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Trzeci w tym roku numer ,,Problemów Oœwiaty i
Wychowania’’ przynosi niezwyk³e cztery teksty z zakresu wy-
chowania. Pierwszy z nich, zamieszczony jako artyku³ numeru
to refleksje Profesora Aleksandra Nalaskowskiego inspirowa-
ne postaci¹ i zas³ugami Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. Profe-
sor przytacza obraz postaw uczniowskich w dniach ¿a³oby po
Janie Pawle II i proponuje zastosowanie w naszej edukacji
nowego spojrzenia na jej problemy i takie ich rozwi¹zanie, by
nauka sta³a siê przyjemnoœci¹ dla ca³ej rzeszy uczniów i na-
uczycieli.

Wawrzyniec Kowalski pisze o treœciach zawartych w
wyk³adzie Ks. Prof. Stanis³awa Wielgusa podczas tegorocznej

Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców na
Jasn¹ Górê. Wieloletni Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego zwraca uwagê na potrzebê odnowienia wychowa-
nia, które bêdzie wymaga³o zreformowania systemów
wychowawczych w zakresie celów wychowania, stosowanych
œrodków oraz wychowawców. Konieczny staje siê wobec tego
powrót do chrzeœcijañskich norm i wartoœci moralnych.
Ksi¹dz Biskup wielokrotnie podkreœla istotne myœli z naucza-
nia Jana Paw³a II. Wawrzyniec Kowalski jest równie¿ auto-
rem szczegó³owego sprawozdania z IV Ogólnopolskiego
Sympozjum Nauczycieli w Czêstochowie, które odby³o siê pod-
czas wspomnianej pielgrzymki. Z nauk podczas niej wyg³oszo-
nych przytaczamy równie¿ ,,Apel do polskich nauczycieli.
Stan¹æ w obronie s³owa’’.

Czwarty tekst z zakresu wychowania to artyku³ Bo¿e-
ny Roszak o budzeniu wiary w siebie i kszta³towaniu poczucia
w³asnej wartoœci u uczniów. Autorka zwraca uwagê na rolê
nauczycieli, jak¹ mog¹ odegraæ w ich ¿yciu, wspomagaj¹c
wyuczenie wy¿szej samooceny. To bardzo istotne przes³anie
na pocz¹tku roku szkolnego, jaki w³aœnie rozpoczêliœmy.

Ponadto zamieszczamy artyku³ Beaty Musielak, na-
uczycielki Przedszkola w Rydzynie o przyk³adach gier i zabaw
z wykorzystaniem gazet pod has³em: ,,Bawiæ siê gazetami – nic
nie kosztuje, a przyjemnie siê z dzieckiem pracuje’’. El¿bieta
Tomiñska pisze natomiast o narzêdziach pomiaru wykorzysty-
wanych przy mierzeniu jakoœci pracy szko³y. Miros³awa
W¹sowska analizuje badanie popularnoœci podrêczników
szkolnych w naszym rejonie. Krystyna Dzikowska przytacza
drug¹ czêœæ badañ zwi¹zanych z bibliotekami szkolnymi. Spo-
tkanie emerytowanych pracowników koœciañskich przedszkoli
opisuje natomiast Aurelia Ruszkiewicz, zwracaj¹c uwagê na
wystêpy jej podopiecznych. Halina Koz³owska relacjonuje
ogólnopolskie spotkanie bibliotekarzy na temat jêzyka hase³
przedmiotowych Biblioteki Narodowej.

¯ycz¹c nauczycielom u progu nowego roku szkolne-
go wielu sukcesów wychowawczych i dydaktycznych polecamy
uwadze bie¿¹cy numer ,,POiW”.

Krystyna Chorostecka
redaktor naczelny
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Artyku³ numeru

prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski
pedagog, wyk³adowca Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu

Tekst pod tym tytu³em by³ ju¿ gotowy pod koniec lutego.
Mo¿ecie mi wierzyæ, ¿e skrzy³ siê metaforami i krytyczn¹
ironi¹. Pasowa³ jak ula³ do tamtej Polski, w której tak
bardzo przejmowa³em siê skrótami od SLD do LPR. To
tam s³ynna rzeŸba Maurizio Cattelana przedstawiaj¹ca
papie¿a przyt³oczonego meteorytem by³a kontrowersyj-
na i wzbudza³a emocje. Teraz œmieszy i wzbudza
wspó³czucie dla autora i jego klakierów.

Z pocz¹tkiem kwietnia tego roku ziarno ostate-
cznie obumar³o. Natychmiast jednak wyda³o plon, który
przerasta trzeŸwe spojrzenie badacza. Czytelny, ale naj-
zupe³niej niezrozumia³y czynnik irracjonalny da³ przty-
czka zarozumia³ej racjonalnoœci, a wœród ludu jê³o siê
nieœmia³o pojawiaæ pojêcie cudu. Komercyjne media
nie nadaj¹ce reklam, miliony na ulicach Rzymu, setki
tysiêcy na ulicach polskich miast, miasteczek i wsi, ra-
bini, lamowie i imami przekraczaj¹cy progi œwi¹tyni
chrzeœcijañskiej, miliardy zapalonych œwiec, proste
s³owa testamentu, które znacz¹, kibice obiecuj¹cy
³agodnoœæ i nasze wspólne zdziwienie „o Bo¿e, co my
razem potrafimy zrobiæ!”, miliony osobistych wpisów
w analogowych i internetowych ksiêgach kondolencyj-
nych, zamkniête hipermarkety, spokój na ulicach. Ten
pierwszy, najbardziej medialny, plon ma charakter ab-
solutnie globalny (przy za³o¿eniu, ¿e pojêcie globalny
pochodzi od globu). Wszêdzie widaæ m³odzie¿. M³odzi
ludzie obs³uguj¹ media, zape³niaj¹ place, zapalaj¹ œwie-
ce, wpisuj¹ siê do internetowych ksi¹g, wêdruj¹ do Rzy-
mu, p³acz¹, zwi¹zuj¹ zwaœnione kibicowskie szaliki,
wystaj¹ pod Franciszkañsk¹ 3, a mimo, ¿e przyzwycza-
jeni do natychmiastowoœci w stylu instant (Melosik)
wystaj¹ w dobowych kolejkach do katafalku. Poma³u
zaczyna zyskiwaæ popularnoœæ okreœlenie „pokolenie
JP2”. To znaczy pokolenie (i roczniki okoliczne) tych,
którzy urodzili siê w 1978 roku. Gdzieœ tam powsta³ na-
wet zal¹¿ek „klubu” ludzi urodzonych 16 paŸdziernika
1978. W telewizyjnych blokach uczeni, utytu³owani
profesorowie nawet nie próbuj¹ wyjaœniaæ zjawiska, ale
te¿ nie próbuj¹ ukrywaæ w³asnego doñ, emocjonalnego
stosunku. Bo jak¿e wyjaœniaæ i komentowaæ cud global-
ny. To nie jest wszak zadanie dla uczonych. Si³¹ rzeczy
bowiem jesteœmy bli¿ej ziemi.

W ca³ej swojej badawczej i publikacyjnej
aktywnoœci unika³em odwo³ywania siê do nauki Papie-
¿a. Nie umia³em bowiem ³¹czyæ w³asnej racjonalnoœci z
nie mniej w³asn¹ intymnoœci¹. Ale jak¿e na tej konfe-
rencji móg³bym powiedzieæ jestem œlepy i nic siê nie
sta³o, skoro siê jednak coœ sta³o i wszyscy to widzimy?!

Aby to widzieæ, nie trzeba byæ wierz¹cym, wystarczy
mieæ oczy albo telewizor.

Jest zatem zdumiewaj¹ce wydarzenie, albo ich
ca³y ci¹g, jest m³odzie¿, której reakcji nikt nigdy nie
próbowa³ przewidzieæ. Jest pedagog, który – choæby dla
siebie - winien coœ z tym wszystkim zrobiæ, znaleŸæ tu
swoje miejsce. I to w³asne miejsce jest wa¿ne.

Na pomniku Horatio Nelsona w Londynie
widnieje prosty napis: ,,England expects that every man
will do his duty”. Po prostu: ,,Anglia oczekuje, ¿e ka¿dy
zrobi to, co doñ nale¿y”. Jeœli wiêc przyjmiemy, ¿e to,
co wydarzy³o siê pomiêdzy 1 a 8 kwietnia 2005 poka-
za³o œwiat (zatem i m³odzie¿) w nowej perspektywie, to
oczywistym siê stanie, ¿e w tej sytuacji ka¿dy z nas
mo¿e zrobiæ to, zaledwie i a¿ to, co do niego nale¿y.
Transcendentalnoœæ tych wydarzeñ polega na ich oczy-
wistoœci i góralskiej prostocie. Nikt wszak nie oczekuje,
¿e Dyl Sowizdrza³ polskiej pedagogiki zostanie bratem
Aleksandrem u kamedu³ów, ¿e szewc zostanie zakry-
stianinem, a profesor Œliwerski pójdzie do seminarium
duchownego. To by³oby zbyt proste. Ten cud jest parali-
¿uj¹co trudny! Jego przes³anie wydaje siê bowiem
brzmieæ: „róbcie swoje, ale lepiej/inaczej”. Mamy bo-
wiem zadanie zagospodarowaæ bezmiar ujawnionej nie-
zwyk³oœci, szlachetnoœci, bezinteresownoœci,
wdziêcznoœci i czytelnej têsknoty za lepszym œwiatem.
To przestrzeñ, w której istnienie ju¿ dawno zw¹tpili-
œmy. Widaæ bowiem, ¿e nasz „materia³ wychowawczy”
jest wprost wymarzony! Chocia¿, jak siê okazuje, to nie
musi byæ nasz¹ zas³ug¹.
1. Dziej¹ca siê spontanicznoœæ i jej obraz ukaza³y, ¿e nie
jesteœmy w stanie przewidzieæ ludzkich zachowañ w
obliczu sytuacji je wyzwalaj¹cych.
2. Do wyzwalania pozytywnych odruchów nie trzeba
armii, ruchów spo³ecznych czy akcji - wystarczaj¹cy
mo¿e byæ jeden cz³owiek. Jeœli jednak ma byæ jeden to
musi byæ œwiêty.
3. Solidarnoœæ ludzka jest w zasadzie pozbawiona gra-
nic (tak¿e tych politycznych).
4. Istniej¹ zjawiska hierarchizuj¹ce wa¿noœæ. Jedno
mo¿e przyæmiæ wiele pozosta³ych. Nale¿y siê zatem li-
czyæ z faktem, ¿e to, co dzisiaj bardzo wa¿ne jutro mo¿e
skarleæ.
5. Niezmierzona jest moc przyk³adu. Po raz kolejny
okaza³o siê, ¿e przyk³ad wychowawczy jest wart wiêcej
jak tysi¹c teorii.
6. Najzupe³niej nie potrafimy przewidzieæ zachowañ
m³odzie¿y. Chyba nie mamy o niej po prostu pojêcia.
7. Jeœli efektem naszych zabiegów wychowawczych
jest przemoc i agresja m³odzie¿y, jej frustracja i konte-
stacja, brzydota i rozpasanie, a efektem pontyfikatu Ka-
rola Wielkiego jest cud, to musimy siê powa¿nie
zastanowiæ czy aby jesteœmy na swoim miejscu.

WYMYŒLMY TO*
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8. Istnieje taki wymiar religijnoœci, który ³¹czy wszy-
stkich.
9. Biblioteka g³ówna edukacji jest od ok. 2000 lat w Je-
rozolimie, a jej filia (przynajmniej od 27 lat) w Watyka-
nie. Na nic zda siê dzia³anie oderwane od Ÿróde³ w niej
zawartych.
10. Trzeba siê zastanowiæ czy s³usznie odrzucamy Boga
w swoim ¿yciu.

Szukaj¹c odpowiedniego okreœlenia dla
szko³y/edukacji, któr¹ wszak nieŸle znam, nieodparcie
ciœnie siê okreœlenie „tandetna”. To szko³a nastawiona
na efekt doraŸny, niemal natychmiastowy - co wyrazi³a
jej reforma. To edukacja absolutnie ziemska, boleœnie
doczesna, konstruuj¹ca te¿ taki wizerunek œwiata -
œwiata bez porz¹dku, œwiata jak spl¹tany k³êbek sznur-
ka, w którym nie da siê znaleŸæ ani pocz¹tku, ani koñca.
To szko³a ucz¹ca sloganów. Istot¹ tandety bowiem jest
udawanie prawdziwej wartoœci.

Jeœli w tych dniach m³odzie¿ spontanicznie or-
ganizowa³a nabo¿eñstwa, ubiera³a siê na czarno, inicjo-
wa³a czytanie „Tryptyku rzymskiego” i zamienia³a
w³asn¹ szko³ê w Plac Œw. Piotra albo krakowskie
B³onia to g³ównie dlatego, ¿e odkry³a Ÿród³a w³asnej to-
¿samoœci, ¿e chcia³a siê wtuliæ w prawdê. Przestrzeñ ich
szko³y jest pusta, a codzienna liturgia odprawiana w tej
„œwi¹tyni edukacji” bywa najczêœciej poœwiêcana takie-
mu bogu, który nie istnieje. Poprzez ofertê tysi¹ca pod-
rêczników, setek rankingów, poœród ustawicznie
nakrêcanego wyœcigu szczurów, dla których odreago-
waniem mo¿e byæ tylko upojny weekend w pubie, piwo
i bezmyœlny seks, m³odzi pos³usznie przyoblekli ko-
stium, który uznaliœmy za ich prawdziw¹ skórê, która
by³a odra¿aj¹ca, obca i wulgarna. Wobec tego
naj³atwiej by³o zachwyciæ siê nam rozpacz¹ nad w³as-
nym wypaleniem, chocia¿ jeszcze nie zdo³aliœmy nawet
zap³on¹æ.

Wtedy, w sobotê, gdy do jednego z central-
nych koœcio³ów mojego miasta, tu¿ po godzinie 21.37
wszed³ przebudzony dŸwiêkiem dzwonów od coca-coli
i drinków ca³y t³um nastoletnich „pubowiczów”, aby siê
modliæ i w³aœciwie p³akaæ, gdy puder na twarzy miesza³
siê z ³zami, gdy dziewczyny zakrywa³y zbyt jaskrawe
fryzury szalami, gdy policzki ch³opców od wilgoci tak
samo b³yszcza³y jak ich wy¿elowane grzywki odkry-
wa³em jedn¹ z najoczywistszych swoich Ameryk. Po
s³ynnym komunikacie „Habemus papam” dobija³ siê
drugi, podobny „Habemus iuvenes”.

Œwiat, o którym nie wiemy czy bardzo siê
zmieni, nie wiemy, co z nim bêdzie jak ju¿ dopal¹ siê
znicze, gdy na krakowskich B³oniach odroœnie ju¿ zde-
ptana trawa, jak wype³zn¹ znowu jego zmory, ten œwiat
przez tydzieñ pokazywa³ nam realnie inn¹ twarz, twarz
bez maski. To by³ najbardziej pedagogiczny tydzieñ
jaki mo¿na sobie wyobraziæ. Wszyscy zaciskali kciuki,
aby tego nie zepsuæ. Ten stan chcieliœmy zabalsamo-
waæ, spetryfikowaæ i zachowaæ ju¿ na zawsze. Teraz
w³aœnie bêdziemy siê z tym zmagaæ. Pedagogia œwiata
wróci³a do Ÿróde³ ukazuj¹c jednoczeœnie jak bardzo od
nich odeszliœmy. I nie jest to kwestia wyznania, zaanga-

¿owania religijnego czy wiary. Owe Ÿród³a mog¹ byæ
bowiem od tych czynników niezale¿ne. To sprawa su-
mienia, które ma ka¿dy.

W zaistnia³ej sytuacji, w czasie gdy ujawniony
(objawiony) zosta³ inny, ale empirycznie dotykalny i
widoczny kszta³t œwiata, gdy rzeczywiœcie zobaczyli-
œmy, ¿e inny œwiat jest mo¿liwy, bo w koñcu go doœwia-
dczyliœmy, w takiej sytuacji musimy wszystko na nowo
wymyœleæ aby tego nie zepsuæ. Alternatywnoœæ czynio-
nej przez nas edukacji przesta³a byæ tylko konferen-
cyjn¹ fanaberi¹, ale sta³a siê absolutn¹ koniecznoœci¹. A
wrêcz potrzeb¹ chwili. Tu ju¿ nie chodzi o szczególiki,
koncepcyjki czy drobne racjonalizacje. Tu siê gra va
banque. Gramy w rosyjsk¹ ruletkê. Mamy bowiem do
wyboru dwie opcje. Pierwsza z nich: przy³¹czymy siê
do tych, którzy œwiadomie, albo nieœwiadomie bêd¹ ga-
siæ znicze tak gêsto obecne na ulicach, albo druga: bê-
dziemy strzec ich p³omienia i wci¹¿ dostawiaæ nowe
ogarki. W tej drugiej opcji nie mo¿emy ulegaæ komfor-
towi ³atwego pesymizmu. Temu b³ogos³awionemu Ede-
nowi usprawiedliwionej bezradnoœci.

Pedagogika bowiem dosta³a swoj¹ najwiêksz¹
w dziejach szansê. To sponiewierana nauka, rozmyta
przestrzeñ czynienia karier, to akademicko margina-
lizowany wymiar myœlenia - taka jest obecna pedagogi-
ka, ale ona w³aœnie mo¿e staæ siê g³ównym stra¿nikiem
ognia, westalk¹ w lepszym œwiecie. Musi tylko siêgn¹æ
do Ÿróde³, a do nich zawsze siê zmierza pod pr¹d (Tryp-
tyk rzymski). Mamy bowiem tê przewagê nad przed-
stawicielami nauk przyrodniczych (do których zaliczam
tak¿e socjologiê i psychologiê), ¿e nie tylko mo¿emy
œwiat odkrywaæ i nazywaæ (np.E=mc2), ale mo¿emy go
tak¿e wymyœlaæ i tworzyæ. Mo¿emy i mamy prawo
chcieæ mieæ nañ wp³yw, a teraz ten wp³yw jest koniecz-
ny a mo¿e okazaæ siê zbawienny. Inaczej ca³y ten globa-
lny Wielki Tydzieñ bêdzie zbiorow¹ halucynacj¹.
Inaczej nigdy nie uwierzymy, ¿e naprawdê rozst¹pi³o
siê przed nami Morze Czerwone.

Róbmy zatem swoje i wymyœlajmy. A jest co
wymyœlaæ i nad czym siê g³owiæ. Tym bardziej, ¿e ¿ni-
wo ujawni³o siê jako wielkie, ale robotników-póki co-
jak na lekarstwo.
1. Zg³êbianie istoty œwiata, jego tajemnic i bogactwa to
nieodmiennie wielka radoœæ ludzka. To tak¿e istota edu-
kacji, któr¹ przez stulecia uda³o siê nam obrzydziæ wie-
lu pokoleniom, której sens zosta³ zredukowany do
„chodzenia do szko³y”. Now¹ edukacjê tak trzeba
urz¹dziæ, aby weekend by³ dla uczniów przykr¹ bez-
czynnoœci¹, aby ka¿dy dzieñ spêdzony w jej zasiêgu by³
wa¿ny. Obawiam siê, ¿e tego nie uczyni¹ ani postulo-
wani przewodnicy, ani refleksyjni praktycy, ani antype-
dagodzy czy „summerhilowcy”. Mo¿e zatem czas na
zupe³nie œwie¿y narybek? Wymyœlmy to!
2. Zmieñmy sposób nauczania religii. Dajmy m³odzie¿y
kap³anów, katechetów wolnych od ¿yciowych karier.
Amputujmy tych, którzy bêd¹c w „firmie” o nazwie Ko-
œció³ nie s¹ w stanie wyjœæ poza slogany i w³asne ograni-
czenia intelektualne. Odbierzmy w³adzê tym, którzy
zechc¹ ¿erowaæ na Wielkim Tygodniu. Niechaj nauczy-
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cielami religii s¹ zatem ci, którzy s¹ w stanie b³yszczeæ
jedynie aureol¹ w³asnego przyk³adu, a nie „golfem IV”.
Wymyœlmy to!
3. Dajmy m³odzie¿y realnych wychowawców, wy-
kszta³æmy takich pedagogów, którzy poka¿¹ m³odym,
¿e m³odzie¿ jest dla nich najwa¿niejsza w ¿yciu. Dajmy
jednoznacznych, a nie ambiwalentnych, czystych, a nie
zepsutych, dajmy amatorów (amo=kochaæ), a nie profe-
sjonalistów. Wymyœlmy takich, którzy sp³yn¹ z nimi
Wigrami, a nigdy nie powiedz¹ „sp³ywajcie”.
4. Zróbmy tak, aby nauczanie historii by³o ciekawe, aby
wêdrówka do korzeni w³asnego narodu, do korzeni
w³asnych by³a dotykaniem prawdy. Zróbmy, aby lekcje
historii by³y wa¿ne za spraw¹ swoich treœci, a nie ocen
na semestr i egzaminów wstêpnych. Jest nad czym my-
œleæ. Zatem wymyœlmy to!
5. Nie czyñmy z nauki Jana Paw³a II spisu lektur, nie-
chaj nie umiera co tydzieñ na nudnych lekcjach. Nie
czyñmy zeñ tematów maturalnych i konkursów wiedzy.
Jego uczciwoœæ, konsekwencja, pracowitoœæ i m¹droœæ
niechaj stan¹ siê drog¹, metod¹, ale w ¿adnym wypadku
elementem programowego minimum. Po prostu: wy-
myœlmy na nowo nauczyciela!
6. Prze³ó¿my na jêzyk pedagogiki, na jêzyk edukacyjnej
teorii i aktywnoœci to, co naprawdê wa¿ne. Ujmijmy w
nasze metodologiczne i naukowe ryzy to, co zosta³o po-
wiedziane zupe³nie innym jêzykiem i przy innych oka-
zjach: „Nie lêkajcie siê”, „Niech zst¹pi Duch Twój”,
„Ufam Tobie”, „Jeden drugiego brzemiona noœcie”.
Wymyœlmy to!
7. Bez wzglêdu na wiek, sta¿ i tytu³y - uczmy siê. Wzbu-
dŸmy w sobie tê niebywa³¹ wolê do ustawicznej pracy
przede wszystkim nad sob¹. Koñcz¹c z lenistwem ucz-
niów skoñczmy nasamprzód z lenistwem w³asnym.
Przez pracê wielk¹ i nieskoñczon¹ wymyœlmy na nowo
siebie.

8. Niech mowa nasza bêdzie „tak-tak, nie-nie”. Wresz-
cie-jako œrodowisko- b¹dŸmy jednoznaczni. Jeœli po-
trzebna nam w tym odwaga, jeœli potrzebna nam si³a
przebicia-wymyœlmy je.
9. Chroñmy ka¿dy zapalony p³omieñ. To ogieñ obawy
przed umykaniem wartoœci tak naprawdê najwa¿niej-
szych. Wymyœlmy jak to zrobiæ.
10. Jeœli nawet zw¹tpimy we w³asne si³y, mo¿liwoœci,
skutecznoœæ i szanse powodzenia to nie wolno nam
przestaæ wierzyæ w swoj¹ umiejêtnoœæ myœlenia. Na
nowo wymyœlmy nasz¹ solidarnoœæ, która doda nam
skrzyde³.

Edukacjê trzeba wymyœliæ na nowo. Tê
obecn¹, w której po uszy tkwimy, zarówno podstawow¹
jak i akademick¹ stworzyliœmy na nasz obraz i podobie-
ñstwo. Okazaliœmy siê jednak¿e doœæ szpetnym mode-
lem. Takie jest zatem i nasze dzie³o. A wiêc wci¹¿
jeszcze musimy szukaæ wzoru o wiêkszej urodzie ni¿
nasze ego. To jedyne czego nie musimy wymyœlaæ, a je-
dynie znaleŸæ.

Zapewne dla wielu s³uchaczy moje wyst¹pie-
nie robi wra¿enie ma³o naukowego manifestu. Nie na-
sro¿y³em go tym razem przypisami, nie odwo³a³em siê
do modnych autorytetów, nie zdyscyplinowa³em jêzyka
tak, aby by³ naukowy. Ca³oœæ jednak opar³em na empi-
rii, na doœwiadczeniu. Ufam, ¿e wspólnym i dlatego
mam propozycjê: wstañcie, chodŸmy.

Toruñ, 9 maja 2005

* Tekst prof. Nalaskowskiego uzyskany dziêki uprzejmo-
œci Pani Ma³gorzaty Taraszkiewicz z Centralnego Oœro-
dka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Dydaktyka

Beata Musielak
nauczyciel dyplomowany
Przedszkola Publicznego w Rydzynie

Gazeta to coœ, co po przeczytaniu le¿y sobie w
ka¿dym domu i zawadza, albo jest wyrzucane do kosza.
Ale nie musi tak byæ. Mo¿na j¹ wykorzystaæ na setki
sposobów, a przy tym pomo¿e nam, nauczycielom czy
rodzicom mi³o spêdziæ czas z dzieckiem. Zalet zabaw z
gazetami jest jednak znacznie wiêcej. Podczas wspól-
nych gazetowych szaleñstw kszta³cimy u dziecka spra-
wnoœæ manualn¹, wyobraŸniê, pamiêæ s³uchow¹,
analizê i syntezê wzrokow¹, twórcze myœlenie, integru-
jemy grupê, itd.

Jak dokonaæ tylu cudów edukacyjnych na raz?
To proste, ³atwe i przyjemne: Bawiæ siê z gazetami –
nic nie kosztuje, a przyjemnie siê z dzieckiem pracu-
je.

Moje propozycje s¹ proste do zastosowania z
nawet 25 osobow¹ grupk¹ dzieci, poniewa¿ sama mam
ich a¿ tyle, a czas biegnie, gdy zaczynamy szaleæ z pras¹
codzienn¹.

Zaczynamy:

Zabawa 1
Na pocz¹tek rozdajemy gazety ka¿demu dziecku, po
jednej kartce. Siadamy w du¿ym krêgu na dywanie. Pro-

GAZECIUCHOWE ZABAWY*
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ponujê dzieciom obejrzenie swoich gazet bardzo
dok³adnie. Spostrzegawcze dziecko zauwa¿y, ¿e ta
gazeta jest na przyk³ad du¿a i szara, a inna ma³a i
kolorowa. Byæ mo¿e bêdzie swobodnie wypowia-
da³o siê o tym, co je zainteresowa³o na ilustracjach.
Czyli rozwiniemy u dziecka spostrzegawczoœæ wzro-
kow¹, zainteresujemy je tym, ¿e nawet tatusiow¹ gazetê
warto czasem poogl¹daæ. Dzieci czasami s¹ bardzo
zainteresowane tym, co ogl¹daj¹.

Zabawa 2
Nadal siedzimy w krêgu i je¿eli to s¹ dzieci 5,6-letnie
namawiamy do poszukania w gazecie znanych literek,
ca³ych s³ów, a nawet zdañ. Zachêcamy dzieci, aby po
kolei pochwali³y siê nam tym, co przeczyta³y.

Zabawa 3
Wstajemy, rozpoœcieramy swoje gazety nad g³owami i
w rytm ulubionej melodii podskakujemy po ca³ej sali, a
gazety fruwaj¹ nad naszymi g³owami.

Zabawa 4
Przy innej ulubionej muzyce (najlepiej „Tañce dla
grupy” – Klanzy) dzieci tañcz¹ parami na gazetach.
Zatrzymujemy muzykê, sk³adamy gazety na po³owê i
dalej w tany. Potem znów sk³adamy, i znów, i znów.
Nagradzamy parê, która nie wysz³a poza ten ma³y
kawa³eczek gazety.

Zabawa 5
Wk³adamy gazety na g³owê i maszerujemy w rytm
muzyki po ca³ej sali, œwietna zabaw na proste plecy.

Zabawa 6
Dalej mamy na g³owach gazety, ale teraz tañczymy w
parach, jedn¹ rêk¹ osoba z pary przytrzymuje gazetê
partnerowi i odwrotnie. Œwietna zabawa muzyczno-
ruchowa, która przezwyciê¿a nieœmia³oœæ wobec sie-
bie.

Zabawa 7
A teraz poznajemy zawód projektanta. Zadaniem dzieci
jest dobraæ siê w pary. Jedno dziecko jest projektantem,

a drugie modelem. Zaopatrujemy dzieci w takie mate-
ria³y jak gazety (du¿o, du¿o), taœma klej¹ca, zszywacz,
klej, wst¹¿eczki i co tam jeszcze jest pod rêk¹. Dzieci
projektuj¹ stroje, kombinuj¹, aby wszystko mocno siê
trzyma³o, a do tego by³o wygodne i estetyczne, bo za to
w³aœnie przyznawa³am punkty. WyobraŸnia dziecka
przekroczy³a wszelkie oczekiwania, a praca trwa³a a¿
godzinê, i naprawdê nikt siê nie nudzi³.
Potem to ju¿ tylko zrobiæ pami¹tkow¹ fotkê i pokazaæ
prawdziwy pokaz mody na wybiegu. A to siê dopiero
dzieciom podoba, a najwiêcej dziewczynkom, które
uwielbiaj¹ siê przecie¿ stroiæ.
Ale to oczywiœcie nie koniec gazetowych wariacji.
Przecie¿ nie mo¿na tak, ot sobie wyrzuciæ ich do kosza.

Zabawa 8
Tak¹ gazetê mo¿emy podrzeæ na ró¿ne kawa³ki np.
paski lub inne nieokreœlone kszta³ty. W³aœnie z tych
drugich mo¿emy uformowaæ kulki lub du¿e kule. Te
ma³e kulki mo¿emy z powodzeniem wykorzystaæ do
æwiczeñ oddechowych usprawniaj¹cych narz¹dy

mowy np. prawid³owy uk³ad ust i jêzyka. Zaœ te
du¿e mo¿emy wykorzystaæ do æwiczeñ gimnastycz-
nych. Sam czas przeznaczony na proces formowania
takich gazetowych kul i kuleczek nie jest stracony.
Dziecko nie tylko æwiczy miêœnie d³oni, ale tak¿e

swoj¹... cierpliwoœæ. M³odsze dzieci na
przyk³ad 3- i 4-latki mog¹ zgniataæ papierowe
kule obur¹cz. Zaœ 5 i 6 - latki mog¹ ju¿ próbo-
waæ robiæ to jedn¹ rêk¹ - na przemian raz
praw¹, a raz lew¹. Nie jest to proste, ale war-
to w ten sposób æwiczyæ swoj¹ d³oñ.
Potem mo¿emy przy pomocy gazety poæwi-
czyæ prawid³owy wdech i wydech. Wykonane
ma³e kuleczki mo¿emy dmuchaæ „przega-
niaj¹c” je z jednej strony sto³u na drug¹. To
samo æwiczenie mo¿emy wykonaæ przy u¿y-
ciu s³omki. Wtedy, to dmuchanie wymaga od
dziecka wiêkszej precyzji i koncentracji uwa-
gi.
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Zabawa 9
Papierowe kule z powodzeniem mog¹ zast¹piæ pi³kê.
Dzieci mog¹ je podrzucaæ obur¹cz i jedn¹ rêk¹, pró-
bowaæ nosiæ na g³owie jednoczeœnie z piêknie wy-
prostowanymi plecami, toczyæ w ró¿nych
kierunkach, rzucaæ do siebie nawzajem, rzucaæ pa-
pierow¹ kulk¹ do celu oraz æwiczyæ stopê poprzez
na przyk³ad odsuwanie i przysuwanie papierowej za-
bawki (koniecznie bos¹ stop¹!!). Potem po³o¿yæ na
pod³odze i wykonaæ seriê przeskoków przez gaze-
tow¹ kulê: obunó¿ i na jednej nodze - w przód, w
ty³ i na boki. Oczywiœcie mo¿na wykonaæ wiele in-
nych æwiczeñ, które podpowiada bujna fantazja
przedszkolaka i nauczycielki!

Opisywaæ mo¿na by jeszcze wiele zabaw z gazetami,
podpowiem choæby jeszcze kilkanaœcie propozycji, by
pobudziæ nauczycielsk¹ fantazjê, np.
� wydzieranka z szarej gazety – dziecko rwie drob-

ne kawa³ki gazety (to te¿ jest sztuka!), a nastêpnie
przykleja je swobodnie lub wype³niaj¹c kontury
jakiejœ ilustracji;

� wycinanie dowolnych kszta³tów z gazety, a nastê-
pnie przyklejanie;

� wycinanie wzorów na z³o¿onym papierze, które po
roz³o¿eniu tworz¹ np. serwetki;

� wycinanie ró¿nych przedmiotów czy postaci z ko-
lorowych gazet i tworzenie pewnego obrazu z go-
towych elementów tzw. kola¿u;

� malowanie na szarej gazecie farbami plakatowymi;
� mozaika z kawa³ków papieru – mo¿emy dzieciom

wyci¹æ z gazety kilka figur geometrycznych, a
dzieci mog¹ u³o¿yæ z nich jak¹œ fantastyczn¹ po-
staæ lub æwiczyæ uk³adanie rytmów np. ko³o-kwa-

drat-ko³o-kwadrat itd. i nakleiæ. Dziecko w ten
sposób œwietnie doskonali logiczne myœlenie;

� masa papierowa - to dla bardziej ambitnych, gdy¿
jest pracoch³onna (pamiêtacie jak kiedyœ oklejaliœmy
wazoniki gazetami, tak to w³aœnie ten pomys³ i ta re-
ceptura: m¹ka, woda i gazety);

� tworzenie papierowych postaci ze zgniecionych i
skrêconych gazet obwi¹zanych i po³¹czonych
nitk¹ czy sznurkiem (dla dzieci starszych!);

� origami - z niektórych gazet mo¿na zrobiæ kape-
lusz, s³onia czy ptaki, które zawisn¹ w naszej sali.

� nauka wierszyka podczas skrêcania gazety w bat.
Dzieci skrêcaj¹ po³ówkê gazety wypowiadaj¹ rytmi-
cznie wierszyk wg uznania nauczyciela, zale¿nie od
pory roku, np.:

Idzie wiosna, kwiaty kwitn¹,
Ju¿ zielono jest na ³¹ce.
Œwieci s³oñce, kwil¹ ptaki,
To wiosenny obraz taki.

Taka praca manualna po³¹czona z nauk¹ wier-
szyka jest œwietn¹ zabaw¹ kszta³c¹c¹. Dzieci rytmizuj¹,
kszta³c¹ sprawnoœæ r¹k, ucz¹ siê wierszyka, musz¹ byæ
skupione na dwóch czynnoœciach, co nie jest takie
³atwe, ale daj¹ sobie wspaniale radê.

Pomys³y s¹ wspania³e, a przy systematycznej
pracy przez ca³y rok, dzieci same bêd¹ pañstwu podsu-
waæ zabawy, które stworz¹ im siê w g³ówkach w trakcie
gazetowych wariacji. Jedno jest pewne-dzieci siê pod-
czas takich zajêæ nie nudz¹, a to w naszej nauczyciel-
skiej pracy jest najwa¿niejsze, bo jakoœæ to dziecko.

* Artyku³ inspirowany materia³ami KLANZY

Wychowanie

„Nie wystarczy byæ kierunkowskazem” – o trudnym,
ale koniecznym zadaniu odrodzenia wychowania

Wawrzyniec Kowalski

nauczyciel konsultant
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
w Lesznie

Poni¿szy artyku³ jest prób¹ odzwierciedlenia
treœci zawartych w bardzo cennym, moim zdaniem,
wyk³adzie J. E. ks. b-pa Stanis³awa Wielgusa, odczyta-
nego przez Krajowego Duszpasterza Nauczycieli – ks.
Eugeniusza Jankiewicza – podczas IV Ogólnopolskiego
Sympozjum Nauczycieli w Czêstochowie1. Zwróci³
mianowicie uwagê na to, ¿e ca³y œwiat, a szczególnie
dzieci i m³odzie¿ potrzebuj¹ bardziej œwiadectwa ni¿
s³ów, dlatego – jak stwierdza biskup – „nie wystarczy
byæ kierunkowskazem, który wprawdzie wskazuje

w³aœciw¹ drogê, ale sam ni¹ nie idzie. Wychowawca po-
winien byæ Gwiazd¹ Betlejemsk¹, która sama prowadzi
do tego, co dobre.”

O koniecznoœci powrotu do wartoœci w
kszta³ceniu i wychowaniu m³odego pokolenia pisz¹ w
ostatnich latach liczne, zw³aszcza zachodnie, czasopis-
ma pedagogiczne. Tak¿e zachodnie programy wycho-
wawcze i profilaktyczne osadzane s¹ na jasnym i
wyraŸnie werbalizowanym systemie wartoœci. Chodzi o
takie wartoœci, jak wolnoœæ jednostki, równoœæ wszy-
stkich ludzi, godnoœæ osoby ludzkiej i jej podstawowe
prawa, solidarnoœæ miêdzyludzka, a jednoczeœnie o ta-
kie cechy charakteru wychowywanego cz³owieka, jak
odpowiedzialnoœæ, umiejêtnoœæ rezygnowania z przyje-
mnoœci, myœlenie kategoriami dobra wspólnego itd. Jest
to reakcja na postêpuj¹cy chaos moralny demokratycz-
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nych spo³eczeñstw, którego przejawami s¹: rosn¹ca w
postêpie geometrycznym przestêpczoœæ nieletnich, na-
rkomania, alkoholizm, bandyckie napady uliczne, na-
gminne kradzie¿e w sklepach, dzieciêca pornografia,
wyuzdanie seksualne, wandalizm, agresywne zachowa-
nia uczniów w szkole i poza ni¹, rozkwit i radykalizacja
organizacji i grup przestêpczych. Postulat wzywaj¹cy
do odrodzenia wychowania wyp³ywa tak¿e st¹d, i¿ wy-
niki socjologicznych i innych badañ uœwiadomi³y, ¿e o
kondycji i losach wspó³czesnych spo³eczeñstw, naro-
dów i pañstw decyduje przede wszystkim tzw. kapita³
ludzki. Zatem priorytetami staj¹ siê wiedza, kreatyw-
noœæ, umiejêtnoœæ wspó³pracy z innymi, uczciwoœæ,
odpowiedzialnoœæ oraz szeroki wachlarz cnót moral-
nych.

Szczególnie w krajach z krêgu kultury euroa-
tlantyckiej ma miejsce wielka intensyfikacja wysi³ków
pedagogicznych, wspartych coraz wiêkszymi wydatka-
mi finansowymi, przy jednoczesnych odwrotnie propo-
rcjonalnych sukcesach wychowawczych. Dla
przyk³adu, w Stanach Zjednoczonych s¹dy rozpatruj¹
obecnie o wiele wiêcej spraw przeciw przestêpcom nie-
letnim ni¿ przeciw doros³ym; w ostatnich 40 latach wy-
dano tam 5 bilionów dolarów na zwalczanie
przestêpczoœci, a tymczasem wzros³a ona w tym okresie
o 600%. Wielu specjalistów wyra¿a otwarcie przekona-
nie, ¿e mimo tych spo³ecznych wysi³ków i pieniê¿nych
nak³adów, sukcesy wychowawcze s¹ obecnie niepo-
równywalnie mniejsze ni¿ kiedyœ. Mimo ci¹g³ego roz-
szerzania inicjatyw i starañ pedagogicznych, a tak¿e
mimo wprowadzania coraz to nowych reform w szkol-
nictwie, znaki wielkiego kryzysu wychowawczego,
wspomagane przez filmy, rozpowszechniaj¹ce coraz
ostrzejsz¹ przemoc i pornografiê, przez niszcz¹c¹ oso-
bowoœæ m³odych ludzi muzykê, przez reklamê pro-
muj¹c¹ bez ustanku hedonistyczny, konsumpcyjny styl
¿ycia, narastaj¹ w zastraszaj¹cym tempie. Zdecydowa-
na wiêkszoœæ wspó³czesnej zachodniej m³odzie¿y prze-
jawia: bardzo nisk¹ œwiadomoœæ ró¿nicy miêdzy
moralnym dobrem a z³em, nik³¹ œwiadomoœæ z³a, jakim
jest wyrz¹dzenie drugiemu cz³owiekowi krzywdy przy
coraz powszechniejszym naruszaniu norm moralnych i
prawnych, bardzo niski próg hamulców moralnych, po-
czucie kompletnego bezsensu ludzkiego ¿ycia oraz
ca³kowity brak tzw. „kodeksu honorowego”, wystê-
puj¹cego ongiœ nawet wœród przestêpców, który zaka-
zywa³ np. biæ i kopaæ le¿¹cego na ziemi, napadaæ na
kobietê ciê¿arn¹ lub z dzieckiem na rêku. Dlatego po-
stulat o lepsze wychowanie nabiera coraz wyraŸniejsze-
go kszta³tu. Ze strony ró¿nych si³ spo³ecznych
od¿ywaj¹ g³osy o renesans wychowania. Renesans ten
wymaga w pierwszej kolejnoœci zrewidowania syste-
mów wychowawczych w zakresie trzech obszarów: 1)
celów wychowania, 2) stosowanych œrodków, 3) i sa-
mych wychowawców.

Cel wychowania to osi¹ganie w procesie wy-
chowawczym tych cech osobowoœci u wychowanków,
które powszechnie uznaje siê za wartoœciowe. Innymi
s³owy celami wychowania s¹ wszystkie rodzaje zacho-

wañ i prze¿yæ, które zaliczaj¹ siê do wewnêtrznego wy-
posa¿enia prawego, m¹drego i wartoœciowego cz³owie-
ka. Na cele wychowania sk³adaj¹ siê wiêc: elementy
wiedzy, ró¿ne umiejêtnoœci i sprawnoœci, przekonania
dotycz¹ce wartoœci, postawy moralne, sprawnoœci w
dobrych moralnie dzia³aniach, czyli cnoty. Braki w sfe-
rze celów wychowania realizowanych systemów wy-
chowawczych nie tkwi¹ w tym, ¿e nie zosta³y one
odpowiednio sformu³owane. Nie brakuje te¿ przepisów
prawnych potrzebnych do ich wdra¿ania w procesie wy-
chowawczym2. Brak tkwi raczej w tym, ¿e wielu rodzi-
ców, wychowawców i nauczycieli nie przejawia woli
realizowania tych celów i przekazywania dzieciom i
m³odzie¿y w³asnego idea³u wychowawczego. Przyczy-
ny tego s¹ wielorakie. Na Zachodzie szczególnie istotne
s¹ przyczyny zwi¹zane z prze³omem spo³ecznym dru-
giej po³owy lat szeœædziesi¹tych XX wieku, zmie-
rzaj¹cym do obalenia istniej¹cego porz¹dku
spo³ecznego i ca³kowitego zniszczenia wszelkich stru-
ktur politycznych, edukacyjnych i koœcielnych. Wypra-
cowane wówczas koncepcje wychowawcze g³osz¹ w
sferze wartoœci relatywizm, neguj¹cy istnienie obiekty-
wnego dobra i z³a moralnego; w sferze nauki scepty-
cyzm, neguj¹cy istnienie obiektywnej prawdy, a w
sferze samego procesu wychowania – tzw. antyautory-
taryzm, domagaj¹cy siê odrzucenia jakiejkolwiek dys-
cypliny, jakichkolwiek autorytetów (zw³aszcza
religijnych i etycznych) i jakichkolwiek wymagañ.
Taka ideologia pozostaje w zgodzie z postmoderniz-
mem, który przyjmuj¹c skrajny relatywizm moralny i
poznawczy oraz skrajny indywidualizm, w teorii wy-
chowania g³osi pogl¹d, ¿e ka¿dy cz³owiek, równie¿
dziecko, powinien sam wybraæ sobie wizjê œwiata z ró¿-
nych konkuruj¹cych ze sob¹ idei i systemów filozoficz-
nych. Owe pogl¹dy, od lat rozpowszechniane przez
liberalne media, czêsto w postaci zniekszta³conej i spry-
mityzowanej, wry³y siê bardzo g³êboko w codzienn¹
praktykê wielu, zw³aszcza zachodnich pedagogów, któ-
rzy nabrali przekonania, ¿e wychowanie do wartoœci
moralnych jest indoktrynacj¹, stanowi¹c¹ niedopusz-
czaln¹ próbê narzucania dzieciom i m³odzie¿y obcego
punktu widzenia. Pedagodzy ci s¹ zdania, ¿e ró¿ne pro-
pozycje moralne nale¿y wychowankom tylko przedsta-
wiæ a rozstrzygniêcia pozostawiæ ich osobistym s¹dom i
decyzjom. W tym nurcie dzieci same maj¹ zdecydowaæ
o tym, co jest s³uszne i jak nale¿y postêpowaæ, poniewa¿
nie ma ¿adnych obiektywnych norm moralnych, norma-
tywnej etyki czy przekraczaj¹cych cz³owieka norm w
rodzaju Dekalogu. Jest wielu wspó³czesnych pedago-
gów, pragn¹cych w wychowankach wykszta³ciæ jedynie
ich niezale¿noœæ wobec zastanych norm moralnych,
zdolnoœæ do wyrokowania o wszystkim oraz nawyk kry-
tykowania wszystkiego, mimo znikomej wiedzy o czy-
mkolwiek i braku jakiegokolwiek doœwiadczenia.
Pedagodzy ci oczekuj¹ od swoich wychowanków, ¿e
oni sami bêd¹ rozstrzygaæ o tym, co jest dobre moralnie
a co z³e, nie daj¹c im przy tym ¿adnej jednoznacznej in-
formacji na ten temat. Postawa taka wynika z b³êdu
antropologicznego, traktuj¹cego cz³owieka jako jedy-
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nego kreatora rzeczywistoœci (w miejsce Boga posta-
wiono cz³owieka jako stwórcê ca³ej rzeczywistoœci i
moralnego ³adu – cz³owiek nie odczytuje ju¿ prawdy,
lecz j¹ tworzy).3 Tymczasem m³ody cz³owiek, chocia¿
w wielu dziedzinach ¿ycia bêdzie d¹¿y³ do niezale¿no-
œci i samodzielnoœci i chocia¿ bêdzie siê domaga³ akce-
ptacji tych d¹¿eñ, to jednak w centralnych kwestiach,
natury religijnej, œwiatopogl¹dowej i moralnej, bêdzie
szuka³, czêsto zupe³nie podœwiadomie, autorytetu i rady
ludzi doros³ych, chc¹c otrzymaæ nie indyferentne i neu-
tralne, lecz jednoznaczne wyjaœnienie tego wszystkie-
go, w co trzeba wierzyæ i jak postêpowaæ. Jednak w
sytuacji, gdy doroœli nie daj¹ swoim wychowankom
¿adnych obiektywnie dobrych i jasnych wskazañ, do-
prowadzaj¹ swoich wychowanków do stanów depresyj-
nej bezradnoœci, do zupe³nej dezorientacji moralnej,
czego nieuchronn¹ konsekwencj¹ jest ca³kowity cy-
nizm oraz poznawczy i moralny nihilizm. Nierzadko
m³odzi ludzie prze¿ywaj¹c taki kryzys, zwracaj¹ siê do
ruchów sekciarskich, mafijnych i innych, które niekiedy
s¹ same w sobie ca³kowicie z³e moralnie, a bywa, ¿e
wrêcz zbrodnicze, ale przyci¹gaj¹ m³odych ludzi do sie-
bie jednoznaczn¹ doktryn¹ i wyraŸnie przedstawionymi
przez przywódców celami. Dzisiaj nie ma ju¿ potrzeby
wskazywaæ twórcom antyautorytarnych teorii pedago-
gicznych na pope³nione przez nich b³êdy, gdy¿ oni sami
dobrze je znaj¹ - w miêdzyczasie sami stwierdzili, ¿e
by³y to szkodliwe spo³ecznie mrzonki i teraz od¿egnuj¹
siê od nich.

B³êdy i zaniedbania wystêpuj¹ tak¿e w sferze
œrodków wychowania. G³ówny brak tkwi w tym, ¿e sto-
suje siê obecnie œrodki mniej skuteczne, a pomija siê
b¹dŸ marginalizuje œrodki skuteczniejsze. Ci¹gle w
mentalnoœci pokutuje pogl¹d, ¿e dobr¹ osobowoœæ mo¿-
na ukszta³towaæ jedynie przy pomocy wiedzy etycznej,
dyskusji na tematy moralne i odwo³ywaniu siê do rozu-
mu wychowanka (tzw. intelektualizm etyczny). Sprzyja
temu dominuj¹cy od lat tzw. „wychowawczy werba-
lizm”, u¿ywaj¹cy s³owa jako pouczanie, informowanie,
wyjaœnianie, rozmawianie, dyskutowanie, b¹dŸ
odsy³aj¹cy do lektury. W wyniku takich dzia³añ wycho-
wankowie wiedz¹ wprawdzie wiêcej na temat dobra i
z³a moralnego, ale w momencie próby ¿yciowej postê-
puj¹ „po staremu”. Liczne badania nad zachowaniami
problemowymi nastolatków potwierdzaj¹, i¿ wiedza
jest w bardzo ma³ym stopniu skorelowana z postawa-
mi.4 Ten rozdŸwiêk miêdzy wiedz¹ moraln¹ a ¿yciem
dostrzega³ ju¿ Owidiusz (staro¿ytny rzymski poeta).
Wynika to st¹d, i¿ ludzkie postêpowanie jest rezultatem
nie tylko motywacji intelektualnej, ale wielu innych. Do
wa¿nych pozaintelektualnych motywów postêpowania
ka¿dego cz³owieka nale¿y np. d¹¿enie do zdobycia uz-
nania w oczach innych ludzi, chêæ zaimponowania,
wspó³czucie dla innych, lêk przed dezaprobat¹, kar¹ czy
nagan¹, chêæ wykazania siê dobroci¹ czy szlachetno-
œci¹, a niekiedy zwyk³e przyzwyczajenie (nawyk).
Ogromnie wa¿na jest motywacja religijna. Im wiêcej
jest tych korzystnych motywacji, tym wiêksze jest pra-
wdopodobieñstwo, ¿e wychowanek post¹pi dobrze mo-

ralnie. Dlatego warto korzystaæ z szerokiego wachlarza
œrodków wychowawczych tak, by motywowaæ ró¿nymi
drogami. W procesie wychowania moralnego szczegól-
nie wa¿ne s¹ takie œrodki, jak: æwiczenie w dobrym,
przyzwyczajanie do dobrych czynów, powierzanie
okreœlonych zadañ do wykonania, stawianie celów i
æwiczenie w wytrwa³oœci ich osi¹gania, dodawanie otu-
chy, zachêta do dobrego postêpowania, budowanie au-
torytetów, mi³oœæ wychowawców do dzieci, dobra i
rozumna dyscyplina, stosowanie pochwa³y, a jeœli trze-
ba nagany, b¹dŸ nawet kary, ale przede wszystkim do-
bry przyk³ad samego wychowawcy, wyra¿aj¹cy siê w
wytrwa³ym przestrzeganiu przez niego i odwa¿nym re-
prezentowaniu norm moralnych oraz nieskazitelnej po-
stawie moralnej. Tymczasem liczne wspó³czesne
systemy wychowawcze ograniczaj¹ siê do motywacji
intelektualnej i s³ownej perswazji. Mo¿na powiedzieæ,
¿e do tego, by g³os rozumu by³ lepiej s³yszalny, potrzeb-
ne jest oparcie siê na autorytecie, którego wielu
wspó³czesnym wychowawcom brakuje.

I oto dochodzimy do trzeciego, najistotniejsze-
go obszaru systemów wychowawczych – osoby wycho-
wuj¹cej z racji wykonywanego zawodu nauczyciela. O
profesjonalizmie œwiadczy poziom i zakres posiadanej
wiedzy zawodowej, umiejêtnoœci wykonywania zawo-
du oraz etos zawodowy. Wiedza zawodowa to ca³oœæ
zawodowych informacji koniecznych dla w³aœciwego
wykonywania zadañ nauczycielskich. Umiejêtnoœæ wy-
konywania zawodu to sprawnoœæ realizacji w codzien-
nej praktyce zadañ powierzonych i wynikaj¹cych z
pe³nionych funkcji. I wreszcie etos zawodowy to posta-
wy moralne, niezbêdne do odpowiedniego wykonywa-
nia obowi¹zków zawodowych. Niestety, wielu
nauczycieli wykazuje braki, choæ nie w równym stopniu
we wszystkich wymienionych sferach. Najmniejsze
braki dotycz¹ sfery wiedzy zawodowej. Z up³ywem lat
pracy, nauczyciel nabywa coraz wiêkszej sprawnoœci
pos³ugiwania siê odpowiednimi technikami nauczania,
zbiera dodatkowo wiele pedagogicznych i psychologi-
cznych doœwiadczeñ, których zakres i g³êbia niekiedy
nawet przewy¿szaj¹ prezentowane w dobrych podrêcz-
nikach. Nieco gorzej sytuacja przedstawia siê w odnie-
sieniu do metodycznej sprawnoœci zawodowej oraz w
odniesieniu do tego, co mo¿na okreœliæ jako „wyczucie
wychowawcze”. Najgorzej jednak jest z zawodowym
etosem wielu nauczycieli.

Dzisiaj, w coraz bardziej ujawniaj¹cej siê w
spo³eczeñstwie anarchii moralnej, szczególnie potrzeba
nowych, zaanga¿owanych w swoj¹ pracê, dobrze przy-
gotowanych zawodowo, oddanych swoim uczniom, na-
uczycieli, o wyrazistym moralnym „krêgos³upie”.
Trzeba jednoznacznie stwierdziæ, ¿e tak jaskrawo rzu-
caj¹cy siê w oczy kryzys w postawach moralnych, œwia-
topogl¹dowych i spo³ecznych wielu, szczególnie
m³odych ludzi nie jest skutkiem wy³¹cznie kryzysu
szkó³, czy kryzysu rodziny. To efekt kryzysu ca³ych
spo³eczeñstw. M³ody cz³owiek jest szczególnie plasty-
czny. Pozostaj¹c pod wp³ywem ró¿nych spo³ecznych
instytucji i grup, pragnie siê dostosowaæ, byæ na topie.
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Jest bardzo wra¿liwy na to, co uchodzi za nowe, modne,
nowoczesne, choæby by³o ewidentnie g³upie i szkodli-
we. Bardzo czêsto widzi cele, choæ nie widzi ich sensu.
Nie jest w stanie sam z siebie czerpaæ wartoœci, koniecz-
nych do kszta³towania swojej osobowoœci. Musi przej-
mowaæ je z zewn¹trz, od spo³ecznoœci, w których ¿yje:
od rodziny, szko³y, pañstwa, Koœcio³a, mediów i grup
rówieœniczych. Jest mnóstwo instytucji prezentuj¹cych
niespójne i sprzeczne ze sob¹ normy, a niejednokrotnie
maj¹ce na celu wy³¹cznie zysk i w³adzê, bez wzglêdu na
sposoby, jakie stosuj¹ dla ich osi¹gniêcia. Dzisiejszy
kryzys moralny jest w du¿ej mierze kryzysem wiêkszo-
œci tych instytucji. M³odzi ludzie szukaj¹ wskazówek i
wzorców moralnych, a nie uzyskuj¹c ich od
powo³anych do tego celu instytucji i osób, zdani s¹ na
¿er komercyjnych mediów, wyzutych moralnie idoli,
maj¹cych ogromne znaczenie a pozostawiaj¹cych wiele
do ¿yczenia grup rówieœniczych czy wreszcie zak³ama-
nych, skorumpowanych polityków, ustanawiaj¹cych
prawo dla siebie i partykularnych interesów swoich par-
tii.

Wobec tego jakie s¹ drogi wyjœcia z tej kry-
zysowej sytuacji wychowawczej?

Jeœli uznamy, i¿ w gruncie rzeczy s¹ to daleko-
siê¿ne reperkusje cywilizacyjne budowania ¿ycia
spo³ecznego na negacji Boga, nie trudno bêdzie odkryæ
jak potrzebny jest powrót do chrzeœcijañskich norm i
wartoœci moralnych, w oparciu o które zosta³a zbudo-
wana kultura europejska. „Negacja Boga pozbawia oso-
bê jej fundamentu, a w konsekwencji prowadzi do
takiego ukszta³towania porz¹dku spo³ecznego, w któ-
rym ignorowana jest godnoœæ i odpowiedzialnoœæ oso-
by.”5 Bez odniesienia do Boga cz³owiek nie ocali swojej
godnoœci, swego osobowego oblicza. Dlatego wszy-
stkie koncepcje i modele kultury, cywilizacji i polityki,
ignoruj¹ce czy wrêcz neguj¹ce zwi¹zek cz³owieka z Bo-
giem staj¹ siê nie tylko areligijne ale wrêcz antyludzkie.
Natomiast w kulturze chrzeœcijañskiej przy personali-
stycznym traktowaniu cz³owieka, wiara nie jest usta-
wiana przeciwko rozumowi, ani rozum przeciw wierze.
Nie ma wiêc groŸby ani fundamentalizmu, ani zbyt
w¹skiego racjonalizmu. „Wiara i rozum s¹ jak dwa
skrzyd³a, na których duch ludzki unosi siê ku kontemp-
lacji prawdy”6 – tym stwierdzeniem Ojciec Œwiêty Jan
Pawe³ II rozpoczyna swoj¹ encyklikê o relacjach miê-
dzy wiar¹ a rozumem. Konieczne jest zatem odrodzenie
ca³ej moralnej kultury spo³eczeñstw nie wy³¹czaj¹c
szko³y i rodziny, gdy¿ to w³aœnie tu, moc¹ samego
przyk³adu wychowawców (rodziców i nauczycieli),
kszta³tuj¹ siê postawy œwiatopogl¹dowe i gotowoœæ do
dobrego moralnie postêpowania m³odego cz³owieka.
Spo³eczeñstwo nie mo¿e utrudniaæ rozwoju cz³owieka,
lecz czynnie wspieraæ jego rozwój, we wszystkich dzie-
dzinach zachêcaæ go do dobra i odci¹gaæ od z³a. W prze-
ciwnym razie neguje racjê w³asnego istnienia.7

Moralnie dobrzy ludzie wywodz¹ siê niemal zawsze z
instytucji prezentuj¹cych sta³e, moralne i kulturowe,
normy oraz przejawiaj¹cych zdecydowan¹ wolê prze-

kazywania tych norm. W doros³e ¿ycie cz³owieka wnosi
najwiêcej tego, co wyniós³ z domu rodzinnego i ze
szko³y.

Konieczna jest troska o dobre instytucje, a
mianowicie o Koœció³, odpowiednie stowarzyszenia,
organizacje, media itp. Tworzenie instytucji i organizo-
wanie siê wokó³ nich prawych, myœl¹cych kategoriami
dobra wspólnego ludzi, jest bardzo wa¿ne. Jeœli bowiem
w instytucjach panowa³yby dobre prawa i obyczaje, to
ich wp³yw na kszta³towanie siê dobrych moralnie po-
staw m³odych ludzi by³by bardzo znacz¹cy.

Jeœli w ogóle wychowanie ma siê odrodziæ, ko-
nieczne jest wdra¿anie dobrych, ponadindywidualnych
idea³ów. Gotowoœæ do przestrzegania przez m³odego
cz³owieka norm moralnych, mo¿e wprawdzie byæ
wspierana przez odpowiednie prawo (którego podsta-
wowym zadaniem jest moralnoœæ umacniaæ a nie nisz-
czyæ) i inne zewnêtrzne czynniki, jednak do
wewnêtrznego przekonania, ¿e normy owe nale¿y bez-
wzglêdnie przestrzegaæ, dochodzi on dopiero przez
akceptacjê idea³ów, tzn. odpowiednich wzorców moral-
nych, religijnych i œwiatopogl¹dowych, z którymi zetk-
nie siê szczególnie w rodzinie, szkole, Koœciele.
Zapewnienie swoim wychowankom œwiatopogl¹du
oraz moralnych postaw i wartoœci (nie tylko material-
nych warunków rozwoju) jest zobowi¹zaniem wszy-
stkich wychowawców. Wymaga to poprawnego
odczytania ludzkiej natury, zarówno w jej wymiarze
przyrodzonym, jak i nadprzyrodzonym. Personalistycz-
ne pojmowanie i traktowanie cz³owieka, to uznanie go
jako osoby, ¿e nie jest ani zbestializowany, ani ubó-
stwiony. Ubestwienie cz³owieka to zakwestionowanie
jego mo¿liwoœci poznania prawdy, d¹¿enia do dobra,
podejmowania decyzji (wolnoœci) oraz potrzeby ¿ycia i
uczestnictwa w spo³ecznoœci osób. Spo³ecznoœæ trakto-
wana jest wówczas jako „masa animalna”, rz¹dzona in-
stynktami zwierzêcymi, namiêtnoœciami, popêdami,
sk³onnoœciami do z³ego lub jako infantylny t³um.8 Ubó-
stwienie cz³owieka (deifikacja) natomiast to przypisy-
wanie mu Boskich prerogatyw, których posiadaæ nie
mo¿e – przypisanie cz³owiekowi absolutnej wolnoœci
oraz mocy kreowania prawdy, kreowania dobra i z³a,
kreowania siebie i ca³ej rzeczywistoœci, wreszcie kreo-
wania w swej œwiadomoœci samego boga, jako rezultat
swoich niespe³nionych pragnieñ. W rezultacie cz³owiek
sam staje siê bogiem a jeœli Boga nie ma wszystko jest
dozwolone.9 Tymczasem zatrwa¿aj¹cym jest fakt, i¿ li-
czni nauczyciele, a zw³aszcza rodzice wycofali siê w
swoich wychowawczych dzia³aniach z nastêpuj¹cych
obszarów maj¹cych wp³yw na kszta³towanie siê osobo-
woœci wychowanków: z pomocy w wyborze lektury,
programów telewizyjnych, Internetu i video, wzorców
idoli i przyjació³, z kszta³towania postaw politycznych
oraz z kszta³towania przekonañ religijnych i œwiato-
pogl¹dowych. M³odym ludziom, nastawionym wy³¹cz-
nie na wartoœci materialne i zmys³owe, trzeba mówiæ o
sensie ¿ycia, odpowiadaæ na pytania natury egzysten-
cjalnej (nie czekaj¹c nawet na ich zadawanie). Ten kto
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nie potrafi odpowiedzieæ na te pytania, nie bêdzie tak¿e
wiedzia³ kim jest, po co ¿yje i jak ¿yæ powinien.

Niech umocnieniem w przekonaniu o koniecz-
noœci podjêcia trudu odrodzenia wychowania bêd¹
s³owa nieod¿a³owanego Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II,
jakie skierowa³ do nas – nauczycieli w czasie swojej sió-
dmej podró¿y apostolskiej do ojczyzny. Nie mo¿emy
ich zapomnieæ, powinniœmy siê nimi przej¹æ i je wdra-
¿aæ.
„Zwracam siê do was, drodzy nauczyciele i wychowaw-
cy. Podjêliœcie siê wielkiego zadania przekazywania
wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i m³od-
zie¿y. Stoicie przed trudnym i powa¿nym wezwaniem.
M³odzi was potrzebuj¹. Oni poszukuj¹ wzorców, które
by³yby dla nich punktem odniesienia. Oczekuj¹ te¿ od-
powiedzi na wiele zasadniczych pytañ, jakie nurtuj¹ ich
umys³y i serca, a nade wszystko domagaj¹ siê od was
przyk³adu ¿ycia. Trzeba, abyœcie byli dla nich przyja-
ció³mi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeñcami w
m³odzieñczej walce. Pomagajcie im budowaæ funda-
menty pod ich przysz³e ¿ycie.”10
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(1999) s. 90.

Uwaga nauczyciele!
GRANTY EDUKACYJNE

WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŒWIATY
Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹ http://www.odniku.edu.pl
Formularz zg³oszeniowy http://www.odniku.edu.pl/zgl_grant.htm
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Bo¿ena Roszak
nauczyciel konsultant
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
w Lesznie

Nadszed³ ju¿ kolejny nowy rok szkolny i dla
uczniów i dla nauczycieli czas, który mo¿e byæ czasem
przygody, ciekawych spotkañ, zajêæ, imprez, odkryæ –
nie to nie slogany- tak proponuje siê widzieæ wspó³czeœ-
nie edukacjê. Nauka ma byæ przygod¹.

Na ca³ym œwiecie nauczyciele przygotowuj¹
siê na edukacjê XXI wieku.
Robi¹ to w prosty sposób - ³¹cz¹ wszystko czego uczy
nas obserwacja dzieciñstwa, badania mózgu, przemys³
rozrywkowy, reklama, telewizja, muzyka, elektronicz-
ne multimedia, sport, sztuka.

A przede wszystkim staraj¹ siê wprowadzaæ
radoœæ do nauki.
Ani uczniowie ani nauczyciele nie mog¹ mieæ poczucia
zagro¿enia wchodz¹c do szko³y i sali lekcyjnej.

W pierwszych dniach roku szkolnego nale-
¿a³oby sobie zadaæ pytania:
� po czym uczeñ wchodz¹cy do twojej klasy pozna, ¿e

nauka w niej bêdzie mi³ym prze¿yciem?
� po czym pozna, ¿e spotka tu mi³ych kolegów i kole-

¿anki oraz ¿yczliwych doros³ych?
� w jaki sposób wykorzystasz wiedzê ju¿ posiadan¹

przez uczniów?
� w jaki sposób bêdziesz im przekazywaæ nastawienie

na sukces?
� w jaki sposób bêdziesz kszta³towa³ u ucznia wysok¹

samoocenê i wiarê w siebie?
� w jaki sposób mo¿esz przedstawiæ temat zajêæ, aby

byæ zrozumianym przez wszystkich uczniów?
� co mo¿esz zrobiæ, aby z³agodziæ obawy wobec treœci

i stopnia trudnoœci aktualnych zagadnieñ?
� w jaki sposób mo¿esz zagadnienia ró¿nicowaæ?
� jak zachêcasz ucznia do aktywnego udzia³u w zajê-

ciach?
� jak sprawdzasz, czy uczniowie nad¹¿aj¹ za twoim to-

kiem rozumowania?
� w jaki sposób mo¿esz zapewniæ osi¹gniêcie sukcesu

wszystkim swoim uczniom?
� w jaki sposób zaprezentujesz osi¹gniêcia uczniów po

zakoñczeniu lekcji?
� czy uczniowie s¹ w stanie samodzielnie okreœliæ jaki

jest po¿¹dany przez nich wynik lekcji?
� w jaki sposób uczysz uczniów dokonywania samo-

oceny?
Najwa¿niejsze zadanie szko³y to budziæ wiarê

w siebie i kszta³towaæ pozytywn¹ samoocenê.

Pozytywna samoocena i wiara w siebie le¿¹ u podstaw
uczenia siê. Wysoka samoocena to najwiêksza ¿yciowa
si³a. Sposób, w jaki myœlimy o sobie ma istotny wp³yw
na ka¿dy aspekt naszej egzystencji.
Badania wykazuj¹ ,¿e wiêkszoœæ dzieci, które Ÿle siê
zachowuj¹ w szkole, to te których samoocena jest silnie
zagro¿ona wizj¹ pora¿ki. Dalsza nauka wydaje im siê
nieop³acalna. Wkrótce stwierdzaj¹, ¿e najlepszym spo-
sobem na unikniêcie pora¿ki w „szkolnych zawodach
jest niezajmowanie miejsca na linii startu.

Nauczyciele maj¹ ogromny wp³yw na postrze-
ganie samego siebie przez ucznia.
Uczniów nie obchodzi jak du¿o wiesz, dopóki
wiedz¹, ile one obchodz¹ ciebie. Autentyczne zaintere-
sowanie uczniem jest jednym z czynników, które pod-
nosz¹ samoocenê ucznia.

Wysoka samoocena i wiara w siebie nie s¹
dziedziczone, lecz wyuczone. Dzieci nie rodz¹ siê z po-
zytywnym lub negatywnym wizerunkiem samego sie-
bie. Tworz¹ go poprzez doœwiadczenia zdobywane
ka¿dego dnia, a przede wszystkim ka¿dego szkolnego
dnia.
W ksi¹¿ce (znanej ju¿ nauczycielom, ale godnej przy-
pomnienia) „Przyspieszone uczenie siê w klasie” (Ka-
towice, WOM, 1997) Alistair Smith prezentuje:
piêcioczynnikowy model wysokiej samooceny i wia-
ry w siebie
1. Przynale¿noœæ
• Odczucie aprobaty i uznania ze strony innych osób,

szczególnie tych wyj¹tkowo dla nas wa¿nych, jest
w³aœnie poczuciem przynale¿noœci. Uczniowie obda-
rzeni takim poczuciem doznaj¹ akceptacji i czuj¹ siê
potrzebni. Ma to dla nich istotne znaczenie. W swojej
grupie mog¹ wówczas odczuæ znaczenie zaufania, lo-
jalnoœci i jednoœci.

2. Aspiracje
• Uczeñ musi uwierzyæ, ¿e nauka jest celowa. Brak

aspiracji prowadzi bowiem do nawarstwiaj¹cych siê
odczuæ negatywnych. Odpowiednie aspiracje dostar-
czaj¹ motywacji oraz poczucia celowoœci ¿ycia.
Uczniowie posiadaj¹cy aspiracje potrafi¹ wyznaczaæ
sobie realistyczne i mo¿liwe do osi¹gniêcia cele
oraz braæ odpowiedzialnoœæ za konsekwencje wyni-
kaj¹ce z podjêtych decyzji.

3. Bezpieczeñstwo
• Poczucie bezpieczeñstwa wymaga silnej pozycji w

grupie, w której podstawowe zasady i wymagania
stawiane s¹ przed ka¿dym z jej cz³onków - nie stano-
wi¹ tajemnicy. Uczniowie, którzy czuj¹ siê bezpie-
czni, mog¹ sobie pozwoliæ na podejmowanie ryzyka.
Bezpieczne œrodowisko oznacza jasno sformu³owane
zadania i obowi¹zki.
Bezpieczeñstwo oznacza równie¿ zaspokojenie pod-
stawowych potrzeb i wygód.

Jak kszta³towaæ poczucie w³asnej wartoœci
w szkole?
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4. To¿samoœæ
• Silne poczucie to¿samoœci oznacza, ¿e uczeñ zdaje

sobie sprawê ze swoich s³abych i mocnych stron, wa-
rtoœci oraz przekonañ. Posiada wewnêtrzn¹ odpo-
rnoœæ, która pozwala uchroniæ siê przed
samozw¹tpieniem i unikaæ rozczarowañ. To¿samoœæ
to posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat odgry-
wanej przez siebie roli ¿yciowej, przymiotów i
udzia³u w kontaktach interpersonalnych, niezbêd-
nych dla rozwiniêcia poczucia indywidualnoœci. Ucz-
niowie posiadaj¹cy poczucie to¿samoœci rzadziej
doœwiadczaj¹ negatywnych konsekwencji stresu.

5. Sukces
• Regularne i pozytywne pragnienie sukcesu, nie wa¿-

ne, jak wielkie, utwierdza ucznia w przekonaniu, ¿e
jest on w stanie kontrolowaæ w³asne ¿ycie. Ponadto
chroni go przed „do³kami psychicznymi” oraz nastra-
ja pozytywnie do nauki. Obecnoœæ tej cechy objawia
siê poczuciem spe³nienia w dziedzinach uwa¿anych
za cenne i istotne. Uczniowie posiadaj¹cy j¹ bêd¹
œwiadomi swoich mocnych stron oraz bêd¹ w stanie
narzucaæ sobie pewne ograniczenia.

Zadanie dla nauczycieli to wykorzystaæ praktyczne
sposoby poszczególnych elementów modelu

WSWS (Wysoka Samoocena Wiara w Siebie)

Przynale¿noœæ
Dzia³ania na poziomie szko³y i klasy
� zachêcaj do uczestnictwa w ró¿nych zajêciach, nie

polegaj¹cych na wspó³zawodnictwie
� zawsze nagradzaj za pozytywne zachowanie
� bacznie obserwuj przypadki zastraszania innych i po-

dejmuj dzia³ania maj¹ce na celu ich ograniczenie
� skorzystaj z pomocy starszych uczniów
� dostarczaj uczniom okazji do zapoznania siê z ¿y-

ciem rodzinnym, przesz³oœci¹ i zainteresowaniami
kolegów z klasy

� buduj w zespole uczniów poczucie przynale¿noœci,
podkreœlaj¹c wspólne sukcesy.

Aspiracje
Dzia³ania na poziomie szko³y i klasy:
� razem z uczniami planuj kolejne etapy pracy
� zaanga¿uj do tego równie¿ rodziców
� wykszta³æ pozytywne, niewartoœciuj¹ce nastawienie

do wzajemnych konsultacji w gronie pedagogicznym
� stosuj æwiczenia wymagaj¹ce podejmowania decyzji
� analizuj minione zdarzenia, jeœli by³y sukcesem –

wykorzystuj je.

Bezpieczeñstwo
(uczniowie cierpi¹cy na brak poczucia bezpieczeñstwa
czêsto opuszczaj¹ zajêcia, unikaj¹ kontaktów z kolega-
mi oraz wykazuj¹ znaczne obawy przed wszelkimi no-
wymi doœwiadczeniami, s¹ nieufni, boj¹ siê zawierania
nowych znajomoœci, za to nadmiernie polegaj¹ na wy-
branych osobach ze swojego otoczenia).

Dzia³ania na poziomie szko³y i klasy:
� upewniaj siê czy wszyscy uczniowie uczestnicz¹ w

ró¿norodnych æwiczeniach maj¹cych na celu budo-
wanie zaufania

� upewnij siê, ¿e wszyscy nauczyciele z twojej szko³y,
wiedz¹ jak pozytywnie wp³ywaæ na poczynania ucz-
niów

� stosuj æwiczenia maj¹ce na celu budowanie zaufania
� zasady postêpowania obowi¹zuj¹ce w klasie i w

szkole stosuj konsekwentnie oraz sprawiedliwie
� staraj siê poznaæ swoich uczniów z ró¿nych stron.

To¿samoœæ
Dzia³ania na poziomie szko³y i klasy
� wprowadzaj w ¿ycie regularne konsultacje indywidu-

alne zwi¹zane z powtórkami materia³u, jak i plano-
waniem w³asnych dzia³añ

� organizuj zajêcia do nauczenia siê asertywnoœci i
rozwoju poczucia w³asnej wartoœci

� czêsto przekazuj uczniom rzeteln¹ informacjê
zwrotn¹ i dawaj im do zrozumienia, ¿e ty te¿ jej ocze-
kujesz

� przedyskutuj z uczniami zasady, które bêd¹ stosowa-
li, przekazuj¹c sobie nawzajem informacjê zwrotn¹

� pog³êbiaj z uczniami wiedzê na temat pojêcia to¿sa-
moœci, sporz¹dzaj¹c kola¿e, wykresy, autobiografie,
kroniki

� znajdŸ w ka¿dym uczniu coœ wyj¹tkowego i powiedz
mu o tym.

Sukces
Dzia³ania na poziomie szko³y i klasy:
� nie porównuj osi¹gniêæ jednych uczniów z innymi,

skup siê na postêpach ka¿dego z nich z osobna
� podziel drogê do sukcesu na ma³e, ³atwe do przejœcia

odcinki
� ustal w szkole dni sukcesu i powiadamiaj o nich na

ro¿nego rodzaju oficjalnych zgromadzeniach
� organizuj zajêcia poœwiêcone hobby poszczegól-

nych uczniów
� naucz uczniów aktywnego s³uchania
� wyjaœnij jak unikaæ zamartwiania siê i do czego ono

prowadzi
� pomó¿ znaleŸæ swoim uczniom dziedzinê, w której

odnios¹ sukces.

KAIZEN – tak nazywaj¹ Japoñczycy etos pracy na-
uczyciela, pedagoga. Szko³a istnieje nie po to, by
os¹dzaæ, szeregowaæ, porównywaæ uczniów, ale by
pomagaæ uczniom w osi¹ganiu lepszych wyników.
Aby samemu rosn¹æ, trzeba pomagaæ rosn¹æ innym,
wtedy nastêpuje synergia.
Synergia – jest to prawo natury, wed³ug, którego
razem, w grupie mo¿na osi¹gn¹æ wiêcej ni¿ w poje-
dynkê.
Synergia mo¿e byæ jednak te¿ ujemna, kiedy sobie
wzajemnie przeszkadzamy, kiedy walczymy ze sob¹,
wtedy efekt wspólnych prac jest mniejszy ni¿ suma
dzia³añ poszczególnych ludzi. (Grzegorz Rogala:
Oki i jego mistrz. Warszawa: WSiP, 1996 )
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Z nowym rokiem szkolnym zadbajmy o to, by
pozytywna synergia wystêpowa³a jak najczêœciej. Za-
dbajmy, by uczeñ stworzy³ pozytywny obraz siebie sa-
mego, dostrzegajmy w nim to co najlepsze, aby sam
móg³ to dostrzec.
Uczmy uczniów szacunku dla siebie i innych poprzez
okazywanie szacunku dla jego uczuæ.

Pamiêtajmy, ¿e uczniowie, którzy sprawiaj¹
mam trudnoœci wychowawcze w pracy czêsto s¹ dzieæ-
mi nie kochanymi, nie czuj¹cymi akceptacji najbli¿-
szych - kto mo¿e im pomóc, kto mo¿e dodaæ im wiary
w siebie ?

Gdy jesteœmy ¿yczliwi, dobrzy, wówczas
uczymy innych jak ¿yczliwoœci¹ i dobroci¹ pokonywaæ
trudnoœci, ¿yczliwoœæ nale¿y do kanonu stosunków

miêdzyludzkich. Jest nierozerwalnie zwi¹zana z uczu-
ciami wy¿szymi.
¯yczliwoœæ to równie¿ warunek wzmacniania w uczniu
poczucia w³asnej wartoœci i w³aœnie ¿yczliwoœci na
nowy rok szkolny powinniœmy sobie ¿yczyæ.
Na zakoñczenie cytat:
„Z³o w cz³owieku chowa siê, gdy cz³owiek jest bity;
wychodzi na jaw w pomyœlnoœci. Dla bitych i zwyciê¿o-
nych ostatnim sojusznikiem jest dobra o nich opinia, to-
te¿, chc¹c j¹ zachowaæ, wystrzegaj¹ siê z³ego nawet
tam, gdzie by im doraŸnie pomog³o. Powetuj¹ to sobie z
nawi¹zka, gdy znowu znajd¹ siê na wozie!”
(H. Elzenberg, K³opot z istnieniem. Aforyzmy w
porz¹dku czasu)

Polityka oœwiatowa

El¿bieta Tomiñska
nauczyciel konsultant
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
w Lesznie

Mierzenie jakoœci pracy wesz³o ju¿ na dobre
do szkó³. Procedury z nim zwi¹zane wymagaj¹, by przy
pozyskiwaniu potrzebnych informacji stosowaæ odpo-
wiednie narzêdzia pomiaru – takie, by by³y rzetelne, tra-
fne, by za ich pomoc¹ zebraæ wiarygodne wiadomoœci.
Oceniaj¹cy pracê ( organ nadzoruj¹cy lub prowadz¹cy
szko³ê, b¹dŸ sami nauczyciele i dyrekcja szko³y ) pla-
cówki maj¹ w takiej sytuacji dwa wyjœcia – skorzystaæ z
propozycji gotowych narzêdzi
( wieloœæ propozycji gotowych narzêdzi nie oznacza
jednak, ¿e s¹ one odpowiednie do celu naszych badañ i
trafne w odniesieniu do danej szko³y ) lub stworzyæ
w³asne. W obu jednak przypadkach potrzebna jest pod-
stawowa choæby wiedza i umiejêtnoœci dotycz¹ce zasad
ich konstruowania. W pierwszym – by w³aœciwie oce-
niæ pod k¹tem konkretnych potrzeb gotowe narzêdzie,
w drugim – by poprawnie, zgodnie z zasadami pomiaru
i wymogów badania je skonstruowaæ. Tego rodzaju ko-
mpetencje nie by³y dotychczas powszechnie wymagane
od nauczycieli i innych pracowników oœwiaty, st¹d te¿
czêsto odczuwany dyskomfort psychiczny tej grupy –
po raz kolejny staje przed zadaniem, do rozwi¹zania
którego nie czuje siê w pe³ni przygotowana.
Zaprezentowane poni¿ej uwagi byæ mo¿e bêd¹ pomoc-
ne przy zmaganiach siê z mierzeniem jakoœci pracy pla-
cówek oœwiatowych podejmowanym przez instytucje,
jak i indywidualnie przez nauczycieli.

I Czynnoœci wstêpne
Zanim przyst¹pimy do budowania narzêdzia ,

musimy stworzyæ pewn¹ procedurê, by wiedzieæ, co i
po co robimy.
1. Postawienie, sformu³owanie problemu badawczego –
okreœlenie, co bêdzie badane, czego chcemy siê dowie-
dzieæ, np. „ Czy szkolny system oceniania wp³ywa na
osi¹gniêcia uczniów ?”
2. Sformu³owanie celu badania – do czego pos³u¿¹ nam
jego wyniki.
Ka¿de badanie czemuœ s³u¿y. Nale¿y je rozpatrywaæ w
wymiarze dyskryptywnym – opisanie , jakie coœ jest,
ale i uzyskanie informacji – dlaczego takie jest. Istnieje
te¿ wymiar normatywny – do tego „ jak i dlaczego” do-
dajemy „ co zrobiæ, by zmieniæ rzeczywistoœæ” ( musi-
my sobie odpowiedzieæ na pytanie: „Co zrobiæ, ¿eby
coœ poprawiæ ?”)
Cel badania musi byæ jasno okreœlony.
3. Okreœlenie podmiotu badañ. Na tym etapie wa¿ne
jest, by okreœliæ, kogo bêdziemy badaæ, Trzeba tê grupê
zidentyfikowaæ, w zale¿noœci od tego, co jest proble-
mem,. jaki jest cel naszego badania. Nie nale¿y badaæ
grupy, której wiedza nie bêdzie dla nas u¿yteczna (cho-
cia¿ mo¿e byæ ciekawa ), z drugiej strony nie powinno
w niej zabrakn¹æ wa¿nych, ze wzglêdu na cel badañ, re-
spondentów.
4. Postawienie pytañ badawczych. Najpierw nale¿y je
sformu³owaæ ogólnie, w dalszym etapie prac powinny
byæ uszczegó³awiane. Nale¿y te¿ mieæ œwiadomoœæ, czy
interesuj¹ nas fakty, czy opinie.

II Konstruowanie narzêdzi
Kwestionariusz ankiety to nie worek z pyta-

niami, lecz przemyœlany zbiór pytañ – zadañ dla re-
spondenta.

Mierzenie jakoœci pracy szko³y
– o narzêdziach pomiaru s³ów kilka



14

Problemy Oœwiaty i Wychowania Nr 3/2005

Ma swoj¹ logikê i porz¹dek. Buduj¹c kwestionariusz,
nale¿y prze³o¿yæ interesuj¹ce nas jako badaczy pytanie
( problem badawczy ) na pytania – zadania dla bada-

nych ( grupy osób, co do których zak³adamy, ¿e posia-
daj¹ wiedzê na interesuj¹cy nas temat). Nale¿y
pamiêtaæ, by respondentom zadawaæ takie pytania , by z
uzyskanych odpowiedzi zdobyæ informacje , z jakich
zbudujemy sobie odpowiedŸ na problem, który mamy
rozstrzygn¹æ.

Trzeba unikaæ bezpoœrednio pytania badanych o ten
problem – jest to najczêstszy b³¹d niewprawnych kon-
struktorów ankiet , ¿e chc¹ siê dowiedzieæ od pytanych
tego, czego sami nie wiedz¹.
1.Typy pytañ i ich w³aœciwoœci
A. Ze wzglêdu na sposób udzielania odpowiedzi – pyta-
nia zamkniête i otwarte.
Pytania zamkniête s¹ przydatne przede wszystkim wte-
dy, gdy badamy problem powierzchownie, pytania
otwarte – gdy chcemy dotrzeæ do sedna sprawy, zbadaæ
problemy peryferyjne.
B. Pytania ze wzglêdu na ich cel:
� wprowadzaj¹ce – maj¹ przygotowaæ respondenta do

zagadnieñ poruszanych w kwestionariuszu
� o fakty – gdy chcemy zbadaæ, jak funkcjonuje insty-

tucja
� o opinie – gdy chcemy dowiedzieæ siê, jak badani

postrzegaj¹ pewne zjawiska, fakty, procesy
� o wiedzê – rozpoznajemy wiedzê badanych na dany

temat
� o Ÿród³a informacji – s³u¿¹ do identyfikacji Ÿróde³, z

których respondenci czerpi¹ wiedzê na okreœlony te-
mat

� o motywy – daj¹ mo¿liwoœæ poznania subiektywnych
pobudek do podejmowania jakichœ dzia³añ lub for-
mu³owania s¹dów

� o sugestie – ujawniaj¹ sugestie badanego w konkret-
nej sprawie ( co nale¿y zrobiæ ).

C. Pytania ze skal¹ – ka¿de ze stwierdzeñ ma inn¹
wagê, np.:” Czy wszyscy uczniowie znaj¹ zasady szko-
lnego systemu oceniania ? Wybierz jedn¹ z odpowiedzi:
„ tak - raczej tak - trudno powiedzieæ - raczej nie -
nie”.
D. Pytania z indeksem – ka¿de ze stwierdzeñ ma tak¹
sam¹ wagê, np.: W jaki sposób jest uczniom komuniko-
wany szkolny system oceniania?
1. Wychowawca przedstawia na godzinie wychowaw-
czej
2. Ka¿dy uczeñ otrzymuje egzemplarz SSO
3. Egzemplarze SSO s¹ wy³o¿one w szkolnej czytelni
4. W ka¿dej sali lekcyjnej wisi egzemplarz SSO
5. SSO jest wywieszony na ogólnoszkolnej gazetce na
korytarzu
E. Pytania retrospektywne – odwo³uj¹ce siê do
przesz³oœci.
2. Podstawowe zasady redagowania pytañ
W kwestionariuszu powinny siê znaleŸæ wy³¹cznie te
pytania, które wynikaj¹ z podjêtej problematyki badaw-
czej i s¹ niezbêdne z punktu widzenia konstrukcji kwe-
stionariusza.

Budowa pytañ nie powinna byæ przeszkod¹ w ich zro-
zumieniu przez badanych. Pytania powinny mieæ jedno-
lit¹ formê gramatyczn¹ ( ten sam czas, osoba, itp. ).
Ka¿de pytanie powinno odnosiæ siê tylko do jednego za-
gadnienia. Nale¿y unikaæ pytañ, na które badany mu-
sia³by udzieliæ odpowiedzi spo³ecznie nieaprobowanej
lub co do których istnieje du¿e prawdopodobieñstwo
udzielenia nieszczerych odpowiedzi. Pytania i propono-
wane do wyboru odpowiedzi powinny byæ sformu³owa-
ne w sposób jednoznaczny
3. Uniwersalne zasady tworzenia pytañ kwestio-
nariuszowych

Ka¿de konkretne narzêdzie s³u¿y do zbadania
okreœlonego problemu i stosownie do jego specyfiki
powinno byæ zaprojektowane. Istniej¹ jednak pewne
uniwersalne zasady, o których warto pamiêtaæ:
A. Pytania powinny byæ jasne – nie tylko dla ankietera,
lecz przede wszystkim dla ankietowanych. To , co jest
oczywiste dla badacza, nie musi wcale takie byæ dla py-
tanego. Czêsto sprawy postrzegane jako banalne s¹ po-
mijane, a dla badanego problemu mog¹ byæ wa¿ne.
B. Unikaj podwójnych pytañ, np.: ” Jak czêsto u¿ywasz
alkoholu i narkotyków ?”( respondent musi mieæ jas-
noœæ , na które pytanie odpowiada ) . OdpowiedŸ na tak
sformu³owane pytanie zawsze bêdzie dotyczy³a tylko
jego jednej czêœci. Najczêstszym b³êdem jest stosowa-
nie w pytaniach spójników „i” oraz „lub”.
C. Nale¿y zadawaæ takie pytania, by respondent by³ w
stanie na nie odpowiedzieæ. Wiedza badacza na dany te-
mat nie ma tu znaczenia.
D. Trzeba zadbaæ o pewne warunki, w jakich badany ze-
chce z badaczem wspó³pracowaæ –np.: zagwarantowa-
nie anonimowoœci, jasne polecenia i instrukcje,
okreœlenie, do jakich celów bêd¹ wykorzystane uzyska-
ne wyniki.
E. Pytania powinny byæ adekwatne do respondentów,
którym siê je zadaje.
F. Nale¿y unikaæ form przecz¹cych, np.: „Czy dzieci
nie powinny przynosiæ do szko³y no¿y ?” Przeczenie
jest ³atwo zgubiæ i nie bardzo wiadomo, co mia³ pytany
na myœli, wybieraj¹c odpowiedŸ „nie”.
G. Pytania z podwójn¹ negacj¹, np.: „Czy nie uwa¿asz,
¿e nie powinno siê zakazaæ przychodzenia w d¿insach
do szko³y?” s¹ niczym nieuzasadnione.
H. Pytanie powinno byæ neutralne. Unikaj obci¹¿onych
pytañ, np. „Czy zgadzasz siê, ¿e dyrektor to nerwus?” .
W takich pytaniach coœ siê sugeruje, s¹ obci¹¿one emo-
cjonalnym stosunkiem badacza do podmiotu badania.
I. Odpowiedzi na pytania zamkniête powinny byæ
roz³¹czne. Jest to czêsty b³¹d w pytaniach . w których
stosujemy przedzia³y iloœciowe, np.: „W jakim wieku
ludzie najczêœciej siêgaj¹ po alkohol ?” a/ 10 – 15 lat, b/
15 – 20 lat.
J. Nie zadawaj pytañ sugeruj¹cych odpowiedŸ, np.: „
Czy uwa¿asz, ¿e nie powinno siê biæ dzieci?” . Z ró¿-
nych powodów ludzie nie ujawniaj¹ swoich preferen-
cji.. szczególnie podatne s¹ na to dzieci.
K. Nie zadawaj pytañ k³opotliwych , np.:” Czy Pani bije
mê¿a ?” . Ka¿dy badacz musi sobie zdawaæ sprawê, co
dla respondenta mo¿e byæ k³opotliwe, na przyk³ad dla



15

Nr 3/2005 Problemy Oœwiaty i Wychowania

dzieci pytanie o relacje w domu, np. ”Czy rodzice Ciê
bij¹ ?” Zadanie takiego pytania mo¿e okazaæ siê nie-
op³acalne – zamykamy sobie drogê do zadawania dal-
szych pytañ – gdy respondent raz sk³amie, bêdzie to
robi³ dalej.
L. Unikaj w pytaniach przys³ów, popularnych powie-
dzonek, kolokwializmów. Jêzyk, którym operujemy,
powinien byæ klarowny dla wszystkich.
M. Nie pomijaj kategorii „nie wiem”, „nie dotyczy”.
Respondenci mog¹ zwyczajnie nie wiedzieæ czegoœ i
nie nale¿y zmuszaæ ich do udzielania nieprawdziwych
informacji. Danie takiej mo¿liwoœci pomaga pozbyæ siê
dyskomfortu psychicznego, który czêsto towarzyszy
wype³nianiu ankiety.
N. Unikaj wieloznacznoœci terminów – zanim zadasz
pytanie, przemyœl znaczenie poszczególnych pojêæ. Py-
taj¹c uczniów, o jakiej porze jedz¹ ciep³y posi³ek, nale-
¿y siê zastanowiæ jak bêdzie to zrozumiane przez
dziecko – czy „ciep³y posi³ek” to ca³y obiad, tylko zupa,
tylko drugie danie, „ gor¹cy kubek” czy mo¿e hot dog ?
O. Nie u¿ywaj w pytaniach skrótów, akronimów, ¿argo-
nu, terminów fachowych .
P. Strze¿ siê pytañ z za³o¿eniem, np.: „Kiedy by³eœ
ostatnio w teatrze?”. Pytanie tak sformu³owane zak³ada,
¿e respondent ma dostêp do teatru - takie za³o¿enie
mo¿e sprawiæ, ¿e otrzymamy nieprawdziw¹ odpo-
wiedŸ, wprowadza te¿ pewien dyskomfort.
Q. Unikaj zadawania d³ugich pytañ – nie powinno ono
zawieraæ wiêcej ni¿ 20 s³ów. Jeœli to niemo¿liwe, nale¿y
rozbiæ problem na kilka krótkich pytañ.
R. Unikaj zadawania pytañ, które ciê samego drêcz¹ .
Pytanie badawcze to co innego, ni¿ pytania, które siê
zadaje w kwestionariuszu.

4. Uwarunkowania, o których warto pamiêtaæ
• Badania odbywaj¹ siê w jakimœ kontekœcie, który

wp³ywa na rolê respondenta i badacza, np.: rodzice na
wywiadówce udzielaj¹ innych odpowiedzi , ni¿ wte-
dy, gdy s¹ w domu ( wchodz¹ w inne role ). Trzeba
zadawaæ wiele szczegó³owych pytañ, by uzyskaæ pra-
wdziw¹ odpowiedŸ.

• Badany stara siê wypaœæ dobrze, podci¹gn¹æ do pew-
nych wzorców, standardów instytucji – to bêdzie
wp³ywa³o na udzielone odpowiedzi.

• Badany, odpowiadaj¹c spontanicznie mówi prawdê,
nieprawdê trzeba wymyœliæ

• Trzeba braæ pod uwagê tzw. „koszt myœlenia” – my-
œlenie to ciê¿ka praca. Badani staraj¹ siê to zminima-
lizowaæ i wybieraj¹ odpowiedzi pierwsze z brzegu
albo „nie wiem” lub „nie” , bo to zwalnia z dalszych
pytañ.

• Pytania uk³ada siê z myœl¹ o uzyskanych odpowie-
dziach. Nale¿y przewidzieæ dzia³ania myœlowe bada-
nego i zastanowiæ siê, czy pytanie zrozumie tak samo
jak badacz i pod to uk³adaæ pytania.

• Skomplikowanych problemów nie bada siê jednym
pytaniem. S¹ ró¿ne aspekty sprawy, trzeba pytaæ o
wiele jej wymiarów.

• Przy pytaniach o opinie trzeba pamiêtaæ, ¿e tak na-
prawdê niewiele jest opinii , które ludzie maj¹ i przy-

pominaj¹ je sobie. W wiêkszoœci wypadków badani
sobie te opiniê buduj¹ z istotnych dla sprawy infor-
macji na miejscu, na bie¿¹co wyrabiaj¹ j¹ sobie. W
ogromnej mierze s¹ to opinie ukszta³towane pod
wp³ywem ostatnich informacji. Budujemy je z dwóch
elementów - ze stereotypów, tendencji, inklinacji i z
tego , co siê ostatnio zas³ysza³o. Warto o tym pamiê-
taæ, gdy pytamy o opinie i póŸniej interpretujemy
uzyskane wyniki.

• Ró¿ne formy pytañ prowadz¹ do ró¿nych odpowie-
dzi. Umieszczaj¹c coœ w pytaniu zamkniêtym, zwiê-
kszamy szanse jego wskazania przez badanych;
pominiêcie redukuje te szanse. W odpowiedziach na
pytania otwarte czêsto pojawiaj¹ siê te g³oœne, wyra-
ziste, które pierwsze przychodz¹ do g³owy. Trzeba
konstruowaæ ró¿ne pytania.

• Pytania ze skal¹ – badani traktuj¹ skale jako model
œwiata. Przeciêtny cz³owiek ma tendencje do lokowa-
nia siê w œrodku skali. Badani nie lubi¹ stawiaæ siê na
skali w miejscu zera lub minusów, nie lubi¹ zera na
pocz¹tku.

• Pytania retrospektywne nie maj¹ dobrej marki – pa-
miêæ jest zawodna, przypominane fakty mog¹ byæ
przeinterpretowywane , zapominane, przesuwane w
czasie. W przypadku pytañ o fakty lepiej pamiêtamy
te zdarzenia, które by³y wa¿ne ze wzglêdu na swe
konsekwencje, nie by³y negatywnie oceniane, nie-
zbyt odleg³e w czasie. Te wydarzenia, które ma siê
u³o¿yæ w czasie, ulegaj¹ przemieszczeniu; nastêpuje
tzw. „efekt teleskopu” - rzeczy oddalone ludzie prze-
suwaj¹, przybli¿aj¹, na przyk³ad w pytaniach typu:
„Wska¿ w ci¹gu piêciu ostatnich lat.....”

• Porz¹dek danych odpowiedzi w zadaniach zamkniê-
tych ma znaczenie – przeciêtny badany wybiera pier-
wsze trzy (lub ostatnie ), które mu odpowiadaj¹ i
koñczy odpowiadanie – tzw. „efekt œwie¿oœci”.

• Nie nale¿y tworzyæ pytañ bardzo d³ugich – najwy¿ej
7 – 8 mo¿liwoœci do wyboru.

• Nie trzeba pytaæ o rzeczy bardzo skomplikowane, ty-
lko o najwa¿niejsze.

• Wp³yw na udzielane odpowiedzi ma tak¿e porz¹dek
pytañ. Powinniœmy je uk³adaæ od trudnego do ³atwe-
go ( bo gaœnie motywacja badanego ), od pytania ogó-
lnego do szczegó³owego, od pytañ neutralnych do
wra¿liwych (by wzbudziæ zaufanie badanego).

• Je¿eli chcemy wyeliminowaæ kontekst wp³ywaj¹cy
na udzielane odpowiedzi, najwa¿niejsze pytania na-
le¿y umieœciæ na pocz¹tku kwestionariusza, zadawaæ
jako pierwsze.

5. Uk³ad i szata graficzna kwestionariusza
Kolejnoœæ pytañ w kwestionariuszu nale¿y starannie
przemyœleæ , np. pod wzglêdem tematyki i trudnoœci.
Pytania metryczkowe ( jeœli takie siê pojawiaj¹ ) nale¿y
umieszczaæ na koñcu kwestionariusza lub w³¹czyæ do
innych tematycznie zbli¿onych pytañ.
Ka¿de pytanie powinno byæ wyraŸnie oddzielone od
siebie. Nale¿y zadbaæ o wyraŸny i czytelny druk i wyeli-
minowanie b³êdów. Na udzielenie odpowiedzi na zada-
nia otwarte trzeba zostawiæ odpowiednio du¿o miejsca.
Ca³e pytanie musi byæ umieszczone na jednej stronie,
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niewskazane s¹ liczne tabele do wpisywania lub zazna-
czania odpowiedzi.

Nawet najlepiej zaplanowane badanie nie
przyniesie oczekiwanych rezultatów, nie uzyskamy wa-
rtoœciowych informacji, jeœli zastosujemy nieodpo-
wiednie, nietrafnie dobrane narzêdzia pomiaru.
Nieprawdziwe wyniki otrzymane przy zastosowaniu ta-
kich narz¹dzi spowoduj¹, ¿e podejmiemy dzia³ania nie-
koniecznie adekwatne do istniej¹cej sytuacji, a koszty
(zarówno te materialne, jaki i te niewymierne – mental-
ne, psychiczne ) takiego postêpowania mog¹ okazaæ siê
bardzo du¿e. Dlatego te¿ warto, chocia¿ w stopniu pod-

stawowym, zag³êbiæ siê w tajniki sztuki budowania
kwestionariuszy ankiet, formu³owania pytañ kwestio-
nariuszowych, analizowania uzyskanych danych. Przy-
niesie to z pewnoœci¹ wiele korzyœci tak w wymiarze
instytucji, jak i indywidualnym osób w mierzenie jako-
œci pracy szko³y zaanga¿owanych.

Opracowano na podstawie materia³ów szkoleniowych
Forum Edukacyjnego CODN „Konstruowanie ankiet
do badañ oœwiatowych” ( Sulejówek, 12 –15 maja
2005 r.)

Badania oœwiatowe

ANALIZA
badania popularnoœci podrêczników szkolnych stosowanych na poszczegól-
nych etapach kszta³cenia w szko³ach miasta Leszna oraz powiatu gostyñ-

skiego, koœciañskiego, leszczyñskiego i rawickiego

Miros³awa W¹sowska
nauczyciel konsultant
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
w Lesznie

Badania przeprowadzono w paŸdzierniku 2004 r. w ramach dzia³añ Pracowni Informacji Naukowej i Wy-
dawnictw Oœrodka Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie, w oparciu o ankietê skierowan¹ do wszy-
stkich szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz liceów ogólnokszta³c¹cych. Udzia³ szkó³, które udzieli³y odpowiedzi
na zapytania zawarte w ankiecie przedstawia poni¿sza tabela.

Tabela 1
Szko³y, które dostarczy³y dane dotycz¹ce popularnoœci podrêcz-
ników szkolnych stosowanych przez nauczycieli

Spoœród szkó³ ró¿nego typu w rejonie dzia³ania OKUN, ponad
po³owa szkó³ podstawowych i gimnazjów przekaza³a dane ankie-
towe dotycz¹ce stosowanych podrêczników szkolnych. Nieliczny
udzia³ w badaniach dotyczy³ szkó³ ponadgimnazjalnych.

I. Szko³a podstawowa

Tabela 2
Podrêczniki szkolne, najczê-
œciej stosowane w kszta³ceniu
zintegrowanym w kl. 3

W badanych szko³ach w za-
kresie kszta³cenia zintegro-
wanego najczêœciej
stosowany jest podrêcznik
szkolny z serii ,,Weso³a
Szko³a’’ Wydawnictw Szkol-
nych i Pedagogicznych S.A.

Typ placówki
Liczba

szkó³

szko³a podstawowa 62

gimnazjum 41

szko³a ponadgimnazjalna - liceum
ogólnokszta³c¹ce

9

Ogó³em 112

Tytu³ podrêcznika Wydawca
Liczba

szkó³
%

Weso³a szko³a. Kszta³cenie zintegrowane.
Klasa III

Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne S.A. 29 46,8%

Moja szko³a. Podrêcznik z æwiczeniami do
kszta³cenia zintegrowanego. Klasa III

MAC Edukacja S.A.
9 14,5%

Szko³a marzeñ. Klasa III. Podrêcznik. Czêœæ
1-5

MAC Edukacja S.A.
7 11,3%

Z Ekoludkiem w szkole. Podrêcznik z
æwiczeniami do nauczania zintegrowanego w
klasie III

Wydawnictwo Edukacyjne
Zofii Dobkowskiej ¯ak

7 11,3%

Ju¿ w szkole. Obserwujê, prze¿ywam,
poznajê. Podrêcznik do kszta³cenia
zintegrowanego w klasie trzeciej

Wydawnictwo Nowa Era

5 8,1%

inne 5 8,1%

Ogó³em 62 100,0%
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Tabela 3
Podrêczniki szkolne do na-
uczania jêzyka polskiego,
najczêœciej stosowane w kl.
6 szko³y podstawowej

W klasie 6 szko³y podsta-
wowej jêzyk polski na-
uczany jest najczêœciej w
oparciu o podrêczniki: ,,Ju-
tro pójdê w œwiat” oraz
,,S³owa i œwiat” – Wydaw-
nictw Szkolnych i Pedago-
gicznych S.A.

Tabela 4
Podrêczniki szkolne do nauczania
matematyki najczêœciej stosowane
w kl. 6 szko³y podstawowej

Z ankiet wynika, ¿e najczêœciej sto-
sowanym podrêcznikiem szkolnym
do nauczania matematyki w klasie 6
szko³y podstawowej jest podrêcznik
Matematyka 6 z serii ,,Matematyka
z plusem” – Gdañskiego Wydawni-
ctwa Oœwiatowego.

Tabela 5
Podrêczniki szkolne do na-
uczania przyrody, najczê-
œciej stosowane w kl. 6
szko³y podstawowej

W nauczaniu przyrody w
klasie 6 szko³y podstawo-
wej najczêœciej nauczycie-
le stosuj¹ podrêcznik
,,Podró¿e i odkrycia” - Wy-
dawnictwa Szkolnego
PWN.

Tytu³ podrêcznika Wydawnictwo Liczba szkó³ %

Jutro pójdê w œwiat. Podrêcznik do
kszta³cenia literackiego i jêzykowego
dla klasy szóstej szko³y podstawowej
wraz z zeszytem æwiczeñ

Wydawnictwa
Szkolne i
Pedagogiczne S.A.

16 29,1%

S³owa i œwiat. Podrêcznik do
kszta³cenia literackiego, kulturowego
i jêzykowego dla klasy szóstej szko³y
podstawowej

Wydawnictwa
Szkolne i
Pedagogiczne S.A.

11 20,0%

Ogl¹dam œwiat. Jêzyk polski 6.
Podrêcznik do kszta³cenia
jêzykowego

Arka 8 14,5%

Jêzyk polski. Miêdzy nami.
Podrêcznik dla klasy szóstej szko³y
podstawowej

Gdañskie
Wydawnictwo
Oœwiatowe

7 12,7%

To lubiê! Podrêcznik do jêzyka
polskiego zreformowanej szko³y
podstawowej. Teksty i zadania.
Klasa 6. Ksi¹¿ka ucznia

Wydawnictwo
Edukacyjne

6 10,9%

inne 7 12,7%
Ogó³em 55 100,0%

Tytu³ podrêcznika Wydawnictwo
Liczba

szkó³
%

Matematyka 6. Podrêcznik
dla klasy szóstej szko³y
podstawowej

Gdañskie
Wydawnictwo
Oœwiatowe

25 52,1%

Mogê zostaæ Pitagorasem.
Podrêcznik do matematyki
dla klasy VI

Oficyna Wydawniczo-
Poligraficzna ADAM

14 29,2%

inne 9 18,8%
Ogó³em 48 100,0%

Tytu³ podrêcznika Wydawnictwo
Liczba

szkó³
%

Podró¿e i odkrycia. Podrêcznik
dla klasy VI

Wydawnictwo Szkolne
PWN

15 31,3%

Przyroda 6. Podrêcznik dla
uczniów klasy VI

Wydawnictwo Edukacyjne
Zofii Dobkowskiej ¯ak

7 14,6%

Mój Œwiat 6. Podrêcznik do
przyrody dla klasy szóstej szko³y
podstawowej

Wydawnictwo M. Ro¿ak 7 14,6%

Przyroda dla klasy szóstej Nowa Era 6 12,5%

Przyroda. Podrêcznik dla szóstej
klasy szko³y podstawowej

Wydawnictwo ABC sp. z
o.o

4 8,3%

inne 9 18,8%

Ogó³em 48 100,0%
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II. Gimnazjum

Tabela 6
Podrêczniki szkolne do naucza-
nia jêzyka polskiego, najczêœciej
stosowane w kl. 3 gimnazjum
Nauczanie jêzyka polskiego w
klasie 3 gimnazjum w badanych
szko³ach odbywa siê najczêœciej
w oparciu o podrêcznik ,,Œwiat
w s³owach i obrazach” – Wyda-
wnictw Szkolnych i Pedagogicz-
nych S.A.

Tabela 7
Podrêczniki szkolne do nauczania ma-
tematyki najczêœciej stosowane w kl. 3
gimnazjum

W nauczaniu matematyki w klasie 3 gi-
mnazjum najczêœciej stosowanym pod-
rêcznikiem jest ,,Matematyka 3” z serii
,,Matematyka z plusem” - Gdañskiego
Wydawnictwa Oœwiatowego.

Tabela 8
Podrêczniki szkolne do nauczania biologii
najczêœciej stosowane w kl. 3 gimnazjum

Najbardziej popularnym podrêcznikiem
szkolnym w nauczaniu biologii w klasie 3 gi-
mnazjum jest podrêcznik ,,Biologia dla gi-
mnazjum. Czêœæ trzecia” – wydawnictwa
Nowa Era.

III. Liceum ogólnokszta³c¹ce

Tabela 9
Podrêczniki szkolne najczê-
œciej stosowane w nauczaniu
jêzyka polskiego w kl. 3 lice-
um ogólnokszta³c¹cego
W oparciu o informacje uzy-
skane od 7 liceów ogólno-
kszta³c¹cych, nauczanie
jêzyka polskiego w klasach
trzecich odbywa siê najczê-
œciej w oparciu o podrêcznik
,,Przesz³oœæ to dziœ. Literatura
– jêzyk – kultura, wydawnic-
twa Stentor.

Tytu³ podrêcznika Wydawnictwo
Liczba

szkó³
%

Œwiat w s³owach i obrazach.
Podrêcznik do kszta³cenia
literackiego i kulturowego dla
klasy trzeciej gimnazjum

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.

24 58,5%

Jêzyk ojczysty. Podrêcznik do
kszta³cenia jêzykowego dla klasy
trzeciej gimnazjum

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.

7

17,1%

Kto czyta, nie b³¹dzi. Literatura i
kultura. Podrêcznik dla III klasy
gimnazjum

Wydawnictwo P.
Marciszuka STENTOR

4 9,8%

inne 6 14,6%
Ogó³em 41 100,0%

Tytu³ podrêcznika Wydawnictwo
Liczba

szkó³
%

Matematyka 3.
Podrêcznik dla klasy
trzeciej gimnazjum

Gdañskie Wydawnictwo
Oœwiatowe

11 47,8%

Od Pitagorasa do
Euklidesa. Podrêcznik do
matematyki dla klasy III
gimnazjum

Oficyna Wydawniczo-
Poligraficzna ADAM

7 30,4%

Matematyka 2001.
Gimnazjum. Podrêcznik
dla klasy 3

Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne S.A.

3 13,0%

inne 2 8,7%
Ogó³em 23 100,0%

Tytu³ podrêcznika Wydawnictwo
Liczba

szkó³
%

Biologia dla gimnazjum. Czêœæ
trzecia

Nowa Era
10 50,0%

Biologia III. Jednoœæ i
ró¿norodnoœæ œwiata ¿ywego.
Podrêcz


