku 

edukacja techniczno-informatyczna w AGH. Tu najważniejsze było to, na jakiej 

uczelni będą badani studiować (79,2%), prestiż zawodu inżyniera (54,43%), 

natomiast mniej lub nawet mało istotne było zainteresowanie wybranym kierun-

kiem (15,7%), które było porównywalne ze zbiegiem okoliczności związanym 

z wyborem studiów, na który wskazało 13,22% respondentów (Ciesielka, Nowo-

ryta, 2013, s. 41).  
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Streszczenie 

Poniższy artykuł koncentruje się wokół zagadnień poświęconych zjawisku siecioholizmu, 

w tym oddziaływaniu internetu na ludzką psychikę. Codzienne posługiwanie się urządzeniami 

z dostępem do internetu wpływa na poziom komunikacji interpersonalnej, która w większym 

lub mniejszym stopniu przenosi się do komunikacji wirtualnej. Szeroki dostęp do komunikato-

rów społecznościowych sprawia, że przenosimy się poniekąd do komunikacji z wykorzystaniem 

hieroglifów, którymi dzisiaj są potocznie nazywane emotikony mające na celu wyrazić nasze 

emocje, samopoczucie towarzyszące w określonej chwili, dniu czy sytuacji. Dostęp do tego 

typu rozwiązań sprawia, że najmłodsze pokolenia osób mają trudności w normalnym komuni-

kowaniu się ze sobą. Doskonały przykład stanowią osoby siedzące przy tym samym stoliku, ale 

komunikujące się z wykorzystaniem określonej aplikacji. Umiejętność korzystania z określonej 

technologii powinna wynikać w znaczącym stopniu z predyspozycji, postaw i hierarchii warto-

ści użytkownika. Biorąc pod uwagę stwierdzenie „Nie ma mnie w sieci, to nie istnieję”, może 

stanowić co najmniej trudność w określeniu, co dla użytkownika ma znaczenie i które wartości 

odgrywają większą rolę. W artykule zwrócono uwagę na kryteria diagnostyczne warunkujące 

uzależnienie internetowe. Przedstawione zostały również wybrane wyniki badań własnych 

przeprowadzonych za pomocą kwestionariusza ankiety. 
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Abstract 

The article concentrates on the issues devoted to the phenomenon of net-holism, including the 

impact of the Internet on the human psyche. Daily use of devices with Internet access affects the 

level of interpersonal communication, which more or less moves to virtual communication. Wide 

access to social communicators makes us move to communication using hieroglyphs, which today 

are commonly called smileys, to express our emotions, feelings accompanying a certain moment, 

day or situation. Taking into account the access to such solutions makes it difficult for the young-

est generations of people to communicate normally with each other. A perfect example are people 

sitting at the same table but communicating using a specific application. The ability to use a spe-

cific technology should result to a significant extent from the predisposition and the hierarchy of 

values of the person who uses it. Taking into account the statement – I do not exist on the Internet, 

it may be at least difficult to maintain a certain attitude towards a given technology. The article 

also draws attention to the diagnostic criteria that determine Internet addiction. It also presents 

selected results of own research conducted by means of a questionnaire. 

Keywords: Internet, network, threat, education, self-education 

 

Wstęp 

Z badań przeprowadzonych przez CBOS w 2011 r. wynika, że ponad połowa 

dorosłych Polaków (56%) korzysta z internetu. Zdecydowaną większość podda-

nych wtedy ankietowaniu stanowiły osoby młode, tj. między 19. a 34. rokiem 

życia. Technologia rozwoju internetu, jak również dostęp do zasobów interneto-

wych staje się czymś zupełnie normalnym i bez większych problemów każdy 

z nas może z dowolnego urządzenia z dostępem do sieci korzystać. Obecnie do-

stęp do tych zasobów posiada zdecydowanie wyższy odsetek osób niż kilka lat 

wcześniej. Możliwość korzystania z informacji zamieszczonych w sieci posiada-

my dzięki urządzeniom elektronicznym, m.in. smartfonom, tabletom, smartwa-

tchom, laptopom czy urządzeniom stacjonarnym. Również miejsca, gdzie jest 

dostęp do sieci internetowej, są coraz bardziej wszechobecne – sklepy, galerie 

handlowe, transport publiczny, miejsca kulturowe itd. Dostęp do internetu jest na 

tyle powszechny, że z każdego miejsca na świecie możemy się ze sobą komuni-

kować, widząc się nawzajem, używając do tego niezbędnych aplikacji zainstalo-

wanych na smartfonach, np. SnapChat, Facebook, Instagram itp. (Warzocha, 

2018b). Czy to coś złego? Oczywiście nie. Niewątpliwie odkąd internet i dostęp 

do jego zasobów stał się powszechny na masową skalę, nasze życie stało się 

o wiele prostsze, łatwiejsze. Szybki dostęp do informacji, zakupy przez internet, 

kontakty ze znajomymi bez wychodzenia z domu – to wszystko sprawia, że inter-

net jest medium bardzo atrakcyjnym, pozwalającym w krótkim czasie pozyskać 

potrzebną informację. To od osoby i jej kompetencji zależy, czy informacja ta 

będzie odpowiednio zinterpretowana oraz wykorzystana w umiejętny sposób. 

Wpływ internetu na umysł człowieka 

W czasach, kiedy internet nie był czymś powszechnym, głównym przekaź-

nikiem informacji była książka. Nierzadko poszukiwania upragnionych treści 
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zajmowały wiele godzin spędzanych pośród bibliotecznych półek – co nie zaw-

sze dawało gwarancję pozyskania informacji, jakiej potrzebowaliśmy. Zanurze-

nie się w tradycyjnej literaturze, które kiedyś stanowiło podstawę wiedzy dzisiaj, 

jest czymś, co sprawia nam kłopot. Nie potrafimy się odnaleźć w świecie zdo-

minowanym przez media cyfrowe. Umiejętne korzystanie z zasobów internetu 

pozwala nam zaoszczędzić czas, którego i tak niejednokrotnie nam brakuje. 

Możemy zatem postawić hipotezę, iż problemy z czytaniem książek mają 

istotny wpływ na sposób myślenia współczesnego człowieka. Spójrzmy teraz na 

relacje międzyludzkie. W dobie internetu coraz mocniej zanika chęć spotkania, 

rozmowy twarzą w twarz. Popularne aplikacje umożliwiają nam „wyciągnięcie” 

od naszego rozmówcy z drugiej strony ekranu interesujących nas informacji, 

a następnie ucięcie konwersacji krótkim pożegnaniem. Takie zachowanie zdecy-

dowanie sprzyja spłycaniu kontaktów z drugim człowiekiem, przez co ludzie, 

szczególnie młodzi, stają się coraz bardziej samotni.  

Kryteria diagnostyczne 

Woronowicz (2009), opierając się na kryteriach diagnostycznych uzależnień 

według ICD-10, zaproponował, aby uzależnienie od internetu rozpoznawać tyl-

ko wtedy, gdy w ciągu ostatniego roku stwierdzono występowanie co najmniej 

trzech objawów z poniższej listy: 

 silna potrzeba lub poczucie przymusu korzystania z internetu, 

 subiektywne przekonanie o możliwości kontrolowania zachowań zwią-

zanych z internetem, tj. upośledzenie kontroli nad powstrzymywaniem się od 

korzystania z internetu oraz nad długością spędzania przy nim czasu, 

 po zaprzestaniu lub ograniczeniu korzystania z internetu pojawiają się: po-

budzenie psychoruchowe, niepokój lub lęk, wyraźne obniżenie nastroju, obsesyjne 

myślenie o tym, co się dzieje w internecie, fantazje i marzenia senne na temat 

internetu, celowe lub mimowolne poruszanie palcami w sposób charakterystyczny 

dla pisania na klawiaturze (objawy te ustępują z chwilą powrotu do komputera), 

 spędzanie coraz większej ilości czasu przy internecie lub wykonywanie 

czynności związanych z internetem w celu uzyskania zadowolenia lub dobrego 

samopoczucia, które uprzednio osiągane były w znacznie krótszym czasie (np. 

testowanie nowych przeglądarek stron WWW, porządkowanie ściągniętych 

z internetu materiałów, plików, programów), 

 postępujące zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub do-

tychczasowych zainteresowań na rzecz internetu, 

 korzystanie z internetu pomimo szkodliwych następstw (fizycznych, 

psychicznych i społecznych), o których wiadomo, że mają związek ze spędza-

niem czasu przy internecie (np. ograniczenie czasu snu, występowanie pro-

blemów rodzinnych, spóźnianie się do pracy, na spotkania, zaniedbywanie 

obowiązków). 
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Metodologia badań własnych 

Badanie przeprowadzono w maju 2019 r. w oparciu o metodę sondażu dia-

gnostycznego z wykorzystaniem elektronicznej ankiety online opracowanej 

w Formularzu Google. W prowadzonym badaniu wzięło udział 50 studentów 

uczelni wyższych z różnych kierunków studiów. W dalszej części artykułu 

przedstawiono wyniki wybranych pytań ankietowych. 

Poddanych badaniu respondentów zapytano m.in. o cel korzystania z interne-

tu. Większość osób (70%) uznała, że najczęściej internet umożliwia im spędzanie 

czasu na portalach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram.  

 

 

Rysunek 1. Funkcje internetu w opinii ankietowanych 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Niepokojące jest, iż jedynie 8% badanych korzysta z internetu w celu uzy-

skania konkretnych danych, informacji. 

W kolejnym pytaniu studenci oceniali, jak przebywanie w sieci wpływa na 

poziom ich koncentracji. 

 

 

Rysunek 2. Problemy ankietowanych z koncentracją związane z przebywaniem w sieci  

Źródło: opracowanie własne.  
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Jak często odczuwasz problemy z koncentracją związane  
z przebywaniem w sieci: 

codziennie

kilka razy w ciągu tygodnia

kilka razy w ciągu miesiąca

nie odczuwam wcale
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W 70% badani deklarowali występowanie trudności z koncentracją z powo-

du korzystania z internetu. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż przebywanie i ko-

rzystanie z sieci sprawia, że 12% respondentów doświadcza ich każdego dnia, 

a 32% co najmniej kilka razy w przeciągu tygodnia, co daje nam prawie połowę 

poddanych badaniu osób.  

Kolejne pytanie dotyczyło częstotliwości udostępnianych przez studentów 

danych w sieci. 

 

 

Rysunek 3. Częstotliwość udostępniania przez ankietowanych danych w sieci 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Aż 86% ankietowanych przyznaje się, że udostępnia dowolne dane w sieci, 

w tym 12% nie rzadziej niż raz w tygodniu, 6% robi to codziennie, natomiast 

68% – co najmniej raz w miesiącu. Z powyższych danych wynika, że pomimo 

regularnego korzystania z dostępu do internetu tylko niewielka część poddanych 

badaniu studentów (18%) udostępnia pliki systematycznie – pozostali robią to 

tylko raz w miesiącu. W tym momencie rodzi się pytanie: To co tak naprawdę 

w sieci robią i do czego ją wykorzystują…?  

Kolejne pytanie dotyczyło określenia poziomu świadomości w zakresie 

ochrony danych w internecie. 

Ogromna część respondentów (84%) twierdzi, że dostęp do prywatnych 

danych nie jest powszechny, lub nie potrafi tego określić. Sporo, bo aż 20% 

z nich, wierzy w to, że wszystkie ich dane są pilnie strzeżone. Jest to zatrważa-

jące, ponieważ średniej klasy informatyk lub pasjonat jest w stanie zdobyć 

nasze zdjęcia, pliki czy posty bez większego wysiłku dzięki znajomości pod-

6% 

12% 

68% 

14% 

Jak często zdarza Ci się udostępniać jakiekolwiek dane (pliki, posty, 
zdjęcia, itd.) w sieci?  
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co najmniej raz w tygodniu

co najmniej raz w miesiącu

nigdy
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stawowych metod i technik. Na uwagę zasługuje fakt, że co szósta poddana 

badaniu osoba ma świadomość tego, że każdy może mieć dostęp do prywat-

nych danych, a mimo to udostępnia je w sieci w większym lub mniejszym 

stopniu czy zakresie bez większego problemu, co potwierdza wcześniejsze 

pytanie (86% badanych). 

 

 

Rysunek 4. Ocena ochrony danych ankietowanych w sieci 

Źródło: opracowanie własne.  

Podsumowanie 

Zjawisko siecioholizmu stanowi obecnie realne zagrożenie dla młodych 

ludzi. Analizując przytoczone wyżej wyniki badań, można stwierdzić, że spory 

odsetek studentów nie korzysta (lub nie potrafi korzystać) z internetu w sposób 

racjonalny, przemyślany, czego dowodzi fakt, iż zamiast poszukiwać konkret-

nych informacji (obyczajowych, naukowych, społecznych), wolą przeglądać 

media czy portale społecznościowe. Przebywanie w sieci powoduje także co-

raz częściej wyraźne problemy z umiejętnością skoncentrowania się przy wy-

konywaniu określonych czynności, co negatywnie rzutuje na poziom czytel-

nictwa i proces samokształcenia. Taka rzeczywistość generuje nowe postawy 

uczniów, wpływa na ich osobowość, a także zdrowie psychiczne i somatyczne 

(Warzocha, 2018a). Szczególną uwagę należy zwrócić na poważny brak świa-

domości dotyczący publikacji i ochrony danych w sieci – jedynie 16% bada-

nych było w stanie stwierdzić, że w internecie nikt nie jest anonimowy. Przy-

wołane przykłady destruktywnych zachowań stanowią wyzwanie dla świata 

współczesnej nauki i edukacji oraz mogą być podstawą do dalszych, szerszych 

badań w tym zakresie. 
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strzeżony jest tylko adres zamieszkania
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Streszczenie 

W artykule poruszono niezwykle ważną i aktualną problematykę dotyczącą wyboru kierunku 

studiów po ukończeniu szkoły średniej. Wybór ten stanowi bardzo ważną decyzję życiową, która 

może decydować o przyszłości zawodowej i społecznej młodego człowieka. Jest on tym trudniej-

szy, że obecnie szybkie tempo rozwoju technologicznego generuje bardzo szybkie zmiany na 

rynku pracy. Dziś cenione zawody za kilka lat mogą stracić na znaczeniu, a dzisiaj niszowe – stać 

się bardzo atrakcyjne i prestiżowe za kilka lat. Pewne zawody występujące obecnie na rynku pracy 

za 10 lat mogą już nie istnieć i zostaną zastąpione innymi, jeszcze niewystępującymi obecni. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych na 

studentach wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, dotyczących czynników 

wpływających na ich wybór kierunku studiów. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem ankie-

ty elektronicznej dostępnej przez internet. 

Słowa kluczowe: zawód, wybór studiów, uczelnia wyższa 

Abstract 

This article deals with an extremely important and current issue concerning the choice of 

a field of study after high school graduation. This choice is a very important life decision, which 

may determine the professional and social future of a young person. This is all the more difficult 

                                                      
* Artykuł powstał przy użyciu platformy badawczej Pracowni Optymalizacji Transferu Wiedzy 

Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego w Centrum Innowacji i Transferu Wie-

dzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

http://dx.doi.org/10.15584/eti.2019.4.43
https://orcid.org/0000-0002-4559-9198


312 

because the current rapid pace of technological development generates very rapid changes on the 

labour market. Today, the valued profession may lose its importance in a few years' time, and 

today’s niche profession may become very attractive and prestigious in a few years’ time. Some 

occupations currently on the labour market may no longer exist in 10 years’ time and will be re-

placed by different ones not yet present. This research paper presents the results of pilot studies 

carried out on students of the Faculty of Pedagogy of the University of Rzeszów concerning fac-

tors influencing their choice of a particular field of study. The research was conducted using an 

electronic survey available via the Internet. 

Keywords: profession, choice of a field of study, university 

 

Wstęp 

Młodzież w chwili zakończenia edukacji w szkole średniej i otrzymania 

świadectwa maturalnego musi zmierzyć się z decyzją dotyczącą dalszej swojej 

przyszłości. Absolwenci szkół średnich decydują, kim chcą zostać w przyszło-

ści, jaką drogę obrać w swoim życiu. Powinni także ocenić swoje zainteresowa-

nia, mocne i słabe strony, kierując się tymi przesłankami, muszą podjąć jedną 

z najważniejszych decyzji dotyczącą dalszego rozwoju. Stają przed dylematem 

wyboru uczelni i kierunku studiów. 

Podjęcie właściwej decyzji jest bardzo istotne, ponieważ może to zaowoco-

wać w przyszłości m.in. podjęciem wymarzonej pracy, wysoką pozycją społecz-

ną, zarobkami. Wydaje się, że młodzi ludzie, wybierając studia, powinni kiero-

wać się swoimi zainteresowaniami, mocnymi stronami oraz tym, jaki zawód 

chcieliby wykonywać w przyszłości. Studia powinny być preludium do ich ka-

riery, ponieważ mają one za zadanie przygotować ich do wykonywania wybra-

nego zawodu oraz mogą być źródłem cennej wiedzy i doświadczenia, które będą 

mogli wykorzystać w przyszłej pracy. Decyzja o wyborze studiów powinna być 

dokładnie przemyślana, nie powinna być podejmowana pod wpływem chwilo-

wego impulsu, reklam kierunków studiów czy opinii innych osób. Osoba po-

dejmująca ją musi być pewna, że jest to coś, czemu faktycznie chce poświęcić 

swoje życie. Czynniki te są bardzo ważne, ponieważ dla pracodawcy bardzo 

istotne jest, aby osoba, którą zatrudnia, była zaangażowana w to, co robi, aktyw-

na, zmobilizowana i chętna do działania, co jest niemożliwe, gdy motywacja 

osoby wybierającej kierunek studiów nie opiera się na chęci zdobycia wiedzy, 

umiejętności oraz związanych z nimi postaw zawodowych, tylko ma na celu 

uzyskanie tytułu i dyplomu bez faktycznego zainteresowania się daną dziedziną 

i związanym z nią zawodem. 

Podjęty temat rozważań zawsze był ważny z powodu zmieniającego się oto-

czenia, a dzisiaj, w dobie gwałtownego rozwoju technologii i jej ogromnego 

wpływu na społeczeństwo i rynek pracy, jest tym bardziej interesujący. Niektóre 

z zawodów występujących dotychczas na rynku pracy zmieniają swoje znacze-

nie, stając się mniej atrakcyjne dla młodego człowieka, inne wręcz odwrotnie – 
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ich znaczenie wzrasta, a w ślad za nim prestiż i zarobki, inne całkowicie znikają 

z rynku pracy. Ocenia się, że w 2030 r. około 47% istniejących obecnie zawo-

dów może zniknąć (Rynek, 2019). 

Czynniki decydujące o podjęciu studiów 

Wiele czynników warunkuje decyzję o podjęciu studiów. Wśród nich mo-

żemy wyróżnić m.in. osobiste predyspozycje i możliwości, zainteresowania, 

chęć uzyskania dobrze płatnej pracy, popularność kierunku studiów w danej 

chwili, prestiż uczelni, obecną sytuację na rynku pracy, sytuację finansową 

w rodzinie, położenie uczelni. Istotne znaczenie ma również wpływ najbliż-

szych, znajomych i mass mediów. Wiele osób kieruje się też pracą swoich ro-

dziców, gdyż mają z nią styczność od najmłodszych lat zarówno podczas roz-

mów z bliskimi, jak i wizyt w ich miejscu pracy. Nie powinno to być jednak 

priorytetem podczas wyboru kierunku studiów, ponieważ nie zawsze zaintere-

sowania rodziców odzwierciedlają zainteresowania dzieci. 

Na decyzję o podjęciu studiów może mieć wpływ wiele czynników, równie 

ważne są motywy, z powodu których młodzież pragnie się dalej kształcić.  

Najprościej rzecz ujmując – motywacja to stan gotowości do podjęcia działań, 

które z pewnych względów są istotne dla jednostki. Jest siłą napędową do osiągnię-

cia celów i pokonywania trudności (http://www.dlamozgu.pl/motywacja-cele). 

Wybierając kierunek studiów wbrew zainteresowaniom, możemy nie osią-

gnąć takiego sukcesu jak osoby, które rzeczywiście interesują się daną dziedzi-

ną. Dlatego należy zadbać o to, aby wybór studiów nie był przypadkowy ani 

motywowany chęcią posiadania statusu studenta oraz płynących z tego korzyści, 

ponieważ osoba z takim podejściem będzie wykazywać minimalne zaangażowa-

nie i robić wszystko, aby się przez te studia jakoś „prześlizgnąć”. Wybór kierun-

ku studiów musi być w pełni świadomy i dobrowolny, ponieważ ma to bardzo 

ważny wpływ na późniejsze rezultaty. 

Skutkami nietrafnego wyboru i mało świadomych decyzji mogą być m.in.: 

 niepodjęcie pracy zgodnej z zakończonymi studiami, 

 niska motywacja i związana z nią jakość wykonywanej pracy,  

 brak satysfakcji z pracy, 

 napięcie psychiczne, gdy stwierdzimy, że wykonywany zawód nie spra-

wia przyjemności, przerasta możliwości jednostki czy w końcu że jest nudny 

(por. Breś, 2019). 

Podejście do studiowania 

Po podjęciu tak ważnej życiowej decyzji, jaką jest właściwy wybór kierunku 

studiów, bardzo istotna jest też kwestia podejścia, jakie młodzi ludzie mają do 

studiowania. W dużej mierze ich przyszłość zależna jest od zaangażowania 

i trudu, jaki włożą w okres studiów. Jeżeli zależy im na zdobyciu satysfakcjonu-

jącej i dobrze płatnej pracy, muszą być gotowi na poświęcenie bardzo dużej 
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ilości czasu na samodoskonalenie, samokształcenie i edukację, gdyż w przeciw-

nym razie przyszły sukces zawodowy może stać się niemożliwy do osiągnięcia.  

Polańska (1997, s. 5) zwraca uwagę na bardzo ważne określenie: „prawdziwe 

studiowanie”, które rozumie jako trudną i potrzebującą znacznego wysiłku pracę 

twórczą wymagającą oprócz znacznego zaangażowania także serca, wyobraźni, 

fantazji, rozeznania przez sumienie tego, co dobre i złe. Chodzi tutaj o to, że gdy 

osoba podejmująca studia nie jest szczerze zainteresowana wybranym kierunkiem 

studiów, wybiera go pod przymusem lub z braku innego pomysłu, będzie czuła, że 

jest na nich za karę. Taka osoba oczywiście może osiągnąć zadowalające wyniki 

w nauce poprzez uczenie się na pamięć, jednak metoda ta nie daje długotrwałych 

efektów, a przyswojone informacje mogą szybko wylecieć z głowy. Aby nauka 

przyniosła upragnione rezultaty, absolwenci szkół średnich muszą się nauczyć odpo-

wiedniego gospodarowania swoim czasem związanym z nakładem pracy oraz sys-

tematyczności. Niestety, bez chęci do działania i odpowiedniej motywacji systema-

tyczna i skrupulatna praca może być bardzo ciężka do osiągnięcia, a czasem nawet 

niemożliwa. Dlatego tak ważne jest wybranie takiego kierunku studiów, którego 

tematyka będzie ciekawa dla studenta, a swoją wiedzę będzie on poszerzać z przy-

jemnością i dlatego, że sam tego chce, a nie z powodu poczucia ciążącego obowiąz-

ku. Istotną kwestią w podejściu do studiowania jest również aspiracja osoby, która te 

studia podejmuje, ponieważ bez niej nie będzie dla niej ważne to, jakie wyniki uzy-

skuje. Wielu studentów przechodzi z roku na rok, otrzymując najniższe oceny, 

a takie podejście nie jest korzystne. Człowiek rozpoczynający studia powinien starać 

się osiągać coraz lepsze wyniki w nauce, ponieważ tylko konsekwentne i stałe po-

szerzanie wiedzy poprzez ciężką pracę jest w stanie zaowocować w przyszłości. 

Metodologiai wyniki badań własnych 

Główny postawiony problem badawczy zawiera się w pytaniu: ,Jakie są główne 

czynniki, którymi kierowali się studenci pedagogiki przy wyborze kierunku studiów? 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety elek-

tronicznej na grupie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z Wydziału Peda-

gogicznego w maju 2019 r. Łącznie wzięło w nich udział 51 osób, z czego więk-

szość (78%) stanowiły kobiety, a 22% mężczyźni. 53% spośród respondentów 

pochodzi ze wsi, 25% – z miast poniżej 100 tys. mieszkańców, pozostałe 22% 

zamieszkuje miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. 

Zdecydowana większość respondentów (88%) zadeklarowała, że wybrała 

całkowicie świadomie dany kierunek studiów, że nie było tu żadnej przypadko-

wości, uzasadniając, iż jest to ten obszar wiedzy, którym się interesują, a kieru-

nek i specjalność to jest to, czym się chcą zajmować w pracy zawodowej. 22% 

spośród badanach odpowiedziało, że pojawiła się tu pewna doza przypadkowo-

ści, ponieważ chcąc studiować na Uniwersytecie Rzeszowskim, nie znalazło dla 

siebie odpowiedniego kierunku studiów, a ten ostatecznie wybrany jest najbliż-

szy ich zainteresowaniom. 
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Rysunek 1. Czynniki wyboru uczelni wyższej 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jak widać na rysunku 1, najważniejszym czynnikiem wyboru uczelni we-

dług badanych jest kształcenie zgodne z ich zainteresowaniami (68%). Widzimy 

tu również, że ważnym czynnikiem jest położenie uczelni i mnogość połączeń 

komunikacyjnych wyrażająca się łatwym dojazdem (59%). Pamiętamy, że co 

najmniej 78% spośród badanych mieszka z pewnością poza Rzeszowem. Jako 

mniej ważne wskazane zostały: prestiż uczelni, opinia innych o uczelni, łatwość 

dostania się na uczelnię, organizacja przez uczelnię praktyk pogłębiających 

umiejętności i doświadczenia. Na ostatnim miejscu uplasowała się tradycja ro-

dzinna, którą nieznacznie wyprzedza wygląd uczelni. 

O ile całkowicie zrozumiały jest czynnik wyboru uczelni dotyczący zgodno-

ści oferowanego kierunku studiów z zainteresowaniami potencjalnych studen-

tów, to dość ciekawe jest to, że łatwy dojazd do uczelni jest ważniejszy od jej 

prestiżu. Wynikać to może stąd, że potencjalni studenci są bardzo związani 

z rodziną i nie chcą mieszkać w akademikach lub że pozycja materialna rodziny 

uniemożliwia rodzicom ponoszenie kosztów związanych z życiem ich dzieci 

w dużym mieście. Widzimy tu także, że badani nie zwracają dużej uwagi na 

łatwość dostania się na uczelnię, co może potwierdzać, że nie podjęli tych stu-

diów przypadkowo, tylko z głębokim namysłem i świadomością. Uplasowanie 

się na ostatnim miejscu czynnika dotyczącego tradycji rodzinnych może po pro-

stu świadczyć o braku takich tradycji.  
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Rysunek 2. Czynniki wyboru kierunku studiów 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Dane przedstawione na rysunku 2 również wskazują, że najważniejszym 

czynnikiem, którym kierowali się badani podczas wyboru już samego kierunku 

studiów, była jego zgodność z zainteresowaniami. Potwierdziło to 73% osób. 

Kolejne, lecz już zdecydowanie rzadziej wskazywane, to możliwość wysokich 

zarobków (19%), popularność kierunku (12%). Wśród czynników o najniższej 

mocy decyzyjnej (poniżej 10% wskazań) są: niskie wymagania edukacyjne, 

wybór kierunku studiów, bo wybrała go także przyjaciółka lub przyjaciel, pod 

naciskiem rodziców, z powodu braku lepszego wyboru (nie dostałem się żadne 

inne studia) oraz tradycje rodzinne – rodzice studiowali ten sam kierunek stu-

diów i ja chcę iść w ich ślady. 

Warto zauważyć, że w przypadku wyboru uczelni oraz kierunku studiów 

pewne czynniki zajmują podobne pozycje między innych. Ten sam czynnik był 

wskazywany jako najważniejszy przez respondentów i była to zgodność z ich 

zainteresowaniami. W przypadku wyboru uczelni wskazało to 68%, a w przy-

padku wyboru kierunku studiów – 73% spośród ogółu badanych. Łatwość do-

stania się na uczelnię można skorelować z łatwością studiowania. W obydwu 

przypadkach te czynniki plasują się w środkowych częściach rysunków. Trady-

cje rodzinne są najmniej istotne podczas wyboru uczelni i kierunku studiów. 

Wydaje się, że potwierdza to fakt powszechności podejmowania studiów dopie-
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ro w ostatnich latach. Zapewne w większości przypadków rodzice respondentów 

nie studiowali a swoją edukację zakończyli na niższych poziomach kształcenia. 

Stąd brak takich tradycji rodzinnych. 

Ankietowani wskazali również, co jest całkowicie zrozumiałe, że wybór kie-

runku studiów jest dla nich ważny ze względu na możliwość wysokich zarob-

ków, co oczywiście jest związane z dobrą pracą i często wysokim statusem spo-

łecznym. 

Badani deklarowali też, że decyzję o rozpoczęciu studiów podjęli samo-

dzielnie – tak twierdziło 67% osób. Pod wpływem rodziców zdecydowało się na 

to 19%, partnera bądź partnerki – 9%, rodzeństwa – 3%, a znajomych i przyja-

ciół – 2%. 

Większość studentów (67%) jest zadowolona z wybranego kierunku studiów 

i gdyby miała go wybierać ponownie, wybrałaby ten sam. 33% osób twierdziło, 

że chciałoby zmienić go, uzasadniając, że nie spełnił ich oczekiwań. 

Po zakończeniu studiów 80% osób chce pracować w swoim zawodzie, 15% 

– raczej tak, a jedynie 5% – raczej nie. 

Podsumowanie 

Znaczenie podjętej tematyki badawczej dla teorii i praktyki edukacyjnej jest 

niezmiernie istotne, ponieważ problem trafnego wyboru kierunku studiów doty-

ka ogromnej liczby młodych ludzi i znacznie wpływa na ich dalsze życie. Jest to 

temat trudny, wpływający na życie danej osoby i niestety młodzi ludzie podej-

mujący tę decyzję często pozostawieni są sami sobie i pod wpływem chwili czy 

innych czynników mogą popełnić błąd. Temat ten powinien być podejmowany 

po to, aby nakierować ich i w jakimś stopniu ułatwić im tę trudną decyzję, po-

nieważ dobrze wykształceni pracownicy i specjaliści wpływają na całokształt 

naszego społeczeństwa. 

Z przedstawionych w artykule danych wynika, że badani decyzję dotyczącą 

wyboru uczelni i studiów podejmowali samodzielnie i byli z niej zadowoleni. 
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Streszczenie 

Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania YouTube’a na lekcjach języka polskiego. Autor 

przedstawia przegląd tematów, które można zastosować, by włączyć treści z YouTube’a w eduka-

cję polonistyczną. 
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Abstract 

The article presents the possibilities of using YouTube in Polish language lessons. The author 

presents an overview of topics that can be used to include YouTube content in Polish language 

education. 

Keywords: YouTube, Polish language education, media literacy 

 

Wstęp 

Współczesność stawia przed nauczycielami szereg wyzwań, do których na-

leży przede wszystkim potrzeba porozumienia się z uczniem – cyfrowym tubyl-

cem znajdującym się w centrum świata nowych technologii niemal od początku 

swego istnienia. Współczesne dzieci są nie tylko obserwatorami, ale przede 

wszystkim aktywnymi użytkownikami nowych mediów. Według Bąk (2015, 

s. 7–8) „64% dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6,5 lat korzysta z urządzeń mo-

bilnych, 25% –codziennie”, a „w grupie dzieci rocznych i dwuletnich – 43% 

korzysta z tego typu urządzeń”. Czy tak rozwinięty dostęp do mediów to szansa, 

czy zagrożenie? Oto kluczowe, pojawiające się w obliczu powyższych faktów 

pytanie, które od lat zadają sobie nauczyciele, rodzice i naukowcy. Pytanie to 

http://dx.doi.org/10.15584/eti.2019.4.44
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warto odnieść także do polonistyki szkolnej. O pewnych aspektach twórczego 

wykorzystania tej platformy przez polonistykę stosowaną pisały już Trysińska 

(2017) i Maciejak (2018). Autorki będące językoznawczyniami związanymi 

zawodowo z Uniwersytetem Warszawskim sygnalizowały przede wszystkim 

naukową wartość YouTube’a jako materiału badawczego dla studiów poloni-

stycznych, użytecznego nie tylko w dyskursie akademickim, lecz również 

w szkole. 

Ten stan rzeczy wydaje się jednak nie mieć przełożenia na pragmatykę dy-

daktyczną. Jak przekonuje Gregorczyk (2012, s. 59), nauczyciele „bardziej jednak 

dostrzegają wynikające stąd [z ucyfrowienia młodzieży – przyp. D.Ż.] zagroże-

nia niż zalety i obiecujący potencjał dydaktyczny”. Tymczasem digitalizacja 

uczniów sprzyja edukacji polonistycznej rozumianej jako kształtowanie szeregu 

kompetencji miękkich niezbędnych do życia w zglobalizowanej społeczności. 

Nieograniczony dostęp do treści udostępnianych na YouTube to edukacyjna 

szansa, przed którą jak dotąd nie stało żadne pokolenie. Problemu bowiem nie 

stanowi to, że dzieci oglądają YouTube’a, lecz fakt, że nikt tych treści z nimi nie 

omawia. Najczęściej ani nauczyciele, ani rodzice nie podejmują tego tematu. 

Oczywiście zdają sobie z niego sprawę, ale wolą go ignorować. Omówienie 

wymaga nie tylko spreparowania odpowiedniego komentarza, lecz także wspól-

nego uważnego obejrzenia, które jest przejawem zainteresowania światem 

dziecka, tym, co go bezpośrednio dotyka. Działanie to jest bardzo czasochłonne, 

wymaga zanurzenia się w temacie oraz zaangażowania i nie gwarantuje natych-

miastowego powodzenia. Aktywna kontrola jest więc iluzoryczna. Ten stan rze-

czy należy zakończyć, wprowadzając do programu polonistycznego treści udo-

stępnione w serwisie YouTube. 

Służebna funkcja edukacji medialnej na lekcjach języka polskiego 

Edukacja polonistyczna zapisana w podstawie programowej języka polskie-

go i zaprogramowana przez ustawodawcę pełna jest paradoksów, które można 

streścić następująco: „jest to sytuacja schizofreniczna: z jednej strony istnieją 

zapisy podstawy programowej odnośnie do filmu, spektaklu, audycji itd., 

a z drugiej nie mamy kanonu nieliterackiego – przez co wspominane zapisy są 

jakby martwe. Ich realizację składa się na «chude barki» nauczyciela polonisty, 

co jest niewybaczalnym błędem prawodawcy” (Żółtowski, 2018/2019, s. 9). 

Powyższy passus prezentuje zastaną rzeczywistość dydaktyki języka pol-

skiego – przedmiotu wiodącego i egzaminacyjnego. Wobec tego faktu edukacja 

medialna jako szereg umiejętności, których nie sprawdzają egzaminy zewnętrz-

ne, jest raczej niedoceniana. Nie ewaluuje się jej, przez co poloniści, szczególnie 

ci starszej daty, permanentnie ją ignorują. Jednocześnie uczniowie są otoczeni 

przez najróżniejsze przekazy medialne, w oparciu o nie wykuwają własny świa-

topogląd, poddają się ich perswazyjnej sile.  
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Co w tej ambiwalentnej sytuacji powinien zrobić nauczyciel polonista? Na-

de wszystko winien nie pozostawiać swoich uczniów samych i wprowadzać 

edukację medialną. W tym celu może sięgnąć po podstawowe narzędzie pomoc-

nicze, jakim jest Katalog kompetencji medialnych…, jednak poloniści nie mogą 

się ograniczać jedynie do tej pozycji. Należałoby raczej w myśl Komeniusza 

sięgnąć po to, co bliskie uczniowi, równocześnie spełniając chyba podstawową 

funkcję nauczycielską – objaśnianie, tłumaczenie i opisywanie świata otaczają-

cego ucznia. Tutaj tworzy się przestrzeń do wykorzystania YouTube’a, który 

mimo całej swojej oczywistości i hiperdostępności wymaga wszak uczciwego 

skomentowania.  

YouTube jako przestrzeń dialogu 

Następujące dynamicznie przemiany, dokonujące się we wszystkich obsza-

rach życia społeczeństwa i jednostki, wymagają, aby transfer umiejętności mię-

dzy nauczycielem a uczniami odbywał się w atmosferze partnerstwa. Jak pisze 

Chołody (2016, s. 10): „Nauczyciel zobowiązany jest przede wszystkim do po-

dejmowania permanentnych prób zrozumienia tajemniczego języka ucznia, er-

go: świata młodzieży, bo dzięki zbliżeniu do języka swoich podopiecznych, 

zbliża się do nich samych, do realiów, w których wychowankowie «prawdzi-

wie» – a nie w szkolnym laboratorium! – istnieją”. 

Toteż podstawowym zadaniem nauczyciela winno być otwarcie platformy 

do tego spotkania. Być może odpowiednią przestrzenią do pracy byłby YouTu-

be, którego wprowadzenie do praktyki szkolnej to gest wyjścia w stronę ucznia. 

Powstały w lutym 2005 r. serwis internetowy otwiera niespotykane dotąd per-

spektywy, pozwala informacji obiegać świat w nadzwyczajnym tempie, umoż-

liwia również współtworzenie i współdzielenie treści. Jest więc ziszczeniem 

opracowanej przez Jenkinsa (2007) koncepcji kultury konwergencji, która po-

zwala zarówno uczniowi, jak i nauczycielowi być jej równoprawnymi twórcami, 

wręcz partnerami. 

Nauczyciele muszą uświadomić sobie, że bez zrozumienia specyfiki You-

Tube’a nie sposób zrozumieć współczesnego ucznia, który traktuje to medium 

jako jedną z podstawowym metod spędzania wolnego czasu, a czasem nawet 

upatruje w nim centrum własnego mikrokosmosu. Wystarczy wspomnieć, że 

Młodzieżowym Słowem Roku 2018 został dzban, który swoją błyskotliwą karie-

rę zawdzięcza awangardowemu youtuberowi – Klocuchowi. To tylko pokazuje, 

jak wielki wpływ na młodzież mają tego rodzaju twórcy. Toteż tym bardziej 

nauczyciele zamiast upatrywać w tym zagrożenie, powinni dostrzec szansę 

i przestrzeń do metodycznego zagospodarowania. 

YouTube wdziera się do szkół coraz wyraźniej, najczęściej jednak, niestety, 

nauczyciele widzą w nim jedynie bazę danych: filmów, spektakli, audiobooków 

itd. Wszystko to – rzecz jasna – ułatwia pracę z uczniami, aczkolwiek odcina się 
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od teraźniejszości. Ukazuje wartości tradycyjne, konserwujące utrwalony porzą-

dek szkoły i ma wspomagać przyswajanie treści kanonicznych. Tymczasem to 

właśnie wykorzystanie treści tworzonych przez współczesnych youtuberów mo-

że być kluczem do skutecznego nauczania, wzorcową wręcz realizacją zasady 

stopniowania trudności. Uczenie na przykładach tego, co leży w zasięgu ucz-

niowskiej percepcji i żywo go interesuje, może przynieść niespodziewane efekty. 

Sięgnięcie po YouTube przez nauczycieli języka polskiego w codziennej 

praktyce dydaktycznej nie tylko ułatwia pracę, lecz także umożliwia rozeznanie 

w treściach, które interesują dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Ten wywiad 

i następująca po nim w razie wykrycia niepokojących sygnałów interwencja 

mogłyby przecież zapobiec lub co najmniej ograniczyć zasięg patostreamingu. 

YouTube – kilka propozycji wykorzystania w praktyce dydaktycznej 

Język polski – będący przedmiotem wbrew pozorom kształtującym nade 

wszystko kompetencje miękkie – może okazać się najbardziej przydatnym źró-

dłem umiejętności w przyszłym życiu uczniów. Dzieje się tak dlatego, że polo-

nistyka szkolna nie tylko wyposaża dzieci w niezbędne kompetencje językowe, 

lecz również uczy osławionej sztuki argumentacji, np. za pomocą rozprawki, 

recenzji etc. Ponadto wykształca w uczniu umiejętności analityczne, które są 

niemal niezbywalne i przy odpowiednim zastosowaniu uniwersalne. Mogą po-

służyć do analizowania i interpretowania zupełnie dowolnej gałęzi sztuki. Rów-

nocześnie w życiu każdego człowieka coraz większą rolę zaczyna odgrywać 

popkultura w jej zglobalizowanym wymiarze. 

Należy więc położyć bezwzględny nacisk na nauczanie właściwej analizy 

zjawisk popkulturowych, w szkole raczej zepchniętych na margines przez ich 

domniemaną „brzydotę” i skupienie się na kulturze wysokiej, przede wszystkim 

zaś literaturze pięknej. Tym bardziej nauczyciele poloniści powinni swoim ucz-

niom prezentować materiały, takie jak vlogi, wideorecenzje, omówienia, game-

playe, a następnie poddawać je drobiazgowej analizie w następujących obszarach:  

– elementy werbalne, 

– montaż, 

– sugestie, przekaz podprogowy, 

– merytoryka wypowiedzi, 

– elementy niewerbalne, 

– treść, 

– zabiegi retoryczne, 

– narracja, 

– gra aktorska. 

Takie działania mogą służyć rzetelnej analizie popkultury mającej na celu 

demaskowanie wszelkich manipulacji oraz niedomówień, ale aby odniosło to 

jakikolwiek skutek – musi być poprzedzone obfitym treściowo wprowadzeniem 
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tych pojęć i ich objaśnieniem na przykładach. Tutaj też niezawodnym źródłem 

mogą być filmy pochodzące z YouTube’a. W ten sposób oprócz realizacji treści 

zapisanych w podstawie programowej uczniowie nabywają umiejętności kry-

tycznego podejścia do ogólnie dostępnych i pozornie obiektywnych treści. 

Dzięki tego rodzaju tekstom nauczyciel ma szansę w praktyce uświadomić 

uczniów, czym jest reklama, jakimi technikami posługują się firmy, aby nakło-

nić do zakupu określonego produktu. Aby zegzemplifikować to doświadczenie, 

pozwolę sobie sięgnąć do własnej praktyki dydaktycznej. Podczas jednej z lek-

cji, poświęconej sile reklamy, odtworzyłem uczniom pasmo z piosenkami dla 

najmłodszych dzieci. Jednocześnie poprosiłem uczniów, by zwrócili uwagę na 

to, czy pojawienie się treści reklamowych jest jakkolwiek sygnowane oraz 

w jakich momentach te reklamy się pojawiają. Finalnie doszliśmy do wspólnego 

wniosku, że najmłodsze dziecko może nie odczuwać granicy między piosenką 

a materiałem promocyjnym. Jak wynikało z wywiadu, który przeprowadziłem 

później, uczniowie wcześniej nie zdawali sobie sprawy, że takie zjawisko istnie-

je, a przynajmniej nie widzieli w tym niczego niemoralnego. 

YouTube można wykorzystać również w kształceniu językowym, nauce kul-

tury języka. Oto przykładowe zagadnienia, przy których materiały youtube’owe 

mogą być przydatne: 

1. Językowy savoir-vivre: grzeczność językowa w internecie, netykieta, sto-

sowanie formuł grzecznościowych, zwracanie się do adresata, szacunek oraz 

ewentulane bariery komunikacyjne (przede wszystkim czy istnieją, czy w inter-

necie do każdego można zwrócić się per ty). 

2. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Pozajęzykowe czynniki mające 

wpływ na semantykę wypowiedzi. 

3. Praktyczne zastosowanie zasad grzeczności językowej (napisanie komen-

tarza pod filmem na YouTube, wejście w polemikę). 

4. Hejt w internecie (analiza komentarzy youtube’owych, zwrócenie uwagi 

na ich merytorykę oraz charakter stawianych zarzutów, czy odnoszą się do po-

dejmowanych treści, czy może innym aspektów, jak wygląd, także na język oraz 

sposób komunikacji). 

5. Wykrycie i poprawienie błędów językowych (użycie zdań, które napisali 

„realni” użytkownicy polszczyzny, a nie autorzy podręczników, najczęściej pro-

fesorowie polonistyki). 

6. Komizm słowny, sytuacji i postaci (co sprawia, że ludzie się śmieją). 

7. Styl popularnonaukowy (na przykładzie kanałów, takich jak: Polimaty, 

Mówiąc Inaczej, SciFun, Nauka. To lubię, Historia bez cenzury, Uwaga! Nau-

kowy Bełkot). 

8. Funkcjonalny podział norm językowych. 

Wszystko, co wymieniono powyżej, zbliża polonistykę szkolną do pragma-

tyki językowej. Obrazuje treści na czytelnych i bliskich uczniowi przykładach. 

Stanowi „żywą” formę ćwiczeń adekwatnych do zainteresowań uczniowskich. 
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Podsumowanie 

W oparciu o powyższe przesłanki można stwierdzić, co następuje: 

1. Należy uczyć krytycznego, nastawionego na rzetelne badanie korzystania 

z YouTube’a. 

2. Warto wykorzystywać materiały zamieszczone w serwisie YouTube do 

nauczania treści zawartych w podstawie programowej języka polskiego, takich 

jak: tworzenie wypowiedzi (zwłaszcza retoryka), odbiór tekstów kultury, kształ-

cenie językowe itd. 

3. Wprowadzenie treści tworzonych przez youtuberów pozwala na aktywną 

kontrolę działalności uczniów w sieci, a co za tym idzie – zmniejsza ryzyko 

zagrożenia cyberprzemocą etc. 

4. Rozmowa z uczniem na temat tego, co ogląda, może zapobiec wystąpie-

niu zjawisk niepożądanych. 

5. YouTube stwarza platformę do międzypokoleniowego dialogu na temat 

wartości. 
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Streszczenie 

Poniższy artykuł traktuje o kształceniu ustawicznym: jego znaczeniu, wartości i formach. 

Dzisiejsze wymogi rynku pracy sprawiają, że nawet osoby, które już dawno zakończyły swoją 

edukację, muszą ciągle rozszerzać swoje kwalifikacje. To daje im szansę na lepsze stanowisko 

pracy, a co za tym idzie – lepsze wynagrodzenie i – w perspektywie – lepszą jakość życia. 
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Abstract 

The following article deals with lifelong learning in its meaning, values and forms. Today’s 

labour market requirements mean that even people who have long since left education must con-

stantly improve their qualifications. This gives them opportunity for a better job and, as a result, 

a better salary, and in the long term, a better quality of life. 

Keywords: education, qualifications, lifelong learning, Third Century Uniwersity 

 

W dzisiejszych czasach rynek pracy charakteryzuje się wysoką dynamiką 

oraz ciągłymi zmianami. Wiele zawodów zanika, powstaje też wiele nowych, 

dotąd niespotykanych i nieznanych miejsc pracy. Rozwój technologii nie tylko 

wymusił konieczność specjalizacji, ale też niewystarczająca okazała się wiedza 
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ogólna z danego zakresu. Pojawiła się potrzeba ciągłego zdobywania informacji 

w nowych obszarach oraz poszerzania tych już posiadanych. To sprawia, że 

obecnie nauka nie kojarzy się już tylko ze zdobywaniem wiedzy w szkole, 

w młodym wieku, lecz dotyczy również osób starszych, które chcą systematycz-

nie uzupełniać swoje wykształcenie. 

Współcześnie zjawisko uczenia się w odniesieniu do osób dorosłych ma 

szczególne znaczenie, gdyż wpływa na poprawę jakości ich życia nie tylko od-

nośnie do wykonywanego zawodu, lecz również staje się przydatne w życiu 

codziennym. Warunki oraz możliwości, które daje kształcenie ustawiczne, spra-

wiają, że staje się ono jedną z najlepszych inwestycji człowieka w swoje życie. 

Lifelong learning, czyli uczenie się przez całe życie, którego polskim odpo-

wiednikiem jest kształcenie ustawiczne, będące ideą silnie promowaną na całym 

świecie, odnosi się do zdobywania wiedzy od fazy przedszkolnej do emerytal-

nej. Łączy zarówno formalne, jak i nieformalne możliwości zdobywania wy-

kształcenia. Formalne odnoszą się do państwowych placówek systemu edukacji, 

natomiast nieformalne funkcjonują poza państwowym systemem edukacji 

(Kształcenie, 2011). Kształcenie ustawiczne Symela (1997, s. 4) definiuje jako 

„proces ciągłego doskonalenia zasobu wykształcenia i kwalifikacji oraz ciągłej 

adaptacji intelektualnej, psychicznej i profesjonalnej do przyspieszonego rytmu 

zmienności, który jest znamieniem współczesnej cywilizacji”. 

Jak wcześniej wspomniano, współczesność charakteryzuje się ciągłą zmien-

nością, a kształcenie ustawicznie daje osobom dorosłym możliwość przygoto-

wania się do tych zmian. Dzięki niemu dorośli nie podlegają stagnacji, lecz mają 

szansę dokonywania zmian w swoim życiu. Ponadto poprzez tego typu kształce-

nie mogą ciągle poszerzać swoją wiedzę, co daje im szansę na zdobycie lepszej 

pracy na skutek podniesienia swoich kwalifikacji przy posiadanym już stażu 

pracy oraz doświadczeniu. Kształcenie ustawiczne przynosi także szansę na 

rozwój swoich osobistych pasji i zainteresowań (Kształcenie, 2011). 

Polski system oświaty posiada bogate tradycje dotyczące aktywności eduka-

cyjnej osób dorosłych. Ludność znajdująca się pod zaborami poprzez samo-

kształcenie broniła się przed wynarodowieniem. Nauczanie odbywało się wtedy 

na zasadzie tzw. tajnych kompletów (Kształcenie, 2011, s. 16). Istotne znaczenie 

dla jej rozwoju miały ponadto późniejsze dążenia niepodległościowe, brak szkół, 

oświatowe tendencje pozytywizmu, ruchy robotnicze czy gwałtowny rozwój 

przemysłu. Wówczas zajęcia zazwyczaj były prowadzone w prywatnych miesz-

kaniach, w kilkuosobowych grupach.  

Po wybuchu II wojny światowej działanie placówek oświatowych zostało 

całkowicie poddane kontroli niemieckich władz, które zarządziły o likwidacji 

szkół średnich i wyższych. Z podobnym problemem zmagali się mieszkańcy 

ziem znajdujących się pod wpływem ZSRR, gdzie również daleko idącym mo-

dyfikacjom podlegały realizowane uprzednio programy nauczania. Zakończenie 
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wojny nie wiązało się z istotnymi zmianami edukacyjnymi, gdyż cały system 

został podporządkowany partii oraz ideologii komunistycznej. To administracja 

centralna decydowała o tym, jakie treści i w jaki sposób miały być przekazywa-

ne społeczeństwu (Kształcenie, 2011, s. 17–19). 

Jedną z placówek zajmujących się kształceniem osób dorosłych było Towa-

rzystwo Uniwersytetów Robotniczych i Ludowych, którego miejsce zajęło na-

stępnie Towarzystwo Wiedzy Powszechnej całkowicie uzależnione od aparatu 

centralnego. Kolejne lata to czas rozwoju pozaszkolnych form edukacji osób 

dorosłych, które określano mianem kursów doskonalenia zawodowego. To za-

kłady pracy podjęły szkolenie pracowników, wprowadzając w miejsce „oświaty 

dorosłych” – „edukację pracujących” czy „kształcenie robotników”. W tej sytu-

acji osoby nieposiadające pracy zostały całkowicie pozbawione możliwości 

rozwoju osobistego (Kształcenie, 2011, s. 20–23). 

Kolejne zmiany, które początkowo wybiórczo traktowały o kształceniu 

ustawicznym, przyniosły dopiero ustawy z roku 1996, 2001 i 2003. Istotny 

wpływ na rozwój pozaszkolnych form edukacji osób dorosłych miało natomiast 

członkostwo Polski w Unii Europejskiej (Kształcenie, 2011, s. 24). 

Wybrane dokumenty Unii Europejskiej odnośnie do kształcenia ustawicznego: 

1. Deklaracja bolońska. Dokument podpisany 19 czerwca 1999 r. Sygnata-

riuszami byli ministrowie szkolnictwa wyższego 29 państw europejskich. Celem 

było utworzenie do 2010 r. ogólnych zasad, na jakich miało opierać się szkolnic-

two wyższe. 

Założenia (UMCS, 2019): 

 konieczność uznania niezależności i autonomii uniwersytetów, 

 konieczność wypracowania spójnego systemu, który łączyłby ludzi 

z różnych kultur, systemów edukacyjnych i języków np. poprzez wprowadzenie 

punktów ECTS, 

 szukanie sposobów na poprawę mobilności obywateli, 

 dążenie do poprawy zatrudnienia i dopasowania do rynków pracy syste-

mów kształcenia, 

 dążenie do poprawy atrakcyjności oraz konkurencyjności szkolnictwa 

wyższego. 

2. Strategia lizbońska. Została zatwierdzona w marcu 2000 r. Jej celem był 

szybki i konkurencyjny rozwój gospodarki w odniesieniu do Stanów Zjednoczo-

nych. Dokument ten został w 2005 r. odnowiony, na co wypływ miało między 

innymi poszerzenie Unii Europejskiej o nowe państwa. 

Założenia (Kształcenie, 2011, s. 43–44): 

 większe nakłady finansowe na badania naukowe i wiedzę, 

 promocja Unii Europejskiej jako miejsca wartego inwestycji, 

 zwiększenie zatrudnienia oraz zmniejszenie stopy bezrobocia. 
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Strategia oraz jej nowelizacja zostały zastąpiony przez Strategię na rzecz in-

teligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 

Strategia ta obejmuje trzy priorytety: inteligentny i zrównoważony rozwój odno-

szący się do gospodarki opartej na wiedzy i innowacji oraz do efektywnego wy-

korzystania zasobów środowiska, a ponadto rozwój sprzyjający włączeniu spo-

łecznemu, który polega na działaniach umożliwiających utrzymanie zatrudnienia 

na możliwie najwyższym poziomie, a także spójności terytorialnej i społecznej 

(Kształcenie, 2011, s. 44). 

3. Deklaracja kopenhaska. Podkreśla, jak wielki wpływ na postęp w po-

szczególnych dziedzinach gospodarki ma edukacja, akcentując konieczność 

dostosowania jej do ciągłego postępu technologicznego (Kształcenie, 2011, s. 38). 

4. Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się prze całe życie przyjęte 

przez Parlament Europejski w październiku 2007 r. Dzięki nim pracodawcy 

mogli porównywać poziom kwalifikacji uzyskanych w różnych systemach edu-

kacji. Posiadały dwa nadrzędne cele: promocję mobilności zawodowej oraz 

stwarzanie warunków do uczenia się przez całe życie (Kształcenie, 2011, s. 39). 

5. Biała Księga Komisji Europejskiej o Edukacji. Dokument ten traktuje 

kształcenie ustawiczne jako strategię, dzięki której możliwe ma być swobodne 

funkcjonowanie w warunkach postępu naukowo-technicznego, wielości źródeł 

i informacji oraz licznej konkurencji na rynku pracy. Jego celem jest zachęta do 

poszerzania wiedzy i zdobywania nowej, walka z marginalizacją społeczną oraz 

opanowanie trzech języków Wspólnoty (Kształcenie, 2011, s. 41). 

Głównym celem projektów realizowanych ze środków „Programu operacyj-

nego wiedza, edukacja, rozwój” (POWER) w obszarze edukacji dorosłych jest 

wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych kadry zajmującej się nie-

zawodową edukacją osób dorosłych z wykorzystaniem programów mobilności 

ponadnarodowej (FRSE, 2019). 

W ramach POWER 2014–2020 w IV osi priorytetowej „Innowacje społecz-

ne i współpraca międzynarodowa”, działanie 4.2 realizowany jest projekt o na-

zwie „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”. 

Projekt ten skierowany jest do organizacji, które działają w obszarze niezawo-

dowej edukacji osób dorosłych. Wspiera on inicjatywy związane z podnosze-

niem kompetencji kluczowych i zawodowych kadry, które są niezbędne pod-

czas uczenia się osób dorosłych. Beneficjentami takiego projektu mogą być 

(FRSE, 2019): 

 uniwersytety ludowe, uniwersytety trzeciego wieku, 

 szkoły ogólnokształcące dla dorosłych, 

 biblioteki, muzea, domy kultury, 

 szkoły językowe czy komputerowe dla dorosłych, 

 organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność w obszarze nieza-

wodowej edukacji osób dorosłych. 
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Przykładami uniwersytetów ludowych mogą być: Uniwersytet Ludowy 

w Gaci, Ekologiczny Uniwersytet Ludowy Grzybów, Kaszubski Uniwersytet 

Ludowy Wieżyca oraz Bałtycki Uniwersytet Ludowy w Opaleniu. Dorośli mogą 

również skorzystać takich form, jak szkoły ogólnokształcące dla dorosłych, 

wśród których można wymienić np. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kato-

wicach, czy Cosinus – bezpłatne szkoły dla dorosłych.  

Projekt POWER przewiduje różnorodne formy wsparcia, takie jak: szkole-

nia kadry (np. kursy, szkolenia, konferencje doskonalące umiejętności), job sha-

dowing (polegający na obserwacji, jak wygląda praca w placówce zajmującej się 

niezawodową edukacją osób dorosłych), prowadzenie zajęć dla dorosłych słu-

chaczy w organizacji zagranicznej (FRSE, 2019). 

Najważniejsze akty prawne regulujące kształcenie ustawiczne na poziomie 

krajowym w Polsce to m.in.: Konstytucja RP (1997), która w art. 65 ust. 5 okre-

śla politykę władz publicznych zmierzającą do pełnego produktywnego zatrud-

nienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organi-

zowania i wspierania poradnictwa oraz szkolenia zawodowego. 

Kolejnym dokumentem regulującym zasady kształcenia ustawicznego jest 

Rozporządzenie (2019, art. 117, ust. 5), w którym uregulowane zostały zasady 

określania placówek i ośrodków publicznych i ich zadania, tryb ich działania, 

warunki organizacji tegoż kształcenia oraz sposoby oceny jego efektywności 

i odpłatności. Ponadto zasady prowadzenia poradnictwa zawodowego, bezpłatne 

szkolenia dla osób bezrobotnych, dofinansowanie studiów podyplomowych czy 

zasady otrzymywania bonów stażowych lub szkoleniowych reguluje Ustawa 

(2004), a także art. 17, art. 94 pkt 6 i art. 103 Ustawy (1974), które nakładają na 

pracodawcę konieczność stworzenia swoim pracownikom warunków do podno-

szenia ich kwalifikacji zawodowych. 

Wymienione akty prawne dają możliwość rozwoju różnych form wspierania 

osób dorosłych w dążeniu do poszerzania swojej wiedzy. Formy te mogą przy-

bierać następującą postać: 

1. Szkolne formy edukacji osób dorosłych odwołujące się do standardowe-

go systemu szkolnictwa i skierowane do osób, które nie przeszły normalnego 

trybu nauki lub nie ukończyły danej klasy. 

2. Pozaszkolne formy edukacji, takie jak np. wszelkiego rodzaju kursy, ty-

tuły kwalifikacyjne, seminaria, zjazdy pozwalające na podnoszenie posiadanych 

już kwalifikacji w określonym zawodzie. 

3. E-edukacja – kształcenie na odległość – forma coraz bardziej popularna 

w dzisiejszych czasach, w której brak jest bezpośredniego kontaktu ucznia z nau-

czycielem, wymagająca od uczącego się dużej dyscypliny oraz systematyczności. 

Jej zaletą jest możliwość poszerzania swojej wiedzy bez wychodzenia z domu. 

4. Uniwersytet trzeciego wieku – najpopularniejsza forma zdobywania wie-

dzy wśród osób starszych, tworzona zazwyczaj w strukturach uniwersytetów już 
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istniejących, stowarzyszeniach prowadzących działalność popularnonaukową, 

a także domach kultury, bibliotekach czy ośrodkach pomocy społecznej. Warun-

kami, jakie należy spełnić, aby zostać przyjętym, są: wniesienie opłaty rekruta-

cyjnej oraz wypełnienie deklaracji uczestnictwa (Nowicki, Wiśniewski, 2015, 

s. 17–21). Wśród przykładów można wymienić np. Dębicki Uniwersytet Trze-

ciego Wieku, Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Trzeciego 

Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego, Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz. 

Z możliwości zdobywania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji sko-

rzystać mogą też osoby bezrobotne. Dla osób pozostających bez pracy przygo-

towane zostały takie formy wsparcia, jak: 

 szkolenia organizowane przez powiatowe urzędy pracy, 

 bon szkoleniowy przyznawany przez starostę na wniosek bezrobotnego, 

w którym wskazuje on, jakiego rodzaju szkolenie chce podjąć, zobowiązując się 

jednocześnie do podjęcia zatrudnienia, 

 pożyczka szkoleniowa – nieoprocentowana; musi zostać spłacona w cią-

gu 18 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia; może wynosić nawet do 400% 

przeciętnego wynagrodzenia; warunkiem jej uzyskania jest ukończenie szkole-

nia; w innym przypadku musi zostać zwrócona wraz z odsetkami, 

 studia podyplomowe skierowane do osób powyżej 45. roku życia – z tej 

formy skorzystać mogą zarówno osoby bezrobotne, jak i pracujące; powiatowy 

urząd pracy może sfinansować koszty studiów nawet do 300% przeciętnego 

wynagrodzenia, 

 staż – jest możliwością zdobycia praktycznych umiejętności w miejscu 

pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, 

 przygotowanie zawodowe dorosłych również odbywa się bez nawiązania 

stosunku pracy, polega natomiast na sfinansowaniu przez powiatowy urząd pra-

cy praktycznej nauki zawodu, która kończy się egzaminem (Nowicki, Wiśniew-

ski, 2015, s. 21–27). 

Reasumując, należy stwierdzić, że współcześnie istnieją różne formy zdo-

bywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności, podnoszenia kwalifikacji 

czy nawet rozwijania zainteresowań przez osoby dorosłe. Skierowane są one 

ponadto nie tylko do osób pracujących, ale także i do tych, które zmagają się 

z problemem bezrobocia, dając im równe szanse i możliwość podniesienia swo-

ich kwalifikacji, a co za tym idzie – poprawy jakości życia osobistego. 
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Streszczenie 

Przedstawione w artykule zagadnienia mogą stanowić podstawę propozycji rozwiązań meto-

dycznych mających na celu rozwinięcie zainteresowań techniką dzieci już od najmłodszych lat. 

Ponadto zawarte i omówione zostały wszelkie korzyści wynikające z korzystania z takich materia-

łów w środowisku szkolnym. Poruszono również kwestię zapotrzebowania przemysłu na osoby 

kończące studia na kierunkach technicznych. Umiejętność rozbudzania zainteresowań i pasji 

wobec techniki i jej narzędzi w dużej mierze zależy od kompetencji posługiwania się nią przez 

nauczyciela prowadzącego ten przedmiot w szkole. Pokazywanie szerokiego wachlarza możliwo-

ści wykorzystania podstawowych materiałów, jakimi są papier, plastik, szkło i drewno, pozwala 

zbudować, skonstruować bardzo interesujące modele mające wykorzystanie w życiu codziennym. 

Jednym z takich przykładów jest zastosowanie patyczków drewnianych w konstruowaniu modeli 

metodycznych konstrukcji mostowych przedstawionych w niniejszym artykule. 

Słowa kluczowe: most, konstrukcje, wytrzymały 
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Abstract 

The article presents model which may constitute a basis, a proposal of methodological solu-

tions aimed at developing interest in the technique of children from an early age. Moreover, all the 

benefits of using such materials in the school environment are included and discussed. The issue of 

industry’s demand for people graduating from technical faculties was also raised. The ability to 

arouse interest and passion for technology and its tools largely depends on the competence of the 

teacher conducting the subject at school. Showing a wide range of possibilities to use basic materials 

such as paper, plastic, glass and wood, makes it possible to build and construct very interesting 

models that can be used in everyday life. One such example is the use of wooden sticks in the 

construction of methodical models of bridge structures presented in this article. 

Keywords: bridge, structures, durable 

 

Wstęp 

W artykule zostały przedstawione modele wytrzymałych konstrukcji-mostów, 

które mogą zostać wykorzystywane w szkole w klasach I–III. Opracowanie 

składa się z trzech części. W pierwszej opisano dokładnie cel i główne założenia 

projektu oraz argumenty przemawiające za użytecznością wykonanej pracy. 

Druga część zawiera precyzyjny opis elementów składowych konstrukcji, ze 

szczegółową analizą każdego etapu. Ostatni fragment artykułu składa się z wnio-

sków oraz podsumowujących sentencji na temat przedstawionego tematu. 

Cel i główne założenia projektowe 

Jak można zaobserwować, z roku na rok zmniejsza się liczba absolwentów 

kończących kierunki techniczne. W przemyśle brakuje rąk do pracy, inżynierów, 

dobrych konstruktorów. Nie jest to trend jedynie polski, ale też ogólnoświatowy. 

Nie ma nowoczesnego państwa bez innowacyjnej myśli technicznej, bez nowa-

torskiego przemysłu. A zatem jest potrzeba, by rozbudzać i rozwijać zaintereso-

wania, pasje, talenty inżynieryjne już od najmłodszych lat. Środowiskiem, które 

ma duże możliwości w tym kierunku, jest środowisko szkolne, a w nim przede 

wszystkim nauczyciele klas I–III szkoły podstawowej. Mają oni za zadanie wy-

korzystać w młodych osobach ich otwartość, a ciekawość na świat sprawia, że 

stają się chętni na odkrywanie tego, co nowe, czy nieznane. W tym celu to nau-

czyciel powinien zastosować ciekawe i odkrywcze środki dydaktyczne, które 

będą miały za zadanie zachęcać, a nie zniechęcać. Dydaktycy powinni starać się 

wychowywać dzieci w sposób, który będzie wpływał na progres w rozwoju 

i kształtowanie u dzieci odpowiednich postaw i umiejętności. W edukacji wcze-

snoszkolnej jest niewiele zajęć, które pozwalają na rozwinięcie predyspozycji 

manualnych, lecz warto zacząć to zmieniać. Należy zauważyć, że jednym z za-

dań zawartych w podstawie programowej jest rozwijanie predyspozycji i zdol-

ności poznawczych dziecka; kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do 

nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dąże-

niu do prawdy.  
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Dlatego też zamysłem projektu było skonstruowanie modeli konstrukcji mo-

stowej, które mogą zostać wykorzystywane jako środki dydaktyczne w szkole 

w klasach I–III. Na zajęciach w szkole, wykorzystując takie modele, uczniowie 

mogą rozwijać małą motorykę poprzez łączenie, sklejanie ze sobą poszczegól-

nych komponentów modeli. Równie ważnym aspektem jest rozwijanie wyob-

raźni, która ma ogromne znaczenie dla procesów uczenia się i zdobywania 

wiedzy, a także kształtowania wrażliwości estetycznej dziecka. Orientacja ope-

racyjna sprawia, że uczeń potrafi dzięki niej zaplanować kroki działania, które 

musi podjąć, aby projekt powstał. Za pomocą podejmowanych działań kształtuje 

się również wyobraźnia konstrukcyjna, która pozwala na taki dobór elementów, 

by konstrukcja charakteryzowała się stabilnością i wytrzymałością. Kolejnym 

z zamysłów kreatora było pobudzenie wyobraźni zarówno przestrzennej, jak 

i kinetycznej.  

Realizacja projektu 

Konstrukcja modeli i ich wykorzystanie jako środek dydaktyczny 

Po dokładnej analizie założeń oraz celów projektowych przystąpiono do two-

rzenia drewnianych elementów modeli mostowych. Do ich wykonania przygoto-

wano i użyto cienkie drewniane patyczki, a do ich złączenia wykorzystano klej na 

gorąco. Głównym zamysłem autorów było skonstruowanie trzech bazowych mo-

deli, które były takich samych rozmiarów, kształtów i wykonane z identycznego 

materiału, natomiast różniła je liczba elementów składowych konstrukcji.  

 

 

Rysunek 1. Model nr 1 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Model nr 1 ma kształt prostopadłościanu, składa się z 12 elementów pasują-

cych do siebie. Konstrukcja ta poprzez niezastosowanie dodatkowych wzmocnień 

jest niestabilna. Można zaobserwować, że z powodu słabej sztywności podczas 

działania na nią siłą łatwo ulega deformacji, więc nie spełnia wymogów wytrzy-
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małej konstrukcji. Wywierając nacisk na ściany boczne modelu, uczeń z pewno-

ścią zauważy wiotkość i nietrwałość z powodu niewystarczającej ilości podpór. 

W modelu nr 2 autorzy dołożyli dodatkowe wzmocnienia na ścianach bocz-

nych, wykonane z takiego samego materiału jak całość modelu. Dzięki temu 

konstrukcja ulegała mniejszym odchyleniom niż model nr 1, lecz sztywność 

konstrukcji wciąż nie była zadowalająca. Uczeń, dostając ten model, jest w sta-

nie wyczuć w dłoniach większą stabilność konstrukcji dzięki zwiększonej liczbie 

wzmocnień w postaci belek umieszczonych na ścianach bocznych. 

 

 

Rysunek 2. Model nr 2 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Rysunek 3. Model nr 3 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Zmiany wprowadzone w modelu nr 3 polegały na dołożeniu poprzecznych 

usztywnień na ścianach bocznych, powodując tym samym zwiększenie sztywno-

ści i wytrzymałości konstrukcji. Model ten pod wpływem nacisku nie ulega de-
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formacji. W tym modelu uczeń jest w stanie wyraźnie dostrzec zmiany w stabil-

ności. Sztywność modelu dzięki zastosowaniu belek kratownicowych zwiększy-

ła się w porównaniu do poprzednich. 

Autorzy w kolejnym kroku stworzyli trzy identyczne modele, które także 

zbudowane są z drewnianych patyczków i sklejone klejem na gorąco. Dodatko-

wo konstruktorzy dołożyli podłogę, która pełni istotną funkcję, ponieważ po-

zwala na pokonanie napotkanej przeszkody. Każdy pojedynczy model nie daje 

żadnych efektów, natomiast po połączeniu ich w jedną całość powstaje most, 

kładka, dzięki której można przeprawić się z jednej strony na drugą. Na zaję-

ciach dzieci mogą konstruować znacznie więcej takich modeli i łączyć je za 

pomocą różnego typu drucików. W ten sposób powstaje długi most, który może 

połączyć dwa oddalone od siebie elementy.  
 

 

Rysunek 4. Model nr 4 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Rysunek 5. Model nr 5 

Źródło: opracowanie własne. 
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W ostatnim etapie wykonano całościowy model mostu, dzięki któremu 

w przystępny sposób możemy zobrazować i uświadomić sobie, jak ważne jest 

dobranie odpowiedniej liczby podpór, przęseł w konstrukcji, aby była ona trwa-

ła, odporna na nacisk i zniszczenia spowodowane brakiem odpowiedniej ilości 

wzmocnień. Podczas konstrukcji tego modelu bardzo istotna była precyzja oraz 

zachowanie estetyki pracy.  

 

Podsumowanie 

Zgodnie z początkowymi założeniami projektu wykonane modele mostów 

mogą posłużyć jako środki dydaktyczne w szkołach. Wykorzystując modele 

konstrukcji, można rozbudzać zainteresowania młodych techników. Przygoto-

wane przez autorów konstrukcje należy wykorzystywać przy tłumaczeniu róż-

nych praw fizyki, matematyki, a przez to rozbudzać wyobraźnię, pozwalać two-

rzyć, budować i odkrywać. Dzięki temu można zyskać zdolnych przyszłych 

budowniczych, inżynierów i konstruktorów. 
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Streszczenie 

Artykuł dotyczy projektu opisującego proces technologiczny wytwarzania materiałów, a tak-

że cech konstrukcyjnych szytej i filcowanej średniowiecznej odzieży. Projekt został opracowany 

jako materiał dydaktyczny przeznaczony dla edukacji wczesnoszkolnej. W artykule przedstawiono 

także cele i założenia przyjęte przez autorów, a dotyczące realizacji zajęć technicznych w klasach 

I–III z jego wykorzystaniem. 

Poruszono również kwestię, jaką jest ciekawa i atrakcyjna forma prowadzenia zajęć eduka-

cyjnych w nauczaniu początkowym, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć technicznych, które 

mogą już od najmłodszych lat rozbudzać w uczniach techniczną pasję. Dzięki rozwijaniu jej u tak 

młodych ludzi mamy okazję przygotować przyszłych techników i inżynierów, na których pracę 

i kompetencje zawodowe zapotrzebowanie wciąż rośnie w świecie tak prężnie rozwijającej się 

cywilizacji. 

Słowa kluczowe: technika średniowiecza, cechy konstrukcyjne, dydaktyka techniki 
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Abstract 

The aim of this article is to present a school project describing the technological process of 

manufacturing materials, as well as structural features of sewn and felted medieval clothing. The 

project has been developed as a didactic material for early childhood education.  The article also 

deals with the objectives and assumptions adopted by the authors, and concerning the implementa-

tion of technical education in classes I-III with its use.  

The issue of an interesting and attractive form of conducting educational classes in initial edu-

cation has been discussed in this research paper; with a particular emphasis on technical classes so 

that they could arouse technical passion among students from an early age. Thanks to such project, 

aimed at young learners, we have the opportunity to prepare future technicians and engineers,  as 

illustrated by a growing demand for such professionals in the world of a rapidly developing civili-

zation. 

Keywords: medieval technique, constructional features, technical education didactics 

 

Wstęp 

W artykule został przedstawiony proces technologiczny wytwarzania mate-

riałów i cechy konstrukcyjne podczas szycia i filcowania strojów powstających 

już w epoce średniowiecza, na przykładzie trzech najbardziej charakterystycz-

nych przedstawicieli mieszkańców owej epoki: wikingów, Słowian oraz ko-

czowników. Opracowanie składa się z czterech części. Pierwsza z nich stanowi 

wprowadzenie do tematu ukazujące cele i założenia, jakimi autorzy kierowali się 

podczas jego wyboru, a także prezentuje jego związki z dydaktyką. W drugiej 

części został opisany proces wytwarzania materiałów z sierści zwierzęcej, po-

cząwszy od pozyskiwania tworzywa z okrywy włosowej zwierząt, poprzez cały 

proces obróbki, po uzyskanie gotowego materiału. Ponadto podkreślono fakt, iż 

owe stroje powstały już kilkaset lat temu, więc do ich produkcji nie były po-

trzebne skomplikowane urządzenia, zwracając przy tym uwagę uczniów na dłu-

gą historię wytwarzania wyrobów włókienniczych. W kolejnej części zostały 

omówione podobieństwa i różnice w strojach poszczególnych mieszkańców 

epoki średniowiecza, a także uzasadnienie, jakie czynniki wpłynęły na ich krój 

i wygląd. Na podstawie stroju koczownika został omówiony proces szycia stroju 

oraz jego cechy konstrukcyjne niezbędne, by spełniał postawione mu funkcje. 

W ostatniej, czwartej części nastąpiła ocena użyteczności i atrakcyjności projek-

tu oraz prezentacja sposobów przeprowadzenia go z uczniami klas I–III szkoły 

podstawowe. 

Cele i główne założenia projektowe 

Żyjemy w czasach, w których technologia rozwija się w tempie wręcz bły-

skawicznym. Świat proponuje coraz to nowsze rozwiązania ułatwiające co-

dzienne funkcjonowanie, wyręczając przy tym człowieka wynalazkami, które 

niedługo będą towarzyszyły nam niemal w każdej dziedzinie życia. Nie sposób 

nie zauważyć, iż młode pokolenie ma przed sobą bardzo trudne zadanie: nie 

tylko nadążyć za postępującym wciąż rozwojem technologicznym, ale również 
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zrozumieć podstawy jego funkcjonowania. Znacząca jest w tym rola szkół, 

a w szczególności nauczycieli uczniów klas I–III, którzy mają ogromny wpływ 

nie tylko na rozwój osobowości młodych ludzi, ale też na sferę ich zaintereso-

wań. Ważne, by od początkowych szczebli edukacji nauczanie kierować tak, by 

pomóc uczniom odnaleźć się w świecie pełnym techniki, zrozumieć go i przygo-

tować ich do współtworzenia go w przyszłości. Okres nauczania początkowego 

to czas, kiedy nauczyciel jako osoba znacząca ma głęboki wpływ na dalsze zain-

teresowania i pasje młodych ludzi, dlatego ważne jest, by lekcje przeprowadzo-

ne były w sposób atrakcyjny i pasjonujący. Każda lekcja może łączyć ze sobą 

różne wątki. Chociażby zajęcia techniki mogą być doskonałą okazją do pozna-

wania współczesnych rozwiązań technicznych i zawodów związanych z wyko-

nywaniem określonych prac oraz historii techniki, tego, jak kiedyś wykonywano 

te prace. Są to doskonałe momenty pracy dydaktycznej, podczas których można 

wzbudzić w uczniach najpierw zainteresowanie techniką, a później techniczną 

pasję. Nauczanie techniki na tym poziomie edukacji warto rozpocząć od pod-

stawowych zagadnień technicznych, które nie wymagają od uczniów znajomości 

i rozumienia skomplikowanych praw fizyki czy matematyki, które poznają oni 

dopiero w wyższych klasach. Zajęcia te powinny rozwijać zdolności manualne, 

uczyć precyzji wykonywanych prac, cierpliwości, budzić ciekawość wobec ota-

czającego świata. Wdrażając młodych ludzi w świat techniki, zapominamy czę-

sto o podstawach historycznych, przechodząc bezpośrednio do zaawansowanych 

technologii.  

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, autorzy opracowali projekt, w któ-

rym zajęcia techniczne połączyli z rozpoznaniem historycznej techniki i techno-

logii, postawiwszy na podstawowy jej element, jakim jest wytwarzanie ubrań 

i odzieży w procesie szycia i filcowania. Podczas ich wytwarzania uczniowie 

poznają nie tylko proces technologiczny wytwarzania materiałów, ale również 

liczne cechy konstrukcyjne, bez uwzględnienia których wykonanie wytrzymałe-

go i funkcjonalnego stroju staje się wręcz niemożliwe. Jednocześnie poznając 

uwarunkowania wpływające na dobór takich, a nie innych cech ubioru miesz-

kańców danego rejonu, ucząc się myślenia przyczynowo-skutkowego oraz po-

szerzają swoją wiedzę geograficzną. 

Kolejnym założeniem było opracowanie takiego projektu, który wpłynie na 

integrację grupy, rozwinięcie umiejętności współpracy, kooperacji, odpowie-

dzialności za wykonanie zadania oraz pobudzi wyobraźnię i wznieci ciekawość 

do świata techniki. 

Realizacja projektu. Rekonstrukcja mody średniowiecza 

Po określeniu założeń projektowych oraz dokonaniu dokładnej analizy zało-

żonych celów przystąpiono do opracowania projektu. Początkowo autorzy sku-

pili się na dokładnym wyjaśnieniu procesu otrzymywania wełny oraz omówieniu 
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jej cech, które zdecydowały o tym, że to właśnie sierść zwierzęca była dominu-

jącym tworzywem do produkcji ubrań. Następnie przedstawiono stroje trzech 

(w subiektywnym odczuciu) najciekawszych mieszkańców epoki średniowiecza, 

omawiając dokładne różnice między nimi wynikające z określonych czynników, 

tj. miejsce zamieszkania, a co się z tym wiąże – klimatu, ukształtowania terenu, 

dostępności pożywienia w najbliższym otoczeniu itp.; trybu życia: osia-

dły/koczowniczy, stanu materialnego ludu żyjącego na danym terenie (kogo??) 

czy dostępności surowca. Następnie przystąpiono do kluczowej części projektu, 

jaką była rekonstrukcja średniowiecznej mody – odtwarzając strój koczownika 

oraz wikingów. Części garderoby zostały wykonane w dwóch procesach: szycia 

i filcowania. Do stworzenia ubrań wykorzystano materiał powstały z owczej 

wełny oraz wełnianych nici uzyskanych z owczej przędzy. Szycie rozpoczęto od 

opracowania kroju każdej z części ubioru, czyli w przypadku stroju koczownika 

były to: nogawiczki (nogawki wraz z butami), koszula, kaftan oraz gacie (przy-

pominają współczesne szorty).  

 

 

Rysunek 1. Kroje Rysunek 2. Nogawiczki 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Przy tworzeniu kroju każdej z części zwracano szczególną uwagę na cechy 

konstrukcyjne, tj. krój początkowy różni się wielkością od zaplanowanego efek-

tu, wykrojony jest z kilkucentymetrowym zapasem z każdej strony, który wyko-

rzystany zostaje na wykonanie szwów oraz obróbki materiału. 

Każdy element musi się składać z dwóch identycznych kawałków – na 

przód i tył stroju. Należy również zwrócić uwagę, że każdy element danego 

ubioru składa się z kilku części, które następnie zszywane są ze sobą w jeden 
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element. Krój nogawiczki (rysunek 1) składa się z dwóch części: stopy oraz 

podłużnego prostokąta, po to, aby można było precyzyjnie wykonać krój każde-

go elementu oraz zwiększyć komfort noszenia. 

 

    

 Rysunek 3. Krój gaci  Rysunek 4. Krój gaci, miara 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Krój gaci, czyli średniowiecznej bielizny, składa się z trzech części: dwóch 

podłużnych pasów połączonych prostokątem, aby można było wykonywać swo-

bodne ruchy nóg. Gacie związywane były rzemieniem, do którego przywiązy-

wane były nogawiczki. 

 

    

 Rysunek 5. Rękaw                            Rysunek 6. Kwadraty – elementy koszuli 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Krój koszuli składa się z kilku połączonych ze sobą elementów. Również 

kluczową rolę pełnią małe kwadratowe elementy, które wszywane są pod pa-

chami w celu usprawnieni ruchów rąk. Istotną funkcję spełniają też kliny, które 

wszywane są między przednią i tylną częścią materiału na wysokości tali, dzięki 

czemu koszula staje się elastyczna i podatna na zmianę wielkości ciała oraz 

umożliwia swobodne ruchy. 
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Rysunek 7. Kaftan  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Krój kaftana złożony jest z rękawów, dwóch części przednich, części tylnej, 

kwadratów oraz dwóch podwójnych klinów, które wszywane są analogicznie jak 

w kroju koszuli. Kaftan jednak różni się od koszuli tym, że część przednia skła-

da się z dwóch niepołączonych ze sobą elementów, które mogą być zapinane lub 

luźno opadające. 

Kolejnym ważnym elementem, na który autorzy zwracali szczególną uwagę, 

było dokładne obszycie każdej części garderoby. W przeciwnym wypadku mate-

riał narażony jest na strzępienie się i prucie. 

 

    

 Rysunek 8. Wełna czesankowa.         Rysunek 9. Filcowanie 

Źródło: opracowanie własne. 
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Pozostałe części garderoby, tj. okrycie głowy, grube skarpetki itd., powstały 

w procesie filcowania, który polega na wytwarzaniu z wyczesanej owczej wełny 

na mokro ciepłego, ale twardego materiału. Wymaga on dużo mniejszego nakła-

du pracy niż podczas wykonywania materiałów, gdyż wykonuje się go przy 

użyciu jedynie oczyszczonej i wyczesanej wełny. 

Do filcowanie należy przygotować: mydło szare, kłębek wyczesanej wełny, 

ciepłą wodę, folię bąbelkową lub skórę zwierzęcą, średniej grubości oraz cienką 

piankę lub cienką skórę zwierzęcą. Filcowanie należy rozpocząć od wycięcia 

z pianki formy, którą chcemy otrzymać. Ważne, by była ona o 30% większa od 

oczekiwanej wielkości. Na tak przygotowaną formę nakładamy kawałeczki 

wyczesanej wełny, układając je na przemian poziomo, a następnie pionowo aż 

do wyczerpania danej ilości wełny. Następnie zalewamy formę ciepłą wodą 

z mydłem, masujemy za pomocą folii bąbelkowej. Czynność tę wykonujemy 

z obydwu stron. Materiał masujemy i ugniatamy aż do uzyskania oczekiwanego 

efektu. 

 

 

Rysunek 10. Filcowana czapka 

Źródło: opracowanie własne. 

Podsumowanie 

Zaprezentowany projekt został opracowany w celu przeprowadzenia go na 

zajęciach technicznych w klasach I–III, a jego głównym celem jest rozpoznanie 

technik wytwarzania strojów dawniej i dziś, a przede wszystkim rozwinięcie 

zainteresowań dzieci technikami wytwarzania przedmiotów użytkowych oraz 

zdolności manualnych, cierpliwości, dokładności, umiejętności współpracy 

w grupie oraz odpowiedzialności za powierzone zadania i bezpieczeństwo 

wszystkich osób biorących udział w pracach. 

Zajęcia techniczne już od najmłodszych lat mogą być połączone również 

z poznawaniem treści z innych przedmiotów (historii, geografii, przyrody) i pro-

wadzone w duchu klasowej integracji i zabawy. Przeprowadzone w odpowiedni 
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sposób mogą być też doskonałą okazją, by rozbudzić w uczniach techniczną 

pasję, która odkryta już w tak młodym wieku, będzie mogła być rozwijana przez 

kolejne lata edukacji, co doprowadzić może do wykształcenia przyszłych inży-

nierów, budowniczych, konstruktorów, naukowców, którzy swoją pracę będą 

wykonywali z pasją. 
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