
PEDAGOGIKA
TOM 1-2

MATERIAŁY DODATKOWE

Roman Leppert



str. 1 
 

Materiały dodatkowe do książki Pedagogika. Podręcznik akademicki pod redakcją 
Zbigniewa Kwiecińskiego i Bogusława Śliwerskiego. 

Jest on, w zamierzeniu autora, zarówno uzupełnieniem podręcznika, skierowanym do 
studentów, jak i wykładowców. 
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Znakomity przewodnik dla rozpoczynających studia pedagogiczne, studentów 
kierunków nauczycielskich oraz nauczycieli pragnących odnowić swoją wiedzę 
pedagogiczną. 

Podręcznik akademicki Pedagogika zawiera elementy wiedzy kanonicznej dla 
nauczycieli i pedagogów. Wszechstronnie prezentuje nowe i współczesne trendy 
wiedzy pedagogicznej o dużej wartości poznawczej, wypełniając tym samym istniejącą 
lukę w dotychczasowych publikacjach akademickich. Nie było dotąd na rynku 
wydawniczym tak bogatego w treści podręcznika dla studentów pedagogiki, 
nauczycieli i pracowników naukowo-dydaktycznych. 

Książka w przystępny sposób wprowadza w podstawowe zagadnienia pedagogiki. Nie 
tylko zapoznaje z dziejami wychowania i oświaty, ale także przedstawia główne 
tendencje rozwoju systemów oświatowych w Polsce i na świecie. Przekazuje aktualną 
wiedzę zarówno na temat współczesnych teorii wychowania, wybranych prądów i 
kierunków pedagogiki, jak i socjalizacji młodego pokolenia. Ukazuje związek teorii 
pedagogicznych z praktyką, dając podstawy oraz praktyczne wskazówki do tworzenia 
warsztatu pracy pedagogicznej. Inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i 
kształceniem, stwarzając okazję do samodzielnego wyboru i akceptacji jednej lub kilku 
z tych propozycji jako wzorów własnego profesjonalizmu. 

Koncepcja merytoryczna Redaktorów tej pracy to niewątpliwie kwestia podstawowa 
dla wartości dydaktycznej podręcznika, chociaż nie mniej istotny wydaje się być 
właściwy dobór autorów poszczególnych fragmentów pracy. Zebrany tu został zespół 
wybitnych znawców problematyki, a na podkreślenie zasługuje także baza źródłowa 
zaprezentowanej wiedzy, uwzględniająca aktualny dorobek polskiej i europejskiej 
pedagogiki. 
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Roman Leppert, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 
pracuje w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej tej uczelni. Przedmiot jego 
zainteresowań badawczych i dydaktycznych stanowią pedagogika ogólna i 
pedagogika porównawcza, a szczególnie takie zagadnienia, jak: potoczna wiedza o 
wychowaniu, narracje edukacyjne, efekty edukacji, kształcenie pedagogów, studenci 
pedagogiki i ich właściwości. Opublikował dotychczas dziesięć książek, cztery 
autorskie i sześć, których był redaktorem lub współredaktorem (w tym między innymi 
wznawiane dwukrotnie Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Impuls, Kraków 
1996, 1998, 2001 oraz Edukacja w świecie współczesnym. Wybór tekstów z 
pedagogiki porównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem 
internetowym, Impuls, Kraków 2000) oraz kilkadziesiąt artykułów, doniesień z badań, 
recenzji, sprawozdań w czasopismach i pracach zbiorowych. 

Był przewodniczącym Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk 
Pedagogicznych PAN (w roku akad. 1994/95), członkiem Komitetu Programowego IV 
i V Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego (Olsztyn 2001, Wrocław 2004), podczas 
Zjazdu we Wrocławiu współprzewodniczył sekcji "Młodzież wobec niegościnnej 
przyszłości". Jest autorem czterech raportów badawczych dotyczących młodych 
mieszkańców Bydgoszczy, a także autorem wielu pomysłów dydaktycznych i 
programów nauczania realizowanych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Ostatnio został redaktorem naczelnym czasopisma Przegląd Pedagogiczny, 
wydawanego staraniem Instytutu Pedagogiki UKW oraz członkiem Komitetu Nauk 
Pedagogicznych PAN w kadencji przypadającej na lata 2007-2010. 
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TOM 1 

Część I 

Rozdział 1 

Ogólna struktura systemu pojęć pedagogicznych: 

 

 

 

 

Scenariusze ćwiczeń i zagadnienia do dyskusji: 

Scenariusze: 

1. Omawiając zagadnienie związku pedagogiki z innymi naukami Autor – oprócz 
socjologii i psychologii – przywołuje również takie dyscypliny, jak: medycyna, 
prawo, ekonomia, antropologia. Spróbuj wskazać (znaleźć) przykłady 
potwierdzające istnienie takiego związku. 

2. Sięgając do kilku źródeł (np.: Pedagogiki. Leksykonu PWN, Wielkiej encyklopedii 
PWN, Nowego słownika pedagogicznego W. Okonia, Encyklopedii 
pedagogicznej XXI wieku) ustal występujące tam definicje pojęcia „edukacja”. 
Następnie porównaj te definicje ze względu na dwa kryteria: ich treść i zakres. 
Różnice pomiędzy tymi definicjami przedstaw w tabeli. 
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3. Zbigniew Kwieciński (zob.: Socjopatologia edukacji, Olecko 1995) definiuje 
edukację jako „ogół działań, procesów i warunków służących rozwojowi 
człowieka”. Na tak rozumianą edukację składa się 10 procesów, ułożonych na 
kontinuum świat (problemy globalne) – człowiek (jego organizm). Zbiór tych 
procesów Z. Kwieciński nazywa „dziesięciościanem” lub „dekaderem”. Wybierz 
jeden z procesów wchodzących w skład owego dziesięciościanu, przygotuj jego 
charakterystykę oraz przedstaw patologie jego nadmiaru i niedoboru. 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Co sprawia, że „edukacja” jest pojęciem o najwyższym stopniu niejednorodności? 
2. Jakie inne kryteria (od tych, które zaproponował S. Kawula) wyodrębniania 

szczegółowych dziedzin pedagogiki można wyróżnić? Jakie subdyscypliny 
pedagogiczne można wyłonić poprzez zastosowanie tych kryteriów? 

3. Jakim zmianom (w czasie i w przestrzeni) ulegało znaczenie podstawowych pojęć 
pedagogicznych (edukacja, wychowanie, kształcenie)? 

4. Dlaczego pedagogika „skazana” jest na współpracę z innymi dyscyplinami 
naukowymi (takimi, jak np. psychologia, socjologia)? 

5. Co to znaczy, że filozofia to dyscyplina podstawowa dla pedagogiki? 
6. Czym różni się socjologiczne, psychologiczne i pedagogiczne podejście do 

edukacji? 

 

 

Najważniejsze terminy: 

aksjologia 
dział filozofii zajmujący się problematyką wartości, bada naturę wartości, ustala 
normy i kryteria wartościowania oraz hierarchię wartości. 

antropologia filozoficzna 
dział filozofii zajmujący się człowiekiem. 

edukacja 
ogół oddziaływań służących formowaniu się (zmienianiu, rozwijaniu) zdolności 
życiowych człowieka. 

epistemologia 
dział filozofii stawiający pytania o naturę ludzkiego poznania. 

filozofia wychowania 
subdyscyplina naukowa podejmująca studia nad systemami i poglądami 
filozoficznymi, których przedmiot stanowią rozważania o wychowaniu. 

kształcenie 
system działań zmierzających do tego, aby uczącej się jednostce umożliwić 
poznanie świata, przygotowanie się do zmieniania świata i ukształtowanie 
własnej osobowości. 

nauczanie 
proces kierowania uczeniem się uczniów w toku planowej pracy nauczyciela z 
uczniami. 

ontologia 
dział filozofii stawiający pytania o naturę bytu. 
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subdyscyplina naukowa 
dział dyscypliny naukowej, którego przedmiot stanowi wybrany obszar, np. 
pedagogika społeczna jako subdyscyplina pedagogiczna zajmuje się 
środowiskowymi uwarunkowaniami procesów edukacyjnych. 

system oświatowo-wychowawczy 
ogół odpowiednio powiązanych ze sobą placówek i instytucji kształcenia i 
wychowania. 

uczenie się 
proces nabywania względnie trwałych zmian w szeroko rozumianym 
zachowaniu (wiadomości, umiejętności, nawyki, postawy), w trakcie 
bezpośredniego i pośredniego poznawania rzeczywistości (doświadczenia i 
ćwiczenia). 

wychowanie 
świadome i celowe działanie pedagogiczne zmierzające do osiągnięcia 
względnie stałych skutków (zmian rozwojowych) w osobowości wychowanka. 
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Rozdział 2 

Porównanie badań ilościowych i jakościowych: 

 

 

 

 

Scenariusze ćwiczeń i zagadnienia do dyskusji: 

Scenariusze: 

1. Sięgnij do książki A. Nalaskowskiego Przestrzenie i miejsca szkoły (Kraków 
2002), którą przywołuje w swoim tekście K. Rubacha. Na podstawie jej treści 
spróbuj zilustrować etapy wyróżniane w obserwacji etnograficznej (orientacji w 
terenie, wyodrębniania elementów zogniskowanych, selektywny). 

2. Wykorzystując podział na badania, w których wykorzystuje się ilościowe i 
jakościowe metody zbierania danych zaproponuj badania, w których mogą być 
wykorzystane metody: ilościowe, jakościowe, oba rodzaje metod. W tym ostatnim 
przypadku określ, jakie strategie łączenia badań jakościowych i ilościowych 
proponujesz zastosować. 



str. 9 
 

3. Poszukaj wśród prac z zakresu pedagogiki takich, które byłyby raportami z badań, 
w których wykorzystano ilościowe metody zbierania danych (np. obserwację, 
ankietę, test). Zrekonstruuj zastosowany przez autorów tych raportów sposób 
postępowania badawczego, próbując ustalić, czy znalazły w nich zastosowanie 
wszystkie czynności, o których wspomina K. Rubacha na stronie 48 podręcznika. 

4. Rozdział 2 zatytułowany jest „Metody zbierania danych w badaniach 
pedagogicznych”. Wykorzystując ustalenia K. Konarzewskiego, zawarte w jego 
książce Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna (Warszawa 
2000) spróbuj przyporządkować poszczególnym metodom zbierania danych 
metody ich analizy. Efekt swojej pracy przedstaw w tabeli. 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Jakie konsekwencje dla możliwości uprawiania badań naukowych w pedagogice 
wynikają z faktu, że dyscyplina ta należy do grupy nauk humanistycznych i 
społecznych? 

2. Co to znaczy, że badacza można porównać do „majsterkowicza” lub „dziecka 
bawiącego się puzzlami”? 

3. Jakie kryteria decydują o poprawności badań jakościowych? 
4. Jakie czynniki zadecydowały o dominacji badań wykorzystujących ilościowe 

metody zbierania danych w polskiej pedagogice do lat 90. XX wieku? 

 

 

Najważniejsze terminy: 

analiza archiwów 
metoda zbierania danych polegająca na analizowaniu zawartości dokumentów, 
źródeł, tekstów i rzeczy materialnych. 

ankieta 
metoda polegająca na zorganizowanym zadawaniu pytań osobie badanej. 

badania ilościowe 
sposób poznawania rzeczywistości edukacyjnej, który wymaga zastosowania 
pomiaru. 

badania jakościowe 
sposób poznawania rzeczywistości edukacyjnej w określonym kontekście. 

badania praktyczne 
badania służące diagnozowaniu rzeczywistości edukacyjnej oraz jej ocenie. 

badania teoretyczne 
badania służące budowaniu teorii lub jej weryfikacji. 

badanie pilotażowe 
faza badania, w której wybiera się grupkę osób i prosi ją o wypełnienie roboczej 
wersji kwestionariusza, służy ono likwidacji lub modyfikacji pozycji błędnie 
skonstruowanych. 

badanie właściwe 
ta część badania, w której respondenci udzielają odpowiedzi na pytania zawarte 
w kwestionariuszu ankiety. 
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dokument 
utrwalony w sposób formalny (najczęściej urzędowy) wytwór ludzkiej 
działalności. 

eksperyment 
typowa dla badań pedagogicznych metoda zbierania danych, opierająca się na 
dwóch różnych schematach – jeden służy szacowaniu wpływu jednego faktu na 
inny, drugi weryfikacji opracowanego modelu działania pedagogicznego. 

obserwacja ilościowa 
grupa metod służących do utrwalenia zachowań, które mają miejsce w różnych 
dziedzinach praktyki edukacyjnej. 

obserwacja uczestnicząca (etnograficzna) 
metoda, w której badacz bierze bezpośredni udział w życiu osób badanych, 
można w niej wyróżnić trzy etapy: orientacji w terenie, wyodrębniania 
elementów zogniskowanych, selektywny. 

obserwacja zdarzeń krytycznych 
metoda polegająca na skierowaniu uwagi badacza na konkretny element 
badanego terenu. 

opis etnograficzny 
opis danych uzyskanych drogą obserwacji etnograficznej w języku 
doświadczenia, jakie z terenu wyniósł badacz. 

rzeczy materialne 
otaczający nas świat przedmiotów. 

teksty 
każdy przekaz kulturowy, który jest nosicielem znaczeń, mówi coś o świecie. 

test 
metoda służąca do szacowania zjawisk nieobserwowalnych, takich jak np. 
wiadomości ucznia. 

wywiad etnograficzny 
niestandaryzowany rodzaj wywiadu, nie mający żadnej struktury, przypomina 
on rozmowę, w której rozmówca szuka informacji na temat terenu swoich 
badań. 

wywiad ilościowy 
inaczej wywiad standaryzowany. 

wywiad narracyjny 
rodzaj wywiadu, który angażuje badanego w celu przedstawienia opowieści 
odtwarzającej przebieg jego całego życia lub jakiegoś okresu czy też 
doświadczeń wyniesionych z udziału w określonych sytuacjach życiowych. 

wywiad niestandaryzowany 
wywiad, w którym badacz zadaje niewielką liczbę pytań (niekiedy jedno) 
wcześniej nie zaplanowanych, a wynikających z przebiegu sytuacji badawczej. 

wywiad standaryzowany 
wywiad konstruowany przez badacza według ściśle określonego wzorca, na 
który składają się konkretne pytania, ich kolejność, sposoby zadawania. 

źródła 
wytwory ludzkiej działalności mające charakter osobisty. 

 



str. 11 
 

Rozdział 3 

Scenariusze ćwiczeń i zagadnienia do dyskusji: 

Scenariusze: 

1. W „Przedmowie” Zbigniew Kwieciński pisze, że w XX wieku w pedagogice 
„poszukiwano też „trzeciej drogi”: wspierania rozwoju i pełni możliwości każdego 
dziecka z poszanowaniem jego indywidualności, ale zarazem dania każdemu 
szansy korzystania z dóbr kultury narodowej i uniwersalnej, kompetencji do 
samodzielnego, krytycznego wyboru pośród wielu ofert sposobów i jakości życia, 
zdolności do samodzielnej komunikacji z innymi w bliskiej i szerokiej sferze 
kontaktów, ekspresji i działania harmonijnie godzącego interesy własne z 
tworzeniem świata przyjaznego, „zabliźnionego”. Tą „trzecią drogą” okazał się już 
przed II wojną światową progresywizm, a współcześnie konstruktywizm” (strona 
14). W rozdziale trzecim Krzysztof Rubacha omawia „dwie drogi”: pajdocentryzm 
i didaskalocentryzm. Posługując się schematem zamieszczonym na stronie 63 w 
podręczniku spróbuj umieścić w nim kierunki pedagogiczne, które Z. Kwieciński 
przypisuje do „trzeciej drogi”, lub zmodyfikować ten schemat w taki sposób, aby 
znalazły w nim swoje miejsce wszystkie trzy drogi rozwoju pedagogiki. 

2. W książce Współczesne teorie i nurty wychowania (Kraków 1998) Bogusław 
Śliwerski opisuje (charakteryzuje) kilkanaście kierunków pedagogicznych. 
Spróbuj je przyporządkować poszczególnym paradygmatom pedagogiki 
wyróżnionym przez K. Rubachę. Czy taki zabieg jest możliwy w odniesieniu do 
wszystkich opisywanych przez B. Śliwerskiego kierunków? Jeżeli któryś z nich 
nie daje się przyporządkować do pajdocentryzmu lub didaskalocentryzmu to 
spróbuj ustalić, dlaczego tak się dzieje. 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Jakie konsekwencje dla studiowania pedagogiki powoduje fakt, że ewolucja tej 
dyscypliny „w Polsce, począwszy od zakończenia monolitycznego ładu 
społecznego okresu socjalizmu, kroczy ku wielopostaciowości typowej dla kultury 
współczesnej”? 

2. Które ze stanowisk, przyjmowane w odpowiedzi na pytania są ci bliższe? 
Uzasadnij swój pogląd. 

- Jak istnieje świat społeczny? (nominalizm i realizm) 

- Jaka jest natura człowieka? (woluntaryzm i determinizm) 

- Jak zmienia się społeczeństwo (stopniowa regulacja i radykalna zmiana) 
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Najważniejsze terminy: 

determinizm 
kierunek uznający za podstawową zasadę organizującą naturę człowieka sieć 
zależności przyczynowo-skutkowych; człowiek – zgodnie z tym kierunkiem – 
jest zdeterminowany działaniem innych bytów, które warunkują jego rozwój, 
zakreślają granice i możliwości jego aktywności. 

didaskalocentryzm 
pogląd, zgodnie z którym nauczanie i wychowanie polega na przekazywaniu 
gotowej wiedzy i jej interpretacji oraz urabianiu dzieci według stałych wzorów 
moralnych, pracowniczych i obywatelskich, z nauczycielem i programem w 
centrum uwagi. 

didaskalocentryzm w wersji paradygmatu funkcjonalistycznego (zorientowany 
na regulację) 

paradygmat, zgodnie z którym procesy edukacyjne są odbiciem 
społecznego status quo, nie służą one odkrywaniu nierówności społecznych, 
utrzymywaniu dominacji czy emancypacji. 

didaskalocentryzm w wersji paradygmatu strukturalistycznego (zorientowany 
na radykalną zmianę) 

paradygmat tworzony przez teorie krytyczne, które włączają praktykę edukacji 
w konflikty społeczne, czyniąc z niej narzędzie walki o dominację. 

nominalizm 
stanowisko ontologiczne zakładające, że nie istnieją idee i przedmioty 
abstrakcyjne, lecz jedynie przedmioty konkretne. 

pajdocentryzm 
konceptualizacja edukacji przyjmująca za główny cel swobodny rozwój dziecka; 
zakłada on, że główne źródło rozwoju znajduje się w samym dziecku, edukacja 
natomiast powinna pozwolić na ujawnienie przez dziecko zdolności i 
potencjalności, a następnie stwarzać warunki do ich urzeczywistnienia. 

pajdocentryzm w wersji humanistycznej (zorientowany na radykalną zmianę) 
zespół radykalnych teorii krytycznych, które w skrajnej postaci budują wizję 
społeczeństwa bez szkoły, ujawnia on krytyczny stosunek do organizacji 
społecznych sterujących formalną edukacją; zwolennicy tej wersji 
pajdocentryzmu postulują „odszkolnienie” społeczeństwa, a procesy 
edukacyjne rozumieją jako wyzwalanie jednostek spod przemocą narzuconego 
przez społeczeństwo, opartego na nierównościach, status quo. 

pajdocentryzm w wersji interpretatywistycznej (zorientowany na regulację) 
koncepcje, których twórcy próbują wniknąć w świat dziecka, rozpoznając 
znaczenia, jakie nadaje ono edukacyjnej codzienności; w tej wersji 
pajdocentryzmu ujawnia się tendencja do opisu i wyjaśniania świata edukacji 
bez uprzednio przyjętych założeń do analiz praktyki edukacyjnej w takim języku, 
w jakim ona przebiega. 

paradygmat 
zbiór ogólnych i ostatecznych przesłanek w wyjaśnianiu jakiegoś obszaru 
rzeczywistości przyjętych w społeczności uczonych – przedstawicieli danej 
dyscypliny naukowej, a następnie upowszechniony jako wzór myślenia w 
normalnych zbiorowościach użytkowników nauki. 
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paradygmat funkcjonalistyczny 
zespół przesłanek ujmujących świat społeczny jako byt obiektywny z gotowymi 
strukturami regulującymi życie jednostki (determinizm). 

paradygmat humanistyczny 
zespół przesłanek nadających indywidualistyczne i subiektywistyczne 
znaczenie faktom występującym w życiu społecznym. 

paradygmat interpretatywistyczny 
tradycja badawcza dążąca do zrozumienia, w jaki sposób jednostki zyskują 
świadomość w ramach struktur społecznych. 

paradygmat pedagogiczny (w odniesieniu do pedagogiki) 
zbiór ogólnych przesłanek (założeń) koniecznych do zdefiniowania edukacji, 
stanowiących punkt wyjścia badań nad nią oraz budowania jej teorii. 

paradygmat strukturalistyczny 
zespół przesłanek zakładających, że istnieją obiektywne struktury, w których 
przebiega życie ludzkie, a wyjaśnienie ich deterministycznych zależności 
nadaje sens i kierunek zaplanowanej interwencji w obiektywny świat społeczny. 

radykalna zmiana 
zasada, zgodnie z którą społeczeństwo trwa w stanie konfliktu między różnymi 
grupami interesów, które okresowo doprowadzają do radykalnych, 
rewolucyjnych zmian ustalonego stanu rzeczy; stosowanymi tu kategoriami 
opisu procesów społecznych są: sprzeczności, emancypacja, niedobory, 
dominacja. 

realizm 
stanowisko ontologiczne zakładające istnienie danych zmysłowych, które są 
odpowiednikami idei i przedmiotów abstrakcyjnych. 

samowiedza pedagogiki 
wiedza, jaką pedagogika gromadzi o sobie samej (o swoim przedmiocie badań, 
o metodach, o własnym stosunku do zmian w życiu społecznym itd.) w toku 
codziennej praktyki badawczej. 

stopniowa regulacja 
zasada, zgodnie z którą społeczeństwo osiąga określony stan rozwoju, 
ustalając reguły jego trwania; kategoriami opisu procesów społecznych są: 
porządek społeczny, solidarność, umowa społeczna; zgodnie z tą zasadą 
(określaną też jako zasada ciągłości i zmienności życia społecznego) kolejne 
pokolenia odtwarzają ten stan, wprowadzając jednocześnie stopniowe 
modyfikacje. 

tożsamość pedagogiki 
patrz: samowiedza pedagogiki. 

woluntaryzm 
kierunek uznający wolę za podstawową zasadę organizującą naturę człowieka; 
zakłada on, że przyczyną zmian, jakie zachodzą w człowieku jest on sam, a 
ściślej jego wola. 
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Część II 

Rozdział 1 

Scenariusze ćwiczeń i zagadnienia do dyskusji: 

 Sięgnij do książki R. Miller Socjalizacja, wychowanie, psychoterapia (Warszawa, 
1981) i zapoznaj się z przedstawionym tam (na stronach 14-15) opisem dwóch 
dziewcząt – Amali i Kemali, wychowywanych przez wilki. Na podstawie tego 
przypadku spróbuj uzasadnić twierdzenie głoszące, że „dzieci pozbawione opieki 
ludzkiej nie mogą się przystosować do życia ludzkiego”. 

 Stefan Wołoszyn w genezie procesów wychowawczych wyodrębnia dwa 
zróżnicowane wątki: biologiczno-pielęgnacyjny i społeczno-kulturowy. Czy to 
rozróżnienie jest nadal aktualne? Jeżeli tak, to przedstaw dowody potwierdzające 
zasadność takiego rozróżnienia. 

 Czy inicjacja, charakterystyczna dla społeczeństw pierwotnych, występuje również 
we współczesnych społeczeństwach? Jakie zachowania, obrzędy można by 
współcześnie określić mianem inicjacji? Odwołaj się do swoich dotychczasowych 
doświadczeń wychowawczych i na tej podstawie uzasadnij swój pogląd. 

 

Najważniejsze terminy: 

hominizacja 
procesy uspołecznienia (zwanego inaczej socjalizacją) i kulturyzacji, dzięki 
którym istota ludzka staje się człowiekiem. 

inicjacja 
obrzęd wtajemniczenia przez starszyznę rodową lub specjalnych 
„czarodziejów” dorastających mężczyzn w plemienne tabu, w plemienne 
tradycje, mity i wierzenia; obrzęd ten trwał nieraz wiele tygodni i powiązany był 
z poddawaniem młodzieży najrozmaitszym próbom wytrzymałości, cierpliwości 
i dochowania wierności „swoim”. 

kulturyzacja 
nabywanie kultury (mowa, zabawa, praca, nabywanie świadomości), proces ten 
bywa nazywany także inkulturacją lub enkulturacją. 

socjalizacja 
proces, dzięki któremu jednostka staje się członkiem społeczeństwa. 

uspołecznienie 
inaczej socjalizacja. 

wątek biologiczno-pielęgnacyjny w wychowaniu 
obejmuje on prokreację (rozród) i opiekę nad potomstwem; charakterystyczna 
dla tych procesów jest postawa emocjonalna, którą psychologowie i psychiatrzy 
nazywają empatią. 

wątek społeczno-kulturowy w wychowaniu 
odbudowywanie na nowo w każdej jednostce ludzkiej i w każdym pokoleniu 
więzi społecznej i dziedzictwa kulturowego, najczęściej przyjmuje ono różne 
formy zinstytucjonalizowane i prowadzone jest przez specjalnie przygotowane 
grupy profesjonalnych wychowawców i nauczycieli. 
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Rozdział 2 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Co było przyczyną obserwowanego w cywilizacjach starożytnego Wschodu 
oderwania celów wychowawczych i treści edukacyjnych od potrzeb życia i 
codziennego bytowania społecznego? 

2. Jakie konsekwencje dla wychowania miał fakt, że kultura duchowa społeczeństw 
pierwotnych była kulturą magiczną? 

3. Czym różniły się cele wychowania realizowane na terytoriach Chin i Indii? 

 

Scenariusze ćwiczeń: 

1. Sięgnij do książki Myśliciele – o wychowaniu (Cz. Kupisiewicz, I. Wojnar (red.), 
Warszawa 1996). Zapoznaj się z rozdziałem poświęconym Konfucjuszowi (strony 
465-474). Na tej podstawie spróbuj odtworzyć poglądy Konfucjusza na edukację. 
Zastanów się nad przyczynami, które sprawiły, że idee Konfucjusza wywarły 
ogromny wpływ na rozwój społeczeństwa chińskiego, oddziałując w różnym 
czasie i w zmieniających się warunkach. 

2. Zapoznaj się z wybranym opracowaniem poświęconym buddyzmowi (np. J. 
Snelling, Buddyzm, Poznań 1999). Na tej podstawie spróbuj dowieść zasadności 
poglądu sformułowanego przez S. Wołoszyna głoszącego, że „Buddyzm był 
programem wychowawczym, który odegrał wielką rolę w autoedukacji i 
kształtowaniu tożsamości Hindusów” (strona 84). 

3. W podręczniku Historia wychowania (Ł. Kurdybacha (red.), Warszawa 1965, tom 
I) scharakteryzowane zostało wychowanie w: starożytnym Egipcie, Asyrii i 
Babilonii, u starożytnych Żydów. Przeczytaj ten fragment podręcznika. Po jego 
lekturze spróbuj porównać wychowanie realizowane na każdym z tych obszarów. 
Czym się one różniły? 

 

 

 

Najważniejsze terminy: 

buddyzm 
jedna z wielkich religii uniwersalnych oraz system filozoficzny, który wywodzi 
się z nauki o charakterze etyczno-soteriologicznym, propagowanej na terenie 
północnych Indii na przełomie VI i V w. p.n.e. przez Siddharthę Gautamę 
(Buddę). 

judaizm 
religia Żydów; także zespół wierzeń, wartości etycznych i postaw wynikający z 
tradycji i obyczajów narodu żydowskiego. 

konfucjanizm 
doktryna moralno-polityczna, religijno-filozoficzna i światopoglądowa, głoszona 
przez Konfucjusza (VI-V w. p.n.e.) oraz jego uczniów i kontynuatorów, która 
uzyskała dominujący wpływ na całość chińskiego życia. 
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nirwana 
w buddyzmie cel ludzkiej egzystencji, najwyższa rzeczywistość i stan 
wyzwolenia z kręgu wcieleń wiążący się z zanikiem cierpienia i pragnień, 
równoważny zgaśnięciu wszelkich związków i wzajemnych uwarunkowań 
między psychofizycznymi elementami tworzącymi iluzję osobowości. 

taoizm 
jeden z głównych systemów chińskiej myśli filozoficznej, zainicjowany przez 
Lao-cy (VI w. p.n.e.); głosił duchowo-materialną jedność świata, manifestującą 
się w harmonii wszelkich zjawisk zachodzących w świecie, nazywanej 
wieloznacznym terminem tao. 
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Rozdział 3 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Stefan Wołoszyn pisze, iż „wychowanie spartańskie było surowe, rygorystycznie 
»wojskowe«; wychowanie ateńskie zaakcentowało i kultywowało indywidualność 
i podmiotowe (osobiste) dążenia i aspiracje wychowanka”. Posługując się tym 
rozróżnieniem wskaż wśród stosowanych w XX wieku praktyk wychowawczych 
przykłady rozwiązań nawiązujących do tradycji spartańskiej i ateńskiej. 

2. Charakteryzując rolę, jaką w kulturze pedagogicznej starożytnej Grecji odegrały 
ówczesne szkoły filozoficzne Stefan Wołoszyn przywołuje nazwiska Platona, 
Arystotelesa i Sokratesa. Sięgnij do biografii każdego z tych filozofów (ukazały 
się one w wydawanej przez Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” serii „Myśli i 
ludzie”). Odtwórz na tej podstawie poglądy każdego z myślicieli na wychowanie i 
porównaj je ze sobą. W stosunku do każdego z filozofów spróbuj wskazać pogląd 
lub poglądy, które są podzielane współcześnie. 

3. Wychowanie u starożytnych Greków i Rzymian było świeckie. Wraz z 
pojawieniem się chrześcijaństwa wychowanie zyskało religijne, pozaziemskie 
uzasadnienie. Chrześcijaństwo odwracało „człowieka od świata doczesnego, od 
jego dóbr i uciech, także od państwa i jego polityki zarówno obywatelskiej, jak 
militarnej”. Jakie konsekwencje dla wychowania powodowała ta zmiana. Jak 
zmieniła się praktyka wychowania wraz z rozkładem cesarstwa rzymskiego? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Czy ateński ideał wychowawczy (paideia) jest możliwy do zrealizowania 
współcześnie? Wskaż argumenty przemawiające za i przeciw takiej możliwości. 

2. Co oznacza stwierdzenie, że Rzym, który w 146 r. p.n.e. podporządkował sobie 
Grecję sam został „podbity” urokiem kultury helleńskiej? 

3. Jak można uzasadnić pogląd, zgodnie z którym „postępujący kryzys i upadek 
antycznej kultury oraz kształtu wychowania i edukacji hellenistycznej był 
następstwem m.in. szerzenia się chrześcijaństwa”? 

 

 

Najważniejsze terminy: 

Akademia Platońska 
szkoła filozoficzna funkcjonująca w gaju poświęconym Akademosowi, która 
przetrwała całe wieki. 

efebia 
instytucja państwowa ukształtowana po klęsce pod Cheroneą w 338 r. p.n.e., 
dwuletnia szkoła wieńcząca kształcenie obywatelskie i wojskowe w 
starożytnych Atenach. 

gimnazjarcha 
osoba, która utrzymywała gimnazjon, szkołę przeznaczoną dla dorastających 
Ateńczyków. 
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gimnazjon 
szkoła, w której kontynuowali kształcenie umysłowe i fizyczne dorastający 
Ateńczycy. 

hellenizm 
termin stworzony przez niemieckiego historyka z XIX w. – Johanna Gustawa 
Droysena, obejmujący lata 336 – 30 p.n.e., tj. od daty wstąpienia na tron 
Aleksandra Wielkiego i podboju monarchii perskiej do daty zdobycia przez 
Rzym ostatniego państwa hellenistycznego – Egiptu. 

kalokagathia 
greckie kalós – piękny, agathós – dobry, szlachetny; ateński ideał 
wychowawczy, zgodnie z którym wychowanie powinno zapewnić „estetyczną” 
proporcję: harmonię i wszechstronność. 

Lykeion 
szkoła filozoficzna prowadzona przez Arystotelesa, nazywana szkołą 
perypatetów; od nazwy Lykeion pochodzi termin liceum. 

paideia 
ateński ideał wychowawczy, zgodnie z którym wychowanie powinno zapewnić 
„estetyczną” proporcję: harmonię i wszechstronność (w innym znaczeniu termin 
ten oznacza kulturę osobistą). 

palestra 
zakład, którym kierował pedotriba, zajmujący się wychowaniem fizycznym. 

pedagog 
w języku greckim paidagogós; od dwóch słów: país, w dopełniaczu paídos – 
chłopiec i ago – prowadzę (agogós – przewodnik), czyli opiekun, osoba 
„prowadząca” chłopca. 

pedotriba 
kierownik zakładu zajmującego się wychowaniem fizycznym, zwanego palestrą. 

retoryka 
w starożytności jedna z siedmiu sztuk wyzwolonych, w rzymskiej „teorii” 
pedagogicznej wykształcenie retoryczne zyskało naczelne miejsce, sztuka 
przemawiania była umiejętnością niezbędną dla każdego Rzymianina. 

sofronista 
w starożytnych Atenach urzędnik państwowy, który nadzorował funkcjonowanie 
gimnazjonów. 

sztuki wyzwolone (artes liberales) 
sztuki kształcące umysł wolnego obywatela, obejmowały one swoim zakresem: 
gramatykę, retorykę i dialektykę, arytmetykę, geometrię (Euklidesa), 
astronomię, muzykę; pierwszy w historii zarys wykształcenia 
encyklopedycznego. 
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Rozdział 4 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Jakie konsekwencje powodował fakt, że w średniowieczu oświata była 
podporządkowana nauczaniu Kościoła? 

2. Czym wytłumaczyć atrakcyjność idei uniwersytetu, instytucji, która powstała w 
średniowieczu, przetrwała do dzisiaj i nadal się rozwija. 

3. W bulli papieża Mikołaja IV dla utworzonego w 1289 r. uniwersytetu w Montpellier 
znalazło się stwierdzenie, że uniwersytet ma być „studium generale, w którym by 
uczyli profesorowie, a studenci swobodnie mogli się uczyć”. Co oznacza takie 
stwierdzenie dla organizacji procesu kształcenia? Na czym polega studiowanie w 
tak pomyślanym uniwersytecie? 

4. Dlaczego ufundowany w 1364 roku przez króla Kazimierza Wielkiego Uniwersytet 
Krakowski miał być uczelnią państwową, utrzymywaną z dochodów z żup 
solnych? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Stefan Wołoszyn, charakteryzując klasztory i szkoły kościelne pisze, że „wkład 
zakonów (...) w rozwój cywilizacyjny Europy był ogromny” (s. 97). Sięgnij 
do Źródeł do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej (wyb. i oprac. S. 
Wołoszyn, tom 1, wyd. 2 zm., Kielce 1995), zapoznaj się z zamieszczoną tam 
„Regułą zakonu benedyktynów” i spróbuj na tej podstawie określić, na czym ten 
wkład polegał. Wykonaj takie samo zadanie w odniesieniu do innych zakonów, 
które powstały w średniowieczu. 

2. Kalina Bartnicka i Irena Szybiak w Zarysie historii wychowania (Warszawa 2001) 
opisując „przemiany szkoły i wychowania w obrębie wieków średnich” 
wyodrębniają cztery podokresy: 
 wiek VI-VIII – czas powstawania ustroju feudalnego; 
 wiek IX-XI – okres stabilizacji struktury stanowej; 
 wiek XI-XIII – czas rozkwitu średniowiecza; 
 wiek XIV-XV – okres schyłku średniowiecza. 

Przyjmując ten podział spróbuj uporządkować treść rozdziału „Oświata i 

wychowanie w epoce średniowiecza”, przyporządkowując poszczególnym 

wyróżnionym okresom opisane tu wydarzenia, procesy, zjawiska. 

3. W społeczeństwie średniowiecznym można wyróżnić następujące stany: 
chłopstwo, rycerstwo, mieszczaństwo, duchowieństwo. Określ związek pomiędzy 
taką strukturą społeczną a funkcjonującymi w średniowieczu typami szkół i 
rodzajami wychowania. 

4. Historycy wychowania formułują pogląd głoszący, że „od XII do XIV wieku Polska 
zbudowała pełną strukturę szkolnictwa, analogiczną do zachodniej: od szkół 
parafialnych do uniwersytetu”. Wskaż fakty (wymienione w analizowanym 
rozdziale) potwierdzające zasadność takiego poglądu. Na czym polegała 
specyfika polskiego szkolnictwa w okresie średniowiecza? 
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Najważniejsze terminy: 

cechy profesorów 
jeden z typów średniowiecznych uniwersytetów, będący organizacją 
profesorów, powstawał w silnych ośrodkach szkolnych (np. Paryż), 
skupiających liczne grono mistrzów i nauczycieli; w uniwersytetach takich 
rozwijały się najczęściej fakultety sztuk i filozofii oraz teologii. 

cechy studentów 
jeden z typów średniowiecznych uniwersytetów, rodzaj organizacji studentów, 
gromadzących się wokół wybitnych znawców prawa lub medycyny; studenci 
wybierali spośród siebie rektora, zatrudniali profesorów, w pewnym sensie 
decydowali o programie studiów. 

nominalizm 
od łac. nominalis – dotyczący nazwy, imienia; typ myślenia filozoficznego 
przeciwstawny platonizmowi, odrzuca on istnienie przedmiotów abstrakcyjnych 
mimo, że istnieją ich nazwy. 

scholastyka 
filozofia i metoda argumentacji uważana za wielki rozdział w kulturze umysłowej 
epoki średniowiecza; pojawiła się ona w wyniku studiów nad twórczością 
Arystotelesa, w których objawione dogmaty chrześcijańskiej wiary zaczęto 
dodatkowo uzasadniać racjami rozumowymi, czerpanymi z filozofii greckiej. 

studium generale 
inaczej szkoła powszechna, termin użyty w dyplomie fundacyjnym uniwersytetu 
krakowskiego, ogłoszonym w 1364 roku przez Kazimierza Wielkiego; miało być 
ono „nauk przemożnych perłą” i „orzeźwiającym źródłem”, z którego pełności 
mogliby „czerpać wszyscy naukami napoić się pragnący”. 

 
szkoły katedralne 

określane inaczej jako kwadrywialne; szkoły, które realizowały wyższy stopień 
kształcenia: bardzo prostą arytmetykę i astronomię (konieczną do ustalania 
terminów ruchomych świąt kościelnych), geometrię, która zaznajamiała z 
geograficznym opisem ziemi i przyrody, muzykę, powiązaną ze śpiewem 
kościelnym. 

szkoły klasztorne 
w średniowieczu szkoły, których zadaniem było przysposobienie chłopców do 
stanu duchownego. 

szkoły parafialne 
szkoły tworzone przy parafiach, w Polsce zaczęły powstawać w XIII-XIV wieku, 
przede wszystkim w miastach, liczyły często po kilkunastu uczniów, uczono w 
nich podstaw czytania i pisania w języku łacińskim oraz elementarnych 
rachunków; bardziej zaawansowane szkoły parafialne realizowały program 
trivium. 

szkoły trywialne 
szkoły, które realizowały niższy stopień kształcenia; ich program obejmował 
gramatykę łacińską, retorykę (objaśnianie ewangelii i czynności kancelaryjne, 
głównie redagowanie dokumentów, pism i listów), dialektykę. 
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wychowanie cechowe 
jeden z rodzajów wychowania w domu obcym; odbywało się ono w domu 
mistrza (majstra) cechowego, pod okiem którego młodzież mieszczańska 
przygotowywała się do różnych rzemiosł; przebiegało ono poprzez stopnie 
terminatora i czeladnika, ukoronowaniem był tytuł mistrza (majstra), który 
nadawał wszelkie prawa cechu i był świadectwem najwyższych umiejętności w 
konkretnym zawodzie. 

wychowanie mieszczańskie 
wychowanie do konkretnej pracy produkcyjnej (zarobkowej), przybierające 
najczęściej postać wychowania cechowego. 

wychowanie rycerskie 
wychowanie mające na celu wyrabianie odwagi, siły fizycznej i umiejętności 
wojskowych (rycerskich), pozwalało ono także nabyć ogłady dworskiej; ten typ 
wychowania dotyczył synów szlachetnie urodzonych, odbywał się na dworach 
książęcych i przebiegał przez etapy pazia, giermka, rycerza. 

wychowanie w domu obcym 
termin zaproponowany przez Józefa Chałasińskiego na oznaczenie sposobu 
wprowadzania dzieci i młodzieży w obowiązki danego stanu (rycerstwa, 
mieszczaństwa), sposób ten określała tradycja. 
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Rozdział 5 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Czy współcześnie istnieje potrzeba tworzenia utopii, zawierających różnorodne 
wizje sprawiedliwego ustroju społeczno-politycznego? Co przemawia za 
tworzeniem takich wizji, a co przeciwko? 

2. Dlaczego wzorce łacińskich szkół humanistycznych stworzyli Niemcy: 
Melanchton i Sutrm? 

3. Jaką rolę w funkcjonowaniu i rozwoju szkolnictwa w okresie renesansu odegrali 
jezuici? 

4. Dlaczego myśl polityczną i edukacyjną Andrzeja Frycza Modrzewskiego zalicza 
się do „czołówki polskiego humanizmu”? 

5. Jak można uzasadnić pogląd głoszący, że Jan Amos Komeński jest twórcą idei 
edukacji ustawicznej? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Według Stefana Wołoszyna pedagogika i filozofia wychowania zawdzięczają 
humanizmowi epoki odrodzenia ideę uprzywilejowania człowieka we 
wszechświecie, a w samym człowieku – uprzywilejowania rozumu, inteligencji, 
woli działania; tego wszystkiego, dzięki czemu człowiek staje się „panem 
stworzenia” i „rzeźbiarzem samego siebie”. Spróbuj dowieść prawdziwości tej 
tezy odwołując się do literatury humanizmu. 

2. Sięgnij do dzieła Andrzeja Frycza Modrzewskiego O poprawie Rzeczypospolitej. 
Przeczytaj księgę V „O szkole”. Przeanalizuj przedstawione w niej poglądy, 
koncentrując swoją uwagę na proponowanych przez Modrzewskiego reformach 
szkoły. 

3. Jan Amos Komeński w swoim dziele Pampaedia proponuje jednolity i 
powszechny ustrój edukacji przez całe życie. Proponowany przez Komeńskiego 
ustrój został uszeregowany w siedmiu szkołach: szkole narodzin dziecka dla 
rodziców; szkole macierzyńskiej (dziecięctwa), szkole chłopięctwa (od 6 do 12 
roku życia), szkole wieku dojrzewania (czyli gimnazjum), szkole wieku 
młodzieńczego (czyli akademii), szkole wieku męskiego (czyli praktyki życia), 
szkole szczęśliwej starości. Całość miała wieńczyć szkoła dobrej śmierci 
(pozwalającej godnie przenieść się do świata wiecznego). Porównaj 
proponowaną przez J.A. Komeńskiego periodyzację życia ludzkiego z okresami, 
jakie w życiu człowieka wyróżnia współczesna psychologia rozwoju (patrz prace: 
A. Brzezińskiej, J. Trempały, M. Kielar-Turskiej i innych). Co wynika z takiego 
porównania? Na ile aktualna jest periodyzacja zaproponowana przez 
J.A. Komeńskiego? 
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Najważniejsze terminy: 

burżuazja 
rodząca się w okresie renesansu warstwa zamożnego mieszczaństwa. 

gimnazjum 
nowy typ szkoły średniej humanistycznej, założony w 1538 roku w Starsburgu 
przez luteranina Johannesa Sturma; program gimnazum opierał się na 
nauczaniu języków klasycznych i retoryki, nie obejmował jednak języka 
ojczystego i nie liczył się z praktyką życiową, wykształcenie rzeczowe czerpano 
z lektury autorów starożytnych; gimnazjum oferowało głównie wykształcenie 
formalno-lingwistyczne i literackie. 

humanizm 
nowe prądy i poglądy kulturalne pojawiające się w XIV, XV i XVI wieku; zgodnie 
z nimi człowiek odwraca się coraz bardziej od kościelnych ideałów 
pozaziemskich, kierując się ku blaskom i radościom tego świata, w którym żyje 
i działa na co dzień; wielką rolę odgrywa w humanizmie odrodzenie i 
dostrzeżenie na nowo wartości i piękna literatury i sztuki starożytnej – greckiej 
i rzymskiej. 

kolegium humanistyczne 
zreformowana w duchu humanizmu szkoła wyższa; Philipp Melanchton 
dokonując reformy ustanowił wzorzec, którym stała się akademia w 
Wittenberdze, w której powstały nowe katedry: języka hebrajskiego i greckiego, 
poszerzone zostały wszystkie wydziały i zaczęło działać studium 
przygotowawcze do uniwersytetu, tzw. pedagogium. 

kontrreformacja 
ruch zapoczątkowany przez Sobór Trydencki (1545-1563), mający na celu 
przeciwdziałanie wpływom protestantyzmu, służyło temu m.in. utworzenie 
kolegiów i konwiktów zakonu jezuitów, dla których wzorem stało się gimnazjum 
Sturma. 

utopia 
gr. ou – nie i topos – miejsce, czyli miejsce, którego nie ma; np. Thomas Morus 
w swojej Utopii na zasadach „prawa natury”, „rozumu” i „sprawiedliwości” 
projektuje budowę społeczeństwa równości. 
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Rozdział 6 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Dlaczego renesansowy ideał dworzanina został w oświeceniu zastąpiony przez 
gentlemana? 

2. Co różniło reformy szkolne zapoczątkowane przez pietystów i jansenistów? 
3. Dlaczego pierwsze w Europie szkoły i zakłady specjalne dla głuchych, 

niewidomych oraz opuszczonych czy zaniedbanych moralnie dzieci powstały 
dopiero w drugiej połowie XVIII wieku? 

4. Co było przyczyną upadku szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce w drugiej 
połowie XVII wieku i w początkach wieku XVIII? 

5. Na czym polegała „rewolucja szkolna”, której dokonała Komisja Edukacji 
Narodowej? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Dla oświecenia charakterystyczne są trzy kierunki filozoficzne: racjonalizm, 
empiryzm, krytycyzm. Scharakteryzuj każdy z tych kierunków, uwzględniając 
zwłaszcza przyjmowaną przez nie koncepcję człowieka. 

2. Stefan Wołoszyn, charakteryzując twórczość Jeana Jacquesa Rousseau pisze 
m.in.: „dlatego Rousseau – podobnie jak cała pedagogika oświecenia – traktuje 
wychowanie nie w kategoriach społeczno-obywatelskich, lecz w kategoriach 
ogólnoludzkich. Jego »naturalizm pedagogiczny« jest upominaniem się o prawa 
człowieka i człowieczeństwa każdego człowieka” (s. 118). Na czym polega 
dylemat pedagogiczny Rousseau? Dlaczego człowiek jest ważniejszy niż 
obywatel? Jak ten dylemat jest rozstrzygany współcześnie? 

3. Fryderyk Wilhelm II wprowadził jako pierwszy obowiązek szkolny w 1783 roku. 
Scharakteryzuj kontekst społeczno-kulturowy, w którym została podjęta ta 
decyzja. Dlaczego obowiązku szkolnego nie udało się wprowadzić wcześniej, np. 
w okresie renesansu. 

4. Sięgnij do Pism i projektów pedagogicznych doby Komisji Edukacji 
Narodowej(Wrocław 1973). Zapoznaj się z zamieszczonym tam „Sposobem 
edukacji w XV listach opisanym, które do Komisji Edukacji Narodowej od 
bezimiennego autora były przesyłane R.P. 1775”. Jaki projekt edukacji zawiera 
ten tekst. Co zarzuca dotychczasowej szkole? 

 

Najważniejsze terminy: 

Collegium Nobilium 
inaczej kolegium dla szlachty założone w 1740 r. w Warszawie przez pijara 
Stanisława Konarskiego. 

empiryzm 
kierunek filozoficzny głoszący, że źródłem wszelkiej wiedzy jest doświadczenie; 
w pedagogice John Locke głosił słynną zasadę, że umysł dziecka jest czystą 
kartą (łac. tabula rasa). 
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encyklopedyści 
ruch najbardziej światłych umysłów epoki oświecenia; nazywali oni siebie 
Stowarzyszeniem Ludzi Nauki; w latach 1751-1765 wydali 17 tomów zakrojonej 
z ogromnym rozmachem Encyklopedii albo Słownika rozumowanego nauk, 
sztuk i rzemiosł. 

filantropiści 
przyjaciele ludzkości, głosili hasło „oświecenia użytecznego” oraz potrzebę 
„wychowania naturalnego” (nawiązując do twórczości J.J. Rousseau); 
propagowali także nauczanie szkolne urozmaicone zabawami, wycieczkami, 
zajęciami w ogrodzie, ponadto kształtowali w wychowankach potrzebę 
pielęgnowania zdrowia i rozwoju fizycznego. 

fizjokratyzm 
ruch i doktryna jednocześnie, jego twórcą był François Quesnay, który głosił 
pogląd, że źródłem bogactwa jest przede wszystkim rolnictwo i produkcja rolna, 
dlatego oświecanie ludu leży w dobrze rozumianym interesie państwa. 

gentleman 
ideał wychowania nakreślony przez Johna Locke’a w Myślach o wychowaniu, 
według Stefana Wołoszyna gentleman Locke’a ma przejawiać elegancję w 
zachowaniu się w salonie oraz dzielność i umiejętności w sprawach wojskowych 
i w służbie publicznej dla kraju. 

janseniści 
grupa opierająca się na poglądach religijnych teologa Corneliusa Jansena i 
filozofii Kartezjusza; wiodła spory z Kościołem katolickim, głównie jezuitami, na 
temat prawdziwej religijności, surowych zasad moralnych, nauki oraz kształtu i 
celu wychowania. 

Komisja Edukacji Narodowej 
powołana do życia przez Sejm Rzeczypospolitej 14 października 1773 roku 
pierwsza w Europie magistratura szkolna, nie podlegająca żadnemu 
ministerstwu, lecz zależna wprost od Sejmu; większość jej członków stanowili 
najbardziej światli mężowie ówczesnej Polski. 

krytycyzm 
nurt filozoficzny, ograniczający naukowe roszczenia maksymalistyczne do 
stwierdzeń raczej minimalistycznych, lecz pewnych; w oświeceniu głównym 
przedstawicielem krytycyzmu był Immanuel Kant. 

kształcenie formalne 
teoria dydaktyczna, sformułowana przez Johanna Mathiasa Gesnera 
(niemieckiego myśliciela przełomu pedagogiki oświecenia i neohumanizmu), 
zalecająca przede wszystkim kształcenie funkcji, sprawności poznawczych, 
postaw i uczuć moralnych; rugująca, a przynajmniej odsuwająca na plan dalszy 
obowiązujące wcześniej „podawanie wiedzy do zapamiętania”. 

obowiązek szkolny 
inaczej obowiązek posyłania dzieci do szkoły, wprowadził go Fryderyk Wilhelm 
II w 1783 r. opublikowanym wówczas Regulaminem początkowych szkół 
wiejskich. 
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pietyzm 
(łac. pietas – miłość należna rodzicom, ojczyźnie; pobożność, miłosierdzie), 
ruch, który powstał na gruncie luteranizmu i propagował „czynną miłość 
bliźniego”; w dziedzinie wychowania miało się to wyrażać m.in. kształceniem 
realnym. 

projekt Condorceta 
przedstawiony w kwietniu 1792 r. Zgromadzeniu Prawodawczemu 
Francji Projekt organizacji wychowania publicznego; Condorcet postulował 
publiczne, powszechne, obowiązkowe, bezpłatne (dostępne) dla wszystkich 
nauczanie na wszelkich poziomach oświatowych. 

racjonalizm 
kierunek filozoficzny zapoczątkowany przez Kartezjusza, który akcentował 
zasadę cogito ergo sum i domagał się „jasnych i wyraźnych” metod we 
wszelkich badaniach naukowych i w każdym myśleniu filozoficznym. 

stan akademicki 
świecki stan nauczycielski, stworzony przez Komisję Edukacji Narodowej, 
któremu zapewniano uniwersyteckie wykształcenie w seminariach 
akademickich przy szkołach głównych. 

Szkoła Rycerska 
założona w 1765 r. przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, pod nazwą 
Kurpusu Kadetów, szkoła kształcąca młodzież w duchu patriotyzmu i kultury 
oświeceniowej. 
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Rozdział 7 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Jakie zjawiska i procesy sprawiły, że w XIX wieku miało miejsce upowszechnianie 
i demokratyzowanie się szkolnictwa? 

2. Dlaczego Johann Heinrich Pestalozzi nazywany jest „wielkim ojcem” 
nowoczesnej powszechnej ogólnokształcącej szkoły początkowej? 

3. Według Stefana Wołoszyna: Rozczarowanie społeczne „zwycięstwem rozumu” 
wieku oświecenia pobudza wielu intelektualistów do tworzenia utopijnych wizji 
społeczności samorządnej, zorganizowanej na podstawie zdolności jej członków, 
a nie posiadanego majątku (s. 141). Co było przyczyną owego rozczarowania 
„zwycięstwem rozumu”? Dlaczego reakcją na to rozczarowanie były tworzone w 
teorii i praktyce utopie pedagogiczne? 

4. Dlaczego szkolnictwo w zaborze austriackim w I połowie XIX wieku było 
intensywnie germanizowane, a w II połowie tego wieku uzyskało znaczną 
autonomię? 

5. Jednym z autorów, którego prace posłużyły uzasadnieniu potrzeby kształcenia 
realnego był Herbert Spencer. W swoim dziele O wychowaniu umysłowym, 
moralnym i fizycznym sformułował on pogląd, że wychowanie powinno 
przygotowywać ludzi zdolnych „do walki o byt”, którzy potrafią osiągać sukces i 
powodzenie w swojej działalności. Na ile aktualny jest współcześnie pogląd H. 
Spencera? Czy nadal należy uczyć tego, co pomoże w walce życiowej? 

 

 

 

 

Zadania do wykonania: 

1. Korzystając z treści tego rozdziału oraz odwołując się do wiedzy, jaką wyniosłeś 
z lekcji historii ze szkoły średniej, porównaj sytuację szkolnictwa na ziemiach 
polskich w poszczególnych zaborach. Dokonując porównania uwzględnij takie 
kryteria, jak: pedagogia (praktyka wychowania). 

2. Analizując fragment rozdziału poświęcony szkolnictwu w zaborze rosyjskim oraz 
korzystając z opracowania pod redakcją Stefana Kieniewicza (Dzieje 
Uniwersytetu Warszawskiego 1807-1915) spróbuj odtworzyć dzieje Uniwersytetu 
Warszawskiego w okresie zaborów. Wskaż najważniejsze wydarzenia w życiu tej 
uczelni od momentu powstania do momentu uzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

3. Na przełomie XVIII i XIX wieku w szkolnictwie średnim rozgorzały spory między 
tzw. klasykami, czyli zwolennikami totalnego kształcenia „klasycznego” 
(formalnego) a tzw. utrakwistami, którzy domagali się, aby do programu szkoły 
średniej włączyć szeroki zakres wiedzy realnej, a zwłaszcza nauki przyrodnicze, 
które czyniły w tym czasie ogromne postępy. Ustal przyczynę (przyczyny) tych 
sporów. Jaki typ kształcenia pojawił się w wyniku dyskusji między klasykami a 
utrakwistami? 
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4. Według Stefana Wołoszyna „Teoretyczne i dydaktyczne podstawy nauczania i 
wychowania gimnazjalnego wypracował jeden z najwybitniejszych i 
najgłośniejszych pedagogów XIX w. – Johann Friedrich Herbart (1776-1841)” 
(s. 139). Sięgnij do Pism pedagogicznych J.F. Herbarta (w tłumaczeniu 
B. Nawroczyńskiego i T. Stery, Wrocław 1967) i odtwórz na tej podstawie poglądy 
Herbarta na kształcenie gimnazjalne. 

 

Najważniejsze terminy: 

gimnazjum klasyczne 
najlepszy typ szkoły średniej w XIX wieku; w szkole tej wyżej ceniono 
kształcenie formalne (funkcjonalne) aniżeli materialne, swoistą wartość 
kształcącą przypisano w niej nauczaniu języków starożytnych, a zwłaszcza 
greckiego. Do kultu języków antycznych dołączono także kult języka ojczystego. 
Dowód ukończenia gimnazjum stanowił egzamin dojrzałości, który został 
wprowadzony oficjalnie w 1812 roku, był on jednocześnie traktowany jako 
warunek umożliwiający wstęp na uniwersytet. 

kulturkampf 
(niem.: walka o kulturę), nazwa polityki i walki ideologicznej prowadzonej w 
latach 1871-1878 w Niemczech z inicjatywy kanclerza O. Von Bismarcka oraz 
kręgów liberalnych, popierających jego rządy, przeciw opozycji katolickiej. 

liceum 
typ klasycznej szkoły średniej, która pojawiła się we Francji na początku XIX 
wieku. 

neohumanizm 
nurt filozoficzno-kulturalny, którego podstawą stały się prowadzone na 
przełomie XVIII i XIX wieku przez Francuzów, Niemców, Anglików i Holendrów 
badania naukowe nad dziejami kultury, myśli i estetyki starożytnej. 
Neohumanizm zwracał się do źródeł i korzeni helleńskich, aby na tej podstawie 
„odrodzić” współczesnego sobie człowieka, po to by budować nowy ideał 
wewnętrznie i zewnętrznie harmonijnie rozwiniętej osobowości ludzkiej na wzór 
starożytnych Hellenów, którzy odznaczali się zarówno dzielnością ducha, jak i 
ciała, byli wrażliwi na piękno i dobro. 

politechnika 
uczelnia kształcąca do coraz bardziej zróżnicowanych zawodów inżynierskich; 
pierwsza politechnika powstała pod koniec XVIII wieku w Paryżu, w XIX wieku 
politechniki naśladowały naukową i dydaktyczną organizację uniwersytetów: 
kształciły inżynierów na wysokim poziomie i prowadziły badania naukowe w 
wielu specjalnościach. 

pozytywizm 
prąd filozoficzny, któremu początek dał August Comte (1798-1857), filozofia 
Comte’a trzymała się faktów i unikała spekulacji, podejmowała ona tematy 
„pożyteczne”, chciała bowiem służyć polepszaniu życia człowieka. Dewizami 
filozofii Comte’a były: ludzkość, porządek, postęp. 

pruskie regulatywy szkolne 
ustawa szkolna z 1854 r., cofająca postępowe zmiany w szkolnictwie i 
kształceniu nauczycieli, nadawała ona oświacie kształt reakcyjny. 
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public schools 
typ prywatnej internatowej klasycznej szkoły „fundacyjnej”, ukształtowany w 
Anglii na początku XIX wieku, a następnie udoskonalony przez wielostronne 
reformy Thomasa Arnolda, rektora sławnej szkoły w Rugby. 

system monitorialny 
system wzajemnego nauczania się dzieci, którego twórcami byli Andrew Bell i 
Joseph Lancaster; powstał on około 1800 r. w Anglii. Nauczanie w tym systemie 
odbywało się w dużej sali, w której tłum dzieci dzielił się na grupy wedle wieku i 
pojętności. Nauczyciel wyuczał najstarszych i najzdolniejszych, a ci z kolei 
uczyli młodszych. 

szkoła realna 
inaczej gimnazjum realne, typ szkoły średniej, którego początki sięgają XVIII 
wieku w Niemczech i reform oświatowych Wielkiej Rewolucji Francuskiej, jest 
to typ szkoły średniej bardziej praktycznej niż gimnazjum klasyczne, szkoła ta 
wyposaża w znajomość języków nowożytnych oraz akcentuje w programie 
nauczania nauki przyrodnicze: biologię, chemię, fizykę i geologię. 

uniwersytety typu francuskiego 
uczelnie, które wzięły początek w reformach napoleońskich, miały one 
charakter wyższych szkół specjalistycznych, zawodowych, kształcących dla 
państwa urzędników, lekarzy, nauczycieli itd. Ich zadaniem nie było 
prowadzenie badań naukowych. 

uniwersytety typu niemieckiego 
uczelnie ukształtowane na następujących zasadach: wolności głoszenia z 
katedry uniwersyteckiej przekonań naukowych profesora, traktowania 
uniwersytetu jako instytucji badawczej a zarazem szkoły najwyższej. Oparte na 
tych zasadach uniwersytety miały za zadanie: rozwijać badania naukowe i 
pielęgnować atmosferę twórczości naukowej, kształcić uczonych, kształcić na 
najwyższym poziomie fachowców potrzebnych w rozmaitych dziedzinach 
gospodarki i kultury narodowej. 
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Rozdział 8 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Jakie przyczyny spowodowały, że wiek XX może być uznany za wiek 
demokratyzowania i upowszechniania się jednolitych systemów szkolnych? 

2. Dlaczego „nigdzie nie upowszechnił się instytucjonalny system wychowania 
przedszkolnego”? Kogo najbardziej dotykają konsekwencje takiej sytuacji? 

3. Jak można wytłumaczyć fakt, że szkolnictwo w XX wieku z jednej strony 
zanotowało olbrzymie osiągnięcia („eksplozja edukacyjna”), z drugiej natomiast 
stało się przedmiotem radykalnej krytyki? 

4. Czy mamy współcześnie do czynienia z dominacją kultury prefiguratywnej? Co 
potwierdza, a co zaprzecza prawdziwości takiego sądu? 

5. Na ile uzasadniony jest pogląd Stefana Wołoszyna, zgodnie z którym „jedynie 
państwo – demokratyczne obywatelskie państwo prawa – może zapewnić trwałe 
doskonalenie współżycia społecznego i edukacji młodych pokoleń w duchu 
prawdziwego humanizmu” (s. 180). Czy współczesne państwo jest zdolne do 
realizacji takiego zadania? 

 

 

 

 

 

 

Zadania do wykonania: 

1. Sięgnij do książki Bogdana Suchodolskiego Trzy pedagogiki (Warszawa 1970). 
Zapoznaj się z przedstawionymi w niej typami myślenia pedagogicznego: 
pedagogiką kształcenia osobowości, pedagogiką przygotowania do życia, 
pedagogiką systemu powszechnego kształcenia. Zwróć szczególną uwagę na 
ten ostatni typ. Scharakteryzuj na tej podstawie cechujące XX wiek „eksplozje 
oświatowe” i „kryzysy edukacyjne”, o których wspomina Stefan Wołoszyn. 

2. Według Stefana Wołoszyna „jednolity ustrój szkolny powinna znamionować 
przede wszystkim nie tylko formalna (przewidziana przez odpowiednie ustawy), 
lecz i faktyczna powszechność dostępu dla wszystkich do szkół wszelkich typów 
i szczebli” (s. 156). Przeanalizuj funkcjonowanie polskiego systemu edukacji pod 
tym kątem. Czy zapewnia on równość startu i równość szans oświatowych dla 
wszystkich obywateli? 

3. Porównaj systemy edukacyjne tworzone w Polsce: 
 po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku (II Rzeczypospolita), 
 po II wojnie światowej (Polska Rzeczpospolita Ludowa), 
 po transformacji ustrojowej 1989 roku (III Rzeczypospolita). 

Dokonując porównania uwzględnij akty prawne regulujące funkcjonowanie 

systemów edukacyjnych w tych trzech okresach. 
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4. Zapoznaj się z książką Ivana Illicha Społeczeństwo bez szkoły (Warszawa 1976). 
Na ile aktualne są stawiane w niej zarzuty, według których szkoła jest 
przymusowa, uczy „na świadectwa”, realizuje narzucone jej programy nauczania, 
dzieli i grupuje dzieci według wieku, jest strukturą zhierarchizowaną, zbudowaną 
od góry w dół, z uczniami na dole. 

5. Stefan Wołoszyn kończy rozdział poświęcony oświacie i wychowaniu w XX wieku 
pytaniem: „Jakie przesłanie wynika z historycznego przeglądu »osiągnięć i 
porażek«, pozytywnych i negatywnych tradycji wychowawczo-oświatowych?” (s. 
180). Spróbuj sformułować takie przesłanie. Jaki jest „bilans otwarcia” dla 
edukacji w XXI wieku? 

 

Najważniejsze terminy: 

gimnazjum klasyczne 
najlepszy typ szkoły średniej w XIX wieku; w szkole tej wyżej ceniono 
kształcenie formalne (funkcjonalne) aniżeli materialne, swoistą wartość 
kształcącą przypisano w niej nauczaniu języków starożytnych, a zwłaszcza 
greckiego. Do kultu języków antycznych dołączono także kult języka ojczystego. 
Dowód ukończenia gimnazjum stanowił egzamin dojrzałości, który został 
wprowadzony oficjalnie w 1812 roku, był on jednocześnie traktowany jako 
warunek umożliwiający wstęp na uniwersytet. 

kulturkampf 
(niem.: walka o kulturę), nazwa polityki i walki ideologicznej prowadzonej w 
latach 1871-1878 w Niemczech z inicjatywy kanclerza O. Von Bismarcka oraz 
kręgów liberalnych, popierających jego rządy, przeciw opozycji katolickiej. 

liceum 
typ klasycznej szkoły średniej, która pojawiła się we Francji na początku XIX 
wieku. 

neohumanizm 
nurt filozoficzno-kulturalny, którego podstawą stały się prowadzone na 
przełomie XVIII i XIX wieku przez Francuzów, Niemców, Anglików i Holendrów 
badania naukowe nad dziejami kultury, myśli i estetyki starożytnej. 
Neohumanizm zwracał się do źródeł i korzeni helleńskich, aby na tej podstawie 
„odrodzić” współczesnego sobie człowieka, po to by budować nowy ideał 
wewnętrznie i zewnętrznie harmonijnie rozwiniętej osobowości ludzkiej na wzór 
starożytnych Hellenów, którzy odznaczali się zarówno dzielnością ducha, jak i 
ciała, byli wrażliwi na piękno i dobro. 

politechnika 
uczelnia kształcąca do coraz bardziej zróżnicowanych zawodów inżynierskich; 
pierwsza politechnika powstała pod koniec XVIII wieku w Paryżu, w XIX wieku 
politechniki naśladowały naukową i dydaktyczną organizację uniwersytetów: 
kształciły inżynierów na wysokim poziomie i prowadziły badania naukowe w 
wielu specjalnościach. 

pozytywizm 
prąd filozoficzny, któremu początek dał August Comte (1798-1857), filozofia 
Comte’a trzymała się faktów i unikała spekulacji, podejmowała ona tematy 
„pożyteczne”, chciała bowiem służyć polepszaniu życia człowieka. Dewizami 
filozofii Comte’a były: ludzkość, porządek, postęp. 
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pruskie regulatywy szkolne 
ustawa szkolna z 1854 r., cofająca postępowe zmiany w szkolnictwie i 
kształceniu nauczycieli, nadawała ona oświacie kształt reakcyjny. 

public schools 
typ prywatnej internatowej klasycznej szkoły „fundacyjnej”, ukształtowany w 
Anglii na początku XIX wieku, a następnie udoskonalony przez wielostronne 
reformy Thomasa Arnolda, rektora sławnej szkoły w Rugby. 

system monitorialny 
system wzajemnego nauczania się dzieci, którego twórcami byli Andrew Bell i 
Joseph Lancaster; powstał on około 1800 r. w Anglii. Nauczanie w tym systemie 
odbywało się w dużej sali, w której tłum dzieci dzielił się na grupy wedle wieku i 
pojętności. Nauczyciel wyuczał najstarszych i najzdolniejszych, a ci z kolei 
uczyli młodszych. 

szkoła realna 
inaczej gimnazjum realne, typ szkoły średniej, którego początki sięgają XVIII 
wieku w Niemczech i reform oświatowych Wielkiej Rewolucji Francuskiej, jest 
to typ szkoły średniej bardziej praktycznej niż gimnazjum klasyczne, szkoła ta 
wyposaża w znajomość języków nowożytnych oraz akcentuje w programie 
nauczania nauki przyrodnicze: biologię, chemię, fizykę i geologię. 

uniwersytety typu francuskiego 
uczelnie, które wzięły początek w reformach napoleońskich, miały one 
charakter wyższych szkół specjalistycznych, zawodowych, kształcących dla 
państwa urzędników, lekarzy, nauczycieli itd. Ich zadaniem nie było 
prowadzenie badań naukowych. 

uniwersytety typu niemieckiego 
uczelnie ukształtowane na następujących zasadach: wolności głoszenia z 
katedry uniwersyteckiej przekonań naukowych profesora, traktowania 
uniwersytetu jako instytucji badawczej a zarazem szkoły najwyższej. Oparte na 
tych zasadach uniwersytety miały za zadanie: rozwijać badania naukowe i 
pielęgnować atmosferę twórczości naukowej, kształcić uczonych, kształcić na 
najwyższym poziomie fachowców potrzebnych w rozmaitych dziedzinach 
gospodarki i kultury narodowej. 
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Część III 

Rozdział 1 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Dlaczego najważniejsze tezy pozytywistycznej formacji intelektualnej dotyczą 
epistemologii? 

2. Na czym polegało zastąpienie „utopii miejsca” (raju) „utopią czasu” (przyszłego)? 
3. Dlaczego J.F. Herbarta uznaje się za twórcę pedagogiki naukowej? 
4. Jakie współczesne przejawy sporu o pozytywizm można wskazać? 
5. Na czym polegała przemiana, jaka dokonała się w myśleniu Europejczyków w 

czasie przechodzenia od epoki przednowoczesnej do epoki nowoczesnej? 
6. Na czym polega „atrakcyjność” oświeceniowej wizji postępu? 
7. Czy uzasadnione jest twierdzenie, że „W Stanach Zjednoczonych 

odpowiednikiem orientacji pozytywistycznej jest pragmatyzm” (s. 217). Co łączy 
pragmatyzm z pozytywizmem? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Porównaj pierwszy, drugi i trzeci pozytywizm (inaczej: pozytywizm, 
empiriokrytycyzm, neopozytywizm). Sporządź charakterystykę ewolucji 
pozytywizmu, jaka nastąpiła począwszy od wydania przez Augusta Comte'a 
Rozprawy o duchu filozofii pozytywnej (lata 1830-1842) do okresu, w którym 
działało Koło Wiedeńskie (lata 1922-1938). 

2. Zestaw znaczenie pojęć: pedagogika - pedagogia - pedagogizm. Porównaj treść 
i zakres tych trzech terminów. W jaki sposób dokonał się proces przechodzenia 
od pedagogiki do pedagogii? 

3. Zapoznaj się z Pismami pedagogicznym J.F. Herbarta (Wrocław 1967). 
Scharakteryzuj na tej podstawie herbartowski system pedagogiczny, będący 
projektem „nauczania wychowującego”. Zwróć szczególną uwagę na związek 
tego systemu z filozofią (stanowienie celów) i psychologią (proponowane 
działania). 

4. Porównaj dwa sposoby unaukowienia pedagogiki: poprzez wykorzystanie 
dorobku i osiągnięć psychologii (psychologizm pedagogiczny) i socjologii 
(socjologizm pedagogiczny). 

 

 

 

Najważniejsze terminy: 

apercepcja 
termin wywodzący się od Leibniza, który stosował go do nazwania ostatniej fazy 
percepcji; dla Herbarta apercepcja miała istotne znaczenie w procesie 
nabywania wiedzy, w którym spostrzegane cechy nowego przedmiotu, 
zdarzenia czy idei zostają przyswojone i odniesione do już istniejącej wiedzy. 
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empiriokrytycyzm 
inaczej drugi pozytywizm; odmiana pozytywizmu, której przedstawiciele bronili 
tezy mówiącej, że przedmiotem badań naukowych jest „czyste” doświadczenie. 

ewolucjonizm 
sposób myślenia wyrażający optymistyczne przekonanie, że rzeczywistość 
przyrodnicza i społeczna jest w procesie nieustającej zmiany o charakterze 
ewolucyjnym, a postęp i rozwój nauki rozwiążą wiele problemów społecznych 
(a może nawet wszystkie). 

filozofia pozytywna 
patrz: pozytywizm. 

herbartyzm 
kierunek pedagogiczny, dla którego zasadniczymi wartościami były: 
konserwatyzm, intelektualizm, autorytet, uspołecznienie, zachowanie ciągłości, 
długa perspektywa czasowa i inne. 

heterogeniczność 
ujawnienie się wielu konkurujących ze sobą paradygmatów nauki. 

masa apercepcyjna 
według Herbarta uprzednio nabyta wiedza. 

materializm 
kierunek filozoficzny krytyczny wobec wszelkiej metafizyki, a szczególnie religii, 
ale także wobec poznania właściwego filozofii, teologii i sztuce. 

nauczanie wychowujące 
herbartowski system pedagogiczny, stanowiący swoisty pomost między 
myśleniem filozoficznym a myśleniem naukowym; spełniał on najważniejszy 
warunek orientacji pozytywistycznej, tzn. oferował „wiedzę pozytywną” w 
postaci całościowego systemu pedagogicznego (pedagogii). 

neopozytywizm 
inaczej logiczny pozytywizm lub trzeci pozytywizm; ostatnia faza 
pozytywistycznego myślenia o nauce; głosił on kult nauki, opisu i 
doświadczenia, zwalczał wszelką metafizykę, różnił się od wcześniejszych 
odmian pozytywizmu innym pojmowaniem filozofii, inaczej zakreślał granice 
poznania i wprowadził nowy system pojęciowy. 

Nowe Wychowanie 
kierunek pedagogiczny, dla którego zasadniczymi wartościami były: liberalizm, 
aktywizm, niezależność i samodzielność, indywidualizm, zmiana, krótka 
perspektywa czasowa i inne. 

ortodoksja 
dominacja orientacji pozytywistycznej w wytwarzaniu wiedzy naukowej. 

pedagogia 
zespół środków i metod wychowania stosowanych przez nauczycieli; odnosi się 
ona do praktyki, sztuki wychowania w odróżnieniu od pedagogiki, która jest 
teoretyczno-naukową refleksją dotyczącą praktyki edukacyjnej. 

pedagogizm 
nurt myślenia i działania, który u swych podstaw przyjmuje tezę, że wychowanie 
zmienia świat, że ostateczny kształt świata, stosunków społecznych, stosunków 
w rodzinie, życia osobniczego zależy od tego, jak wychowany jest człowiek. 
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pedologia 

dyscyplina naukowa, której obiektem badań jest dziecko; nauka o dziecku. 

pozytywizm 
w filozofii dążenie do stworzenia programu naukowej filozofii i naukowego 
światopoglądu; formacja intelektualna oraz styl myślenia o edukacji i oświacie 
mające swoje uzasadnienie w „filozofii pozytywnej”, korespondującej z nią 
koncepcji nauki powstałej w świecie nowoczesnym oraz wpisującej się w ten 
nurt pedagogiki jako dyscypliny naukowej. 

przełom antypozytywistyczny 
zmiana w sposobie myślenia o roli poznania naukowego; ograniczenie 
monopolu orientacji pozytywistycznej. 

psychologia rozwojowo-wychowawcza 
osobliwe połączenie teorii psychologicznej z konstruowaniem pedagogii. 

psychologizm 
mało racjonalne zafascynowanie psychologią jako nauką wytwarzającą 
najbardziej podstawową, ważną i pożądaną wiedzę o człowieku, którą można 
wykorzystać w projektowaniu działań zmierzających do kształtowania człowieka 
określonej jakości. 

psychologizm pedagogiczny 
patrz: psychologizm 

racjonalność techniczna 
odmiana racjonalności oparta na logice cel – środek; koresponduje ona z 
potocznym myśleniem o edukacji i oświacie czyniącym najważniejszym 
kryterium skuteczność w osiąganiu ideałów, wzorów, wzorców, celów itd. 

scjentyzm 
nazwa postawy myślowej i światopoglądowej; programu społeczno-
filozoficznego; stanowiska filozoficznego lub podejścia metodologicznego; w 
każdym z tych przypadków przypisuje się poznaniu naukowemu (zwłaszcza 
przyrodniczemu) wyróżnione miejsce w kulturze, społeczeństwie i filozofii. 

socjologizm 
mało racjonalne zafascynowanie socjologią jako nauką wytwarzającą 
najbardziej podstawową, ważną i społecznie pożądaną wiedzę o człowieku i 
jego świecie, która dobrze nadaje się do bezpośredniego wykorzystania w 
projektowaniu celowościowych działań edukacyjnych i oświatowych, 
zmierzających do wykreowania człowieka i grup społecznych o określonej 
jakości. 

socjologizm pedagogiczny 
patrz: socjologizm 
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Rozdział 2 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Co było przyczyną antynaturalistycznego zwrotu, jaki dokonał się w naukach 
humanistycznych na przełomie XIX i XX wieku? 

2. Czy uzasadniony jest pogląd głoszący, że: „Współczesnymi przejawami 
pedagogiki kultury są m.in. koncepcje hermeneutyczne i krytyczno-
konstruktywistyczne” (s. 222)? 

3. Dlaczego pedagogika kultury uległa „nieświadomej ideologizacji”? Co jest 
przyczyną jej konserwatyzmu? 

4. Jakie konsekwencje powoduje hermeneutyczna reorientacja pedagogiki, zgodnie 
z którą „podstawowym zadaniem systemu edukacyjnego jest kształcenie 
jednostki poprzez jej spotkanie z obiektywnymi dobrami kultury” (s. 227)? 

5. Dlaczego pedagogika kultury nazywana jest inaczej „pedagogiką ludzkiej 
duchowości”? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Jedną z podstawowych opozycji, do których odwołuje się pedagogika kultury, jest 
opozycja pomiędzy rozumieniem a wyjaśnianiem. Według W. Diltheya „Życia 
duchowego człowieka nie można (...) naukowo wyjaśnić, lecz tylko próbować 
rozumieć” (s. 225). Jakie konsekwencje powoduje przyjęcie takiego założenia 
przez pedagogikę (w tym pedagogikę kultury). Zaproponuj dwie wersje 
pedagogiki: taką, której zadaniem będzie rozumienie fenomenu, jakim jest 
wychowanie oraz taką, której zadaniem będzie wyjaśnianie wychowania, 
ujawniających się w nim prawidłowości. 

2. Sięgnij do prac: Ludwika Chmaja Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku 
(Warszawa 1962); Stefana Wołoszyna Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku 
(Kielce 1998). Zapoznaj się z przedstawionymi tam opisami pedagogiki kultury. 
Na tej podstawie przygotuj opracowanie ukazujące w sposób dynamiczny 
powstanie i rozwój pedagogiki kultury w Polsce. 

3. Zaprojektuj system edukacyjny, przyjmując jako punkt wyjścia warstwicową 
koncepcję wychowania, zaproponowaną przez Sergiusza Hessena. Jaką postać 
będzie miał taki system, jeżeli kierunek wychowania wyznacza przejście od 
anomii przez heteronomię do autonomii? 

4. Sięgnij do literatury przedstawiającej współczesną pedagogikę kultury w Polsce 
(m.in. prace pod redakcją Janusza Gajdy). Spróbuj na tej podstawie uzasadnić 
prawdziwość stwierdzenia Stefana Wołoszyna głoszącego, że pedagogika kultury 
„Jest żywa, bo trwałe znaczenie ma dorobek naukowy klasyków pedagogiki 
kultury. Jest żywa w swojej współczesnej kontynuacji w postaci edukacji 
kulturalnej. Jest żywa, bo ciągle aktualne i naukowo użyteczne są podstawowe 
kategorie i rozróżnienia pojęciowe, na których wspiera się pedagogika kultury i 
współczesna humanistyczna filozofia wychowania” (s. 231). 
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Najważniejsze terminy: 

hermeneutyka 
kierunek filozoficzny, który wyrósł z egzegetycznych badań nad tekstami 
biblijnymi i spuścizną literacką antyku. Dzięki dociekaniom F.E.D. 
Schleiermachera i W. Diltheya, a następnie M. Heideggera, H.-G. Gadamera 
czy P. Ricouera, hermeneutyka filozoficzna przestała się ograniczać do 
ustalania reguł poprawnej interpretacji, lecz zajęła się opisem samego zjawiska 
rozumienia – jego struktury, warunków i możliwości. 

materializm 
odmiana monizmu ontologicznego głosząca, że jedynym istniejącym bytem jest 
materia, do której sprowadzają się lub której modyfikacjami są wszelkie 
przejawy rzeczywistości. 

naturalizm 
kierunek w filozofii dążący do wyjaśnienia rzeczywistości przyczynami 
naturalnymi, tłumaczący całość zjawisk zachodzących w świecie działaniami 
praw przyrody. 

nurt fenomenologiczny 
kierunek filozoficzny, który najpełniej rozwinął E. Husserl (1859-1938); według 
niego, poznanie opiera się na czystych przeżyciach, do których dochodzi się 
przez „redukcję” naturalnego przeświadczenia o istnieniu realnego świata. 

pedagogika empiryczna 
kierunek pedagogiki zapoczątkowany w XIX wieku, dążący w oparciu o badania 
empiryczne do nadania pedagogice statusu autonomicznej dyscypliny 
naukowej. 

pedagogika ideologiczno-krytyczna 
inaczej pedagogika emancypacyjna; nurt badań edukacyjnych, rozwijający się 
głównie w USA od połowy lat 70. XX wieku, skoncentrowanych na analizie 
mechanizmów dominacji w oświacie i kulturze oraz na projektowaniu działań 
nastawionych na zmianę społeczeństwa w kierunku zwiększenia zakresu 
społecznej wolności i sprawiedliwości. 

pedagogika religii 
kierunek w myśli pedagogicznej podkreślający znaczenie religii (przede 
wszystkim tradycji chrześcijańskiej) dla całościowego i humanistycznego 
wychowania człowieka. 

pragmatyzm 
kierunek filozoficzny powstały w końcu XIX w. w Stanach Zjednoczonych, 
postulujący praktyczny sposób myślenia i działania, uzależniający prawdziwość 
twierdzeń od ich praktycznych skutków, czyli przyjmujący użyteczność za 
kryterium prawdy. 

rozumienie 
według W. Diltheya jedna z podstawowych funkcji życia ludzkiego; stanowi ono 
metodologiczny fundament nauk humanistycznych jako nauk o ludzkiej 
duchowości. 

scjentyzm 
pogląd filozoficzny związany z empiryzmem, pozytywizmem, materializmem i 
utylitaryzmem, rozpowszechniony w II poł. XIX w., głoszący, że uzyskanie 
prawdziwej wiedzy o rzeczywistości jest możliwe tylko poprzez poznanie 
naukowe i stanowi warunek pozytywnych przemian życia społecznego. 
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warstwicowa koncepcja wychowania 
koncepcja sformułowana przez Sergiusza Hessena, zgodnie z którą 
poszczególnym etapom kształcenia przypisane są odpowiednie struktury 
wartości i odpowiednie oddziaływania wychowawcze; kierunek tak ujmowanego 
wychowania wyznacza przejście od anomii przez heteronomię do autonomii. 

wyjaśnianie 
rekonstrukcja praw rządzących rzeczywistością przyrodniczą. 

zwrot antynaturalistyczny 
zwrot, jaki dokonał się w pojmowaniu nauk humanistycznych na przełomie XIX 
i XX wieku. Według W. Diltheya, który uprawomocnił swoistość tych nauk, 
zadaniem nauk humanistycznych (rozumianych inaczej jako nauki o duchu lub 
nauki o ludzkiej duchowości) jest rozumienie. 
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Rozdział 3 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Dlaczego – jak twierdzi J. Maritain – współcześnie nie rozgranicza się dwóch 
typów wolności: wolności wyboru i wolności wewnętrznej? 

2. Czym różnią się między sobą poszczególne odmiany personalizmu: społeczny, 
metafizyczny, teologiczny i historyczny? 

3. Czy szkoła może być wspólnotą w rozumieniu personalistycznym? 
4. Dlaczego w pedagogice personalistycznej można mówić o wychowaniu przez 

środowisko jedynie w sensie metaforycznym? 
5. Co to znaczy, że personalizm w pedagogice staje się „myśleniem walczącym”, 

które swoje centrum ma w osobie, widzianej w wielorakich wymiarach? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Na podstawie treści tego rozdziału zrekonstruuj założenia ontologiczne i 
epistemologiczne przyjmowane przez pedagogikę personalistyczną. 

2. Marian Nowak charakteryzując pedagogikę personalistyczną zauważa, że „W 
myśli personalistycznej precyzuje się odmienność dwu rzeczywistości życia 
społecznego: społeczności i wspólnoty” (s. 235). Podaj przykłady obu 
rzeczywistości życia społecznego. 

3. Według K. Schallera „wychowanie są to sposoby i procesy, które istocie ludzkiej 
(...) pozwalają odnaleźć się w swoim człowieczeństwie” (s. 242). Spróbuj ustalić, 
jakie sposoby i procesy pozwalają osiągnąć taki cel. 

4. Zaprojektuj system edukacyjny, u podstaw którego znajdowałaby się pedagogika 
personalistyczna. 

 

 

 

 

Najważniejsze terminy: 

dialogiczność istnienia osobowego 
relacja, w której fakty duchowe nie wykluczają lecz zakładają rzeczywistość 
osobową na wszystkich poziomach: od cielesnego i materialnego aż do 
zmysłowego, od biologicznego aż do psychologicznego; personalizm uznaje 
także rzeczywistość środowiska, w którym dokonuje się osobowa egzystencja, 
i które również ma swoje znaczenie dla rozwoju osoby. 

osoba 
„pochodzi od zwrotu „o sobie” (samym): w pojęciu tym zawarte jest stwierdzenie 
o człowieku jako człowieku, w jego formie, indywidualności, w jego sposobie 
życia jako bytu osobnego, oddzielonego od rzeczy i od otoczenia, 
jednostkowego i niepowtarzalnego”; 
„osoba jest istnieniem uformowanym na podstawach wewnętrzności, 
zdeterminowanym przez ducha i działającym w duchu”. 
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personalizm 

 nazwa kierunków filozoficznych i pedagogicznych przyjmujących za 
podstawę swoich teorii swoiście rozwijaną problematykę osobowości ludzkiej 
pojmowanej metafizycznie. Dotyczy ona m.in. pojęcia osobowości, jej roli w 
świecie współczesnym, warunków rozwoju, stosunku człowieka do jego 
wytworów, do techniki, pracy, kultury, sztuki i życia społecznego; 

 doktryna podkreślająca autonomiczną wartość człowieka jako osoby i 
postulująca jej pełną afirmację; programy działań wspierających rozwój 
osoby ludzkiej, podporządkowujące wartości ekonomiczne i techniczne – 
wartościom osobowo-duchowym; 

 doktryna o osobowości, która stawia sobie jako zadanie wykazać za pomocą 
racji logicznych i moralnych, że poznanie osoby jako świadomości i woli jest 
fundamentem wszystkich poznań ludzkich. 

personalizm historyczny 
nurt personalizmu, według którego człowiek jest osobą, ponieważ ma on swoją 
wartość zaznaczającą się i zdobytą w historii; proces „stawania się osobą” jest 
nieskończony i ciągły. 

personalizm metafizyczny 
nurt personalizmu, w którym traktuje się człowieka jako osobę, gdyż jest on w 
relacji do Boga, mając z nim oryginalną łączność manifestującą się zwłaszcza 
w jego sumieniu. 

personalizm społeczny 
filozofia zaangażowana społecznie (przez analogię do marksizmu), wnosiła ona 
ferment rewolucyjny, odrodzeniowy i humanistyczny. 

personalizm teologiczny 
zob. personalizm metafizyczny. 

rewolucja personalistyczna 
rewolucja dokonująca się na bazie dobrej woli; personalizm głosi rewolucję 
duchową i pokojową, odrzucając przemoc lub powstanie zbrojne. 

rozumność 
działanie człowieka wyrażające się w intelektualnym poznaniu i zdolności do 
samokierowania sobą (autodeterminacji). 

społeczność 
zbiorowość ludzi, która powstaje przeważnie z motywów racjonalnych i ze 
względu na osiągnięcie jakiegoś konkretnego celu, będącego poza samą 
społecznością. 

wewnętrzność osoby 
specyficzna sfera osobowego istnienia człowieka, która jest złączona z 
wymiarem wewnętrznym; R. Guardini wyróżnia trzy poziomy osobowego 
istnienia człowieka: formę, osobę, osobowość i wewnętrzność osoby, która 
wyraża się także przez wolność. 

wolność 
konsekwencja rozumności, która owocuje w samodecydowaniu; J. Maritain 
wyróżnia wolność wyboru i wolność wewnętrzną. 
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wolność wewnętrzna 
umiejętność samokierowania sobą, poczucie odpowiedzialności za życie swoje 
i innych ludzi oraz zdolność moralnego doskonalenia się. 

wolność zewnętrzna 
inaczej wolność od przymusu (wolność wyboru), niezbywalne prawo człowieka. 

wspólnota 
szczególne relacje międzyludzkie – „od serca do serca”, „od osoby do osoby”- 
w których nie można mówić o organizacji. 

wychowanek 

 jako osoba (...) nie jest rzeczą ani rodziny, ani państwa i nikomu nie 
przyznaje się w tym zakresie hegemonii ze względu na jakiekolwiek aspekty; 

 jest pierwszym i podstawowym czynnikiem wychowania. 

wychowanie (według pedagogiki personalistycznej) 

 sposoby i procesy, które istocie ludzkiej pozwalają odnaleźć się w swoim 
człowieczeństwie; 

 wzbudzanie osoby w wychowanku; 
 ważny czynnik wysiłku na rzecz promowania „universum personalnego” albo 

też „wspólnoty osób. 

wychowawca 

 charakteryzuje się postawą szacunku wobec osoby wychowanka; 
 jego rola jest jedynie rolą pomocniczą. 
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Rozdział 4 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Czy współcześnie (na początku XXI wieku) możliwy jest nagły rozkwit filozofii 
egzystencjalnej? Jakie przyczyny natury politycznej, społecznej i kulturalnej 
wskazują na taką możliwość? 

2. Dlaczego termin „egzystencjalizm” jest – jak pisze J. Tarnowski – „wyjątkowo 
wieloznaczny i bywa używany na określenie tak wielu sprzecznych ze sobą 
poglądów”? 

3. Która z tendencji egzystencjalizmu, wyróżnionych przez E. Mouniera najlepiej 
oddaje problemy będące udziałem współczesnego człowieka? 

4. Jakie niebezpieczeństwa wynikają z symetrycznego ujęcia dialogu 
pedagogicznego, bazującego na myśli M. Bubera? Na czym polega ambiwalencja 
roli nauczyciela posługującego się dialogiem jako sposobem oddziaływania 
wychowawczego? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Porównaj ze sobą dwie koncepcje filozoficzne: 1) wywodzącą się ze szkoły 
jońskiej (reprezentowaną przez Talesa, Anaksymandra i Heraklita), w której 
poszukiwano odpowiedzi na pytanie o początek i naturę świata oraz 
najogólniejszych zasad nim rządzących; 2) pochodzącą od Sokratesa, której 
przedmiotem było rozmyślanie nad życiem człowieka, nad losem ludzkim i 
właściwym postępowaniem jednostki w stosunku do siebie samej oraz innych. 
Dlaczego egzystencjalizm pojawił się w ramach tej drugiej koncepcji? Co było 
przyczyną wybuchu egzystencjalizmu w Europie w połowie XX wieku? 

2. Porównaj tendencję agnostyczno-ateistyczną i tendencję teistyczną 
egzystencjalizmu uwzględniając wyróżnione przez J. Tarnowskiego kryteria: 
koncepcję człowieka, relację człowieka wobec świata, relację człowieka wobec 
Boga. Ustal, jakie elementy są u przedstawicieli obu tych tendencji wspólne. 

3. Janusz Tarnowski pisząc o dialogu wspomina, że może on być rozumiany jako 
metoda, proces lub postawa. Zilustruj te trzy znaczenia dialogu. Co stanowi 
podstawę do takiego rozróżnienia? 

 

 

Najważniejsze terminy: 

agnostycyzm 
stanowisko filozoficzne wykluczające możliwość poznania absolutu (Boga), 
ograniczające możliwości poznawcze człowieka do zjawisk zmysłowych, 
negujące częściowo lub całkowicie zdolność poznania obiektywnej 
rzeczywistości, a zwłaszcza poznania „istoty” rzeczy, natury związków 
przyczynowych i prawidłowości rozwojowych występujących w świecie. 

ateizm 
pogląd nie uznający istnienia Boga, bóstw i sił nadprzyrodzonych. 
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autentyczność 
w sensie negatywnym polega na uwolnieniu się od alienacji (wyobcowania), 
która zachodzi, gdy wytwory człowieka przejmują nad nim władzę. W sensie 
pozytywnym zgodność z najgłębszym „ja”, która zachodzi wówczas, gdy słowa 
i czyny wynikają z najbardziej wewnętrznego, osobistego nastawienia i są 
prawdziwe, intensywnie przeżywane. 

dialog 
termin oznaczający metodę, proces i postawę. Metoda dialogu to sposób 
komunikacji, w której podmioty dążą do wzajemnego zrozumienia, zbliżenia się 
oraz współdziałania; proces dialogu zachodzi wówczas, gdy przynajmniej jeden 
z elementów zawartych w metodzie zostanie uwzględniony; postawa dialogu to 
gotowość otwierania się na rozumienie, zbliżenie się i współdziałanie w 
stosunku do otoczenia. 

egzystencjalizm 

 stanowi kontynuację starej tradycji filozoficznej, ogniskującej się na 
problemie człowieka; 

 współczesny kierunek filozofii, według którego istnienie ludzkie nie jest z góry 
wyznaczone, ale tworzone przez samego człowieka, który jest wolny i 
całkowicie odpowiada za swoje czyny, to jednak czyni ludzką egzystencję 
nieautentyczną, bowiem człowiek postawiony jest wobec konieczności 
ciągłych, niczym nie zdeterminowanych wyborów, co czyni życie tragicznym. 

filozofia 
wiedza dążąca do poznania istoty, struktury, zasad bytu i myślenia oraz 
najogólniejszych praw rządzących człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą. 

filozofia egzystencjalna 
termin używany niekiedy w odróżnieniu od egzystencjalizmu dla oznaczenia 
jedynie kierunku filozoficznego, podczas gdy pojęcie egzystencjalizmu ma 
zakres szerszy; niekiedy terminy te są traktowane zamiennie. 

teizm 
pogląd filozoficzno-religijny uznający poza i ponad przyrodą jedynego 
osobowego Boga, będącego stwórcą świata i rządzącego nim. 

zaangażowanie 
pochodzące z wolnego wyboru zupełne oddanie się pewnej sprawie lub osobie. 
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Rozdział 5 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Dlaczego pedagogika religii pojawiła się w Polsce dopiero w latach 
dziewięćdziesiątych XX wieku? 

2. Dlaczego pedagogiki religii nie można uznać za jasno zdefiniowaną dyscyplinę 
naukową? 

3. Co sprawiło, że od przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku 
zaczęło się dokonywać umiędzynarodowienie pedagogiki religijnej – z nauki 
niemieckojęzycznej stała się ona dyscypliną europejską? 

4. Dlaczego „nie ma nic ważniejszego dla każdego z nas i nic trudniejszego, jak stać 
się człowiekiem” (J. Maritain)? Co kryje w sobie założenie przyjmowane przez 
pedagogikę religii głoszące, że człowiek jest podmiotem edukacji? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Zrekonstruuj omówione przez B. Milerskiego sposoby pojmowania pedagogiki 
religii. Na tej podstawie ustal dlaczego środowiska katolickie bardziej skłaniają się 
ku pojmowaniu pedagogiki religii jako kierunku badań w ramach teologii i zarazem 
jej nauki pomocniczej, będącej uzupełnieniem katechetyki i częścią teologii 
pastoralnej; środowiska ewangelickie natomiast skłonne są traktować 
pedagogikę religii jako kierunek badań i dyscyplinę naukową o charakterze 
teologicznym, wytwarzającą podstawową wiedzę humanistyczną i społeczną oraz 
dodatkowo wiedzę stosowaną. 

2. Porównaj trzy główne nurty, które ujawniły się w badaniach procesów edukacji 
religijnej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Chodzi o: 
 zakorzenioną w polskiej tradycji teologicznej wizję uprawiania katechetyki jako 

subdyscypliny teologii pastoralnej, otwartej na dorobek innych nauk; 
 podejmowanie zagadnień edukacji religijnej w kontekście analiz teoretycznych 

podstaw pedagogiki i wychowania; 
 podejście pedagogiczno-religijne. 

3. Odtwórz przesłanki i twierdzenia, na których zbudowana jest pedagogika religii. 
Porównaj znaczenia edukacji, które w tych przesłankach się pojawiają (proces 
odnowy życia, egzystencjalna hermeneutyka tekstów, hermeneutyka 
doświadczeń, dialog). 

 

 

 

 

 

 



str. 45 
 

Najważniejsze terminy: 

antropologia 
1. (gr. nauka o człowieku), interpretacja ludzkiego istnienia (jego początku, 
natury i przeznaczenia) w świetle wiary chrześcijańskiej; 2. biologia 
porównawcza człowieka; nauka o zmienności jego cech fizjologicznych i 
anatomicznych w czasie i przestrzeni; bada filogenezę i ontogenezę człowieka 
oraz zróżnicowanie rasowe. 

antyredukcjonizm 
sprzeciw wobec scjentystycznych i materialistycznych koncepcji, które 
zróżnicowanie kultury ludzkiej próbowały sprowadzić do kilku określonych i 
kontrolowanych cech genetycznych. 

edukacja 
wywodzi się z łacińskiego słowa educare, wskazującego pierwotnie na zjawisko 
„wydobywania na jaw” czy też „prowadzenia czegoś ku górze”; jako takie 
zostało odniesione do ogółu oddziaływań międzygeneracyjnych kształtujących 
zdolności życiowe: fizyczne, poznawcze, estetyczne, moralne i religijne, 
prowadzące człowieka „ku górze”, a więc czyniące z niego istotę dojrzałą 
duchowo. 

hermeneutyka 
dyscyplina filozoficzna zajmująca się badaniem, objaśnianiem i wewnętrzną 
interpretacją źródeł pisanych, tekstów. 

katecheza 
(gr. nauczanie), w Kościele pierwotnym albo pouczenie dawane tym, którzy się 
przygotowali do przyjęcia sakramentu chrztu; albo książki do tego celu 
używane. Obecnie wyrazu tego używa się na oznaczenie pouczenia mającego 
na celu pogłębienie wiary chrześcijańskiej, nawet jeśli jest przekazywane 
ludziom już ochrzczonym; ostateczną odpowiedzialność za katechezę ponosi 
cała wspólnota. 

metoda monachijska 
(zwana również metodą wiedeńską), metoda za sprawą której na początku XX 
wieku zaczęły dokonywać się zmiany w katechetyce niemieckiej Nazwa wyraża 
z jednej strony koncentrację na analizie metodyki przekazu religijnego, z drugiej 
odwołuje się do kongresów katechetycznych poświęconych tej kwestii, 
odbywających się w Monachium (i Wiedniu). 

pedagogika religii 
nurt badań i swoista dyscyplina naukowa zajmująca się zagadnieniami praktyki 
i teorii szeroko pojętych procesów edukacji i socjalizacji religijnej. Pojęcie 
„pedagogika religii” nie tyle wskazuje na jasno zdefiniowaną dyscyplinę 
naukową, lecz na swoisty przedmiot badań, a więc na procesy szeroko pojętej 
edukacji i socjalizacji religijnej oraz związane z nimi zadania badawcze 
wyznaczane przez przyjętą wizję człowieka, a także Kościół i społeczeństwo, 
od których nie może abstrahować ani teologia, ani pedagogika. 

religia 
zjawisko różnorodnie definiowane i opisywane z wielu perspektyw. 
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teologia 
dyscyplina normatywna dotycząca Boga (bogów), powstająca na gruncie danej 
religii, podejmująca wykład, interpretację i obronę jej twierdzeń i zasad. 
Najbardziej rozwinięta jest teologia chrześcijańska, składają się na nią: teologia 
katolicka, teologia prawosławna, teologia protestancka; różnią się one między 
sobą koncepcją dogmatyczną, soteriologiczną i koncepcją struktury Kościoła. 

teologia pastoralna 
teologia zwracająca uwagę na: przejście od studiowania Pisma Świętego i 
teologii systematycznej do przepowiadania i nauczania religii, praktykowanie 
życia liturgicznego i sakramentalnego, udzielanie rad w dziedzinie moralnej i 
duchowej, troskę o ludzi mających szczególne potrzeby (np. o uchodźców, 
narkomanów, chorych, podeszłych wiekiem i umierających), walkę o 
sprawiedliwość i pokój, opiekę nad ludźmi w różnym wieku i w różnych 
sytuacjach życiowych. 

wiedza stosowana 
wiedza projektująca określone działania, służące osiąganiu założonych celów. 
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Rozdział 6 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Według Sławomira Sztobryna „zdefiniowanie, czym dokładnie było i jest dla 
współczesnych Nowe Wychowanie (...) nie jest takie łatwe i oczywiste” (s. 278). 
Dlaczego? Dlaczego nie jest do przyjęcia definicja głosząca, że Nowe 
Wychowanie to „koncepcja pedagogiczna, która przeciwstawia się tradycyjnym 
metodom przyznającym istotną rolę w nauczaniu i wychowaniu nauczycielowi, 
natomiast koncentruje proces pedagogiczny na dziecku, jego własnej aktywności, 
potrzebach wieku, jego osobistych upodobaniach i zainteresowaniach” (P. 
Folquié)? 

2. Na czym polegał „kopernikański przewrót”, jaki dokonał się na poziomie założeń, 
przede wszystkim antropologicznych i aksjologicznych, za sprawą Nowego 
Wychowania? 

3. Co uzasadnia pogląd, że Nowe Wychowanie było ruchem tragiczno-wizjonerskim 
w postulowanych celach? 

4. Dlaczego naczelna idea Nowego Wychowania, głosząca potrzebę wychowania 
nowego człowieka, ma charakter utopijny? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Przygotuj charakterystykę głównych pojęć i idei pedagogiki: tradycyjnej i Nowego 
Wychowania. Ustal przyczynę(y) różnic w znaczeniach przypisywanych 
poszczególnym pojęciom. 

2. Sięgnij do książki W. Okonia Dziesięć szkół alternatywnych (Warszawa 1997). 
Zapoznaj się z przedstawionymi w niej szkołami i ustal ich rodowód. Określ 
stopień, w jakim znalazły w nich odzwierciedlenie idee Nowego Wychowania. 

3. Korzystając z podręczników do historii wychowania oraz materiałów źródłowych 
przygotuj dokładną charakterystykę pojawiających się w ramach Nowego 
Wychowania koncepcji procesu kształcenia, takich jak: plan daltoński 
H. Parkhursta, plan jenajski P. Petersena, metoda gier i zabaw M. Montessori, 
metoda ośrodków zainteresowań O. Decroly’ego, metoda Gary. 
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Najważniejsze terminy: 

aktywizm 
jedna z głównych idei pedagogiki Nowego Wychowania. 

herbartyzm 
kierunek dydaktyczny zapoczątkowany przez J.F. Herbarta; Herbart, Johann 
Friedrich (ur. 4 V 1776, zm. 11 VIII 1841) niemiecki pedagog, psycholog i filozof. 
Stworzył system pedagogiczny oparty na etyce i psychologii: etyka umożliwiła 
mu wyznaczenie celów wychowania, psychologia – środków. Za główny cel 
wychowania uważał ukształtowanie moralnego charakteru, za główne środki – 
wyrobienie karności i nauczanie wychowujące. Szczególnie duży wpływ wywarł 
Herbart na rozwój dydaktyki. Uczenie się traktował jako gromadzenie 
wyobrażeń (mas apercepcyjnych, czyli treści świadomości człowieka 
ukształtowane przez nagromadzoną wiedzę i doświadczenie, wywierająca 
wpływ na nowe spostrzeżenia), ich kojarzenie i systematyzowanie. Na analizie 
tego procesu oparł teorię stopni formalnych wszelkiego nauczania, 
obejmujących jasność, kojarzenie, systematyzowanie i metodyczne stosowanie 
wiedzy. Zapoczątkowany przez Herbarta kierunek dydaktyczny miał wielu 
kontynuatorów, do najgłośniejszych należeli: T. Ziller, W. Rein, O. Willmann. 

humanizm 
(łac. humanus – ludzki), wykształcenie humanistyczne, 
termin humanitasoznaczał u Rzymian oparty na pierwiastkach czysto ludzkich 
wszechstronny rozwój wszystkich sił człowieka. Przyjmując go za główne hasło 
Odrodzenia, rzecznicy humanizmu przeciwstawiali się średniowiecznemu 
feudalizmowi i dogmatyzmowi, a zarazem głosili idee wolności i swobodnego 
rozwoju człowieka, wyzwalania go z wszelkich przesądów oraz pobudzania 
umysłu ludzkiego do samodzielnych badań nad człowiekiem. Hasła humanizmu 
odżyły w postaci XIX-wiecznego neohumanizmu, głównie rozwiniętego w 
Niemczech, gdzie próbowano oprzeć na nich edukację szkolną. Ukształtowane 
na podstawach neohumanistycznych wykształcenie opierano na kulturze 
antycznej, która – wraz z nauczaniem języków greckiego i łacińskiego – 
stanowiła główną treść programową elitarnego gimnazjum klasycznego. Jego 
wielkim orędownikiem był W. Humboldt. 

kształcenie 
pojęcie, które uzyskało w Nowym Wychowaniu zupełnie nową wykładnię w 
porównaniu z tradycją herbartyzmu. E. Spranger – uczeń Diltheya – rozumiał 
przez proces kształcenia „żywe i nieustannie wzrastające wchłanianie 
obiektywnych wartości, które mają związek z rozwojem duchowym jednostki, w 
celu wytworzenia zamkniętej osobowości zdolnej do obiektywnych czynności i 
posiadającej pełnię świadomego samopoczucia”. 

metoda psychograficzna 
metoda polegająca na wielostronnym opisie właściwości psychofizycznych i 
warunków zewnętrznych, decydujących o określonym ukształtowaniu 
osobowości. 
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naturalizm 
koncepcja wychowania, zwana też natywizmem, pajdocentryzmem lub teorią 
swobodnego wychowania, polegająca na utożsamianiu procesu wychowania 
jednostki z dostosowaniem się wychowawcy do toku jej naturalnego, 
spontanicznego rozwoju. Najskrajniej naturalizm pedagogiczny pojmowali 
twórcy swobodnego wychowania: J.J. Rousseau i L. Tołstoj, którzy głosili hasła 
negatywnego wychowania, czyli rezygnacji z oddziaływania pedagogicznego i 
pozostawienia dzieciom pełnej swobody. Mniej skrajni przedstawiciele, np. J.A. 
Komeński czy J.H. Pestalozzi, zakładali, że skuteczność działalności 
wychowawczo-dydaktycznej wzrasta w miarę jak nawiązuje się do „natury” 
dziecka i postępuje w sposób zgodny z prawami natury. 

nowa szkoła, szkoła twórcza, pedagogika reform 
warianty nazwy Nowego Wychowania używane w Europie. 

Nowe Wychowanie 
międzynarodowy ruch pedagogiczny zmierzający do odnowienia szkoły i 
wychowania; w krajach Europy Zachodniej nosił on miano nowego wychowania, 
w Niemczech – pedagogiki reformy, w USA – progresywizmu. W Polsce nowe 
wychowanie zyskało szczególną popularność w latach 1921-1939, nie straciło 
jednak swego znaczenia do czasów współczesnych, głównie dzięki pracom i 
poczynaniom eksperymentalnym – O. Decroly’ego, C. Freineta, R. Cousineta 
czy A. Ferriere’a. Przedstawiciele tego ruchu głosili hasła „szkoły aktywnej” czy 
szkoły „na miarę dziecka”, wychowującej „do życia przez życie”. Według D. 
Dryndy Nowe Wychowanie to ruch pedagogiczny zmierzający do odnowy 
szkoły i radykalnej zmiany w wychowaniu. 

obiektywizm pedagogiczny 
jeden z członów charakterystycznej dla Nowego Wychowania dychotomii; był 
skłonny uwzględnić w ograniczonym wymiarze element urabiania i przymusu 
jako dialektyczny składnik dorastania do podmiotowej autonomii. Obiektywizm 
pedagogiczny umieszczał wychowanie w tym, co relatywnie lub uniwersalnie 
trwałe, tzn. szukał podstaw wychowania w więzi społecznej lub w świecie 
idealnych wartości. 

pajdocentryzm 
(gr. pais – dziecko, łac. centrum – środek), kierunek pedagogiczny, zgodnie z 
którym dziecku przyznaje się centralną pozycję w procesach edukacji; pogląd 
ten opiera się na przekonaniu o względnej doskonałości jego zadatków 
wrodzonych. Z tego względu pajdocentryzm traktuje wychowanie jako samą 
tylko opiekę nad samorzutnym rozwojem dziecka, do którego należy 
dostosować programy, metody i organizację pracy dydaktyczno-
wychowawczej. Jednocześnie w pajdocentryzmie wyraźnie nie docenia się roli 
nauczyciela i społecznych uwarunkowań edukacji. 

pedagogika eksperymentalna 
termin zaproponowany przez E. Meumanna w pracy Wykłady o pedagogice 
eksperymentalnej (1911). W przeciwieństwie do historycznej pedagogiki 
filozoficznej oraz rozwijającej się w tym samym czasie filozofii i pedagogiki 
neokantowskiej, według E. Meumanna pedagogika eksperymentalna wolna jest 
od jakichkolwiek spekulacji, jest obiektywna i niezależna od politycznych, 
społecznych czy religijnych wpływów. 
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pedologia 
dziedzina badań, która rozwijała się równolegle z rozwojem psychologii 
eksperymentalnej; jej zakres obejmował – według autorytatywnego 
stwierdzenia Meumanna – wszystko, co dotyczyło natury dziecka, a zatem 
zarówno jego życia fizycznego, jak i duchowego oraz wzajemnych powiązań i 
uwarunkowań obu tych czynników. Badania pedologii koncentrowały się wokół 
problematyki rozwoju, indywidualności i zależności od czynników otoczenia 
naturalnego i społecznego oraz wokół granic wydajności pracy, wnosząc wiele 
spostrzeżeń dotyczących kwestii zmęczenia i aktywizowania ucznia, których nie 
dostrzegała szkoła tradycyjna. 

psychologia eksperymentalna 
bardzo ogólny termin, który może być stosowany na określenie każdego 
podejścia do badania zagadnień psychologicznych, które wykorzystuje 
procedury eksperymentalne. Kiedyś był to termin występujący tylko w 
psychologii „laboratoryjnej”, obecnie stosowany szerzej. 

socjologizm 
ideologia społeczna głosząca program zniesienia stosunków społecznych 
opartych na prywatnej własności środków produkcji i postulująca zbudowanie 
ustroju społecznego, w którym społeczna własność produkcji stanie się 
ekonomiczną podstawą zniesienia podziałów klasowych i wyzysku człowieka 
przez człowieka oraz przesłanką przemian prowadzących do realizacji zasad 
równości i sprawiedliwości społecznej. 

subiektywizm pedagogiczny 
jeden z członów charakterystycznej dla Nowego Wychowania dychotomii. Osią 
subiektywizmu pedagogicznego było uznanie wychowania jako procesu 
odśrodkowego polegającego na mniej lub bardziej swobodnej ekspresji, a więc 
z ograniczeniem lub wykluczeniem oddziaływań zewnętrznych wywieranych za 
pomocą nauczania w dydaktyce i przymusu w dziedzinie wychowania 
moralnego. Subiektywizm korelował z indywidualizmem w teorii wychowania 
oraz z intuicjonizmem w teorii uczenia się. 

wychowanie funkcjonalne 
według E. Claparede’a, miało to być takie wychowanie, które zmierza do 
rozwijania procesów psychicznych, rozpatrując je nie jako istniejące niezależne, 
ale pod kątem widzenia ich znaczenia biologicznego, ich roli, i użyteczności dla 
działania obecnego lub przyszłego, dla życia. Wychowanie funkcjonalne uważa 
jakąś potrzebę dziecka, jego dążność do osiągnięcia jakiegoś celu, za dźwignię 
działania, jakie się chce w nim wywołać. 
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Rozdział 7 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Dlaczego pierwsza szkoła typu Waldorf powstała w Polsce dopiero po zmianie 
ustroju politycznego w 1989 roku? Dlaczego tego typu szkoły nie pojawiły się w 
naszym kraju w okresie międzywojennym? 

2. Dlaczego pedagogiki waldorfskiej nie można pogodzić z chrześcijaństwem, a 
zwłaszcza z nauką społeczną Kościoła katolickiego? 

3. Czy uzasadniony jest pogląd Mirosława S. Szymańskiego, który twierdzi, że 
szkoła waldorfska „jest nie tylko miejscem kształtowania mitycznego obrazu 
świata, lecz także odizolowanym od świata miejscem uczestniczenia w micie” 
(s. 305)? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Zapoznaj się z wydaną niedawno w Polsce pracą Rudolfa Steinera 
pt. Zagadnienie wychowania jako zagadnienie społeczne. Duchowe, kulturowo-
historyczne i społeczne podłoża pedagogiki Szkoły Waldorfskiej (Gdynia 2004), 
stanowiącą zapis wykładów wygłoszonych przez niego w 1919 roku. Na tej 
podstawie spróbuj ustalić, na czym polega siła i aktualność pedagogiki 
waldorfskiej. 

2. Zrekonstruuj antropologiczne podstawy szkoły waldorfskiej. Scharakteryzuj 
zwłaszcza poszczególne rodzaje ciał, które rozwijają się w kolejnych 
siedmioletnich okresach (fizyczne, eteryczne, astralne, Ja). Jakie konsekwencje 
dla organizacji procesu kształcenia i wychowania powoduje przyjęcie takich 
założeń? 

3. Zapoznaj się z pracą Martiny Kayser i Paula-Alberta Wagemanna Uczyliśmy w 
szkole waldorfskiej. O historii i praktyce pewnej pedagogicznej 
utopii(Warszawa 1998). Spróbuj na tej i innych podstawach ustalić, czy 
uzasadnione jest przypisywanie szkołom waldorfskim cech totalitarnych oraz 
sekciarskiego charakteru. 

 

 

Najważniejsze terminy: 

antropozofia 
mistyczno-religijna wizja człowieka i świata, propagowana przez R. Steinera; 
antropozofia jest drogą poznania, która to, co duchowe w istocie ludzkiej, 
pragnie prowadzić ku temu, co duchowe we wszechświecie; opiera się na 
przesłankach panteistycznych oraz wierze w reinkarnację. 

inkontrologia 
współczesny nurt pedagogiki humanistycznej nawiązujący do filozofii dialogu, 
dotyczący warunków i możliwości spotkania między wychowawcą a 
wychowankiem. 
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karma 
prawo samostwarzającego się losu człowieka, któremu podlega dusza. 

spirytyzm 
wiara w możliwość nawiązywania kontaktu z duchami osób zmarłych za 
pośrednictwem mediów. 

szkoła waldorfska, szkoła typu Waldorf 
prywatna, niezależna od systemu szkół państwowych, ich programów i 
rozwiązań organizacyjno-prawnych; typ szkoły stworzony przez R. Steinera, 
pierwsza tego typu szkoła powstała w 1919 r. w Stuttgarcie przy fabryce 
papierosów Waldorf – Astoria; szkoła waldorfska jest instytucją wolną w 
podwójnym znaczeniu: 1) niezależności od państwa i gospodarki, 
2) podporządkowania procesów edukacyjnych ideałowi wolności. 

teozofia 
nurt światopoglądowy o charakterze okultystycznym głoszący możliwość 
poznania tajemnic świata boskiego za pomocą szczególnego oświecenia, które 
uzyskują wybrani ludzie przez ezoteryczną inicjację. 

wychowanie okultystyczne 
rozumienie człowieka i jego uniwersum możliwe dzięki nauce o reinkarnacji, w 
której człowiek jest wiecznym duchem wcielającym się w ciało własne, a po 
śmierci w ciało innej osoby; wychowawcy powinni znać zasady metamorfozy 
kształtu i istoty człowieka, by w kontakcie z rozwijającym się ludzkim bytem 
wspierać poprzez wychowanie jego kolejne narodziny; szereg wskazań dla 
wychowania okultystycznego sformułował R. Steiner. 
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Rozdział 8 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Dlaczego pragmatyzm rozwinął się na przełomie XIX i XX wieku w Stanach 
Zjednoczonych? 

2. Jakie argumenty można przeciwstawić krytyce tradycyjnej edukacji, która 
stanowiła dla J. Dewey'a punkt wyjścia do sformułowania własnej propozycji w tej 
dziedzinie? 

3. Czy możliwe jest połączenie wychowania indywidualnego i społecznego, 
proponowane przez J. Dewey'a? 

4. Dlaczego pragmatyzm jest oskarżany o nihilizm i relatywizm? 

 

Zadania do wykonania: 

1. W oparciu o różne źródła (encyklopedie, słowniki, podręczniki historii USA, 
monografie) scharakteryzuj ideologię progresywizmu, którą Zbyszko Melosik 
określa jako ruch „znaczących reform społecznych, politycznych i edukacyjnych, 
które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych w okresie od końca lat 
osiemdziesiątych XIX wieku aż do początków I wojny światowej” (s. 307). 

2. Zrekonstruuj filozoficzne podstawy pedagogiki pragmatyzmu J. Dewey'a. Zwróć 
szczególną uwagę na pragmatyczną koncepcję człowieka zakładającą, że nie jest 
on nigdy „po prostu ofiarą okoliczności”. 

3. Rozwiń i uzasadnij pogląd J. Dewey'a głoszący, że „gram doświadczenia więcej 
waży niż tona wiedzy teoretycznej”. Jakie konsekwencje dla organizacji procesu 
edukacji powoduje przyjęcie założenia, że najbardziej efektywne jest uczenie się 
przez doświadczenie i działanie? 

4. Zrekonstruuj koncepcję edukacji zaproponowaną przez R. Rorty'ego. Według 
Z. Melosika „Dla Rorty'ego ideałem byłby taki system szkolny, którego niższe 
szczeble kształtowałyby »piśmiennych obywateli«, a wyższe – »samorozwijające 
się jednostki«” (s. 320). Co stanowi źródło takiego ideału? Zaprojektuj system 
edukacyjny, który byłby próbą realizacji takiego założenia. 

 

Najważniejsze terminy: 

empiryczny naturalizm 
stanowisko przyjmowane przez J. Dewey’a zakładające, że istoty ludzkie 
stanowią integralną część natury. 

instrumentalizm 
kierunek pedagogiczny oparty na założeniach utylitaryzmu (praktycyzmu); 
według instrumentalizmu wiedzę traktuje się z punktu widzenia korzyści, jakie 
przynosi w praktyce. 

kontekstualna koncepcja rzeczywistości 
koncepcja zakładająca, że rzeczywistością jest to, co jest za rzeczywistość 
uznawane w danym, szczególnym kontekście historycznym. 
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neopragmatyzm 
kontynuacja pragmatyzmu; najwybitniejszym przedstawicielem 
neopragmatyzmu jest R. Rorty, który kładzie nacisk na trzy podstawowe 
zagadnienia: 1) antyesencjalizm, 2) relatywną atrakcyjność, 3) akceptację 
przygodności. 

pragmatyzm 
jedna z najbardziej nośnych koncepcji pedagogicznych XX wieku; filozoficzna 
reakcja na doświadczenia amerykańskich osadników, przesuwających granice 
Ameryki na Zachód. 

progresywizm 
ruch znaczących reform społecznych, politycznych i edukacyjnych, które miały 
miejsce w Stanach Zjednoczonych w okresie od końca lat osiemdziesiątych XIX 
wieku aż do początków I wojny światowej. 
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Rozdział 9 

Fazy działalności pedagogicznej Marii Montessori: 

Fazy działalności i twórczości Marii 

Montessori 

Obszar zainteresowań pedagogicznych 

Marii Montessori 

I FAZA 

Pedagogika eksperymentalna 

Indywidualizm pedagogiczny 

Pedagogika wychodząca od dziecka 

II FAZA 

Pedagogika socjalna 

Pedagogika religijna 

Pedagogika kultury 

III FAZA 
Wychowanie dla pokoju 

Wychowanie ekologiczne 

„Wrażliwe fazy” występujące w rozwoju dziecka 

Wiek 

dziecka 
Specyficzne dla danego okresu rodzaje wrażliwości 

0-6 lat 

 wrażliwość na język mówiony i pisany 
 wrażliwość na ruch 
 wrażliwość na zachowania społeczne 
 po 3 roku życia: rośnie wrażliwość na porządek, świadome budowanie 

swojej osobowości, tworzenie klasyfikacji i pojęć 

7-12 lat 

 większa rola świadomości 
 wrażliwość na moralność 
 wrażliwość na sprawiedliwość 
 wrażliwość na dobro i zło 
 wrażliwość na uczucia religijne 
 wrażliwość na dziedziny nauki 
 poznawanie reguł wartości, norm moralnych 

13-18 lat 

 wrażliwość na godność osobistą 
 wrażliwość na odpowiedzialność 
 wiara we własne siły 
 oddalanie się od rodziców, szukanie własnych wartości, norm, sensu 

życia, sprawdzanie własnych sił i możliwości 
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Zagadnienia do dyskusji: 

1. Co jest przyczyną tak różnego zaklasyfikowania dorobku Marii Montessori do 
całkowicie odmiennych nurtów pedagogicznych przez polskich pedagogów, o 
czym szczegółowo pisze Ryszard Kucha? 

2. Dlaczego w okresie PRL-u pedagogika Marii Montessori była nieobecna w 
Polsce? 

3. Na jakie trudności natrafiamy, próbując realizować zasadę sformułowaną przez 
Marię Montessori: „Pomóż mi, abym mógł sobie samemu pomóc”. Co jest 
słabością wychowania pośredniego, które proponuje autorka tej koncepcji? 

4. Jakie zadania ma do spełnienia wychowawca w systemie zaproponowanym 
przez Marię Montessori? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Zapoznaj się z pracą Ewy Łatacz Recepcja teorii pedagogicznej Marii Montessori 
w Polsce do roku 1939 (Łódź 1996). Ustal na tej podstawie, z jakim przyjęciem 
koncepcja ta spotkała się w naszym kraju w okresie międzywojennym. 

2. Sięgnij do książki Sabiny Guz Edukacja w systemie Montessori. Podręcznik dla 
nauczycieli i studentów (Lublin 1998). Spróbuj na tej podstawie zaprojektować 
oddziaływania edukacyjne dostosowane do poszczególnych faz wyróżnionych 
przez Marię Montessori. Projektując oddziaływania dla fazy drugiej (7–12 lat) 
wykorzystaj pracę B. Stein Teoria i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole 
podstawowej (Kielce 2003). 

 

 

 

Najważniejsze terminy: 

okresy szczególnej wrażliwości 
„absorbująca psychika”, czyli okresy występujące w życiu dziecka, podczas 
których jest ono szczególnie podatne na pewien określony rodzaj bodźców 
płynących ze środowiska, co pozwala mu chłonąć wrażenia i zdobywać wiedzę, 
co zapewnia jego wszechstronny rozwój; M. Montessori wyróżniła trzy takie 
okresy w życiu dziecka. 

pedagogika humanistyczna 
inaczej pedagogika duchowa; syntetyczne określenie nurtów pedagogicznych, 
którym początek dało metodologiczne wyodrębnienie nauk humanistycznych 
przez W. Dilthey’a; istotą pedagogiki humanistycznej jest podkreślanie 
znaczenia fenomenu duchowości, rozumianego jako „uczłowieczenie jednostki 
ludzkiej”. 

polaryzacja uwagi 
zjawisko głębokiego i długotrwałego zainteresowania dziecka jednym 
przedmiotem lub czynnością, pozostawania przy niej albo powrotu do niej w 
celu dokonywania odkryć na drodze głębokich przeżyć osobistych. 
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wolność (według M. Montessori) 
uwalnianie się dziecka poprzez aktywny rozwój i poprzez ciężką pracę rozwoju; 
stawanie się wolnym jest procesem dochodzenia do niezależności; M. 
Montessori wyróżniła pięć rodzajów wolności: biologiczną, społeczną, 
pedagogiczną, moralną i metodyczną. 

wychowanie (według Marii Montessori) 
specyficzny rodzaj „pomocy osobie ludzkiej w osiąganiu przez nią 
niezależności”, to także „pomoc dawana dziecku od urodzenia w jego 
psychiczno-duchowym rozwoju”; w tym czasie ma miejsce stały postęp w sferze 
ducha i ciała, zaś jego siłą sprawczą staje się energia, będąca źródłem 
aktywności dziecka. 
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Rozdział 10 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Na czym polega walor twórczości Janusza Korczaka? Czy uzasadniony jest 
pogląd, że „nie ma w jego dziełach ani czystej pedagogiki empirycznej, ani 
wyłącznie normatywnego spekulatywizmu, ani też (de-)konstrukcji 
metateoretycznej” (s. 336)? 

2. Czy postulowane przez Janusza Korczaka prawa dziecka są współcześnie 
przestrzegane? O jakie prawa można by uzupełnić rejestr zaproponowany przez 
tego pedagoga? 

3. Dlaczego „w ostatecznym rachunku wszelki kryzys wychowania jest zarazem 
kryzysem człowieka”? 

4. Co uzasadnia zaliczenie pedagogiki Janusza Korczaka do Nowego 
Wychowania? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Zapoznaj się z pracami, w których Janusz Korczak zawarł swoje 
pedagogiczne credo. Zrekonstruuj na tej podstawie najważniejsze elementy 
pedagogiki tego autora (m.in. koncepcję dziecka, prawa dziecka, ideę 
partnerstwa w relacji wychowanek – wychowawca i inne). 

2. Bogusław Śliwerski pisze, że ze względu na treść pedagogiczną można 
wyodrębnić w dziełach Janusza Korczaka trzy główne zakresy treści: 
ogólnoludzkie, ogólnopedagogiczne, szczegółowe. Spróbuj, m.in. na podstawie 
lektury Pism wybranych (Warszawa 1984), ustalić treści, które: 
 powinny być udostępnione całemu społeczeństwu, adresowane do rodziców i 

dzieci; 
 są możliwe do wykorzystania w kształceniu i doskonaleniu kadry 

pedagogicznej; 
 nadają się do wykorzystania przez wychowawców zatrudnionych w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
3. Poddaj krytycznej analizie proponowaną przez Janusza Korczaka ideę 

partnerstwa w relacji wychowawca – wychowanek. Jakie argumenty przemawiają 
na rzecz realizacji tej idei, a jakie przeciwko? 
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Najważniejsze terminy: 

efekt adiaforyzacji 
ustawianie pewnych typów działań lub pewnych obiektów, na jakie działania się 
kierują, jako moralnie neutralnych i nie podlegających ocenie w kategoriach 
moralnych. 

idea równouprawnienia 
typ relacji wychowawca – wychowanek, który wyraża się w odrzuceniu przez 
pedagogów despotycznego rygoru na rzecz wzajemnego porozumiewania się, 
współdziałania, wspólnego uzgadniania ważnych dla obu stron spraw, zaufania 
do dziecka, do jego rozsądku i umiejętności w stosunkach interpersonalnych 
między dzieckiem a wychowawcą; pewna relacja między teorią i praktyką, 
między myśleniem i działaniem. 

metanoia 
dokonanie przewrotu mentalnego w dominującej wizji świata społecznego. 

Nowe wychowanie 
koncepcja, której istotą jest poszukiwanie gwarancji dla ludzkiej, a nade 
wszystko dziecięcej wolności i dla sensu ludzkiego życia. 

pajdocentryzm 
kierunek w pedagogice przyznający dziecku centralne miejsce w procesie 
wychowawczym, sprowadzający wychowanie do opieki nad naturalnym, 
samorzutnym jego rozwojem, oparty na przekonaniu o decydującej roli dla 
rozwoju człowieka jego zadatków wrodzonych. 

pedagogika Janusza Korczaka 
typ liberalnej, rodzimej refleksji o wychowaniu, ufundowanej na idei sumienia i 
autoodpowiedzialności; stanowi typ myślenia o tym, jak pedagodzy powinni 
postępować wobec wychowanków, by nie naruszyć ich prawa do wolności i do 
godnego życia. 

pedagogizm 
utopijna postawa pedagogów wobec dzieci, przejawiająca się przekonaniem o 
wszechwładnym na nich wpływie, o uniwersalnej mocy sprawczej wychowania 
przy jednoczesnym lekceważeniu odkrytych przez naukę praw rozwoju 
jednostkowego i społecznego. 

prawa dziecka 
prawa, o przestrzeganie których upominał się Janusz Korczak; trzy zasadnicze 
prawa to: prawo dziecka do śmierci, prawo dziecka do dnia dzisiejszego, prawo 
dziecka, by było tym, czym jest. 
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Rozdział 11 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Dlaczego „Współcześni Petersenowi i historia bardziej doceniły jego osiągnięcia 
praktyczne niż naukowe” (s. 349)? 

2. Jakie konsekwencje powoduje określenie przez Petersena wychowania jako 
„takiego samego faktu, jak życie, w gruncie rzeczy całkiem tak samo nie dającego 
się wyjaśnić”? 

3. Co jest powodem ponownego zainteresowania eksperymentalną szkołą 
Petersena i jego poglądami pedagogicznymi w Niemczech począwszy od lat 80. 
XX wieku? 

4. Czy uzasadniony jest pogląd Sławomira Sztobryna, według którego w koncepcji 
wspólnoty mieści się zarazem siła i słabość pedagogiki Petersena? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Zapoznaj się z rozdziałem książki Mirosława S. Szymańskiego Niemiecka 
pedagogika reformy 1890–1933 (Warszawa 1992), zatytułowanym „Szkoła 
według planu jenajskiego”. Na tej podstawie przedstaw rozumienie „wspólnoty” 
przez Petera Petersena oraz rolę, jaką pełni pojęcie sytuacji pedagogicznej w 
koncepcji szkoły według planu jenajskiego. 

2. Porównaj znaczenie dwóch pojęć: „stowarzyszenie” i „wspólnota”. Odwołaj się 
m.in. do poglądów Ferdinanda Tönniesa (Szacki J. (2005) Historia myśli 
socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN; 
Tönnies F. (1988) Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i 
socjalizmie jako empirycznych formach kultury, Warszawa, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe) oraz Petera Petersena. Ustal, dlaczego Petersen wyżej 
cenił wspólnotę niż stowarzyszenie. 

3. Zaprojektuj pracę szkoły według planu jenajskiego. Zamiast dziennego planu 
lekcji zaproponuj tygodniowy plan pracy. Uwzględnij rezygnację z systemu 
klasowo-lekcyjnego oraz zasadę indywidualizacji tempa pracy. 

 

 

Najważniejsze terminy: 

aktywność wewnętrzna 
jedna z form kształcenia, składały się na nią: myślenie, oglądanie, rozważanie i 
odczuwanie. 

aktywność zewnętrzna 
jedna z form kształcenia, składały się na nią: swobodna rozmowa, praca, 
zabawa i uroczystości. 

koło 
charakterystyczna dla koncepcji Petersena forma pracy szkoły. 
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kształcenie 
proces, któremu Petersen przypisywał znaczenie wychowawcze, cechą 
charakterystyczną kształcenia był brak sztywnego programu nauczania, 
przedmiotem pracy szkolnej były tematy aktualnie wysuwane przez grupę, 
jednocześnie ukierunkowywane niepostrzeżenie przez nauczyciela. 

plan jenajski 
jeden z kierunków reformy według zasad nowego wychowania, realizowany od 
1924 roku; szkoła eksperymentalna Petersena tworzyła wspólnotę życia i pracy 
wzorowaną na rodzinie, nie było w niej podziału na klasy i przedmioty 
nauczania; uczniowie tworzyli wspólnoty, z których pierwsza i druga 
obejmowała zwykle po 3 roczniki a wyższa po 2 roczniki; oprócz dzieci w skład 
wspólnoty wchodzili nauczyciele i rodzice; plan ten wysuwa wychowanie przed 
nauczaniem, a nauczanie opiera na opracowywaniu kolejnych tematów. 

prowidencjalizm 
pojmowanie historii jako spełnienia się boskich zamiarów wobec ludzkości; 
pogląd, zgodnie z którym losami świata, społeczeństwa i jednostki kieruje 
bezustannie opatrzność. 

realizm pedagogiczny 
według Ludwika Chmaja stanowisko, które główny cel wychowania upatruje w 
przystosowaniu dziecka do rzeczywistości, tj. w takim jego urobieniu i 
ukształtowaniu, by mogło całkowicie podołać jej wymaganiom. 

realizm społeczny 
opozycja idealizmu; według Bogdana Suchodolskiego realizm kieruje się 
zasadą, że kształtowanie człowieka ma się odbywać w związku z realnymi 
zadaniami, które jako obywatel i zawodowiec będzie musiał podjąć i wykonać 
w życiu. 

wspólnota 
wszechstronny duchowy związek ludzi wynikający z naturalnego popędu; jest 
ona źródłem wszelkiej twórczej siły, zatem powinna stać się celem życia. 

wychowanie 
według Petera Petersena taki sam fakt, jak życie, w gruncie rzeczy całkiem tak 
samo nie dający się wyjaśnić; funkcja, obejmująca całą rzeczywistość, która 
sprawia to, co w człowieku nazywamy uduchowieniem, uczłowieczeniem, 
osobowością. 
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Rozdział 12 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Sławomir Sztobryn, charakteryzując pedagogikę Celestyna Freineta, pisze: 
„Koncepcja pedagogiczna Freineta dotyczy przede wszystkim nauczania i 
wychowania na poziomie przedszkola i szkoły elementarnej, choć niektóre 
rozwiązania wydają się być przydatne także w szkolnictwie ponadpodstawowym” 
(s. 356). Które z rozwiązań zaproponowanych przez Celestyna Freineta mogą 
być wykorzystane w szkołach średnich? 

2. Dlaczego Celestyna Freineta można zaliczyć do grona pisarzy pedagogicznych 
zwalczających szkołę tradycyjną? 

3. Czy uzasadniony jest pogląd Celestyna Freineta, zgodnie z którym „kara jest 
zawsze błędem, a najwyżej złem koniecznym” (s. 360)? 

4. Dlaczego Celestyna Freineta można nazwać „współczesnym Pestalozzim”? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Spróbuj ulokować pedagogikę Celestyna Freineta na mapie współczesnych 
ideologii pedagogicznych zaproponowanej przez R. Mayer (ideologie: 
romantyczna, transmisji kulturowej, progresywna). Czy uzasadniony jest pogląd 
głoszący, że idee C. Freineta oscylują wokół koncepcji naturalizmu? 

2. W oparciu o różne źródła (w tym Pisma wybrane C. Freineta) przygotuj dokładną 
charakterystykę technik, takich jak: swobodny tekst, drukarnia szkolna, gazetka 
szkolna, fiszki samokontrolne, doświadczenie poszukujące. 

3. Na podstawie prac takich autorów, jak: H. Semenowicz, W. Frankiewicz, A. Lewin 
i inni ustal, w jaki sposób dokonała się recepcja koncepcji C. Freineta w Polsce. 
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Najważniejsze terminy: 

doświadczenie poszukujące 
technika, polegająca na gromadzeniu informacji potrzebnych do rozwiązania 
konkretnego problemu wynikającego z aktualnych zainteresowań i 
doświadczeń dziecka; są tu wywiady terenowe, wycieczki, krótkie referaty, 
samodzielnie dobierane lektury. 

fiszki samokontrolne 
fiszki gwarantujące pełne opanowanie zagadnienia; maksymalny wysiłek 
wniesiony przez ucznia w rozwiązanie problemu pozwala uzyskać maksymalną 
ocenę. 

książka życia 
coś w rodzaju pamiętnika czy kroniki szkolnej, jest w niej przechowywana 
korespondencja powstająca w ramach Komisji Wymiany Międzyszkolnej. 

technika swobodnego tekstu 
technika, której punkt wyjścia znajduje się w bezpośrednich przeżyciach dzieci, 
w ich potrzebie komunikacji, w kształceniu przeżyć estetycznych i wyobraźni; 
tworzone indywidualnie, prezentowane i omawiane na forum teksty są treścią 
zajęć łączących w sobie edukację językową, artystyczną i światopoglądową. 
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Rozdział 13 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Czy możliwe jest przebicie się przez ideologię ("fałszywą świadomość")? 
2. Dlaczego edukacja ujmowana z perspektywy pedagogiki krytycznej ukazuje 

swoje dwuznaczne oblicze ("edukacja zniewala, ale wyzwolenie wymaga 
edukacji")? 

3. Czy możliwe jest zmienianie świata społecznego poprzez edukację krytyczną 
biorąc pod uwagę fakt, że współczesny świat zdaje się zmierzać w kierunku coraz 
silniejszej władzy pieniądza i twardej logiki ekonomicznej? 

4. Dlaczego tradycyjne programy nauczania odzwierciedlają przede wszystkim 
kulturę społecznych elit – tzw. kulturę wysoką? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Korzystając z dzieł przedstawicieli filozoficznej szkoły frankfurckiej (Horkheimer, 
Adorno, Habermas i inni) zrekonstruuj przyjmowaną przez tę szkołę koncepcję 
świata i człowieka. 

2. Odwołując się do własnych doświadczeń edukacyjnych podaj przykłady 
potwierdzające istnienie "ukrytego programu szkolnego". 

3. Porównaj międzykulturowe podejście do edukacji z konserwatywną orientacją na 
kulturę dominującą, stosując kryteria zaproponowane przez Joan Wink 
(nabywanie kultury i języka, udział w życiu społeczności, metody działania, 
ocenianie, rezultaty kształcenia). Wskaż wady i zalety obu podejść. 

4. Zaprojektuj system edukacyjny bazujący na założeniach pedagogiki krytycznej. 
Jakie działania będą służyć realizacji "polityki różnicy", "polityki głosu" oraz 
"upełnomocnienia"? 

 

Najważniejsze terminy: 

„polityka głosu” 
dopuszczanie różnorodności wypowiedzi i uczenie młodych ludzi aktywnego 
zabierania głosu we własnych sprawach. 

„upełnomocnienie” 
uczenie aktywnego działania na rzecz zmiany nieakceptowanych cech życia 
społecznego. 

edukacja 
z punktu widzenia pedagogiki krytycznej proces posiadający dwuznaczne 
oblicze – z jednej strony element społecznego systemu, służący jego 
konserwacji, zapobiegający radykalnej krytyce i blokujący oczekiwanie zmian 
(szkoła wychowuje jednostki tak, by akceptowały one zastany porządek 
społeczny i traktowały go jako coś oczywistego i nienaruszalnego); z drugiej 
strony – zgodnie z tradycją oświeceniową – edukacja to czynnik społecznej 
zmiany i emancypacji. 
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edukacja międzykulturowa 
koncepcja kształtowania rozumienia odmienności kulturowych; jej celem jest 
poszerzanie własnej tożsamości poprzez kontakt z innymi kulturami oraz 
propagowanie postaw tolerancji i dialogu; ważny element m.in. edukacji 
językowej, historycznej i religijnej. 

filozoficzna szkoła frankfurcka 
patrz: teoria krytyczna. 

ignorowanie różnic 
jedna ze strategii normalizującego oddziaływania szkoły (w klasie mogą być 
dzieci wywodzące się z różnych grup etnicznych czy religijnych, ale szkoła 
zakłada niejako automatycznie, że normalne dziecko jest np. Polakiem i 
katolikiem). 

negocjacja różnic 
otwarcie przestrzeni dla nowego określania tożsamości grup kulturowych, w 
wyniku którego kultura dominująca staje się jedną z kultur wymagających 
szczególnej prezentacji. 

pedagogika krytyczna 
kierunek pedagogiczny wykorzystujący filozoficzną teorię krytyczną w analizach 
i projektowaniu działań edukacyjnych. 

reprodukcja kulturowa 
tworzenie przez edukację społecznego przeświadczenia o „egalności” oraz 
„nielegalności” określonych praktyk kulturowych; na przykład programy 
nauczania odzwierciedlają przede wszystkim kulturę społecznych elit – tzw. 
kulturę wysoką; włączenie jej tekstów i wartości do programu szkolnego czyni z 
niej kulturę „legalną”, jednocześnie pozbawiając takiego statusu teksty i 
wartości innych kultur. 

teoria krytyczna 
typ analizy zjawisk społecznych i kulturowych, zapoczątkowany przez szkołę 
frankfurcką; (m.in. M. Horkheimer, Th. Adorno), kontynuowany przez J. 
Habermasa oraz innych, zwłaszcza niemieckich autorów; teoria krytyczna jest 
krytyczna w podwójnym sensie; po pierwsze – zaznacza dystans w stosunku 
do istniejącego status quo i przeciwstawia mu wizję lepszego urządzenia świata 
społecznego, po drugie – uznając taką krytykę w znaczeniu potocznym za 
niewystarczającą – postuluje krytykę filozoficzną, mającą na celu wydobycie 
ukrytych założeń i mistyfikacji procesu poznania (np. nawiązująca do K. Marksa 
i Z. Freuda krytyka ideologii); teoria krytyczna znalazła się w opozycji do 
pozytywizmu i przyjmujących jego założenia nauk społecznych; od tych 
ostatnich różni ją również ścisły związek z filozofią oraz programowe 
lekceważenie ustalonych zasad podziału między nimi; zakres wiedzy 
społecznej teorii krytycznej wyznacza w sposób bliższy Heglowi i Marksowi niż 
współczesnej socjologii; cenny jest wkład teorii krytycznej do rozwoju wiedzy 
społecznej, najlepiej są znane inspirowane przez nią studia nad 
autorytaryzmem i faszyzmem; jej popularność stale rośnie, wykraczając coraz 
bardziej poza naukę niemiecką; teoria krytyczna ma duże zasługi w zakresie 
krytyki marksizmu oraz odkrywania w teorii Marksa idei nadal aktualnych; jest 
uznawana za jeden z najbardziej trwałych i wpływowych nurtów w myśli 
społecznej i filozoficznej XX w. 
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transformatywny intelektualista 
pojmowanie roli nauczyciela jako tłumacza pośredniczącego pomiędzy 
człowiekiem i złożonym światem społecznym, umożliwiającego krytyczne 
rozumienie rzeczywistości; przeciwstawia się ono pojmowaniu zawodu 
nauczyciela jako profesji, tj. wysoko wykwalifikowanej pracy na rzecz 
kształcenia kompetencji pożądanych przez system społeczny. 

trening milczenia 
jedna ze strategii normalizującego oddziaływania szkoły w wyniku której dzieci 
nie należące do zdefiniowanej przez szkołę grupy normalnych uczniów 
wycofują się z aktywnego udziału w szkolnej edukacji, starają się być 
niewidoczne i w miarę możliwości unikają zabierania głosu; w rezultacie 
przystosowują się do sytuacji społecznej marginalizacji, do życia w cieniu. 

ukryty program szkolny 
program utajony (ang. hidden curriculum); „program” faktycznie oddziałujący na 
młodzież szkolną, lecz nie poddający się żadnej rejestracji; jego wpływ – dobry 
lub zły – jest bardzo różny w zależności od poziomu uczniów, od środowiska 
wychowawczego i od wpływu zaplanowanej pracy wychowawczej szkoły oraz 
realizacji rzeczywistych programów nauczania; na program utajony składa się 
wiele czynników, m.in. atmosfera domu i szkoły, opinie rodziców i rówieśników 
o szkole, wpływ rówieśników, styl pracy znaczących nauczycieli, wpływ 
szerszego otoczenia społecznego, w tym środków masowego oddziaływania. 
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Rozdział 14 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Czy wychowanie ma służyć jednostce czy nadrzędnej wobec niej ideologii 
panującej władzy? 

2. Dlaczego „nie każdy (...) wychowawca, który jest przeciwnikiem autorytarnego 
czy represyjnego stylu wychowania jest zarazem zwolennikiem wychowania 
antyautorytarnego” (s. 379)? 

3. Według B. Śliwerskiego przedstawiciele nurtu edukacyjnego pedagogiki 
antyautorytarnej „wystąpili przeciwko zasadzie autorytetu, posłuszeństwa i 
konformizmu” (s. 383). Czy bez tych elementów wychowanie jest w ogóle 
możliwe? 

4. Czy współcześnie znajduje potwierdzenie pogląd A.S. Neilla, że „praktycznie 
wszystkie dzieci są źle wychowane, gdyż tylko nieliczne z nich dorastają w 
rodzinie, która gwarantowałaby im wolność, możliwość bycia sobą, 
autentycznego wyrażania własnych przeżyć i doznań bez agresji wobec innych 
osób” (s. 385)? 

5. Jakie konsekwencje dla współczesnego systemu edukacyjnego spowodowałoby 
przyjęcie zasady: „to szkoła powinna przystosować się do uczniów, a nie na 
odwrót”? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Porównaj nurt polityczny i nurt edukacyjny pedagogiki antyautorytarnej. Sporządź 
w tym celu listę kryteriów, które pozwolą dokonać takiego porównania. 

2. Przeanalizuj przesłanki, które – według T. Adorno – doprowadziły do powstania 
narodowego socjalizmu. Czy któreś z opisywanych przez Adorno zagrożeń 
występują współcześnie? Jeżeli tak, to w czym się one przejawiają? 

3. Zapoznaj się z pracą A.S. Neilla Nowa Summerhill (Poznań 1994). Zrekonstruuj 
na tej podstawie koncepcję wychowania przyjmowaną przez Neilla. Zwróć 
szczególną uwagę na takie zagadnienia, jak: samorząd, trudne dzieci, seks i 
koedukacja, wolność religijna. 

4. Spróbuj odeprzeć zarzuty kierowane najczęściej pod adresem wychowania 
antyautorytarnego (B. Śliwerski przedstawia je na stronach 392-393). 

 

Najważniejsze terminy: 

pedagogika antyautorytarna 
prąd w naukach o wychowaniu, który został ukształtowany w opozycji do 
różnych odmian autorytaryzmu i totalitaryzmu w świecie, w tym przede 
wszystkim w procesie kształcenia i wychowania młodego pokolenia. 

rodzice antyautorytarni 
tacy rodzice, którzy zanim wyrażą swój sprzeciw wysłuchają dziecka ze 
zrozumieniem; zamiast narzucać mu własne stanowisko, przedyskutują z nim 
w sposób demokratyczny najbardziej sporne sprawy. 
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rodzina autorytarna 
rodzina nadmiernie skoncentrowana na zdobywaniu wartości materialnych, na 
dążeniu do rywalizacji nastawionej na własną karierę zawodową i oczekująca 
sukcesów od swoich dzieci, sprzyjająca zanikaniu więzi międzyludzkich, 
odwołująca się często do kar fizycznych, w coraz większym zakresie rozbita, 
patologiczna. 

wolność 
prawo do czynienia tego wszystkiego, co danej osobie sprawia radość, ale tylko 
na tyle, na ile nie zagraża to wolności innych osób. 

wolny człowiek 
istota w pełni szczęśliwa, żyjąca w harmonii z pokoleniem ludzi dorosłych i 
starszych. 

wychowanie permisywne 
wychowanie obejmujące ideę szczęśliwego rodzicielstwa i wychowania dzieci 
bez tradycyjnej surowości, ku optymizmowi, ufności i samodzielności; wyraża 
się ono poprzez cieszenie się obecnością i rozwojem własnych dzieci oraz 
łączeniem w okresie rodzicielstwa radości z racjonalną troską o ich życie i 
umiejętnością budzenia poczucia odrębności i niezależności. 

wychowanie po Oświęcimiu 
przeciwstawienie się społeczeństwu totalitarnemu, faszystowskiemu na rzecz 
sprawiedliwości i szczęścia. 

zasada 5-d 
wprowadzona przez mocarstwa zachodnie wobec Niemiec po II wojnie 
światowej zasada: demilitaryzacji, demokratyzacji, denazyfikacji, 
decentralizacji, dekartelizacji. 

zasada samoregulacji 
zasada oznaczająca, że dziecko może w każdym okresie swojego życia samo 
regulować zaspokajanie oraz ujawnianie takich podstawowych potrzeb jak 
jedzenie, spanie, seksualizm, zachowanie społeczne, zabawy, uczenie się itp.; 
powinno mieć jedynie ku temu możliwości i wsparcie, by jego indywidualne i 
społeczne interesy były dostrzegane i stosownie respektowane. 
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Rozdział 15 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Dlaczego pojęcie „pedagogika emancypacyjna” stało się symbolem wszelkich 
postępowych dążeń w pedagogice? 

2. Co było powodem politycznej ekspansji marksizmu w drugiej połowie XIX wieku i 
całym wieku XX? 

3. Dlaczego tak popularna (powszechna) jest „edukacja oswajająca”, rozumiana – 
za Noamem Chomskym – jako taki system oświatowy, który dostosowuje 
jednostki do doktryn i praktyk pożądanych przez elity władzy? 

4. Jak można rozumieć stwierdzenie: „Pozostaje natomiast ciągłe wyzwalanie się, 
celem jest zatem droga do emancypacji, a nie emancypacja sama w sobie”? 

5. Dlaczego recepcja i rozwój pedagogiki emancypacyjnej w Polsce dokonywały się 
w opozycji do pedagogiki marksistowskiej? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Porównaj pedagogikę emancypacyjną widzianą z trzech perspektyw: 
jednostkowej, naukowo-teoretycznej, funkcji historyczno-społecznej. 

2. Prześledź ewolucję znaczenia terminu „emancypacja”. Jakie najważniejsze 
sposoby rozumienia tego terminu można wyróżnić? 

3. Zapoznaj się z tekstem Paulo Freire „Bankowa” koncepcja edukacji jako 
narzędzie opresji (zamieszczonym w książce Edukacja i wyzwolenie, pod red. 
K. Blusza, Kraków 1992). Czy koncepcję tę można wykorzystać do 
charakterystyki współcześnie funkcjonujących systemów edukacyjnych? 

4. Przeczytaj książkę Ivana Illicha Społeczeństwo bez szkoły (Warszawa 1976). Na 
tej podstawie zrekonstruuj krytykę szkoły dokonaną przez Illicha i przedstaw 
zaproponowaną przez niego alternatywę. 

 

Najważniejsze terminy: 

praxis 
podmiotowa działalność oparta na samorefleksji, poprzez nią dokonuje się 
emancypacja. 

alfabetyzacja 
elementarna działalność oświatowa zapewniająca analfabetom opanowanie 
umiejętności czytania, pisania i liczenia. 

alienacja 
wyobcowanie oraz zanik więzi między człowiekiem a tym, co jest wytworem 
jego działania lub współdziałania ludzkiego, powodujący, że traktuje on te 
wytwory jako rzeczywistość od człowieka niezależną. 

edukacja bankowa (bankowy model edukacji) 
pojęcie edukacji, w którym dozwolona aktywność uczniów obejmuje jedynie 
przyjmowanie, napełnianie i przechowywanie depozytów. 
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edukacja oswajająca 
system oświatowy, który dostosowuje jednostki do doktryn i praktyk 
pożądanych przez elity władzy. 

emancypacja 
uwolnienie kogoś bądź uwolnienie się od zależności; pojęcie emancypacji 
pojawiło się w 1908 roku w pedagogice niemieckiej w nawiązaniu do teorii 
krytycznej w celu nadania pedagogice charakteru emancypacyjnego; 
pedagogika emancypacyjna postulowała dokonanie krytycznej analizy 
społecznych założeń teorii wychowania, a zwłaszcza tych zależności i 
sprzeczności, które hamowały rozwój młodego pokolenia; domagała się m.in. 
zmian sprzyjających interakcji i porozumieniu a tym samym odnowieniu 
edukacji. 

hermeneutyka 
metoda interpretowania: po pierwsze tekstów, a po drugie całego świata 
społecznego, historycznego i psychicznego. 

liberalizm edukacyjny 
rodzaj ideologii zmierzającej do oparcia wychowania na idei wolności 
indywidualnej i na zasadach wolnego rynku; rolą państwa ma być stworzenie 
norm prawnych dla takiego funkcjonowania oświaty, aby zapewnić jednostce 
swobodę działania i szansę wielostronnego rozwoju wraz z poczuciem 
odpowiedzialności za pracę nad sobą; państwo ma również zlikwidować swój 
monopol w dziedzinie wychowania na rzecz decentralizacji zarządzania oświatą 
oraz wprowadzić mechanizmy rynkowe w oświacie a zarazem zlikwidować 
różnice religijne, etniczne, rasowe w dziedzinie płci i kultury. 

marksizm 
teoretyczne przywiązanie do kilku przynajmniej najważniejszych idei Karola 
Marksa; najczęściej są to: postrzeganie świata społecznego w kategoriach klas 
społecznych zdefiniowanych przez związki z procesami ekonomicznymi i 
procesami produkcji; wiara w istnienie kolejnej po kapitalizmie fazy rozwojowej, 
która nastąpi w wyniku rewolucji proletariatu; w ekonomii – teoria wartości jako 
nakładu pracy, przede wszystkim jednak odrzucenie wyzysku, który niesie 
prywatna kontrola procesów produkcji; praktycznie – działanie na rzecz klas 
uciskanych i eksploatowanych oraz rewolucji, która ma polepszyć ich sytuację. 

pragmatyzm 
kierunek filozoficzny powstały w końcu XIX wieku w Stanach Zjednoczonych; 
głosił, że prawdziwość sądu lub zdania polega na jego przydatności do 
skutecznych działań (użyteczność jako kryterium prawdy). 

progresywizm pedagogiczny 
prąd pedagogiczny zapoczątkowany przez Johna Dewey’a, którego głównym 
założeniem było skoncentrowanie zasad doboru treści i metod kształcenia 
wokół psychicznych właściwości dziecka, jego potrzeb i zainteresowań. 

psychoanaliza 
koncepcja teoretyczna stworzona przez Sigmunda Freuda, następnie rozwijana 
i modyfikowana przez wielu kontynuatorów; strukturę, funkcjonowanie i rozwój 
człowieka wyjaśnia działaniem nieświadomych mechanizmów motywacyjnych 
pozostających we wzajemnym konflikcie; jest to również metoda diagnozy i 
terapii zaburzeń psychicznych. 
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racjonalność emancypacyjna 
racjonalność zmierzająca do poszukiwania możliwości wyzwalania się z 
wcześniej stworzonego i zaakceptowanego świata. 

socjalizm 
system społeczny, w którym najważniejsze środki produkcji nie należą do 
prywatnych właścicieli lub instytucji, lecz znajdują się pod kontrolą społeczną; 
socjalizm unika totalitarnych konsekwencji w przeciwieństwie do komunizmu i 
funkcjonuje w ramach liberalnych demokratycznych konstytucji. 

szkoła frankfurcka 
krytyczna szkoła marksizmu, która powstała we Frankfurcie w latach 
dwudziestych i trzydziestych XX wieku i skupiła się wokół Instytutu Badań 
Społecznych założonego w 1923 roku. 
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Rozdział 16 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Co było przyczyną załamania się w połowie XX wieku kulturowej ekspansji 
Zachodu? 

2. Jakie skutki społeczne powoduje obecność przedstawicieli odmiennych kultur w 
krajach Zachodu? 

3. Dlaczego w USA zamiast terminu „edukacja międzykulturowa” używa się terminu 
„edukacja wielokulturowa”? 

4. Dlaczego polskie doświadczenia w zakresie edukacji międzykulturowej zostały 
zapoczątkowane dopiero po roku 1989? 

5. Czy kontrowersje występujące wokół edukacji międzykulturowej oznaczają, że 
formułowane przez nią projekty „należy uznać za nierealne, utopijne, czy 
problematyczność »oduczania się przywilejów« i nieuchronna skłonność do 
tworzenia różnic wszędzie tam, gdzie stawiamy sobie zadanie konstruowania 
tożsamości, podważają te projekty” (strona 424)? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Porównaj dwa rodzaje orientacji występujących w edukacji międzykulturowej: 
liberalne (nastawione na promowanie tolerancji) i radykalne (związane z 
traktowaniem relacji międzykulturowych jako nacechowanych jawną i ukrytą 
przemocą i nastawione na przeciwdziałanie tym zjawiskom). 

2. Zapoznaj się ze strategią edukacyjną America 2000 (znajdziesz ją 
w Nieobecnych dyskursach, część III, Toruń 1993) oraz z tekstem Henry A. 
Girouxa i Petera McLarena America 2000 i polityka wymazywania. Demokracja i 
różnice kulturowe w oblężeniu (znajdziesz go w tej samej pubikacji). Ustal, co jest 
powodem pominięcia kwestii zróżnicowań kulturowych społeczeństwa 
amerykańskiego w przywoływanej strategii. 

3. Przedstaw przynajmniej dwie odmienne interpretacje ideologiczne dotyczące 
kwestii „wspólnej kultury” jako podstawy orientacji w świecie wartości. 

 

 

 

Najważniejsze terminy: 

edukacja międzykulturowa 
koncepcja kształtowania przez edukację rozumienia odmienności kulturowych; 
jej celem nie jest budowanie zunifikowanej kultury globalnej, lecz poszerzenie 
własnej tożsamości jednostkowej i społecznej przez kontakt z innymi kulturami 
oraz propagowanie postaw tolerancji i dialogu; stanowi ona ważny element 
m.in. edukacji językowej, historycznej i religijnej. 

edukacja międzykulturowa 
postulaty i praktyczne próby kształcenia całego społeczeństwa (nie tylko 
mniejszości) do życia w warunkach pluralizmu kulturowego. 
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edukacja wielokulturowa 
termin używany w USA, gdzie nie mówi się o edukacji międzykulturowej; nurt 
związany ze społecznym oporem marginalizowanych grup kulturowych; będący 
od początku (lata 60. XX wieku) próbą zlikwidowania segregacyjnej i 
asymilacyjnej praktyki oświatowej dominującej w poprzednich latach. 

etyka dyskursu 
uniwersalne zasady ustalania wartości. 

kultura humanistyczna 
typ kultury, która koncentruje uwagę na wysokiej kulturze, tj. na wybitnych 
dziełach i uniwersalnych wartościach (kultura jest stanem „szlachetnego” 
umysłu – edukacja jest więc udostępnieniem kultury tam, gdzie ona dostępna 
nie była, jest jej upowszechnieniem). 

neokolonializm 
forma uzależnienia ekonomicznego i politycznego dawnych krajów kolonialnych 
mimo ich prawnej niepodległości. 

pedagogika kultury 
jeden z głównych nurtów myśli pedagogicznej XX w.; zasadniczą kategorią i 
tezą pedagogiki kultury jest pojęcie kształcenia osobowości (sfery duchowej) 
człowieka poprzez dobra (wartości) kultury; proces ten polega na tym, iż 
wychowanek – stykając się z wytworami kultury, które są nosicielami wartości 
świata ducha – przeżywa i rozumie zawarte w nich sensy; zjawiają się wówczas 
– uwarunkowane zasobem dyspozycji wrodzonych i okresem rozwojowym 
jednostki – odpowiadające wartościom kulturowym akty duchowe, które 
kształtują charakter i autonomiczną osobowość człowieka; osobowość 
„zadana” jako rezultat wychowania, jest sama wartością i jest zdolna tworzyć 
nowe wartości. 

relatywizm kulturowy 
dyrektywa metodologiczna powstała na gruncie antropologii kulturowej i 
etnologii, postulująca obiektywizm i antydeterminizm w badaniach zjawisk 
kulturowych, wypływająca z założenia o niepowtarzalności kultur; relatywizm 
kulturowy w skrajnej postaci zabrania wszelkiego wartościowania zjawisk 
kulturowych oraz usprawiedliwiania ingerencji w kultury obce, w wersji 
umiarkowanej postuluje umiarkowane wartościowanie faktów kulturowych, z 
punktu widzenia kultury reprezentowanej przez badacza oraz ostrożność przy 
porównywaniu różnych kultur. 

uniwersalizm religijny 
odmiana kulturowego uniwersalizmu wartości, zasadzająca się na przekonaniu 
o niekwestionowanym charakterze wartości chrześcijańskich. 

wychowanie internacjonalistyczne 
wychowanie kształtujące uczucia przyjaźni wobec innych narodów oraz 
solidarności z ludźmi we wszystkich krajach w ich walce o pokój, postęp i 
sprawiedliwość społeczną; wychowanie internacjonalistyczne jako składnik 
wychowania szkolnego znajduje oparcie w programach, podręcznikach i 
metodach pracy szkolnej, w rozwoju turystyki oraz innych form nawiązywania 
przez dzieci i młodzież kontaktów międzynarodowych. 
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Rozdział 17 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Co sprawiło, że w latach 60. XX wieku zapoczątkowany został międzynarodowy 
ruch ekologiczny? 

2. Jakie najważniejsze zagrożenia ekologiczne dla współczesnego świata można 
wyróżnić? Czy możliwe jest ich wyeliminowanie, a przynajmniej zmniejszenie? 

3. Dlaczego alternatywne nurty ekologii łączy całkowite odrzucenie lub 
przeformułowanie idei antropocentryzmu? 

4. Czy uzasadnione jest przekonanie ekofeministek o szczególnym związku kobiet 
z Naturą? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Stwórz mapę pojęciową uwzględniającą kategorie ważne dla pedagogiki 
ekologicznej. 

2. Zaproponuj dwie koncepcje edukacji ekologicznej: jedną – odwołującą się do 
ekologii płytkiej (umiarkowanej); drugą – bazującą na którymś z alternatywnych 
dyskursów ekologicznych (ekologia człowieka, ekologia głęboka, ekoetyka, 
ekologia społeczna, ekofeminizm). 

3. Określ własny stosunek do idei antropocentryzmu. Na tej podstawie opracuj 
własny program edukacji ekologicznej, uwzględniając zastrzeżenie poczynione 
przez Agnieszkę Gromkowską-Melosik (s. 435). 

 

 

 

 

 

Najważniejsze terminy: 

antropocentryzm 
podejście, które zakłada, iż człowiek znajduje się w centrum wszechświata i 
wszelkie inne byty są mu w sposób naturalne podległe; człowiek ma prawo do 
nieograniczonego korzystania z wszelkich zasobów naturalnych i 
wykorzystywania pozostałych elementów przyrody na swoje potrzeby. 

bioregionalizm 
jego istotą jest promowanie jedności między środowiskiem a zamieszkującymi 
je ludźmi; idea bioregionalizmu wzywa do ponownego naniesienia mapy (i 
wytyczenia granic geograficznych) społeczności, stanów i narodów zgodnie z 
granicami systemów ekologicznych. 

ekocentryzm 
(zaprzeczenie antropocentryzmu); postuluje poszanowanie wszelkiego życia na 
ziemi; nauka i technika, służące dotąd panowaniu człowieka nad przyrodą, mają 
być przekształcone w narzędzia jej ochrony. 
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ekofilozofia 
zwana również filozofią ekologiczną lub filozofią nadziei; jej podstawą jest 
system wartości ekologicznych skoncentrowanych wokół takich problemów jak: 
troska o przyrodę, szacunek wobec Ziemi i organizmów ją zamieszkujących, 
sprawiedliwość, działanie na rzecz pokoju, tolerancja oraz współdziałanie na 
rzecz ochrony życia. 

ekologia 

 (z jęz. grec. oikos – dom, domostwo, miejsce zamieszkania, środowisko); 
termin ten po raz pierwszy został użyty przez Ernesta Haechela w 1869 r. 
dla określenia nauki, której przedmiotem zainteresowania jest „całokształt 
oddziaływań między organizmami i ich środowiskiem, zarówno ożywionym, 
jak i nieożywionym” 

 w najbardziej rozpowszechnionym rozumieniu ekologia jest jedną z dziedzin 
biologii; definiuje się ją jako naukę, zajmującą się strukturą i 
funkcjonowaniem organizmów żywych; 

 według C.J. Krebsa ekologia jest nauką o zależnościach decydujących o 
liczebności i rozmieszczeniu organizmów; 

 nowoczesną ekologię datuje się od 1930 r. i łączy z nazwiskiem Karola 
Eltona; jest ona postrzegana jako nauka o zależnościach między wszystkimi 
żywymi organizmami: roślinami, zwierzętami, ludźmi a ich środowiskiem 
życia; 

ekologia głęboka 
termin ten został po raz pierwszy użyty przez norweskiego filozofa Arne Naessa 
w 1973 r.; za twórcę tego kierunku uważa się również George’a Sessionsa; 
istotą głębokiej ekologii jest zasadnicza zmiana stylu życia, uzyskanie 
specyficznej świadomości i postępowanie według nowej filozofii życia; celem 
ekologii głębokiej jest zmiana świadomości i sposobu myślenia o przyrodzie i 
dostrzeżenie łączących nas z nią związków. 

ekologia społeczna 
dyscyplina zajmująca się wpływem, jaki wywiera usytuowanie jednostek w 
przestrzeni na rodzaj stosunków między nimi, ich zachowanie i ich cechy. 
Często jest ona postrzegana jako dziedzina socjologii, pozostająca pod 
wpływem ekonomii, biologii, nauk politycznych i studiów urbanistycznych. 

ekosystem 
termin używany do określenia grupy organizmów zamieszkujących pewien 
obszar geograficzny wraz z tym obszarem; często stosowany do zdefiniowania 
małej, wyizolowanej części środowiska przyrodniczego lub też całej planety; 
określenie to po raz pierwszy zostało użyte przez oksfordzkiego ekologa A.G. 
Tawnsleya w 1934 r. do opisania podstawowej jednostki funkcjonującej w 
ekologii. 

ekskluzjonizm 
postawa określająca człowieka jako władcę absolutnego, nie będącego częścią 
przyrody, gdyż stanowi ona kompleks systemów fizycznych będących jego 
środowiskiem. 
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etyka ekologiczna 
zwana również ekoetyką, zajmuje się odpowiedzią na pytanie o właściwe, a 
więc moralne postępowanie człowieka wobec przyrody; za jej prekursorów 
możemy uznać św. Franciszka z Asyżu, Albera Schweitzera i Aldo Leopolda. 

idea biocentryzmu 
idea zakładająca, że wszystkie organizmy mają taką samą wartość, w związku 
z czym powinny mieć równe prawa; w koncepcji biocentrycznej twierdzi się, że 
natura ma wrodzone, nieodłączne i wewnętrzne wartości, które nie powinny w 
żaden sposób podlegać ludzkim potrzebom; w praktyce biocentryzm oznacza 
rezygnację z polowań, rybołówstwa, hodowania zwierząt w celach 
żywnościowych, a także zachęca do wegetarianizmu. 

podejście ekofeministyczne (ekofeminizm) 
narodziło się w 1974 r.; swoją nazwę zawdzięcza Francuzce Françoise 
d’Eaubonne; u jego źródeł istniało pragnienie dokonania przez kobiety 
„ekologicznej rewolucji”, która miała na celu uratowanie Ziemi i 
przedefiniowanie relacji między płciami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 77 
 

Rozdział 18 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Czy warto uprawiać pedagogikę negatywną mimo, że nie określa ona, „co 
bezpośrednio dla konkretnej działalności wychowawczej powinno wynikać z jej 
krytyki” (s. 436)? 

2. Czy każde (wszelkie) wychowanie jest „formowaniem człowieka z zastosowaniem 
wszelkiego rodzaju trików i mniej lub bardziej jawnego podstępu, sztuczek” (s. 
437), jak chce tego pedagogika negatywna? 

3. Jakie argumenty przemawiają na rzecz głoszonego przez antypedagogów 
przekonania, że „dziecko z pewnością jest zdolne już od urodzenia wyczuwać to, 
co dla niego najlepsze”? 

4. Jak odróżnić wychowanie od pseudowychowania? Być może jest tak, że istnieje 
tylko pseudowychowanie? 

5. Czy możliwe jest myślenie pedagogiczne o wychowaniu nie odwołujące się w 
punkcie wyjścia do jakiegokolwiek dogmatu? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Zastosuj do analizy jakiegoś obszaru praktyki edukacyjnej (np. realizowanej w 
szkole) dyrektywę pedagogiki negatywnej mówiącą o potrzebie badania 
rozbieżności pomiędzy stanem postulowanym a rzeczywistością. Jakie będą 
rezultaty takiej analizy? Jakie uwarunkowania niepowodzeń praktyki edukacyjnej 
możesz wskazać? 

2. Zapoznaj się z jedną z prac Hubertusa von Schoenebecka wydanych po polsku. 
Zrekonstruuj na tej podstawie antypedagogiczny obraz człowieka. 

3. Odwołując się do własnego doświadczenia sporządź listę zdarzeń, sytuacji, 
działań będących pseudowychowaniem (które będąc czymś różnym od 
wychowania objawiają się jako wychowanie). 

4. Sproblematyzuj zaproponowaną przez Arthura von Braunmühla typologię postaw 
pedagogicznych wrogich wobec dziecka. Jakie inne rodzaje wrogości (poza 
subiektywną i obiektywną) można wyróżnić? 

 

 

Najważniejsze terminy: 

antypedagogika 
jeden z nurtów współczesnej pedagogiki alternatywnej; nurt współczesnej 
pedagogiki antyautorytarnej, którego dewizą jest wspierać, a nie wychowywać; 
demaskując represyjny charakter dotychczasowego systemu edukacji, odrzuca 
ona wychowanie rozumiane jako świadomy proces formacyjny, 
podporządkowujący dziecko autorytetowi osoby dorosłej. 

krzywdzenie aktywne 
pozbawianie dzieci przysługujących im praw, bez względu na to, czy czyni się 
to świadomie czy nieświadomie. 
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krzywdzenie bierne 
brak zainteresowania dziećmi, nie myślenie o nich, ignorowanie ich potrzeb, 
opinii, odczuć. 

pedagogika negatywna 
krytyka teorii i praktyki pedagogicznej oraz pedagogicznej terminologii, jest 
wprowadzeniem w pedagogikę jako teorię krytyczną; pomimo zainteresowania 
zmianą praktyki wychowawczej sama nie określa, co bezpośrednio dla 
konkretnej działalności wychowawczej powinno wynikać z jej krytyk;. jej 
zadaniem jest odszyfrowywanie w strukturach społecznych kontekstów 
pedagogicznych wpływów; jest określana jako negatywna ponieważ 
koncentruje się na krytycznej analizie obiektów pedagogicznej teorii i praktyki 

pseudowychowanie 
będąc czymś, objawia się takim, jakim nie jest, to znaczy będąc czymś różnym 
od wychowania, objawia się jako wychowanie, ukrywa to, czym jest, a 
przedstawia się jako to, czym nie jest. 

wrogość subiektywna 
wyraz osobistej nienawiści do dzieci, ich nielubienie. 

wróg obiektywny 
taki pedagog, który wprawdzie lubi swoją pracę i ceni kontakt z dziećmi, ale z 
racji obowiązującej w szkole przemocy strukturalnej czy symbolicznej staje się 
rzecznikiem Zła, wbrew własnej woli blokując lub degradując rozwój 
psychofizyczny swoich podopiecznych. 
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Rozdział 19 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Jakie konsekwencje dla uprawiania pedagogiki powoduje przyjęcie założenia, że 
rzeczywistość jest jedynie „lingwistyczną konwencją”? 

2. Jeżeli „nie ma uniwersalnego uzasadnienia dla epistemologicznych, moralnych i 
politycznych twierdzeń pedagogicznych” (s. 457), to jak możliwe jest 
wychowanie? 

3. Czym spowodowana jest dezintegracja współczesnej edukacji (według 
modernistów i postmodernistów)? 

4. Jakie możliwości otwiera przed współczesną teorią pedagogiczną i edukacją 
postmodernizm? 

5. Czy nauczyciel, który traci swój „instytucjonalny autorytet”, może nadal pełnić 
swoją rolę? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Jakie argumenty mogą potwierdzić przekonanie postmodernistów, że „mamy 
obecnie do czynienia z powstawaniem nowego rodzaju społeczeństwa” (s. 452)? 
Jakie nowe typy informacji, wiedzy i technologii wyłaniają się współcześnie? 

2. Spróbuj podjąć obronę Wielkich Opowieści (oznaczających wszelkie dyskursy i 
teorie modernistyczne). Jakich argumentów użyjesz? Czy zasadny jest pogląd, 
że „w najlepszym wypadku są one tekstualnie relatywne, w najgorszym – totalnie 
arbitralne” (s. 453)? 

3. Porównaj postrzeganie rzeczywistości jako „lingwistycznej konwencji” („nic nie 
istnieje poza językiem”) z kontekstualną teorią rzeczywistości („rzeczywistość jest 
rezultatem procesów społecznych, akceptowanych jako normalne w 
specyficznym kontekście”). 

4. Porównaj modernistyczną i postmodernistyczną interpretację kategorii podmiotu. 
Jakie konsekwencje dla edukacji powoduje przyjęcie założenia, że podmiot to 
„maska”, „rola”, „ofiara”, „konstrukt ideologiczny”? 

5. Posługując się metodą dekonstrukcji spróbuj przeanalizować wybrany tekst z 
podręcznika akademickiego Pedagogika, do którego odnosi się ten aneks. 

6. Zapoznaj się z książką Allana Blooma Umysł zamknięty (Poznań 1997). 
Prześledź podaną tam argumentację dotyczącą potrzeby odwołania się do 
projektu oświecenia jako koniecznej podstawy współczesnej edukacji. Jak na te 
argumenty zareagowaliby postmoderniści? 

 

Najważniejsze terminy: 

„uniwersalny” projekt emancypacji 
dąży on do podniesienia tego, co partykularne, do rangi tego, co absolutne; 
pojęcia składające się na projekt emancypacyjny to: wolność, postęp, równość, 
sprawiedliwość, demokracja, autonomia, które mają charakter partykularnej 
konstrukcji społecznej, związanej z wersją rzeczywistości, jaką posiada autor 
projektu. 
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dekonstrukcja 
postmodernistyczna metoda analizy rzeczywistości; dąży ona do zniesienia 
opozycji, takich jak: przedmiot – podmiot, dobre – złe, które starają się 
wyeliminować różnice; dekonstrukcja demistyfikuje tekst, pokazuje jego 
wnętrze; dekonstrukcyjnie czytać tekst oznacza dążenie do odkrycia, 
zdemaskowania jego logocentryzmu i zaślepienia. 

dualizm 
pogląd oparty na przyjęciu istnienia dwóch niesprowadzalnych do siebie 
czynników. 

europocentryzm 
cecha Wielkich Opowieści, które redukują historię ludzkości do historii Zachodu, 
wiążąc los innych kultur z losem Europy i Stanów Zjednoczonych. 

fundamentalizm 
stanowisko zakładające, że istnieje odgórnie ustalony ideał, determinujący 
kształt pożądanego członkostwa w życiu publicznym, a funkcją edukacji jest 
jego przekazywanie; edukacja jest tu indukowaniem w dziedzictwo zachodniej 
cywilizacji, które ma opierać się na trwałych, nieinterpretowalnych zasadach. 

kategoria „różnicy” 
akceptacja różnorodności teorii, wyjaśnień i propozycji jako zjawiska 
normalnego i pozytywnego; rezygnacja z narzucania innym wyimaginowanych 
praw i autorytarnego porządku; kategoria „różnicy” leży u podstaw działania 
pedagogicznego; wyraża przekonanie, że świat jest różny i ludzie w nim żyjący 
są różni a odmienność jest wyrazem bogactwa społeczeństwa, w którym 
żyjemy; różnice więc powinny być kultywowane a nie represjonowane. 

konserwatyzm 
stanowisko występujące zdecydowanie w obronie tradycji modernizmu, 
prymatu cywilizacji Zachodu oraz uniwersalnych wartości; według zwolenników 
tego stanowiska głównym celem edukacji jest kształcenie młodzieży we 
wspólnej kulturze (co wymaga przekazywania przez szkoły z góry określonego 
podstawowego zestawu informacji). 

modernizm 
formacja społeczno-kulturowa, w której nauki społeczne zmierzały do odkrycia 
„logiki społeczeństwa” i „jedynego prawdziwego języka, który odzwierciedla 
świat”. 

postmodernizm 
według J. Baudrillarda i J.-F. Lyotarda nowy etap historii i nowa formacja 
społeczno-kulturowa, wyłaniają się w niej nowe typy informacji, wiedzy i 
technologii; według F. Jamesona postmodernizm to „kulturowa logika późnego 
kapitalizmu. 

tożsamość 
zgodnie z dyskursem edukacyjnym modernizmu koherentna, stabilna i jasno 
określona identyfikacja jednostki, której epistemologiczne zaangażowanie w 
„obiektywny świat” odbywa się za pomocą bezpośredniej percepcji; 
postmodernizm kwestionuje takie rozumienie tożsamości przyjmując, że 
współcześnie nie jest możliwe odnajdywanie swojego wizerunku (niczym w 
lustrze) w tysiącach fenomenów społecznych; rzeczywistość jest w znaczącym 
stopniu sfragmentaryzowana, a tysiące sprzecznych prawd rywalizuje w niej ze 
sobą o status „jedynej prawdy”, relatywizując siebie nieustannie. 
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Wielkie Opowieści 
wszelkie dyskursy i teorie epoki modernizmu; symbolizowały one dążenie do 
odkrycia praw świata społecznego, do objęcia wszystkich czasów i miejsc; 
postmoderniści odrzucają Wielkie Opowieści; zdaniem J.F. Lyotarda 
wykształciły one dwa mity: wiarę, że nauka może wyzwolić ludzkość i wiarę w 
to, że istnieje jedność wiedzy, która kształtuje racjonalne pojmowanie 
człowieka, społeczeństwa i natury. 
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TOM 2 

Część I 

Rozdział 1 

 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Co było przyczyną zahamowania prac badawczych w obszarze pedagogiki 
ogólnej w latach 1945-1989? Dlaczego jednocześnie w tym samym okresie 
wystąpiła dominacja teorii wychowania? 

2. Co uzasadnia sformułowane przez Bogusława Śliwerskiego twierdzenie, że 
„Teoria wychowania przeszła ewolucję od stanu podporządkowania pedagogice 
ogólnej po równorzędny jej status naukowy” (s. 19)? 

3. Dlaczego, analizując dorobek pedagogiki w innych krajach można stwierdzić, że 
„teoria wychowania jako odrębna subdyscyplina pedagogiki przechodzi już do 
przeszłości” (s. 22)? 

4. Jakie znaczenie dla własnego zachowania (praktykowania wychowania) ma 
(może mieć) poznanie naukowej/naukowych teorii wychowania? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Przedstaw przykłady badań podstawowych i stosowanych w pedagogice. 
Sformułuj problemy badawcze, które będą się odnosiły do obu rodzajów badań. 

2. Spośród znanych ci teorii (pochodzących z różnych dyscyplin: pedagogiki, 
psychologii, socjologii i innych) wskaż przykłady poszczególnych rodzajów teorii, 
które wymienia w tym rozdziale Bogusław Śliwerski. Zwróć uwagę na różnicę 
pomiędzy teoriami empirycznymi i nieempirycznymi. 

3. Czym różni się naukowa teoria wychowania od teorii potocznej? Sporządź listę 
kryteriów, które pozwolą ci dokonać porównania obu teorii. Uczyń te kryteria 
przedmiotem krytycznego namysłu, spróbuj wskazać dla nich uzasadnienie. 

4. Porównaj role i zadania pedagogiki (w tym teorii wychowania) w społeczeństwie 
totalitarnym (quasi-totalitarnym) i demokratycznym. 

 

 

 

 

Najważniejsze terminy: 

badania podstawowe 
badania nieempiryczne, teoretyczne, rzutujące na miejsce, jakie zajmuje dana 
nauka w życiu społeczeństwa, które przekazuje środki na jej rozwój; generują 
one teorie, modele, koncepcje, wytwarzając wiedzę o rzeczywistości; celem 
badania może być tutaj sama teoria po to, by wzbogacić naszą wiedzę o niej. 
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badania stosowane 
badania, których rezultaty mają bezpośrednie zastosowanie w praktyce. 

metateoria 
w szerokim znaczeniu teoria wyższego stopnia, zajmująca się 
interdyscyplinarnym badaniem teorii w ogóle; w wąskim znaczeniu teoria 
wyższego rzędu, która zajmuje się badaniem określonej teorii w ramach 
jednego tylko paradygmatu czy podejścia. 

pedagogika 
dziedzina (dyscyplina) nauki zajmująca się badaniem szeroko rozumianych 
procesów edukacyjnych oraz uwarunkowań dyskursu edukacyjnego. 

pedagogika ogólna 
dział pedagogiki zajmujący się jej podstawami teoretycznymi. 

potoczna teoria wychowania 
rodzaj osobistej, zdroworozsądkowej wiedzy o wychowaniu, będącej zbiorem 
wewnętrznie ze sobą powiązanych przekonań czy idei na temat istoty, genezy, 
celów, uzasadnień i sposobów wychowywania innych. 

teoria 
w szerokim znaczeniu: uogólnienie dokonane na podstawie naukowej analizy 
rzeczywistości, zmierzającej do sformułowania o niej empirycznych lub 
analitycznych twierdzeń; w wąskim znaczeniu: sądy, które w określony sposób 
odnoszą się do wielu faktów szczegółowych jako ich uzasadnienia lub 
wyjaśnienia; zbiór uporządkowanych praw lub/i prawidłowości, które stanowią 
wewnętrznie spójne konstrukcje logiczne. 

teoria wychowania 
jedna z podstawowych dyscyplin współczesnej pedagogiki jako nauki; 
przedmiotem jej badań jest usystematyzowana, spójna i uporządkowana 
wiedza o wychowaniu, jego celach, treściach, metodach, formach, środkach i 
uwarunkowaniach; współcześnie zawiera ona wiele różnych podejść 
teoretycznych i ideologicznych do swojego przedmiotu badań, które 
zaowocowały wieloma modelami teoretycznymi, opcjami, argumentami i 
sposobami myślenia o istocie wychowania. 

teorie eksplikacyjne 
teorie, których istotą jest poszukiwanie uogólnień pozwalających wyjaśniać 
coraz szersze zakresy zdarzeń lub sądów o nich. 

teorie normatywne 
teorie, które nie pojawiają się w wyniku prowadzenia badań empirycznych, 
gromadzenia faktów, choć mogą z nich korzystać; formułują one za pomocą 
metody logicznej dedukcji zbiór założeń i norm, które mają na celu 
organizowanie w sposób zgodny z nimi działań praktycznych. 

teorie optymalizacyjne 
inaczej prakseologiczne; teorie, które określają, jakie warunki są niezbędne do 
wystąpienia postulowanego stanu rzeczy. 

teorie redukcyjne 
określane inaczej jako empiryczne, indukcyjne; teorie charakterystyczne dla 
nauk pogranicza, obejmujących przedmiotem refleksji naukowej dwie lub więcej 
dziedzin, w wyniku czego twierdzenia jednej nauki są redukowane do twierdzeń 
drugiej nauki. 
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teorie zaksjomatyzowane 

określane inaczej jako formalne, dedukcyjne; teorie cechujące się wysoką 
spójnością logiczną twierdzeń, w których występują aksjomaty, czyli terminy 
pierwotne, naczelne, służące do zdefiniowania wszystkich pozostałych pojęć 
danej teorii (np. w matematyce, logice). 

wychowanie 
dziedzina praktyki społecznej regulowana z jednej strony przez doświadczenie 
historyczne, kulturowe, polityczne oraz osobiste wraz z towarzyszącą mu 
mniejszą lub większą refleksją podmiotów zaangażowanych w ten proces; z 
drugiej strony dziedzina warunkowana przez teorie naukowe i potoczne, które 
konstruują wiedzę o jego istocie, a zarazem przyczyniają się do prowadzenia 
badań i wykorzystywania ich wyników w działaniu. 
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Rozdział 2 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Według Zygmunta Mysłakowskiego wychowanie ma do spełnienia dwie funkcje: 
adaptacyjną i rekonstrukcyjną. Czy funkcje te wyczerpują całość zabiegów 
wychowawczych? Jaką (jakie) funkcję (funkcje) może jeszcze pełnić 
wychowanie? 

2. Dlaczego cechą wyróżniającą teorię wychowania uprawianą w orientacji 
normatywno-ideologicznej jest jej ścisły związek z ideologią (w PRL-u była to 
ideologia socjalistyczna)? 

3. Jakie zarzuty można sformułować pod adresem orientacji psychologicznej w teorii 
wychowania? 

4. Jakie niebezpieczeństwa kryją się za pojmowaniem wychowania jako celowej 
działalności, w której jeden człowiek stara się zmienić innego człowieka? 

5. Czy uzasadnione jest wyróżnianie orientacji eklektycznej w teorii wychowania? 
Jakie inne jeszcze orientacje można wyróżnić? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Porównaj znaczenie przypisywane pojęciu „wychowanie” w poszczególnych 
orientacjach badawczych teorii wychowania. 

2. Stwórz mapę pojęć charakterystycznych dla poszczególnych orientacji w teorii 
wychowania. Ustal punkty wspólne dla poszczególnych orientacji. 

3. Zapoznaj się z pracą Romany Miller Socjalizacja, wychowanie, 
psychoterapia(Warszawa 1981). Ustal na tej podstawie znaczenie tytułowych 
terminów (ich treść i zakres). 

4. Spróbuj odeprzeć zarzuty kierowane pod adresem polskiej teorii wychowania 
(Bogusław Śliwerski przedstawia je na stronie 49). 

 

Najważniejsze terminy: 

aksjologia 
nauka o wartościach, teoria wartości; zajmuje się badaniem wartości, ich 
hierarchii i systemów. 

cele wychowania 
pożądane i oczekiwane zmiany, jakie pod wpływem respektowania 
odpowiednich metod, środków i warunków kształtują się w osobowości 
wychowanków w postaci poglądów, postaw, nawyków oraz innych cech 
osobowości; cele wychowania – według W. Okonia – obejmują zarówno zmiany 
natury poznawczo-instrumentalnej, które się wiążą z poznawaniem świata i 
oddziaływaniem nań, jak i zmiany o charakterze motywacyjno-emocjonalnym, 
które polegają na formowaniu stosunku wychowanka do świata i ludzi, jego 
przekonań i postaw, systemu wartości i celu życia; istotnym celem i efektem 
wychowania staje się uformowanie charakteru wychowanka, to jest 
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doprowadzenie do zgodności jego postępowania z nabytymi i uznawanymi 
przezeń zasadami mającymi swe źródło w jakimś systemie wartości. 

 
ideał wychowawczy 

najwyższy cel wychowania, któremu powinny być podporządkowane wszystkie 
inne cele, treści i metody pracy wychowawczej; ogół celów i norm regulujących 
działalność wychowawczą. 

pedagogika personalistyczna 
kierunek pedagogiki związany z filozoficznym personalizmem; spośród kilku 
systemów personalizmu największy wpływ na edukację wywarli dwaj uczeni 
francuscy J. Maritain i E. Mounier; pierwszy z nich swój personalizm opierał na 
założeniach religijnych; rozgraniczał pojęcie osoby od pojęcia jednostki jako 
elementu materialnego świata; tym samym porządek duchowy odróżniał od 
porządku rzeczowego, a całą edukację kojarzył właśnie z porządkiem 
duchowym; drugi z filozofów edukację traktował jako zapewnienie osobie 
ludzkiej wolności do życia w personalistycznym społeczeństwie, w którym 
religia miała ludziom pomagać w dokonywaniu rewolucji duchowej. 

prakseologia 
nauka o sprawnym działaniu; głównym zadaniem prakseologii jest 
uświadomienie, sformułowanie, uzasadnienie i systematyzacja zaleceń 
ogólnych i przestróg dotyczących sprawności działań, tzn. ich praktyczności; 
sprawne są te działania, które są skuteczne, tj. prowadzą do zamierzonego 
celu, i ekonomiczne, tj. wydajne oraz oszczędne. 

socjalizacja 
ogół działań ze strony społeczeństwa, zwłaszcza rodziny, szkoły i środowiska 
społecznego, zmierzających do uczynienia z jednostki istoty społecznej, tj. 
umożliwienia zdobycia takich kwalifikacji, takich systemów wartości i 
osiągnięcie takiego rozwoju osobowości, aby się mogła stać 
pełnowartościowym członkiem społeczeństwa; ogół zmian zachodzących w 
jednostce pod wpływem oddziaływań społecznych, umożliwiających jej 
stopniowe stawanie się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa. 

sytuacja wychowawcza 
czasowy układ warunków towarzyszących interakcji wychowawczej, w którym 
wychowanek dysponuje możliwością wyboru któregoś spośród zachowań. 

teoria wychowania 
subdyscyplina pedagogiki, uważana w Polsce za jedną z podstawowych nauk 
pedagogicznych, zajmująca się problematyką celów, treści, metod i organizacji 
wychowania moralnego, społecznego, estetycznego i fizycznego. 

wychowanek 
w szerokim znaczeniu osoba zwykle w młodym wieku poddawana wychowaniu, 
przy czym chodzi o działanie jakiegoś wychowawcy. 

wychowanie 
oddziaływanie na czyjąś osobowość, jej formowanie, zmienianie i 
kształtowanie; wyzwalanie w drugiej osobie bądź grupie społecznej pożądanych 
stanów, jak rozwój, samorealizacja czy wzrost samoświadomości; efekt 
powyższych działań lub procesów. 

wychowawca 
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osoba, która zajmuje się wychowaniem dzieci lub młodzieży bądź dorosłych 
mając do tego formalne kwalifikacje. 

 

Rozdział 3 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Czy możliwe jest obiektywne porównywanie ze sobą różnych teorii wychowania? 
2. Dlaczego postmodernizm wychodzi naprzeciw oczekiwaniom formułowanym w 

ramach bezzałożeniowej rekonstrukcji teorii wychowania? 
3. Jakie słabości ujawnia rekonstrukcja hermeneutyczna teorii wychowania? 
4. Czym różni się rekonstruowanie teorii metodą historyczną od analizy teorii w 

kontekście międzynarodowym (oznaczającej badanie wpływów i zapożyczeń 
różnych dyskursów)? 

5. Co dla badacza teorii wychowania oznacza sytuacja, w której staje się on 
„refleksyjnym turystą, podróżującym przez teorie i światy, które one opisują i 
wyznaczają” (s. 58)? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Wybierz jedną z teorii pedagogicznych, które pojawiły się w Polsce w ostatnich 
latach. Dokonaj jej analizy w kontekście międzynarodowym. Zwróć szczególną 
uwagę na wpływy i zapożyczenia, jakie pojawiają się w tej teorii. 

2. Poddaj rekonstrukcji hermeneutycznej własną osobistą teorię wychowania. 
Celem tej rekonstrukcji uczyń uchwycenie przedrozumień, przesądów, 
uprzedzeń, milcząco przyjmowanych założeń, czyli swoją wiedzę ukrytą. 

3. Zapoznaj się ze sporządzoną przez Rollanda Paulstona metadyskursywną mapą 
społeczności dyskursywnych na podstawie analizy semiotycznej 60 przykładowo 
wybranych tekstów z pedagogiki porównawczej (znajdziesz ją w pracy Spory o 
edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, Warszawa, 
1993). Spróbuj na tej podstawie wskazać przykłady teorii reprezentujących każdy 
z wyróżnionych tam biegunów (radykalny humanizm, radykalny strukturalizm, 
interpretatywizm, funkcjonalizm). 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze terminy: 

badania komparatystyczne 
inaczej: badania porównawcze. 

empiryzm logiczny 
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inaczej neopozytywizm; jedna z odmian empiryzmu metodologicznego; 
empiryzm połączony z pozytywizmem, a później z ewolucjonizmem; według 
niego twierdzenia są sensowne tylko wtedy, gdy poddają się weryfikacji za 
pomocą kryteriów logicznych oraz przez doświadczenie. 

fenomenografia 
rodzaj podejścia fenomenologicznego w badaniach humanistycznych, 
będącego swoistym studium jakościowo różnych sposobów doświadczania, 
rozumienia przez osoby rozmaitych zjawisk; procedura badawcza polega na 
zwróceniu się ku badaniu codziennego oglądu zjawisk oraz ich konceptualizacji; 
podstawowymi danymi empirycznymi dla badacza są zgromadzone przez niego 
„potoczne opisy rzeczywistości” osób badanych, które następnie poddaje on 
interpretacji, by odkryć ich istotę i intencjonalność. 

hermeneutyka 
dyscyplina zajmująca się krytycznym badaniem, objaśnianiem i wewnętrzną 
interpretacją źródeł pisanych w celu ustalenia ich prawidłowego tekstu i 
właściwego sensu; może być rozumiana jako: 1) metoda interpretacji 
(rozumienia) ludzkich wytworów występujących poza psychiką, 
przeciwstawiana obiektywnej analizie zjawisk przyrodniczych (W. Dilthey); 2) 
refleksja filozoficzna dotycząca wszelkich form ekspresji, np. mitów, symboli 
religijnych, dzieł sztuki (P. Ricouer); 3) analiza rozumienia egzystencji jako 
swoistego sposobu bycia człowieka w świecie (M. Heidegger, H.G. Gadamer). 

metateoria wychowania 
teoria posługująca się „metajęzykiem” i zajmująca się badaniem i opisywaniem 
innych teorii wychowania; jest ona opisującą (deskryoptywną), wartościującą 
(krytyczną) i normatywną teorią każdego systemu twierdzeń o wychowaniu, 
dysponującą kryteriami, zasadami czy normami do badania różnych teorii 
wychowania, by analizować ich postacie, a także ograniczenia i zalety. 

postmodernizm 
prąd umysłowy (intelektualny), dla którego punktem wyjścia jest rozbicie 
globalnego modelu uzasadniającego poszczególne teorie wychowania w ich 
metanarracjach. 

strukturalizm genetyczny 
inaczej metoda historyczna; zbiorcza nazwa różnych kierunków w humanistyce 
współczesnej, zajmujących się analizą struktury badanych zjawisk. 

uniwersalizm 
jeden z projektów metateoretycznego podejścia do nauk o wychowaniu, będący 
próbą ich metodologicznej integracji, zbudowania ich metodologicznej lub/i 
epistemologicznej jedności. 

uniwersalna filozofia życia 
filozofia, której zasadniczą cechą jest rezygnacja z apriorycznych, negatywnych 
osądów badanych (porównywanych) teorii wychowania. 
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Rozdział 4 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Jakie konsekwencje dla pedagogiki wynikają z faktu, że „problematyka 
wychowania sytuuje się na styku różnych dyscyplin współczesnej humanistyki” 
(s. 59)? 

2. W jaki sposób można wybrnąć z dychotomii, którą Krzysztof Rubacha 
przedstawia opisując rozwojowy kontekst wychowania: „Czy wychowanie ma 
zmierzać do upodobniania jednostki do wzorów kulturowych (status quo), czy 
może ma być skierowane na wzmacnianie indywidualności (inności) i różnicy” 
(s. 60)? 

3. Dlaczego rola nauczyciela nasycona jest ambiwalencją? Dlaczego jest on 
skazany na konieczność nieprzerwanego oscylowania pomiędzy zaspokajaniem 
potrzeb i ochroną uczniów a naciskiem na dyscyplinę? 

4. Co dla nauczyciela/wychowawcy oznacza ujmowanie działania pedagogicznego 
tak, jak proponuje je rozumieć Zbyszko Melosik („negocjowanie z młodzieżą 
znaczeń odmiennych wersji rzeczywistości i sposobów zachowania się, różnych 
(pochodzących od nauczyciela i uczniów) wizji zmian rozwojowych, jakie mogą 
być skutkiem wychowania” (s. 63)? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Krzysztof Rubacha pisze, że „z przekazami kulturowymi stykamy się wszyscy, a 
wychowanie, jako praktyka społeczna, jest całkowicie w nie uwikłane” (s. 59). 
Wskaż przykłady uwikłania wychowania w przekazy kulturowe. Określ 
jednocześnie stosunek praktyki wychowawczej do tych przekazów. 

2. Sięgnij do książki Edukacja i stratyfikacja społeczna (Poznań 2003) i wskaż na tej 
podstawie związek praktyki edukacyjnej ze zjawiskiem selekcji społecznych. 

3. Zrekonstruuj koncepcje człowieka i świata przyjmowane przez pedagogikę 
dyrektywną i antypedagogikę. 

4. Podaj przykłady posługiwania się przez pedagogów kategoriami 
humanistycznymi, takimi jak: twórczość, wyobraźnia, innowacja, rozwój 
poznawczy i moralny, samorealizacja, osobowość, wartości i normy kulturowe, 
postawy, motywacja, transgresja, podmiotowość, tolerancja, rytuał, zmiana 
społeczna, anomia społeczna, globalizacja, opór, ironia, kultura popularna. 
Przykłady te zilustruj pracami, w których kategorie takie się pojawiają. 

 

Najważniejsze terminy: 

ambiwalencja 
(łac. ambo – obaj, valens – mocny, skuteczny), równoczesne doznawanie 
przeciwnych uczuć w stosunku do tej samej osoby, czynności lub rzeczy, np. 
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pociągu i niechęci, zapału i rezygnacji, uwielbienia i pogardy; pojawia się 
zarówno u dzieci, jak i dorosłych, jej występowanie zależy zarówno od 
przedmiotu, który może mieć dobre i złe strony, jak i od stanu psychiki podmiotu. 

anomia 
(gr. a – nie, nómos – prawo); zachowanie występujące głównie u dzieci w wieku 
przedszkolnym; nie kierują nim normy ustanowione przez innych, lecz własne 
chwilowe zachcianki. 

antypedagogika 
rozwijający się w RFN od początku lat 70-tych XX wieku ruch protestu przeciwko 
„pedagogicznemu totalitaryzmowi społeczeństwa wychowującego”. 
Przedstawiciele tego ruchu, m.in. G. Mendel, H. Kupfer i M. Winkler, 
przeciwstawiają się wychowaniu typu manipulacyjnego, terrorowi narzuconemu 
dzieciom przez dorosłych, przekreślaniu ich własnego „ja”, domagając się 
zarazem wychowania dzieci w atmosferze życzliwości i przyjaźni. 

decentracja 
(łac. de – od, odwrotność, centrum – środek), umiejętność wyobrażeniowego 
wczucia się w punkt widzenia innej osoby czy grupy osób; decentracja jest 
przeciwieństwem egocentryzmu, który polega na wyłącznym, koncentrowaniu 
się dziecka (czy dorosłego) na sobie. 

decentracja jednostki 
jest przeciwieństwem jej egocentryzmu, jest umiejętnością rezygnacji z 
własnego centralnego punktu widzenia i przyjęcia punktu widzenia innej osoby 
czy też kilku osób. 

decentracja w znaczeniu makrokulturowym 
jest akceptacją stanu wielości kultur, których nie można zredukować, 
hierarchizować czy też ujmować w kategoriach uniwersalności. 

efekt pogranicza w kulturze 
pojawia się w świecie sprzecznych, odmiennych, nasyconych różnicą praktyk 
kulturowo społecznych, kiedy to następuje wzbogacenie jednostkowych lub 
grupowych tożsamości poprzez interakcje z „innymi”. 

egocentryzm 
(łac. ego – ja, centrum – środek); ujmowanie rzeczywistości wyłącznie z 
własnego punktu widzenia, absolutyzowanie przez jednostkę własnych 
poglądów wraz z nieuznawaniem sprzecznych z nimi argumentów. 

humanistyka 
nauka badająca człowieka jako istotę społeczną oraz jego wytwory: język, 
literaturę, sztukę itp. 

innowacja pedagogiczna 
(łac. innovatio – odnowienie); zmiana struktury systemu szkolnego w celu 
wprowadzenia ulepszeń o charakterze wymiernym. 

integracja 
(łac. integratio – odnowienie); proces tworzenia całości z części, scalanie, 
włączanie elementów w całość. 

ironia 
(gr. eiróeiá – udawanie); pozorowanie niewiedzy i ukryta sprzeczność między 
pozornym zaaprobowaniem jakiejś wypowiedzi – gwoli uzyskania pożądanego 
efektu – a jej faktycznym znaczeniem. 
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kontekst kulturowy wychowania 

okoliczności wykraczające poza pedagogiczny kontekst, są to przekazy 
kulturowe wysyłane do grup i jednostek poprzez różnego rodzaju agendy świata 
społecznego. 

kontekst rozwojowy wychowania 
kontekst ten, jest bardzo rozległy, ponieważ niełatwo jest wskazać kierunek 
rozwoju, czyli punkt, do którego np. rozwój moralny człowieka zmierza czy 
powinien zmierzać, równie trudno jest zdecydować się na konwencję 
rozumienia oddziaływań wychowawczych prowokujących rozwój; jest to 
zasadniczy kontekst nie tylko wychowania ale i kształcenia; punktem, do 
którego zmierza celowo działalność pedagogiczna, jest zmiana rozwojowa, czyli 
stan, który pod jakimś względem przewyższa stan wyjściowy. 

kontekst społeczny wychowania 
uwikłanie wychowania w szeroko rozumianą praktykę społeczną, zarówno w 
skali makro (np. zmiana społeczna), jak i mikro (np. środowisko rodzinne). 

kultura 
(łac. cultura – uprawa), ogół stworzonych przez ludzi wartości naukowych, 
społecznych, artystycznych, technicznych oraz procesy tworzenia tych 
wartości. 

motywacja 
ogół motywów, występujących aktualnie u danej jednostki; może być 
wewnętrzna lub zewnętrzna; motywacja wewnętrzna pobudza do działania, 
które ma wartość samo w sobie, jej przykładem jest zainteresowanie lub 
zamiłowanie do czegoś; motywacja zewnętrzna stwarza zachętę do działania, 
które jest w jakiś sposób nagradzane lub które pozwala uniknąć kary. 

osobowość 
zespół stałych właściwości i procesów psychofizycznych, odróżniających daną 
jednostkę od innych, wpływający na organizację jej zachowania, a więc na 
słabość w nabywaniu i porządkowaniu doświadczeń, wiadomości i sprawności, 
w reagowaniu emocjonalnym, w stosunkach z innymi ludźmi oraz na stałość w 
wyborze celów i wartości. 

paradygmat 
(gr. parádeigma – przykład, wzór); termin używany od XVIII w., 
spopularyzowany przez Th.S. Kuhna; utożsamia się go z modelem uprawiania 
badań, bądź z wzorcem postępowania badawczego czy z modelem 
teoretycznym nauki. 

pedagogika 
dziedzina (dyscyplina) nauki zajmująca się badaniem szeroko rozumianych 
procesów edukacyjnych oraz uwarunkowań dyskursu edukacyjnego. 

pedagogika humanistyczna 
nazwa różnych kierunków pedagogiki, których podstawę stanowi pojęcie 
człowieka w powiązaniu z kulturą danej epoki. 

pedagogika postmodernistyczna 
pedagogika ponowoczesna, pedagogika oparta na założeniach 
postmodernizmu. 
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postawa 

względnie trwała dyspozycja przejawiająca się w zachowaniach, których cechą 
jest pozytywny lub negatywny stosunek emocjonalny do jakiegoś przedmiotu, 
osób, sytuacji. 

rozwój moralny 
proces stopniowych zmian zachodzących we wrażliwości moralnej dziecka: w 
jego stosunku do dobra i zła, do własnych czynów i ich skutków oraz do spraw 
innych ludzi. W procesie tym wyróżnia się kilka kolejnych stadiów: amoralizm – 
gdy dziecko nie reaguje na moralną stronę sytuacji, które pojawiają się w jego 
życiu; heteronomia moralna – gdy dziecko zdolne jest do oceny postępowania 
swego i innych osób kierując się nakazami ze strony dorosłych i dążąc do ich 
naśladowania; autonomia moralna – kiedy dziecko już w okresie 
wczesnoszkolnym zaczyna kierować się wrażliwością moralną, a nie względem 
na sankcje grożące mu ze strony rodziców lub nauczycieli, ideowość moralna – 
gdy postępowanie jednostki pozostaje w zgodzie z jej ukształtowanymi ideałami 
moralnymi. 

samorealizacja 
według K. Obuchowskiego to proces zmian rozwojowych, polegających na 
doskonaleniu osobowości; przejawy samorealizacji obejmują: realizowanie 
własnych nie wykorzystanych dotąd możliwości, tworzenie się nowych 
właściwości wzbogacających osobowość, stabilność kierunku działań, 
polegająca na aktywnym przetwarzaniu otoczenia w imię interesów 
ponadjednostkowych. 

teoria wychowania 
dyscyplina uważana w Polsce za jedną z podstawowych nauk pedagogicznych, 
zajmująca się problematyką celów, treści, metod i organizacji wychowania 
moralnego, społecznego, estetycznego i fizycznego. 

tolerancja 
(łac. tolerantia – wyrozumiałość); przyznawanie innym prawa do wyznawania 
jakichś poglądów i do określonego postępowania, mimo odmienności własnych 
poglądów i własnego postępowania. 

tożsamość 
identyczność; w logice: stosunek zachodzący między danym przedmiotem a 
nim samym; w filozofii: to, co sprawia, że dany przedmiot jest całkowicie 
podobny do innego; stąd rozumienie jest często sprowadzeniem nowej 
informacji do tego, co już wiemy, co określa się jako identyfikowanie, bądź 
utożsamianie. 

transgresja 
(łac. transgressia – przejście, przekroczenie); w psychologii wyróżnia się 2 
rodzaje transgresji: indywidualną i zbiorową; pierwsza ma miejsce w sytuacjach 
w których jednostka intencjonalnie wychodzi poza to, czym jest i co posiada, 
rozszerza własne terytorium, dokonuje wynalazków i tworzy siebie według 
własnego projektu; zbiorowa ma miejsce w działaniach masowych, kiedy ludzie 
przekraczają swoje dotychczasowe osiągnięcia materialne, intelektualne i 
duchowe, gdy tworzą naukę, sztukę i technikę. 
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twórczość 

proces działania ludzkiego dający nowe i oryginalne wytwory, oceniane w 
danym czasie jako społecznie wartościowe; twórczość może przejawiać się w 
każdej dziedzinie ludzkiej, zarówno artystycznej i naukowej, jak organizacyjnej, 
technicznej, produkcyjnej i wychowawczej. 

uniwersalizm (uniwersum) 
(łac. universalis – powszechny, ogólny); oznacza tendencję do 
upowszechnienia jakiegoś poglądu, bądź do jakichś zachowań; w filozofii 
świadczy o supremacji całości nad jej częściami oraz ogółu nad jednostką. 

wychowanie 
w najogólniejszym sensie świadome i celowe działanie pedagogiczne 
zmierzające do osiągnięcia względnie stałych skutków (zmian rozwojowych) w 
osobowości wychowanka. 

wyobraźnia 
fantazja, proces psychiczny polegający na tworzeniu nowych wyobrażeń i myśli 
na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia; procesy tego rodzaju 
powstają przez dysocjację wcześniej wytworzonych związków i ukształtowanie 
z ich elementów nowych układów. 
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Rozdział 5 

Zagadnienia do dyskusji: 

 Dlaczego w życiu codziennym współczesnych społeczeństw w coraz większym 
stopniu dominuje kultura popularna? 

 Czy uzasadniony jest kategoryczny sąd sformułowany przez Zbyszko Melosika: 
„Potencjał edukacyjny tradycyjnych pedagogik wydaje się być »wyczerpany«. Są to 
bowiem pedagogiki dla świata, który – niezależnie od tego, czy to akceptujemy, czy 
nie – odchodzi w przeszłość” (s. 69)? 

 Dlaczego symbolem „kultury typu instant” jest triada: fast food, fast sex, fast car? 
Co kryje się za poszczególnymi elementami tworzącymi tę triadę? 

 Czy sąd głoszący, że „współczesna młodzież nie odczuwa potrzeby stabilności; 
wręcz przeciwnie (...) postrzega ją ze sceptycyzmem i podejrzliwością” (s. 73) jest 
prawdziwy? 

 Czy media wytwarzają rzeczywistość, czy ją reprezentują? 

 

Zadania do wykonania: 

 Przedstaw przykłady potwierdzające, że współczesne społeczeństwo można 
nazwać „społeczeństwem spektakli opartych na konsumpcji”. 

 Porównaj opisane w tym rozdziale pokolenie Y i pokolenie X. 
 Scharakteryzuj styl życia typu shopping. 
 Spróbuj ustalić sposób postrzegania kategorii wolności w grupie, którą tworzysz. 

Jaki sposób pojmowania wolności dominuje? Jakie są jego konsekwencje dla 
codziennego życia członków tej grupy? 

 Poprzez analizę wybranych reklam (prasowych, telewizyjnych, publikowanych za 
pomocą billboardów) scharakteryzuj seksualizację społeczeństwa konsumpcji. 

 Podaj przykłady dominacji amerykańskiej kultury popularnej nad marzeniami 
nastolatków. 

 Przeanalizuj wymienione przez Zbyszko Melosika typowe sposoby reagowania na 
pojawiające się tendencje w rozwoju kultury współczesnej. Który z tych sposobów 
aprobujesz? Dlaczego? 

 

Najważniejsze terminy: 

ambiwalencja 
równoczesne doznawanie przeciwnych uczuć w stosunku do tej samej osoby, 
czynności lub rzeczy, np. pociągu i niechęci, zapału i rezygnacji, uwielbienia i 
pogardy; ambiwalencja pojawia się zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, jej 
występowanie zależy zarówno od przedmiotu, który może mieć dobre i złe 
strony, jak i od stanu psychiki podmiotu. 
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amerykanizacja 
wzorowanie się na Ameryce, naśladowanie Amerykanów, nasiąkanie kulturą i 
cywilizacją amerykańską. 

 
dyskurs 

w znaczeniu tradycyjnym: rozmowa, dyskusja, przemówienie, przemowa; w 
pedagogice krytycznej Petera McLarena relacja społeczna, w której język lub 
inny system znaków staje się formą wymiany między realnymi lub fikcyjnymi, 
indywidualnymi czy zbiorowymi uczestnikami; relacja ta określa, co może i co 
nie może być wypowiedziane, a jednocześnie wykracza poza sferę języka 
werbalnego ku obszarom, które mają swoją kulturową organizację. 

globalizacja 
objęcie, obejmowanie swym zasięgiem całego świata. 

ideał 
określony wzór osobowy, którego cechy uważa się za doskonałe, a więc za 
godne naśladowania; może nim być zarówno bohater powieści, filmu czy 
widowiska telewizyjnego, jak i postać historyczna albo współcześnie żyjący 
człowiek. 

identyfikacja 
utożsamianie się jednej osoby z poglądami, przekonaniami czy postawami 
innych osób lub grup społecznych oparte na wspólnej motywacji; podstawę 
identyfikacji stanowią silne więzi uczuciowe łączące osobę utożsamiającą się z 
kimś innym; w przypadku identyfikacji z grupą czynnikiem doniosłym jest 
wspólność celów i zasad działania. 

komercjalizacja 
1) dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do wymogów gospodarki 
rynkowej; 2) prowadzenie działalności z nastawieniem na zysk zwykle kosztem 
wartości indywidualnych i duchowych. 

kultura instant 
kultura odnosząca się do typowego dla naszych czasów nawyku i konieczności 
życia w „natychmiastowości”; symbolem tej kultury jest triada: fast food, fast 
sex, fast car. 

kultura konsumpcji 
typ kultury współczesnej charakteryzującej się zjawiskiem nieograniczonej 
konsumpcji, które staje się superukładem odniesienia: kryterium postępu i 
sukcesu jednostek oraz całych społeczeństw. 

kultura popularna 
kultura jest głównym pojęciem antropologii, oznaczającym wiedzę, technologie, 
wartości, wierzenia, obyczaje i zachowania wspólne dla ludzi; kultura popularna 
niekiedy nazywana jest też kulturą masową, ma znacznie szerszy zasięg i jest 
dostępna dla każdego. Z kulturą popularną związany jest przemysł rozrywkowy: 
w Europie i USA jest ona zdominowana przez sport, telewizję, film oraz nagrania 
muzyki popularnej. 

kultura upozorowania 
kultura charakterystyczna dla świata, który jest zdominowany przez mass 
media; przyjmuje się tu, że media nie tyle reprezentują rzeczywistość, ile ją 
wytwarzają; w kulturze upozorowania rzeczywistość społeczna miesza się z 
medialną do granic nierozróżnialności; dla określenia tego zjawiska stosuje się 
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często pojęcie hiperrzeczywistości – przedrostek „hiper” oznacza coś bardziej 
rzeczywistego niż to, co „rzeczywiste”. 

 
 
socjalizacja 

1) ogół działań ze strony społeczeństwa, zwłaszcza rodziny, szkoły i środowiska 
społecznego, zmierzających do uczynienia z jednostki istoty społecznej, tj. 
umożliwienia zdobycia takich kwalifikacji, takich systemów wartości i 
osiągnięcie takiego rozwoju osobowości, aby się mogła stać 
pełnowartościowym członkiem społeczeństwa; 2) ogół zmian zachodzących w 
jednostce pod wpływem oddziaływań społecznych, umożliwiających jej 
stopniowe stawanie się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa. 
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Część II 

Rozdział 1 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Jaki model szkoły dominuje współcześnie w Polsce? Dlaczego? 
2. Dlaczego system klasowo-lekcyjny, mimo wielu wad, jakie posiada, pozostaje 

najpopularniejszą formą nauczania? 
3. Dlaczego „okres dojrzewania decyzji o konieczności radykalnej reformy 

szkolnictwa” (s. 105) przypadł na lata 70. XX wieku? Jakie wydarzenia, procesy, 
zjawiska świadczyły wówczas o występowaniu kryzysu oświatowego? 

4. W jaki sposób można sobie poradzić z napięciem wpisanym w rozwój szkoły 
masowej, polegającym na tym, że: z jednej strony pojawiają się tendencje 
unifikujące, centralizujące, podporządkowujące cele edukacji szkolnej 
wymaganiom społecznym; z drugiej natomiast występuje zwrócenie się ku 
jednostce, ku zaspokajaniu jej indywidualnych dążeń? 

5. Dlaczego koncepcja szkoły jako organizacji uczącej się ma rodowód 
ekonomiczny? Jaki jest jej związek z pokapitalistycznym społeczeństwem 
wiedzy? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Scharakteryzuj funkcje szkoły wyróżnione przez Richarda Rorty’ego. Dlaczego 
funkcje te pozostają na ogół w konflikcie? Czy zasadny jest pogląd Anny 
Brzezińskiej, „że ten rodzaj napięcia zdaje się być wpisany w funkcjonowanie 
szkoły jako instytucji”? 

2. Porównaj dwie formy nauczania: jednostkową oraz system klasowo-lekcyjny. 
Jakie są walory, a jakie wady każdej z tych form? Dlaczego system klasowo-
lekcyjny wpisał się w szkolnictwo „na wieki”? 

3. Zapoznaj się z książką Ivana Illicha Społeczeństwo bez szkoły (Warszawa 1976). 
Odtwórz najważniejsze zarzuty, jakie Illich kieruje pod adresem szkoły. Co 
proponuje on zamiast szkoły? 

4. Zapoznaj się z (niewielką objętościowo) książką Johna Dewey’a Moje 
pedagogiczne credo (Warszawa 2005). Zrekonstruuj na tej podstawie 
podstawowe założenia pedagogiki progresywistycznej. 

5. Sięgnij do książki Davida Tuohy Dusza szkoły. O tym, co sprzyja zmianie i 
rozwojowi (Warszawa 2002). Zapoznaj się z przedstawionymi tam metaforami 
szkoły jako: ogrodu, orkiestry, fabryki. Zestaw te metafory z opisywanymi przez 
B.D. Gołębniak modelami szkoły: tradycyjnym, terapeutycznym, refleksyjnym i 
emancypacyjnym. Co jest efektem tego zestawienia? Jak mają się poszczególne 
metafory do opisywanych w tym rozdziale modeli szkoły? 
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Najważniejsze terminy: 

esencjalizm 
nurt konserwatywny pedagogiki amerykańskiej XX w. zwracający się w 
akademickim modelu kształcenia ku przyszłości i sięgający do realizmu i 
idealizmu. 

kultura szkoły 
złożone zjawisko, przejawiające się na trzech poziomach: transracjonalnym, 
racjonalnym, subracjonalnym. 

model emancypacyjny 
model wewnętrznie złożony. Widoczne są tu wpływy neoprogresywizmu, 
rekonceptualizmu, rekonstrukcjonizmu; szkoła zaangażowana jest w zmianę 
społeczną i stanowi miejsce akulturacji, lokalny punkt oporu. 

model refleksyjny 
model oparty na podstawach progresywistycznych i humanistycznych, 
przywiązuje dużą wagę do rozwoju poznawczego wspieranego czynnikami 
społecznymi; uczenie się w szkole ceniącej refleksyjność ma charakter 
funkcjonalny; opiera się na aktualnej aktywności dzieci, ujętej w elastyczne 
ramy organizacyjne w postaci bloków czy tematów wiodących; ważną rolę pełni 
tu język, który oprócz nośnika informacji, środka wyrażania siebie służy 
integrowaniu treści. 

model terapeutyczny 
wywodzi się z orientacji psychologicznej podejmującej kwestię ludzkich 
możliwości; edukacja w tym modelu polega na wspieraniu niezależności 
uczniów oraz prowadzenia ich do pełnej akceptacji siebie i innych; od 
nauczycieli wymaga się pomagania uczniom w radzeniu sobie z własnymi 
potrzebami i problemami oraz traktowania ich jako indywidualności, kierującej 
się swoistym dla siebie postępowaniem i kontrolującej własne uczenie się. 

nauczanie frontalne 
atrybut „pedagogiki klasy” oparty na przekazie kontroli stopnia opanowania 
materiału. 

nauczanie jednostkowe 
najstarsza forma nauczania; do jej walorów zalicza się możliwości pełnej 
indywidualizacji treści, czasu i metod nauczania, natomiast do jej wad niską 
efektywność oraz znikomy poziom uwzględniania kontekstu społecznego. 

perenializm 
kierunek pedagogiki amerykańskiej XX w. odwołujący się do przeszłości oraz 
formułujący cele edukacji w kategoriach kształtowania człowieka racjonalnego 
i wydobywania prawdy uniwersalnej przez staranne kształcenie intelektu; oparty 
na założeniach realizmu. 

progresywizm 
jeden z głównych kierunków pedagogiki amerykańskiej XX w., osadzony w 
pragmatyzmie, stanowiący podstawę rozmaitych nowych kierunków: edukacji 
humanistycznej, refleksyjnej czy radykalnej reformy szkoły; jednomyślny w 
oporze wobec autorytaryzmu nauczyciela i opierania nauczania na 
pamięciowym opanowaniu wiedzy; ruch progresywistyczny w warunkach 
amerykańskich znany był pod hasłem „powrotu do podstaw”. 
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rekonceptualizm 
twórcze rozwinięcie idei zmiany świata dzięki edukacji angażującej się w jego 
sprawy i postrzeganie nauczycieli jako awangardy nowego ładu społecznego; 
formułuje on „pedagogikę dla uciśnionych” traktującą dialog między uczniami i 
dorosłymi pragnącymi zmian jako drogę do osiągnięcia krytycznego okresu 
transformacji. 

rekonstrukcjonizm 
określany mianem „amerykańskiej filozofii kryzysu”, wnosi sprzeciw wobec idei 
neutralności szkoły i żądanie przyznania nauczycielom i uczniom prawa do 
opowiadania się za czymś, okazywania stronniczości wynikającej z 
rozumowania i wiedzy. 

rozwój organizacyjny 
skuteczna zmiana dotychczasowej kultury szkoły ze statecznej na kulturę 
aktywną i współpracującą. 

socjologia funkcjonalistyczna 
nauka badająca w sposób empiryczny różne zjawiska społeczne, która 
wzmocniła funkcję adaptacyjną szkoły XX w. 

socjologizm 
prąd pedagogiczny uformowany dzięki doniesieniom naukowym i teoriom 
formułowanym w socjologii funkcjonalistycznej; zakładał on, że istotą edukacji 
jest przyjmowanie przez pokolenie dorastające od starszej generacji jej norm, 
wartości, wzorców zachowania. 

system klasowo-lekcyjny 
forma nauczania zbiorowego, charakteryzująca się niezwykle przejrzystą 
strukturą i łatwością w zarządzaniu; stanowi on stały element szkoły tradycyjnej, 
autorytarnej, opartej na pozytywistycznej koncepcji wiedzy i behawiorystycznej 
koncepcji uczenia się. 

szkoła alternatywna 
szkoła powstała na przełomie XIX i XX w., propagująca usytuowanie ucznia i 
jego naturalnych potrzeb rozwojowych w centrum oddziaływań edukacyjnych 
oraz dostosowanie oferty do indywidualnych możliwości ucznia. 

szkoła nowoczesna 
jest to miejsce uczenia się w elastycznie tworzonych małych grupach 
roboczych; aktywność uczniów jest ześrodkowana na wspólnym dociekaniu 
istoty rzeczy i interdyscyplinarnym oglądzie badanego procesu; styl kierowania 
ich pracą można określić jako demokratyczny; akcentuje się sam proces 
uczenia, dużą wagę przywiązuje się do wielości materiałów edukacyjnych. 

szkoła romantyczna 
szkoła, która jest miejscem w pełni zindywidualizowanego nauczania; uczniowie 
zdobywają wiedzę według indywidualnych planów, natomiast nauczyciel 
rezygnuje z autorytetu opartego na władzy na rzecz wychodzenia naprzeciw 
potrzebom edukacyjnym każdej jednostki. 
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szkoła tradycyjna 
szkoła konserwatywna, odwołująca się do absolutnych, ponadczasowych i 
uniwersalnych wartości oraz możliwości poznania świata poprzez zmysły i 
rozumowanie; jej ideologia oparta była na transmisji kulturowej, natomiast 
celem kształcenia była akceptacja swojego miejsca w życiu; charakteryzowała 
się autokratycznymi stosunkami nauczyciela z uczniem oraz przekazem wiedzy 
i modelowaniem zachowań. 

transgresja 
przekraczanie siebie, wychodzenie poza dotychczasowe granice działania. 

uczenie się w organizacji i poprzez nią 
suma zespołowego i indywidualnego uczenia się, obejmującego uczniów i 
dorosłych związanych z placówką; proces ten przebiega na trzech poziomach: 
indywidualnym, zespołu i organizacji. 
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Rozdział 2 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Dlaczego, zamiast tradycyjnego terminu „szkolny program nauczania”, 
współcześnie używa się terminu „program szkolny”? 

2. Czym różnią się liniowe, systemowe i spiralne modele kreowania programu 
szkolnego? 

3. Które z wyodrębnionych przez T. Harvey’a przyczyn oporu nauczycieli wobec 
zmian mają zastosowanie (ujawniają się) w naszej (polskiej) rzeczywistości? 

4. Przedyskutuj problemy towarzyszące rekonceptualizacji programu szkolnego (są 
one przedstawione na stronie 153). 

5. Jak rozstrzygniesz problemy wyodrębnione przez B. D. Gołębniak, za J. de 
Métais (przedstawione na stronach 154-155). Są to następujące pytania: 
 „Ile europejskości i odpowiedzi na wyzwania globalizmu, a ile troski o 

budowanie (utrzymanie, ochronę) tożsamości narodowej, kulturowej? 
 Jaka wiedza winna dominować w programie, z jakich dziedzin i jak być 

dobierana oraz w jaki sposób zdobywana? 
 Jak duży zakres treści i form obligatoryjnych, a ile wyboru dla uczniów, 

nauczycieli, przedstawicieli społeczności lokalnej?”. 

 

Zadania do wykonania: 

1. Korzystając z treści tego rozdziału oraz z polecanych lektur zrekonstruuj 
filozoficzne i psychologiczne przesłanki leżące u podstaw behawiorystycznego, 
humanistycznego i konstruktywistycznego podejścia do programu szkolnego. 

2. Zaproponuj własną (projektującą) definicję programu szkolnego. Z którym z 
wyróżnionych przez B. D. Gołębniak podejść ona koresponduje? 

3. Zinterpretuj uwagę B. Bernsteina mówiącą o tym, że „napięcie między 
programami typu kolekcja a integracja nie jest po prostu sporem o to, co ma być 
przedmiotem nauczania, lecz wynika z całkowicie odmiennych wzorów kultury, 
całkowicie odmiennych koncepcji porządku i kontroli” (s. 131). 

4. Zilustruj znanymi ci przykładami typologię wzorców programu szkolnego 
zaproponowaną przez A. C. Ornsteina i F. P. Hunkinsa (zamieszczoną na stronie 
141). 

 

Najważniejsze terminy: 

badania tematyczne 
określenie tematów; jest to praca w terenie polegająca na gromadzeniu 
materiałów, jak i spotkania dyskusyjne, w trakcie których prezentowane 
materiały stają się pretekstem do zestawiania różnych poglądów i stanowisk 
odnośnie do omawianych kwestii. 

badania terenowe 
obserwacja tego, jak żyją i jak konstruują swój obraz rzeczywistości przyszli 
uczniowie. 
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decentralizacja 
przeniesienie uprawnień organów centralnych na organy terenowe. 

deliberacja 
roztrząsanie, rozważanie, dochodzenie do wspólnego rozwiązania. 

ewaluacja 
gromadzenie i wykorzystywanie informacji niezbędnych do udzielania 
odpowiedzi na szereg pytań o wartość realizowanego programu. 

ewaluacja proaktywna 
ewaluacja, dzięki której można wielowymiarowo określić wartość programu, 
może być przeprowadzana w dowolnym momencie wprowadzania „nowej” 
oferty programowej w życie. 

ewaluacja reaktywna 
ewaluacja, dzięki której można określić wartość programu, może być 
przeprowadzana po zakończeniu jakiegoś cyklu edukacyjnego. 

implementacja 
proces przekształcania abstrakcyjnego opisu systemu lub programu na obiekt 
fizyczny. 

kultura kolektywistyczna 
podstawowe oznaki tej kultury (w odniesieniu do edukacji) związane są z 
pozycją nauczyciela jako urzędnika państwowego, monopolem państwa w 
dziedzinie edukacji, centralną alokacją szkół w niektórych krajach. 

model liniowy 
model kreowania programu; ukazuje on kolejne etapy postępowania, 
koncentruje się głównie na celach i zadaniach, wzorach, realizacji i ewaluacji; 
w wersjach wzbogaconych dodaje się jeszcze takie elementy, jak podstawa 
pojęciowa, diagnoza, dobór treści, doświadczeń oraz utrzymywanie 
funkcjonowania programu. 

model spiralny 
model kreowania programu, akcentuje dynamiczny charakter programu, 
nieustanne doskonalenie, zmianę, stawanie się wynikające z konieczności 
uwzględniania realiów czy wzbogacania się wiedzy psychologicznej itp. 

model systemowy 
model kreowania programu; wskazuje się w nim najczęściej graficznie, kolejne 
przedsięwzięcia działające jako subsystemy „na wejściu”, w fazie przetwarzania 
i na „wyjściu”. 

platforma 
pierwszy etap kreowania programu według D. Walkera, następuje w nim 
wyłonienie na powierzchnię i poddanie pod dyskusję wszystkich jednostkowych 
koncepcji, idei, teorii programu. 

pluralizm europejski 
druga z dominujących w Europie orientacji politycznych; składają się na nią 
zarówno komunalizm, regionalizm jak i bikulturalizm. 

podejście niescjentystyczne-nietechniczne 
podejście, w którym podstawowymi kategoriami programu są: subiektywizm, 
indywidualność, estetyka, heurystyki oraz wszystko to, co zachodzi między 
człowiekiem, jego partnerami a środowiskiem. 
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podejście techniczno-scjentystyczne 
podejście, w którym dominuje troska, by program był w wysokim stopniu 
obiektywny, uniwersalny, logiczny, przekonanie o istnieniu obiektywnej, 
zewnętrznej w stosunku do podmiotu badającego wiedzy, która odzwierciedla 
w sposób symboliczny rzeczywistość oraz możliwości precyzyjnego określenia 
ideałów edukacyjnych. 

program szkolny 
w tradycyjnym rozumieniu dokument zawierający zestaw treści z 
poszczególnych przedmiotów nauczania, składający się z trzech części: (1) 
stanowiącej dość ogólną prezentację obowiązujących ideałów i celów edukacji 
szkolnej, (2) zawierającej zestaw treści nauczania poszczególnych 
przedmiotów szkolnych (3) metodycznej, zawierającej sugestie co do sposobu 
wdrażania wymienionych haseł programowych w życie. 

zespół interdyscyplinarny 
zespół skupiający psychologów, pedagogów, socjologów, i amatorów-
ochotników pracujących nad sporządzeniem listy tzw. tematów produktywnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 104 
 

Rozdział 3 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Jakie konsekwencje powoduje przyjęcie tzw. konstruktywistycznego podejścia do 
programu nauczania? 

2. Czy zamknięty styl nauczania posiada zalety, a jeżeli tak, to jakie? 
3. Dlaczego „formułowanie celów wydaje się krytycznym momentem 

opracowywania programu” (s. 168)? 
4. Dlaczego w Polsce ma miejsce „nacisk na rozwój szkoły poddającej się 

pomiarowi”, który wypiera „bardziej swobodne podejście do stanowienia celów 
kształcenia” (s. 171-172)? 

5. Dlaczego w polskiej szkole dominują behawioralne i procesualno-poznawcze 
wzory uczenia się? Dlaczego tak rzadko wykorzystuje się synergię (uczenie się 
we współpracy) oraz całościowe uczenie się? 

6. Czy możliwe jest zastąpienie konspektów scenariuszami zajęć? 
7. Jakie zagrożenia dla kształcenia niesie ze sobą technologia informacyjna? 
8. Co charakteryzuje nauczyciela określanego mianem „refleksyjnego praktyka” 

(„badacza własnego nauczania”)? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Według B. D. Gołębniak „czynnikiem dynamizującym właściwe życie programu 
szkolnego jest nauczyciel” (s. 158). Opisz możliwe do zastosowania przez 
nauczyciela podejścia do nauczania, koncentrując swoją uwagę na 
konsekwencjach tych podejść do realizacji programu szkolnego. 

2. Porównaj poszczególne style nauczania (zamknięty, ramowy, negocjacyjny) 
stosując sporządzoną przez siebie listę kryteriów. 

3. Sformułuj przykłady celów ogólnych i szczegółowych w odniesieniu do treści tego 
rozdziału. Celom ogólnym nadaj postać ideałów lub zadań, cele szczegółowe 
przedstaw w postaci operacyjnej i nieoperacyjnej. 

4. Uzasadnij pogląd: „dla uczniów edukacja szkolna ma sens o tyle, o ile gwarantuje 
im uzyskanie profesjonalnego wsparcia w zakresie ich własnego uczenia się” (s. 
172). 

5. Sporządź listę sytuacji dydaktycznych, w których mogą znaleźć zastosowanie 
poszczególne wzory uczenia się (behawioralne, procesualno-poznawcze, 
synergia, całościowe uczenie się). 

6. Porównaj planowanie, które ma charakter liniowy z nieliniowym modelem 
planowania. 

7. Według B. D. Gołębniak „wygląd klasy to rodzaj świadectwa przynależności 
pracującego w niej nauczyciela do określonej orientacji pedagogicznej” (s. 194). 
Przedstaw wygląd klas szkolnych odzwierciedlający różne orientacje 
pedagogiczne, różne style nauczania, różne wzory uczenia się. 

8. Wybierz jedną z technik nauczycielskich poszukiwań, które zostały 
przedstawione w tym rozdziale i spróbuj zaprojektować jej wykorzystanie do 
badania własnego nauczania. Jakie rezultaty możesz uzyskać poprzez 
wykorzystanie tej techniki? Dlaczego właśnie ją wybrałeś? 
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Najważniejsze terminy: 

analogie bezpośrednie 
proste porównanie w rodzaju: dlaczego coś jest podobne do czegoś 
pochodzącego z zupełnie innej klasy zjawisk, przedmiotów; porównywanie 
dwóch obiektów lub pojęć służy przełożeniu cech danej sytuacji na inną po to, 
by odkryć nowe punkty widzenia na nie. 

analogie personalne 
analogie polegające na wyobrażaniu sobie, że jest się daną rzeczą czy 
zjawiskiem, chodzi tu o wczucie się w porównywane obiekty. 

analogie symboliczne (tzw. oksymorony) 
zestawienia wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu; opis obiektu w taki sposób, 
aby jedno słowo pozostawało w sprzeczności z drugim, co umożliwia spojrzenie 
na dane zagadnienie z jak najszerszej perspektywy. 

cele kształcenia 
zamierzony przez nauczyciela stan rozwojowy uczącego się w sferze 
poznawczej, emocjonalnej i psychomotorycznej, przedstawiający zakres nowej 
wiedzy, umiejętności, zdolności i postaw. 

cele nieoperacyjne 
cele kształcenia odnoszące się do jakości mniej uchwytnych; pozostawiając 
rezultat końcowy bardziej otwartym nie specyfikują one wprost wyników 
podjętych przez ucznia operacji i nie pozwalają nauczycielowi ocenić, czy jego 
cele zostały osiągnięte. 

cele ogólne 
cele kształcenia odnoszące się do intencji i zamiarów edukacyjnych na 
poziomie ogólnym, zarówno długo-, jak i krótkoterminowych; mogą one 
funkcjonować na różnym poziomie ogólności; na najwyższym poziomie mają 
charakter ideałów wskazujących na jakieś idealne dobro, wartości, które nadają 
kierunek podejmowanym procesom pedagogicznym; na niższym poziomie 
ogólności formułowane są zadania rozumiane jako wytyczne do realizacji 
określonych zamiarów. 

cele operacyjne 
cele kształcenia wskazujące konkretne (mierzalne) zachowania uczniów, 
będące dowodem osiągnięcia celu. 

cele szczegółowe 
cele kształcenia stanowiące próbę przełożenia intencji na uchwytne kategorie, 
niezbędne do planowania toku zajęć – pojedynczych lekcji lub jednostek 
metodycznych, od których zależy następnie realizacja całości projektu; mogą 
one być operacyjne lub nieoperacyjne. 

człowiek Turinga 
istota będąca jedynie procesem informacji, traktująca swe otoczenie jako 
informacje do przetworzenia. 

dyskusja 
rozmowa uczniów i nauczyciela na temat treści nauczania. 

ewaluacja 
ocena wartości procesów i zdarzeń edukacyjnych. 
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formuła AZTS 
zasada stosowana do formułowania celów operacyjnych; A – adresat (kto ma 
demonstrować dane zachowanie); Z – zadanie stawiane uczniom; T – treść; S 
– standard wykonania. 

gry dydaktyczne 
metody prowadzenia zajęć dydaktycznych; wyróżnia się następujące rodzaje 
gier dydaktycznych: symulacyjne, mające charakter retrospektywny i 
autentyczny; sytuacyjne, mające charakter prospektywny i prognostyczny; 
inscenizacyjne; burzę mózgów. 

gry komputerowe 
gry dydaktyczne wymagające użycia komputera. 

kompetentne słuchanie 
warunek sine qua non każdej rozmowy; umiejętność, która może być rozwijana 
w trakcie różnych sytuacji dydaktycznych. 

konspekt 
szczegółowy plan lekcji charakterystyczny dla nauczania przedmiotowego. 

mapa poznawcza 
przedstawienie informacji tekstowej w formie graficznej. 

metoda kontekstualna 
metoda polegająca na włączeniu nowych słów w dobrze znany kontekst 
językowy, sięga się w niej po materiał dobrze znany, szuka skojarzeń z nowym 
i obmyśla różnorakie powiązania. 

mnemotechnika 
strategia wspomagająca zapamiętywanie materiału, który początkowo może się 
wydać bezsensowny; pomaga ona zakotwiczać wiadomości i pomysły w 
pamięci długotrwałej; ważne jest znalezienie i poddanie wizualizacji tzw. słów 
kluczowych. 

nauczanie bezpośrednie 
nauczanie oparte na pokazie i ćwiczeniach w wykonywaniu określonej 
czynności. 

nauczanie programowane 
metoda sterowania procesem uczenia się uczniów za pomocą tekstu 
programowanego (programu), czyli zbioru powiązanych ze sobą logicznie i 
merytorycznie jednostek informacji na określony temat, którego ekspozycji 
służą specjalne urządzenia lub odpowiednio skonstruowane podręczniki. 

nieliniowy model planowania 
model pojawiający się w orientacji humanistycznej i refleksyjnej; skupia się on 
na takich elementach nauczania, jak: organizacja (czasu i przestrzeni), 
komunikowanie się, strategie nauczania; model ten dostrzega zmienność i 
unikatowość sytuacji edukacyjnej. 

pedagogika Gestalt 
inaczej: pedagogika postaci; koncepcja pedagogiczna przyjmująca, że człowiek 
jako jedność psychofizyczna formuje swą tożsamość poprzez interakcje ze 
społecznym i ekologicznym środowiskiem; interakcje te, nazywane 
„kontaktem”, polegają na twórczym, obustronnym dostosowaniu między 
organizmem a otoczeniem. 
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postpopperyzm 
nurt filozoficzny, do którego zaliczane są analizy epistemologiczne takich 
filozofów, jak T. Kuhn, I. Lakatos, P. Fayerabend; przyczynia się on do 
demistyfikacji „nabożnego” stosunku do nauki. 

refleksja-nad-działaniem 
refleksja będąca efektem wstrząsu, którego doznaje praktyk zaskoczony 
nieoczekiwanym pojawieniem się w sytuacji, w której działa, jakiegoś nowego 
elementu; postawiony wobec konieczności „ogarnięcia” tego co się dzieje, może 
zatrzymać się na chwilę w „środku działania” i pomyśleć o tym, co robić dalej. 

refleksja-w-działaniu 
według D. Schöna procesy myślowe uruchomione podczas „poznawania w 
działaniu”, nie poddające się łatwo werbalizacji czy eksplikacji, będące jednak 
przedmiotem refleksji i opisu dokonywanego przez praktyka już po zaistnieniu 
wydarzenia. 

scenariusz zajęć 
plan zajęć charakterystyczny dla projektów interdyscyplinarnych. 

słuchanie doceniające 
rodzaj słuchania, który dostarcza estetycznej przyjemności, np. słuchanie 
dźwięków muzycznych, pochodzących ze świata przyrody, rytmu słów w 
recytowanym poemacie. 

słuchanie interaktywne 
rodzaj słuchania występujący podczas dyskusji, kiedy to gwałtownie zmieniają 
się role mówiącego i słuchającego. 

słuchanie reaktywne 
rodzaj słuchania, w którym słuchacze podążają za ekspozycją, śledzą tok 
wywodu, ponieważ spodziewają się uzyskać ważne dla siebie, z punktu 
wykonywanego zadania, informacje. 

słuchanie wybiórcze 
rodzaj słuchania, w którym ma miejsce koncentrowanie się nie tyle na sensie 
(znaczeniu), ile na dźwięku. 

styl nauczania 
ogólne podejście do pracy z uczniem, będące funkcją wiedzy naukowej i 
potocznej, przekonań i postaw ukształtowanych na bazie doświadczeń 
edukacyjnych oraz aktualnych warunków społecznych i materialnych szkoły. 

styl negocjacyjny 
styl nauczania, dla którego kluczowe jest założenie, że wiedza „nie przychodzi” 
do szkoły z zewnątrz, ale jest tworzona w procesie interakcji nauczyciela i 
ucznia; uczeń jest traktowany jako badacz, korzystający z wielości źródeł oraz 
używający własnego języka i wyobraźni do uzyskiwania coraz lepszego 
rozumienia świata (tworzenia jego obrazu). 

styl ramowy (zindywidualizowany) 
styl, w którym nauczanie jest pojmowane jako rodzaj sztuki; polega ono bardziej 
na wspieraniu, zachęcaniu, ułatwianiu, byciu po stronie ucznia, podążaniu za 
nim, niż na nauczaniu sensu stricto; w centrum tego stylu znajduje się 
pojmowanie nauczania jako tworzenia warunków, w ramach których jednostka 
osiąga samoaktualizację i autentyczność. 
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styl zamknięty 
styl nauczania, w którym punkt ciężkości jest ulokowany po stronie nauczyciela, 
to on pełni w procesie nauczania/uczenia się kierowniczą rolę; w stylu 
zamkniętym dużą wagę przywiązuje się do treści kształcenia, dzielenia ich na 
małe porcje, unikania wszelkich tematów „pobocznych”, mogących utrudnić 
trzymanie się wyznaczonego programem kursu; kontakt między nauczycielem 
a uczniem cechuje dystans, nauczyciel pracuje z całą klasą (nie różnicuje 
zadań). 

symulacja 
zastąpienie sytuacji rzeczywistej przez jej model w celach zabawowych (gra 
symulacyjna) bądź dydaktycznych. 

synergia 
tworzenie wspólnoty osób uczących się. 

taksonomia celów kształcenia 
uporządkowanie celów kształcenia i wychowania w możliwie spójny system. 

techniki myślenia innowacyjnego (synektyki i metafory) 
techniki polegające na zestawianiu najbardziej odległych i nie pasujących do 
siebie elementów po to, by dostrzec między nimi pewne powiązania (analogie) 
lub na fantazjowaniu „na pełnym luzie”. 

technologia informacyjna 
inaczej: TI; zespół środków (czyli urządzeń, takich jak komputery i sieci 
komputerowe) i narzędzi (w tym oprogramowanie), jak również inne 
technologie, które służą wszechstronnemu posługiwaniu się informacją. 

technopol 
proces całkowitego podporządkowania technologii informacyjnej własnej 
aktywności intelektualnej. 

uczenie się z doradcą 
typ uczenia się wyrastający z teorii doradztwa psychologicznego; może ono być 
stosowane w nauczaniu indywidualnym, grupowym, a także w całej klasie, 
stającej się wówczas opartą na samodyscyplinie społecznością, wspólnotą 
osób uczących się. 

zdolności dywergencyjne 
termin wprowadzony przez J.P. Guilforda; oznacza on intelektualne zdolności 
twórcze, ujawniające się jako zdolności do znajdowania wielu różnych 
rozwiązań zadania. 
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Rozdział 4 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Dlaczego ekspansja konstruktywizmu powoduje, że ocenianie zajmuje centralne 
miejsce w debatach na temat edukacji? 

2. Co sprawia, że dominujący trend w dziedzinie oceniania „można określić jako 
odchodzenie od pomiaru treści w kierunku oceniania dokonań” (s. 211)? 

3. Dlaczego ocenianie uważane jest za ważną kwestię polityczną? 
4. Jakie problemy niesie ze sobą współistnienie oceniania zewnętrznego i 

wewnętrznego w polskim systemie edukacyjnym? 
5. Na czym polega zjawisko „ukrytego programu oceniania”? Z jakimi przejawami 

takiego programu zetknąłeś się w klasie szkolnej? 
6. Dlaczego portfolio może być uznane za przejaw „pedagogicznej rewolucji” w 

zakresie oceniania? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Zapoznaj się z rodzajami oceniania wymienionymi w ramce 4.1. (strony 208-209). 
Sporządź tabelę, w której przedstawione zostaną mocne i słabe strony każdego 
rodzaju oceniania. 

2. Porównaj dwa podejścia do uczenia się i oceniania: behawiorystyczne i 
konstruktywistyczne. 

3. Scharakteryzuj zmiany, jakie w sposobie oceniania pojawiły się w Polsce wraz z 
reformą systemu oświaty, zapoczątkowaną w 1999 roku. 

4. Sporządź listę stosowanych technik oceniania, z jakimi zetknąłeś się w szkole. 
Które z nich dominowały? Dlaczego? 

5. Przeanalizuj tabelę 4.3. („Źródła danych do oceniania wewnątrzszkolnego” – 
strona 239). Jakie inne mocne i słabe strony konwencjonalnych i 
niekonwencjonalnych technik oceniania możesz wskazać? 

 

 

 

 

Najważniejsze terminy: 

drama 
technika gromadzenia danych do oceny procesu uczenia się i osiągnięć ucznia; 
jest ona szansą dla uczniów mających zahamowania w kontekście 
wymuszającym aktywność werbalną; umożliwia zaprezentowanie umiejętności 
nie ujawnianych w ocenianiu klasycznym. 

nagrania audio i video oraz fotografie 
technika gromadzenia materiału do oceny uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych czy też pogłębionego oceniania pewnych aspektów pracy, 
polegająca na nagraniu form aktywności uczniów. 
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obserwacja nieustrukturyzowana 
obserwacja polegająca na rejestrowaniu tych wszystkich zachowań, które 
pojawiają się w sposób spontaniczny, których wystąpienia nie sposób 
przewidzieć, i do których nie można się przygotować; rejestracja danych ma w 
tym przypadku charakter opisowy. 

obserwacja półustrukturyzowana 
obserwacja, która występuje wówczas, gdy nauczyciel wie, na co chce zwrócić 
uwagę, określa zestaw cech uczenia się, co do których chce gromadzić dane, 
ale nie określa uprzednio sposobu ich opisywania (zakłada konieczność 
dostosowania formy zapisu do sytuacji). 

obserwacja systematyczna 
obserwacja prowadzona w regularnych odstępach czasu; za kryterium 
przyjmuje się zazwyczaj określenie jakiejś czynności dydaktycznej, momentu 
edukacyjnego czy odgórne wyznaczanie nazwisk uczniów, którzy mają być 
poddani obserwacji. 

obserwacja ukierunkowana 
obserwacja skierowana na konkretne incydenty; ma ona miejsce wtedy, gdy 
nauczyciel jest świadkiem pewnego, pojawiającego się nieoczekiwanie 
zdarzenia (tzw. wydarzenia krytycznego), w trakcie którego uczniowie 
demonstrują takie zachowania, które warto zarejestrować jako materiał do 
oceniania ich postępów. 

obserwacja ustrukturyzowana 
obserwacja polegająca na pobieraniu próbek zdarzeń, próbek migawkowych i 
czasowych; nauczyciel podejmuje tę obserwację, gdy wiedząc z góry, co będzie 
jej przedmiotem, jest w stanie przygotować do jej prowadzenia odpowiedni 
formularz obserwacyjny, do którego wprowadza dane; zapisuje on w postaci 
zakodowanej, co w danym przedziale czasowym się wydarzyło, jak często 
wystąpiło dane zachowanie itp. 

obserwacja zachowań uczniów 
immanentny element nauczania, który nie zakłóca toku pracy a jednocześnie 
pozwala zgromadzić materiał charakteryzujący się wysokim stopniem 
rzetelności i trafności; wszelkie uwagi dotyczące uczniowskiego zachowania 
czy wykonania zadań. 

ocena 
sąd wartościujący, przybierający dowolną formę wypowiedzi, wyrażający 
pozytywne bądź negatywne ustosunkowanie się do przedmiotu oceny. 

ocenianie ciągłe (wewnętrzne) 
postępowanie, dzięki któremu nauczyciel w sposób systematyczny monitoruje 
postępy swoich uczniów (w trakcie procesu pedagogicznego obserwuje on 
jednocześnie rezultaty i poziom pracy uczniów, którzy biorą w nim udział). 

ocenianie diagnostyczne 
ocenianie polegające na gromadzeniu konkretnych informacji w celu 
diagnozowania słabych i mocnych stron ucznia (w celu efektywnego 
planowania jego przyszłej nauki i rozwoju). 

ocenianie dydaktyczne 
ocenianie oparte wyłącznie na kryteriach programowych. 

ocenianie indywidualne 
ocenianie dotyczące pojedynczego ucznia. 
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ocenianie ipsatywne 
ocenianie, które ma miejsce wtedy, gdy uczniowie sami określają punkty 
wyjścia (warunki wyjściowe) w momencie opracowywania planu działania czy 
planu rozwoju. 

ocenianie jednorazowe (zewnętrzne) 
egzamin lub konkurs służący ustaleniu pewnego bilansu na zakończenie 
jakiegoś cyklu kształcenia; realizowane jest ono przez jednostki nie biorące do 
tej pory bezpośredniego udziału w kształceniu osób egzaminowanych. 

ocenianie kryterialne 
ocenianie, w którym osiągnięcia uczniów odnoszone są do wcześniej 
określonych konkretnych kryteriów. 

ocenianie kształtujące 
ocenianie polegające na dostarczaniu uczniom i nauczycielom informacji 
zwrotnych na temat obecnej pracy, osiągnięć, tak aby stało się jasne, co należy 
robić, żeby udoskonalić uczenie się. 

ocenianie różnicujące 
pomiar osiągnięć ucznia w porównaniu z osiągnięciami innych uczniów. 

ocenianie społeczno-wychowawcze 
ocenianie oparte na wielu kryteriach. 

ocenianie sumujące 
ocenianie występujące w końcowym momencie realizacji programu, ma ono za 
zadanie ocenić osiągnięcia ucznia w zakresie realizowanego programu oraz 
jego całościową wiedzę i umiejętności. 

ocenianie systemowe 
ocenianie dotyczące systemu edukacyjnego lub jego elementów. 

odpytywanie 
rozmowa między nauczycielem a uczniem, gdzie pierwszy formułuje pytania i 
polecenia, na które drugi odpowiada lub które wykonuje antycypując 
prawidłowe, z punktu widzenia nauczyciela, wykonanie. 

portfolio 
stale powiększająca się kolekcja materiałów o charakterze autentycznych 
dokumentów, dobranych według określonego klucza interpretacyjnego i 
ilustrujących rozwój kompetencji; klucz ten może przybrać postać 
przebiegającego spiralnie rozważania: czy i na ile (jak) prezentowane materiały, 
stanowiące ilustrację podjętych form aktywności, wskazują na nabywanie 
rodzaju i poziomu określonych kompetencji. 

posługiwanie się książką 
technika najczęściej stosowana w nauczaniu języków i osadzona w praktyce 
szkolnej; sprawdza się za jej pomocą opanowanie przez uczniów 
podstawowych umiejętności szkolnych oraz umiejętności metapoznawczych, 
związanych z organizowaniem i realizowaniem własnego uczenia się. 

prace praktyczne 
jedna z bardziej nowoczesnych, wartościowych, lecz rzadko wykorzystywanych 
technik oceniania; dzięki niej nauczyciel ma możliwość sprawdzania 
kompetencji uczniów poprzez aplikowanie wiedzy szkolnej w realnym życiu; 
prace uczniów ujawniają operacyjność wiedzy i zdolności oraz umiejętności 
uczniów nie poddające się pisemnemu czy ustnemu ocenianiu. 



str. 112 
 

prezentacje 
okazja do gromadzenia danych służących ocenie zarówno pracy jednostkowej, 
jak i grupowej; mogą mieć charakter przedstawienia teatralnego, wieczoru 
poezji, panelu dyskusyjnego czy sesji własnych dokonań; ze względu na 
widowiskowość wydarzenia, a także jego związek z realnym życiem i 
szczególnego rodzaju zaangażowanie uczniów, formie tej przypisuje się 
wysoką wartość służącą wzrostowi ich motywacji i zainteresowaniu nauką. 

rozmowy i narady 
żywe techniki gromadzenia informacji do oceny ucznia; najczęściej służą one 
analizie dotychczasowych osiągnięć danego ucznia, wspólnemu określaniu 
jego dalszych i bliższych celów edukacyjnych, formułowaniu kryteriów 
powodzenia i sposobów ich realizacji; techniki te mogą być stosowane w 
nauczaniu wszystkich przedmiotów i na wszystkich poziomach; ich zaletą jest 
indywidualne poświęcenie uwagi zaletom ucznia. 

rzetelność oceniania 
pojęcie statystyczne odnoszone do testu; przyjmuje ona postać liczbowego 
wskaźnika stabilności oraz wysokich korelacji z wynikami równoważnych form 
testu i pomiędzy różnymi elementami pojedynczego testu. 

technika oceniania 
rodzaj czynności podejmowanych przez nauczyciela w celu gromadzenia 
materiału empirycznego, umożliwiającego następnie szacowanie różnych 
aspektów uczenia się; dobór technik oceniania zależy przede wszystkim od 
postawionego celu oceniania. 

test drukowany 
inaczej: standaryzowany; test konstruowany przez profesjonalistów w 
określonym celu; z reguły spełnia wymóg standaryzacji. 

test kryterialny 
test służący do porównania osiągnięć ucznia do pewnych ustalonych wcześniej 
poziomów wykonania, czyli kryteriów. 

test różnicujący 
test służący do oceny osiągnięć danego ucznia w relacji do osiągnięć 
reprezentatywnej grupy uczniów dobranej do normowania testu. 

testy opracowywane przez nauczyciela 
testy tworzone w konkretnym celu, dopasowane do warunków lokalnych i 
szczególnych potrzeb edukacyjnych. 

trafność oceniania 
cecha testu, o której mówimy wtedy, gdy mamy pewność, że ocenia on to, co 
powinien oceniać; składa się na nią: odpowiedniość, sensowność, konkretność 
potencjału diagnostycznego oraz użyteczność i adekwatność wnioskowania. 

wypracowanie 
najbardziej otwarta forma pisemnego sprawdzianu, dopuszczająca najwyższy 
stopień swobody ucznia; zawiera w sobie potencjał kształtujący. 
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Rozdział 5 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Jaką funkcję ma do spełnienia w społeczeństwie szkoła? Co stanowi misję szkoły 
w społeczności lokalnej? 

2. Jaki typ wiedzy (zorientowanej na: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość) 
dominuje w polskiej szkole? Dlaczego? 

3. Dlaczego inicjatywa komunikacyjna w klasie zdecydowanie przypada 
nauczycielowi? 

4. Co charakteryzuje pytania stawiane przez nauczyciela podczas lekcji? Dlaczego 
większość z nich wymaga reprodukcji wiedzy? 

5. Jak ma być szkoła: autorytarna czy permisywna, konserwatywna czy liberalna, 
„wolna” czy poddana surowej dyscyplinie? 

6. Czy możliwe jest zastąpienie kar, nagród, oceniania jakimiś innymi 
konstruktywnymi formami reagowania na zachowania uczniów? Na czym 
mogłyby one polegać? 

7. Dlaczego model interpretatywny „szkoły i związane z nim wzorce porozumiewania 
się nie istnieją w szkolnej edukacji większości szkół świata” (s. 258)? 

8. Czy prawdziwe jest twierdzenie A. Maslowa, że „największa siła motywacyjna jest 
ukryta za zaspokajaniem potrzeb samorealizacji” (s. 268)? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Zrekonstruuj kulturę organizacyjną szkoły średniej, do której uczęszczałeś. 
Uwzględnij w tej rekonstrukcji wyodrębnione przez Davida Tuohy’ego elementy: 
wytwory, założenia i wartości obecne w tej szkole. 

2. Jedno z założeń stanowiących element kultury organizacyjnej szkoły dotyczy 
wiedzy. Wiedza może być zorientowana na przeszłość, teraźniejszość lub 
przyszłość. Porównaj te orientacje między sobą. Wskaż pozytywne i negatywne 
strony każdej z tych orientacji. 

3. Zarejestruj wybraną wypowiedź (swoją lub innej osoby), a następnie przeanalizuj 
ją uwzględniając funkcje pełnione przez język: komunikacyjną, ekspresyjną, 
ideacyjną. Co wynika z tej analizy? 

4. Spróbuj odtworzyć relacje komunikacyjne nauczyciel – uczniowie, które 
dominowały w trakcie twojej dotychczasowej edukacji. Efekt tego zabiegu 
porównaj z ustaleniami K. Ulich, przedstawionymi na stronie 248. 

5. Zapoznaj się z książką Renaty Wawrzyniak-Beszterdy Doświadczenia 
komunikacyjne uczniów w czasie lekcji. Studium empiryczne (Kraków 2002). 
Spróbuj na tej podstawie odpowiedzieć na pytanie: jaki kontekst rozwojowy 
tworzy młodemu człowiekowi szkoła poprzez organizowane w jej ramach relacje 
komunikacyjne nauczyciel – uczniowie. 

6. Porównaj różne tradycje badań nad ładem klasowym. Jakie konkluzje dla praktyki 
szkolnej wynikają z każdej z nich? 

7. Zaprojektuj sytuację dydaktyczną, w której zostanie wzbudzony dysonans 
poznawczy, mający na celu pobudzenie aktywności intelektualnej uczniów. 
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Najważniejsze terminy: 

dyscyplina 
podporządkowanie się przepisom, ustalony porządek. 

dysonans poznawczy 
niezgodność występująca pomiędzy związanymi ze sobą danymi poznawczymi, 
np. informacjami, wiedzą, opiniami; dysonans jest odbierany przez człowieka 
jako stan przykry, szybko dąży on do jego zredukowania. 

język 
jeden z wymiarów szkolnego środowiska uczenia się; pełni on następujące 
funkcje: komunikacyjną (służy jako narzędzie porozumiewania się z ludźmi), 
ekspresyjną (służy do wyrażania własnych myśli, uczuć, osobowości), 
ideacyjną (wpływa na sposób spostrzegania rzeczywistości i na sposób 
myślenia). 

konsonans 
zdolność do przywrócenia pierwotnego stanu równowagi poznawczej. 

kultura organizacyjna szkoły 
jedno ze źródeł zewnętrznych wobec jednostki bodźców, skupia ona w sobie 
oczekiwania wobec szkoły, ideologie i systemy wartości determinujące jej 
kulturową, polityczną i ekonomiczną misję; według D. Tuohy’ego poznać kulturę 
szkoły to poznać wytwory, założenia i wartości obecne w szkole. 

ład klasowy 
ustalony porządek w klasie. 

model interpretatywny 
model funkcjonowania szkoły, który kładzie nacisk na dialogowe formy szkolnej 
komunikacji. 

motywacja 
mechanizm psychologiczny uruchamiający zachowanie jednostki, nadający mu 
energię i ukierunkowujący je; stan wewnętrznego napięcia pobudzający 
jednostkę do działania, w wyniku którego dochodzi do redukcji tego napięcia; 
względnie trwała dyspozycja do działania w określonym kierunku; ma ona 
charakter świadomy lub nieświadomy. 

porozumiewanie się 
inaczej: komunikowanie się; proces, dzięki któremu jednostka przekazuje i 
otrzymuje informacje; komunikowanie może być werbalne (słowne) i 
niewerbalne (za pomocą gestów, mimiki, tonu głosu itp.). 

potrzeba 
potencjalny lub rzeczywisty stan braku czegoś, co jest niezbędne do utrzymania 
osobnika przy życiu, umożliwienia mu rozwoju, zachowania gatunku, 
utrzymania określonej roli społecznej itp. 

słuchanie aktywne 
rodzaj słuchania wymagający parafrazowania, precyzowania oraz informacji 
zwrotnej. 

słuchanie empatyczne 
rodzaj słuchania wymagający koncentracji nie tylko na słowach zawartych w 
wypowiedzi ucznia, ale na próbie odczytania uczuć i postaw ucznia. 
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słuchanie otwarte 
słuchanie wolne od uprzedzeń i nastawień, polega na wysłuchaniu całego 
komunikatu a następnie ocenieniu go. 

słuchanie świadome 
odnoszenie komunikatu do znanych słuchaczowi faktów oraz obserwowanie i 
wsłuchiwanie się w spójność wypowiedzi. 

szkolne środowisko uczenia się 
środowisko, które tworzą zarówno zasoby materialne (architektura szkoły, 
wyposażenie w pomoce naukowe), jak i ludzie (członkowie szkolnej 
społeczności); środowisko rozumiane jest jako zespół zewnętrznych wobec 
jednostki bodźców, stanowi ono kontekst nadający jakość szkolnej 
codzienności i warunkuje efekty uczenia się. 

wartości 
pożądane stany rzeczy; ukierunkowują one działania nauczycieli i uczniów, 
stanowiąc uporządkowaną hierarchię ważności; niektóre mogą być podzielane 
powszechnie, inne mogą być lokowane na miejscach peryferyjnych. 

wiedza osobista uczniów 
wiedza wynikająca z codziennych doświadczeń uczniów, zarówno 
intelektualnych, jak i działaniowych; wiedza ta jest zmienna, odniesiona do 
kontekstu i otwarta, ma mniejszą wartość niż wiedza szkolna. 

wiedza szkolna 
wiedza obecna w programie nauczania, poparta społecznym autorytetem nauki 
i nie podlegająca kontekstualizacji; jest ona stała i zamknięta, ma większą 
wartość niż wiedza osobista uczniów. 

wytwory 
uzewnętrznione działania w obrębie organizacji; obejmują one rytuały, role i 
normy. 

założenia 
element kultury organizacyjnej szkoły; odnoszą się one do idei i przekonań 
leżących u podstaw programu i organizacji szkoły; założenia stanowią 
fundament ideologiczny tej instytucji; bazują one zarówno na uznanych i 
potocznych koncepcjach kształcenia i oświaty, jak i na wiedzy płynącej z 
dotychczasowej historii szkoły. 
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Rozdział 6 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Jeszcze do niedawna mówiło się, że nauczyciel może wszystko. Teraz ujawnia 
się sytuacja odwrotna – to uczeń może wszystko, nauczycielowi wolno niewiele. 
Nauczyciel traci przypisywaną mu władzę. Jakie są tego przyczyny? Co 
doprowadziło do tak gwałtownej zmiany ról? 

2. Czy uzasadniona jest teza o poszerzaniu się semantycznego znaczenia pojęcia 
„przemoc” kosztem „agresji”? Jeżeli tak, to co ją uzasadnia? 

3. Dlaczego „wraz z wiekiem następuje zastępowanie agresji/przemocy fizycznej 
przez agresję werbalną i psychiczną” (s. 279)? 

4. Czy szkoła stanowi arenę zachowań przemocowych, czy też jest ich 
generatorem? 

5. Dlaczego w ostatnich latach obserwujemy zmianę form przemocy ze strony 
uczniów w stosunku do nauczycieli (coraz częściej występującą przemoc fizyczną 
w miejsce dominującej dotychczas przemocy werbalnej)? 

6. Czy szkoła może przeciwdziałać agresji i przemocy, skoro są one 
charakterystyczne dla całego współczesnego świata? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Przeanalizuj założenia przyjmowane w rozważaniach nad agresją, przedstawione 
na stronie 271. Przedstaw empiryczne egzemplifikacje potwierdzające 
prawdziwość poszczególnych założeń. 

2. Zaprojektuj badania dotyczące zjawiska agresji, uwzględniając trzy podstawowe 
modele (podejścia) badawcze: makro-, mezo- i mikrostrukturalne. 

3. Odtwórz swoje doświadczenia związane z agresją w szkole. Jakie doświadczenia 
były twoim udziałem? Czy byłeś: tylko sprawcą, tylko ofiarą, zarówno sprawcą, 
jak i ofiarą? Może brak ci doświadczeń w tym zakresie. Co było przyczyną tych 
doświadczeń, lub ich braku? 

4. Poddaj analizie czynniki wpływające na przemoc w szkole (strona 282). 
Zaproponuj działania mogące osłabić niekorzystne skutki każdego z tych 
czynników. 

5. Wybierz jeden z typów przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. Zaprojektuj 
takie działania w ramach wybranego typu, dzięki którym możliwe będzie 
ograniczenie tego niekorzystnego zjawiska. 

 

Najważniejsze terminy: 

agresja 
zachowanie się podejmowane z zamiarem sprawienia bólu, cierpienia, szkody; 
może mieć postać zachowań fizycznych, słownych, przybierać formy pośrednie 
i ukryte, a także wyrażać się w czynnościach symbolicznych; może mieć 
charakter reaktywny, stanowiąc wyładowanie wzbudzonych emocji złości, 
gniewu, irytacji, lub instrumentalny – czynności podejmowanych w celu 
uzyskania pożądanych przedmiotów, stanów rzeczy, wartości. 
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czynniki protektywne 
czynniki takie, jak „odporność” i „zabezpieczenie”; środowiskowe i indywidualne 
cechy rozwojowe jednostki. 

interwencja 
działanie podejmowane wobec zachowań osób lub grup o wysokim zagrożeniu 
czynnikami ryzyka, wymagające skutecznych i precyzyjnych metod oraz 
możliwie wczesnej identyfikacji problemu. 

model ryzyka 
jedno z podejść do źródeł pozytywnych i negatywnych uwarunkowań 
socjalizacyjno-rozwojowych; koncentruje się ono głównie na negatywnych 
środowiskowych i indywidualnych cechach rozwojowych jednostki, wyrażanych 
za pomocą terminów: „ryzyko”, „stresor”, „podatność na zranienie”. 

ofiara 
1. danie czegoś komuś, złożenie czegoś na jakiś cel, ofiarowanie, dar; 2.–
wyrzeczenie się czegoś cennego, poświęcenie; 3. osoba poszkodowana, 
bezradna wobec czyjejś przemocy; 4. pot. osoba mało energiczna, niezdara, 
fajtłapa, oferma; tu: ofiara agresji. 

prewencja 
zapobieganie, wyprzedzanie; prawo jeden z celów stosowania kar; prewencja 
ogólna (generalna), zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez 
ogół społeczeństwa – przez stosowanie kar w stosunku do sprawców oraz 
przez samo zagrożenie karą; prewencja szczególna (specjalna), zapobieganie 
popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez tego samego sprawcę – przez 
wykonanie kary za określony czyn; według prawa polskiego celami wymiaru 
kary są: społeczne oddziaływanie wymierzonej i wykonywanej kary oraz 
zapobieżenie popełnieniu przestępstwa przez sprawcę i wychowanie go. 

przemoc 
pojęcie używane zamiennie z terminem agresja; agresywne zachowanie; mówi 
się o przemocy fizycznej, psychicznej, werbalnej, seksualnej, przemocy 
przeciwko kobietom, rasistowskiej, strukturalnej, dokonuje się też zróżnicowań 
na przemoc personalną, ekspresywną, instrumentalną itd. 

represja 
wyparcie; psychol. pojęcie wywodzące się z psychoanalizy, oznaczające 
najbardziej elementarny z mechanizmów obronnych; jego działanie polega na 
niedopuszczaniu do świadomości lub wtórnym z niej usuwaniu popędów, 
potrzeb, spostrzeżeń, myśli, uczuć wywołujących lęk; według S. Freuda 
wyparcie przebiega nieświadomie, natomiast czynniki wyparte ze świadomości 
nie giną, lecz stanowią jeden z istotnych mechanizmów motywujących ludzkie 
postępowanie; wyparte treści przejawiają się pośrednio w marzeniach sennych, 
fantazjach, czynnościach pomyłkowych itp.; nadmierne wyparcie pozbawia 
człowieka energii życiowej i prowadzi do nerwicy; wyparcie jest głównym 
mechanizmem obronnym w zaburzeniach histerycznych; prawdopodobnie 
stanowi ważny składnik innych mechanizmów obronnych. 
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socjalizacja 
proces i rezultat procesu przekazywania jednostce systemów wartości, norm i 
wzorów zachowań obowiązujących w danej zbiorowości, a także określonych 
umiejętności, w tym zwłaszcza związanych z opanowaniem narzędzi 
(sposobów posługiwania się przedmiotami będącymi wytworami człowieka) 
oraz wejściem w świat społecznych instytucji; dokonuje się poprzez 
oddziaływania środowiska społecznego osób i instytucji wychowujących. 

sprawca 
według prawa ten, którego zachowanie, istotne dla społeczeństwa, 
doprowadziło w sposób choćby pośredni do realizacji znamion typu czynu 
zabronionego, tu: sprawca agresji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 119 
 

Rozdział 7 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Dlaczego pojęcia „kształcenie”, „dokształcanie”, „doskonalenie zawodowe” 
Robert Kwaśnica proponuje zastąpić określeniem „wspomaganie rozwoju”? 

2. Co wynika z faktu, że nauczyciel działa w sytuacjach niepowtarzalnych 
(otwartych, niestereotypowych)? 

3. Dlaczego nadrzędną pozycję w zawodzie nauczycielskim zajmują kompetencje 
praktyczno-moralne? 

4. Jakie konsekwencje dla kształcenia nauczycieli ma fakt, że kompetencji 
praktyczno-moralnych nie można przekazać w taki sposób, w jaki przekazuje się 
kompetencje techniczne? 

5. Czy zasadne jest przypuszczenie sformułowane przez Roberta Kwaśnicę, że 
dominującą tendencją wśród nauczycieli jest „absolutyzacja kompetencji 
technicznych oraz głębokie zaniedbanie i niewykorzystanie kompetencji 
praktyczno-moralnych” (s. 310)? Jakie zmiany zaobserwować można w tym 
zakresie po reformie systemu edukacyjnego w Polsce zapoczątkowanej w roku 
1999? 

 

Zadania do wykonania: 

1. Abstrahując od treści tego rozdziału podejmij próbę udzielenia odpowiedzi na 
sformułowane przez Roberta Kwaśnicę pytania: 
 Czy możliwe jest pełne przygotowanie zawodowe nauczyciela? 
 Jakie kompetencje składają się na przygotowanie zawodowe nauczycieli? 
 Na czym polega rozwój zawodowy nauczycieli? 
 Jaki jest dzisiaj polski nauczyciel? 
 Co to znaczy wspomagać nauczycieli w rozwoju? 

Swoje odpowiedzi skonfrontuj z tymi, których udziela autor rozdziału. Co wynika 

z tego porównania? 

2. Zaprojektuj program kształcenia nauczycieli, który będzie miał na celu 
wyposażenie ich w dwa rodzaje wiedzy: praktyczno-moralną i techniczną oraz 
odpowiadające im rodzaje kompetencji. 

3. Zaprojektuj badanie mające na celu ustalenie, jakie stadium w rozwoju 
zawodowym (przedkonwencjonalne, konwencjonalne, postkonwencjonalne) 
osiągnęli nauczyciele. Co posłuży za wskaźnik (wskaźniki) świadczący o 
znajdowaniu się na określonym poziomie rozwoju? 

4. Zapoznaj się z książką Otto Specka Być nauczycielem. Trudności wychowawcze 
w czasie zmian społeczno-kulturowych (Gdańsk 2005). Zestaw ustalenia O. 
Specka z obrazem nauczyciela, jaki przedstawia w tym rozdziale Robert 
Kwaśnica. Czy polski nauczyciel ma szansę poradzić sobie z trudnościami, o 
których pisze Otto Speck? 
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Najważniejsze terminy: 

dokształcanie nauczycieli 
proces uzyskiwania przez nauczycieli wyższych kwalifikacji faktycznych i 
formalnych w drodze studiów dla pracujących; w tekście rozumiane jako 
uzupełnienie kwalifikacji prowadzące do pełnego przygotowania zawodowego. 

doskonalenie nauczycieli 
instrument przystosowania się do zmiennych sytuacji, wzbogacania swoich 
kwalifikacji, lepszego rozpoznawania potrzeb młodzieży oraz sposobów 
organizowania samokształcenia i warsztatu swojej pracy. 

kompetencje 
odpowiedzialność, zgodność, uprawnienie do działania; w pedagogice jako 
zdolność do osobistej samorealizacji; kompetencje są podstawowym 
warunkiem wychowania jako zdolność do określonych obszarów zadań, jest 
ona uważana za rezultat procesu uczenia się. 

kompetencje interpretacyjne 
zdolność rozumiejącego odnoszenia się do świata. 

kompetencje komunikacyjne 
zdolność do dialogowego sposobu bycia, zdolność bycia w dialogu z innymi i z 
sobą. 

kompetencje metodyczne 
umiejętność działania według reguł określających optymalny porządek 
czynności. 

kompetencje moralne 
zdolność prowadzenia refleksji moralnej; wyrażają się w pytaniach o 
prawomocność moralną naszego postępowania. 

kompetencje postulacyjne (normatywne) 
umiejętność opowiadania się za takimi czy innymi, ale zawsze instrumentalnie 
pojętymi celami, umiejętność identyfikowania się z nimi. 

kompetencje realizacyjne 
umiejętność doboru środków i tworzenia warunków sprzyjających osiąganiu 
celów. 

kształcenie nauczycieli 
wyposażenie kandydatów na nauczycieli w pełne kwalifikacje zawodowe. 

nauczyciel 
odpowiednio przygotowany specjalista do prowadzenia pracy dydaktyczno-
wychowawczej w instytucjach oświatowych, publicznych i niepublicznych. 

stadium konwencjonalne 
stadium rozwoju zawodowego nauczyciela, w którym następuje pełna adaptacja 
w roli zawodowej. 

stadium postkonwencjonalne 
stadium rozwoju zawodowego nauczyciela, w którym następuje faza twórczego 
przekraczania roli zawodowej. 

stadium przedkonwencjonalne 
stadium rozwoju zawodowego nauczyciela, w którym następuje wchodzenie w 
rolę zawodową. 
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uczeń 
jednostka ucząca się pod kierunkiem innej osoby, uważanej za nauczyciela; w 
tekście pojmowany jako osoba w całości indywidualna, niepowtarzalna, 
nauczyciel pomaga mu w rozwoju. 

wiedza praktyczno-moralna 
rodzaj doświadczenia, które nabywamy w praktyce komunikacyjnej w szeroko 
pojętym dialogu i które daje znać o sobie w trojaki sposób. 

wiedza techniczna (techniczno-analityczna) 
doświadczenie ukazujące świat (rzeczy, innych ludzi i nas samych) jako 
przedmiot naszych sprawczych oddziaływań, instancją tej wiedzy jest pytanie o 
możliwość osiągania ustanawianych przez człowieka celów. 

wspomaganie nauczycieli w rozwoju 
zastępcze określenie kształcenia, dokształcania, doskonalenia zawodowego, 
odnosi się do działalności, którą zazwyczaj określa się trzema pojęciami: 
kształcenie, dokształcanie, doskonalenie. 
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Część III 

Rozdział 1 

Zadania do wykonania: 

1. Uczyń przedmiotem sporu pytanie postawione przez Zbyszko Melosika we 
wstępie do tego rozdziału: „czy współczesna edukacja służy znoszeniu czy 
pogłębianiu różnic społecznych, tworzeniu elit czy zmniejszaniu różnić?” (s. 328). 

2. Scharakteryzuj qizm – stanowisko eksponujące rolę ilorazu inteligencji jako 
czynnika sukcesu edukacyjnego i szerzej – życiowego. Jakie konsekwencje 
powoduje przyjęcie tego stanowiska? 

3. Porównaj wyróżnione przez Randalla Collinsa typy kredencjalizmu, posługując 
się wybranym kryterium. 

4. Przeanalizuj dane statystyczne (zawarte np. w Rocznikach Statystycznych) 
dotyczące liczby osób kształcących się w uczelniach wyższych w Polsce w 
ostatnich latach. Jakie kierunki studiów są najpopularniejsze? Czy na tej 
podstawie można stwierdzić, że w naszym kraju mamy do czynienia ze 
zjawiskiem „przeedukowania społeczeństwa”? 

5. Zapoznaj się z treścią książki Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach 
Europy Zachodniej (Poznań 2004). Przedstaw na tej podstawie przykłady zjawisk 
opisywanych w tym rozdziale (np. przeedukowanie społeczeństw, chorobę 
dyplomu i inne). 

 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Dlaczego merytokratyczna interpretacja społecznych funkcji edukacji stała się 
częścią publicznego dyskursu i zdrowego rozsądku? 

2. Czy uzasadnione jest przekonanie merytokratów głoszące, że: „Jeśli ktoś jest 
zarówno uzdolniony, jak i umotywowany, to na pewno odniesie sukces; jeśli nie 
– to sam jest sobie winny” (s.330)? 

3. Według Pierra Bourdieu „edukacja – za »maską neutralności« potwierdza 
nierówności społeczne, a to poprzez przekształcanie różnic klasowych w 
kulturowe i ekonomiczne »korzyści«” (s. 332). Jakie zjawiska potwierdzają ten 
pogląd? 

4. Który z typów ruchliwości społecznej, wyróżnionych przez Ralpha Turnera 
(konkurencyjna, sponsorowana) występuje współcześnie w Polsce? Co świadczy 
o jego występowaniu? 

5. Jakie zagrożenia kryją się za stanowiskami dotyczącymi problemu równości w 
edukacji: równość możliwości na wstępie, równość rezultatów na końcu? 

6. Jaką wartość ma obecnie w naszym kraju dyplom magistra? Co decyduje o jego 
atrakcyjności, prestiżu, znaczeniu na rynku? 

7. Dlaczego współcześnie „»bilet uzyskiwany przy odejściu z uniwersytetu nie jest 
ważny na całożyciową podróż [...] dyplom akademicki jest co prawda kluczem, 
który przekręca zamek, lecz niekoniecznie otwiera drzwi” (s. 358)? 
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Najważniejsze terminy: 

„efekt ściekania” 
założenie, że zwiększona produktywność wykształconej populacji przyniesie w 
dłuższym okresie zwiększony dobrobyt społeczeństw Trzeciego Świata. 

dekredencjalizacja 
patrz: dyplomowy abolicjonizm. 

dyplomowy abolicjonizm 
podejście wychodzące od krytyki istniejącego systemu kredencjalnego; 
proponuje ono zniesienie relacji między poziomem i rodzajem ukończonej 
edukacji a aktem przyjmowania do pracy, co przyniesie zniesienie nierówności 
społeczno-ekonomicznych. 

dyplomowy faszyzm 
forma kredencjalizmu, której przedstawiciele dążyli do wykluczenia z dostępu 
do dyplomów osób z mniejszości tylko dlatego, że do tej mniejszości 
przynależą. 

dyplomowy keynesizm 
przekonanie, że edukacja tworzy sztuczną – opartą na dyplomach – walutę, 
która jest ekonomicznie użyteczna. 

dyplomowy radykalizm 
działanie zmierzające do całkowitej decentralizacji procesu nadawania 
dyplomów i przekazania kontroli w tym zakresie lokalnym społecznościom, co 
przynosi zasadniczy upadek standardów. 

edukacja wyrównawcza 
według merytokratów – środek pomagający dzieciom z grup 
nieuprzywilejowanych zaadoptować się do wspólnej kultury; według radykałów 
– jeszcze jedna strategia potwierdzania dominacji grupy społecznie 
uprzywilejowanej nad będącymi z nią w konflikcie grupami 
podporządkowanymi, stanowi ona płaszczyznę wpajania dzieciom z 
mniejszości obcych jej wartości. 

efekt Matthewa 
pojęcie odnoszące się do sytuacji, w której określona instytucja społeczna ma 
tak znaczący prestiż, iż to on sam w sobie generuje dalszy wzrost prestiżu tej 
instytucji. 

egalitarni pluraliści 
zwolennicy różnorodności form edukacji wyższej, w tym również podziału na 
sektor nieuniwersytecki i alternatywny. 

egalitarni unitarianie 
radykalni zwolennicy równości występujący w zdecydowany sposób przeciwko 
istnieniu elitarnych placówek edukacji wyższej. 

koncepcja „ludzkiego kapitału” 
koncepcja, w której edukację postrzega się jako inwestycję zwracającą się w 
przyszłości w formie powiększonych dywidend; zakłada ona, że związek między 
osiągnięciami edukacyjnymi i statusem zawodowym ma charakter racjonalny. 
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kredencjalizm 
nurt przyjmujący, że dyplomy stanowią jedynie „walutę”, która uosabia nie tyle 
potencjał jednostki, co „kulturową władzę” w zakresie dostępu do dochodu, 
stanowisk i statusu społecznego; główną funkcją dyplomów jest utrzymywanie 
istniejącej stratyfikacji społecznej. 

kredencjalizm etniczno-protekcyjny 
podejście, które powstało w rezultacie żądań różnorodnych (etnicznych) grup 
mniejszościowych, zmierzających do zdobycia – przez polityczny patronat – 
swobodniejszego dostępu do edukacji i dyplomów. 

kredencjalizm kapitalistyczny 
podejście odwołujące się do tradycji ideologii laissez faire, eksponujące 
decydujące znaczenie indywidualnego współzawodnictwa na rynku dyplomów. 

kredencjalizm socjalistyczny 
podejście, w którym rolę dystrybutora dyplomów przyjmuje rząd, który dokonuje 
różnorodnych interwencji zorientowanych na wyrównywanie dostępu do 
edukacji. 

kulturowa deprywacja 
źródło niepowodzeń edukacyjnych tych dzieci, które znajdują się w 
środowiskach oderwanych od głównego nurtu kultury, przekazujących im 
sprzeczne ze społecznym konsensem, patologiczne wartości. 

liberalizm polityczny 
ideologia, która nie zaprzecza istnieniu nierówności i niesprawiedliwości, lecz 
zawiera przy tym immanentną wiarę w postęp; u jej podstaw leży przekonanie 
o pozytywnych funkcjach społecznych edukacji: kształci się ludzi racjonalnych i 
odpowiedzialnych, redukuje nietolerancję i uprzedzenia, stymuluje działania na 
rzecz wolności i sprawiedliwości. 

merytokracja 
sytuacja, w której status społeczny jednostki zależy od jej udokumentowanych 
osiągnięć. 

merytokratyczni pluraliści 
zwolennicy pluralizacji edukacji wyższej, akceptujący jednocześnie hierarchię 
statusu, i to zarówno w ramach systemu uniwersyteckiego, jak i między 
poszczególnymi sektorami kształcenia. 

merytokratyczni unitarianie 
zwolennicy tradycyjnego sposobu wyłaniania elit społecznych. 

przeedukowanie 
zjawisko polegające na tym, że w toku upowszechniania się wyższego 
wykształcenia następują procesy inflacyjne, polegające na traktowaniu samego 
dyplomu jako wartości samoistnej na rynku pracy i statusów, oderwanej od 
merytorycznej zawartości kompetencji związanych z tym dyplomem. 

qizm 
eksponowanie roli ilorazu inteligencji jako czynnika sukcesu edukacyjnego i 
generalnie – życiowego. 

reprodukcja 
odtwarzanie istniejącego w społeczeństwie systemu statusów. 
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reprodukcja dyplomów 
zjawisko polegające na tym, że dzieci osób z dyplomami akademickimi 
zdobywają dyplomy, dzieci robotników kończą zwykle edukację na szkole 
zawodowej. 

ruchliwość konkurencyjna 
system, w którym status członka elity stanowi nagrodę za zwycięstwo w otwartej 
rywalizacji. 

ruchliwość społeczna 
proces przemieszczania jednostek w strukturze społecznej. 

ruchliwość sponsorowana 
w pełni kontrolowany proces selekcji – „sponsorowana indukcja do elity”; w 
procesie tym jednostki nie zajmują miejsca w elicie dzięki podjętemu wysiłkowi 
czy optymalnej strategii działania, to istniejąca elita nadaje statusy społeczne – 
w zależności od jakości kandydatów; występuje tu wczesna selekcja 
ograniczonej liczby osób koniecznych do wypełnienia antycypowanych miejsc 
w elicie. 

społeczeństwo merytokratyczne 
społeczeństwo, które opiera się na zasadzie „równości możliwości na wstępie”, 
lecz nie „równości rezultatów na końcu”. 

stratyfikacja społeczna 
inaczej: rozwarstwienie społeczne. 

WASP 
white anglo-saxon protestant; biały protestant pochodzenia anglikańskiego. 
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Rozdział 2 

Zadania do wykonania: 

1. Porównaj szerokie i wąskie znaczenie terminu „system edukacji”. Co różni te dwa 
znaczenia? 

2. Przeanalizuj zawartość tabeli 2.1. zamieszczonej w tym rozdziale (strony 369-
373). Na tej podstawie ustal: typowy, najniższy i najwyższy wiek rozpoczynania 
kształcenia na poszczególnych poziomach. 

3. Ustal, jaki model szkolnictwa obowiązkowego jest aktualnie realizowany w 
Polsce. Jaka zmiana nastąpiła w tym zakresie wraz z reformą systemu edukacji 
zapoczątkowaną w roku 1999? 

4. Przeanalizuj zawartość tabeli 2.2. zamieszczonej w tym rozdziale (strona 376). 
Ustal: typowy, najniższy i najwyższy wiek rozpoczęcia i zakończenia obowiązku 
szkolnego w wybranych krajach. 

 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Dlaczego wprowadzenie obowiązku szkolnego dokonało się w drugiej fazie 
ewolucji systemu szkolnego? 

2. Dlaczego „w większości krajów optymalnym, prawnie wskazanym dla 
uczniowskiego startu wiekiem jest szósty rok życia” (s. 376)? 

3. Co sądzisz o możliwości nieposyłania dzieci do szkoły w wieku obowiązkowej 
nauki, „pod warunkiem zapewnienia przez rodziców regularnej i efektywnej 
edukacji domowej oraz corocznego zdawania przez dziecko wyznaczonych przez 
prawo egzaminów” (s. 379)? 

4. Który z modeli struktur szkolnictwa wyższego (uniwersytecki, zintegrowany, 
binarny i sfragmentaryzowany) można uznać za najlepszy (najlepiej służący 
potrzebom współczesnego społeczeństwa? Dlaczego? 

 

Najważniejsze terminy: 

model binarny 
model szkolnictwa wyższego, w którym tradycyjne uniwersytety współistnieją z 
wyższymi szkołami zawodowymi. 

model sfragmentaryzowany 
model szkolnictwa wyższego, który charakteryzuje się znaczącym 
rozproszeniem instytucji kształcenia wyższego. 

model szkolnictwa obowiązkowego 
forma organizacyjna i strukturalna, jaką przyjmuje szkolnictwo obowiązkowe; 
różnice pomiędzy modelami mogą dotyczyć kwestii: wieku rozpoczynania i 
zakończenia nauki, wspólnego lub oddzielnego dla dwóch pierwszych szczebli 
edukacji wariantu organizacyjnego, treści programowych, sposobu doboru 
uczniów do klas, istnienia lub braku corocznej klasyfikacji końcowej, 
usytuowania progów selekcyjnych, możliwości wyboru szkoły przez rodziców, 
czasu trwania lekcji oraz roku szkolnego. 



str. 127 
 

model uniwersytecki zintegrowany 
model szkolnictwa wyższego, którego charakterystyczną cechą jest rozwijanie 
krótkich programów studiowania prowadzących do uzyskania dyplomu oraz 
silne związki z poziomem szkolnictwa średniego. 

obowiązek szkolny 
nakładany przez państwo na prawnych opiekunów dziecka obowiązek ich 
kształcenia począwszy od określonego wieku, przez określoną liczbę lat i w 
określonym zakresie. 

system edukacyjny 
struktura umożliwiająca zapewnienie efektywnej edukacji, prowadzącej do 
osiągnięcia celów zgodnych z rzeczywistymi potrzebami edukacyjnymi grupy, 
dla której został stworzony; w wąskim ujęciu system szkolny, czyli układ szkół i 
placówek opiekuńczo-wychowawczych od przedszkola po studia 
podyplomowe, powołanych do realizacji określonych zadań. 

szkoły o profilu akademickim 
szkoły średnie, które przygotowują młodzież do kontynuacji kształcenia na 
poziomie wyższym, nie uprawniają natomiast do podjęcia pracy bezpośrednio 
po ukończeniu nauki. 

szkoły poliwalentne 
szkoły średnie oferujące kształcenie ogólne, techniczne lub zawodowe; 
programy nauczania tych szkół oraz egzaminy maturalne charakteryzują się 
silnym sprofilowaniem; rodzaj ukończonej szkoły oraz zdanego egzaminu 
maturalnego znacząco ograniczają możliwości wyboru kształcenia na poziomie 
wyższym. 
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Rozdział 3 

Zadania do wykonania: 

1. Zapoznaj się z rodzajami zmian wiążącymi się z reformami strukturalnymi 
(przedstawiono je na stronie 391). Zaprojektuj reformę strukturalną polskiego 
systemu edukacji uwzględniając poszczególne rodzaje zmian. 

2. Porównaj ustrój szkolny wprowadzony po znowelizowaniu w lipcu 1998 r. ustawy 
o systemie oświaty z funkcjonującym obecnie w Polsce. Jakie zmiany 
wprowadziły władze oświatowe w tym zakresie po 1999 roku? Czym je 
uzasadniano? 

3. Zapoznaj się z książką Czesława Kupisiewicza Projekty reform edukacyjnych w 
Polsce (Warszawa 2006). Porównaj reformy edukacyjne z okresu PRL-u z tymi, 
które proponowano i realizowano w III RP. 

 

Zagadnienia do dyskusji: 

1. Który sposób wprowadzania reform edukacyjnych: odgórny czy oddolny przynosi 
lepsze efekty? Jakie są mocne i słabe strony każdego z tych sposobów? 

2. Czy w Polsce po 1989 r. udało się dokonać uspołecznienia oświaty? 
3. Jaki rodzaj reform systemu edukacji (naprawcza, modernizacyjna, strukturalna, 

systemowa) należałoby wprowadzić obecnie w Polsce? Co uzasadnia potrzebę 
jego wprowadzenia? 
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Najważniejsze terminy: 

reformy modernizacyjne 
reformy, które dotyczą permanentnej aktualizacji treści nauczania, 
podręczników szkolnych, wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne, rozwoju 
nowoczesnych metod oddziaływania pedagogicznego czy kształcenia 
nauczycieli; ten typ reform w Polsce wiąże się z wykorzystywaniem 
nieobecnych w kraju modeli nowoczesnej dydaktyki oraz z „dostosowywaniem” 
rodzimych treści nauczania do obowiązujących w krajach Unii Europejskiej 
rozwiązań programowych czy strukturalnych, jak np. nauczanie języków obcych 
czy wprowadzenie państwowego egzaminu maturalnego. 

reformy naprawcze 
w Polsce reformy te miały na celu demontaż socjalistycznego systemu 
oświatowego, polegający na: oddolnym ruchu tworzenia szkół niepaństwowych, 
odejściu władzy państwowej od centralistycznego formułowania kierunków 
polityki oświatowej, planów i programów nauczania oraz wychowania, redukcji 
nadmiernego centralizmu i kontroli instytucji edukacyjnych, przejmowaniu 
przedszkoli przez gminy oraz dobrowolnym przejmowaniu szkół podstawowych. 

reformy oddolne 
reformy, które są efektem nowatorstwa pedagogicznego, przynoszącego nowe, 
alternatywne rozwiązania cząstkowe lub całościowe wzory zmiany przez 
pojedynczych nowatorów (transformacyjnych liderów), naukowców, 
społeczników (rodziców, stowarzyszenia, wspólnoty) do systemu szkolnego na 
zasadzie indukcji (wzbudzanie oddolne) lub dyfuzji (przenikanie). 

reformy odgórne 
reformy planowane i sterowane w fazie realizacyjnej odgórnie przez centralne 
władze państwowe (Ministerstwo Edukacji Narodowej); etatystyczna strategia 
reformowania sprowadza się do narzucania przez państwowe władze 
oświatowe, często z udziałem powoływanych i finansowanych przez nie 
ekspertów, określonej koncepcji zmian, które nie zawsze mają jawne dla 
społeczeństwa cele, szczególnie wówczas, gdy służą interesom 
gospodarczym, ideologicznym czy politycznym państwa, a nie poszczególnym 
podmiotom edukacji. 

reformy strukturalne 
reformy, które wiążą się nie tyle ze zmianami wewnątrz systemu oświatowego, 
ile z całą jego strukturą, w tym szczególnie: 

 z systemem finansowania (np. regulacje płac nauczycieli), 
 ze zmianami statusu nauczycieli, 
 z mechanizmami sprawowania władzy (nadzoru pedagogicznego) w 

systemie oświatowym, 
 ze zmianą czasu trwania obowiązkowej nauki, 
 ze zmianą typów szkół, z relacjami między typami i poziomami kształcenia, 

certyfikatami, kwalifikacjami itp. 
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reformy systemowe 
reformy, które dotyczą rzeczywistej zmiany paradygmatu, przenikającej do 
„wewnętrznej logiki” systemu oświatowego; jest to typ reform głębokich, 
sięgających do zmian instytucjonalnych, organizacyjnych, wiążących się ze 
zmianą relacji między systemem oświatowym a systemem społecznym (np. 
nowa definicja państwa, decentralizacja kształcenia, liberalizacja rynku 
podręczników szkolnych, dostosowanie systemu zarządzania oświatą do nowej 
struktury państwa), radykalną zmianą kontroli jakości i efektywności 
kształcenia. 

szkoła uspołeczniona 
typ instytucji edukacyjnej, w której niezależnie od tego, kto jest jej właścicielem 
(państwo, osoby prywatne, gmina czy kościół i grupy wyznaniowe), ośrodki 
decyzyjne dotyczące treści, form i metod edukacji mieszczą się w samej szkole; 
jest to pewien szczególny typ wspólnoty (samorządowej), w której to, co istotne, 
jest wzajemnie uzgadniane przez wszystkie środowiska z tą edukacją związane 
– nauczycieli, uczniów i ich rodziców; szkoła uspołeczniona to także pierwsze 
w życiu dzieci i młodzieży (zdarza się, że i nauczycieli) „laboratorium” 
demokracji, dzięki zaistnieniu w niej organu uspołeczniającego, jakim jest rada 
szkoły, mamy w niej do czynienia ze sprawowaniem rządów nauczycieli, 
uczniów i rodziców, dla nauczycieli, uczniów i rodziców, przez nauczycieli, 
uczniów i rodziców; to wzajemność celów, zobowiązań i interesów oraz 
wynikającej z nich odpowiedzialności, to partnerstwo rozumiane jako spotkanie 
podmiotów, równych wobec prawa; szkołę uspołecznioną cechuje jawność 
przez równy dostęp do informacji, znajomość praw; powstawanie opinii 
publicznej, tolerancja, prawo do różnienia się oraz atmosfera i możność 
współdziałania, współpracy, współkontrolowania, współoceniania i 
współdecydowania. 

 

 


