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Przedmowa

W 2015 roku „Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza
Rodzin – Seria Pedagogiczna” został poddane ewaluacji w Index Co-
pernicus International oraz w Polskiej Bibliografii Naukowej. Do-
datkowo poprzednie numery periodyku zostały wprowadzone do
POL-indexu. Jest to sześć numerów pedagogicznych „Zeszytów”:
1/2009 (ss. 153), 2-3/2010-2011 (ss. 257), 4/2012 (ss. 186) i 5-
6/2013-2014 (ss. 301). Oznacza to, że punktacja naszego periodyku
powinna wzrosnąć o 2 kolejne punkty (POL-index). Nie bez znacze-
nia dla podwyższenia dotychczasowej punktacji „Zeszytów” jest
również tegoroczna ewaluacja w w/w internetowych platformach.

Radę Naukową periodyku zasilili pracownicy naukowi Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, przyjmując godność Członka
Rady: ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk (filozof) i s. dr hab.
Maria Loyola Opiela BDNP (pedagog). Ponadto dr Barbara Kiereś
uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego, powiększając w
ten sposób grono samodzielnych pracowników naukowych, będą-
cych Członkami periodyku. 

Z radością przekazuję w Państwa ręce 7. numer pedagogiczych
„Zeszytów”, równocześnie zapraszając na stronę internetową „Ze-
szytów”, gdzie można znaleźć archiwalne numery periodyku:
ht tp : / /www.swpr.edu.p l /zeszyty–naukowe/ser ia /ser ia–
pedagogiczna.

Mikołaj Krasnodębski

19 sierpnia 2015
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ROZPRAWY

Barbara Kiereś*

SZKOLNICTWO SPOŁECZNE 
CZY PAŃSTWOWE? 

PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI NAD PROBLEMEM
TZW. NEUTRALNOŚCI ŚWIATOPOGLĄDOWEJ

SZKOLNICTWA I EDUKACJI

1.Dlaczego ten problem? 2. Kontekst myślowy idei tzw. światopoglądu nauko-

wego. 3. Polityka i dobro wspólne. 4. Państwo i życie społeczne. 5. Prywatne-

społeczne-państwowe. 6. Problem światopoglądu. 7. Filozofia o światopoglądzie.

8. Religia a światopogląd – ujęcie personalistyczne. 9. Kultura.

Abstrakt
Dzieje szkolnictwa to historia stopniowego przejmowania kon-

troli nad tą instytucją przez państwo i modelowania edukacji pod
kątem ideologii państwowej. Celują w tym współczesne ideologie
modernizm i postmodernizm, które operują przeciwstawieniem tego,
co prywatne (własność obywatela) od tego, co państwowe. Ideologie
te są związane z pozytywizmem, który wprowadził do dyskursu spo-
łecznego idee tzw. światopoglądu naukowego, rzekomo uniwersal-
nego i neutralnego, który ma być dewizą edukacji. Pogląd ten
zdemaskowano jako nienaukowy, mimo to jest on nadal orężem

* Dr hab., Instytut Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu

Lubelskiego Jana Pawła II
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współczesnego państwa. W tradycji cywilizacji łacińskiej (persona-
listycznej) odróżnia się prywatne od społecznego, z czego wynika,
że państwo nie posiada żadnej własności (jest bytem abstrakcyjnym),
a jego obowiązkiem jest materialne zabezpieczanie działalności
szkolnictwa jako instytucji społecznej. W artykule rozważa się za-
sadność obu stanowisk i argumentuje się na rzecz tradycji łacińskiej
i kultury klasycznej. 

Słowa kluczowe: prywatne, społeczne, państwowe; neutralność,
światopogląd, ideologia, szkolnictwo 

1. Dlaczego ten problem?
Podjęte przeze mnie, a zasygnalizowane w tytule zagadnienia na-

leży umieścić w szerszym kontekście, mianowicie w kontekście pro-
blemu: polityka – państwo – edukacja. Każdy z wymienionych
składników tego kontekstu jest problemem samym w sobie, ale wszyst-
kie te składniki są ze sobą ściśle powiązane, zaś od ich koncepcji i wza-
jemnych relacji, które są relacjami zwrotnymi, zależy sposób
postawienia problemu szkolnictwa oraz jego rozstrzygnięcie. Inaczej
mówiąc, koniecznym warunkiem zasadnego postawienia kwestii szkol-
nictwa oraz problemu jego tzw. neutralności światopoglądowej jest wy-
jaśnienie trzech zagadnień: istoty polityki, a przede wszystkim jej celu;
koncepcji państwa i jego roli w życiu społecznym oraz udziału państwa
i jego polityki w procesie edukacji i organizacji szkolnictwa.

Kolejnym motywem podjęcia problemu szkolnictwa – społeczne
czy państwowe – jest lansowana i wdrażana dziś przez administrację
Unii Europejskiej, również przez rządy Rzeczypospolitej Polskiej teza,
według której szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i wyższe są in-
stytucjami państwowymi i dlatego powinny być światopoglądowo
neutralne. U podstaw tej tezy leży fakt zróżnicowania światopoglądo-
wego obywateli państwa oraz domniemanie, iż fakt ów jest konflik-
togenny i burzy pokój społeczny, a ostatecznie zmusza do podjęcia
stosownych kroków rozjemczych i decyzji politycznych przez pań-
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stwo. W związku z tym faktem i domniemaniem głosi się, że ogólny
pogląd na świat – na jego genezę i naturę, na człowieka i sens–cel jego
życia – jest sprawą tzw. prywatną każdego człowieka i dlatego – jak
się ostatecznie konkluduje – instytucje państwowe – a taką jest właśnie
instytucja szkoły – winny być neutralne światopoglądowo. 

W tej sytuacji, uznając fakt zróżnicowania światopoglądowego,
trudno nie spytać, na czym miałaby polegać neutralność światopog-
lądowa instytucji, które ex definitione mają służyć obywatelowi i
spajać życie społeczne? Taką instytucją jest między innymi, ale
przede wszystkim szkolnictwo na jego wszystkich poziomach i stop-
niach. W odpowiedzi na to pytanie usłyszymy, że kształcenie winno
być oparte wyłącznie na wiedzy naukowej, która, jak się zakłada,
ma charakter pozaświatopoglądowy, czyli spełnia kryterium neutral-
ności. Odnotujmy, iż nie jest to myśl nowa, jest ona bowiem echem
zapożyczonej w filozofii – w tradycji idealizmu myślowego! – ideo-
logii pozytywizmu, z jego scjentyzmem i pragmatyzmem. To właś-
nie pozytywizm wprowadził do dyskursu społecznego pojęcie tzw.
światopoglądu naukowego. Dodajmy, że z pozytywizmem (scjen-
tyzmem i pragmatyzmem) związany jest ściśle tzw. utopizm. My-
ślenie utopijne towarzyszy Europejczykowi począwszy od
starożytnej Grecji i jej poetyckich mitów społecznych, a jego istotę
stanowi złudne przekonanie, że skoro da się pomyśleć idealny ustrój
społeczny, to z pewnością możliwe jest zbudowanie doskonałego
państwa i doskonałego ustroju politycznego, który przyniesie czło-
wiekowi pełnię szczęścia1. Utopizm był i jest nadal praktykowany,
jego formy są różnorodne, jest on bowiem wytworem myślenia spe-
kulatywnego (wytwórczego), a współczesne próby wprowadzenia
go w życie przybrały postać tzw. modernizmu. Spójrzmy bliżej na
pozytywizm i utopizm, stanowią one bowiem podwaliny myślowe
ideologii modernizmu.

11Barbara Kiereś Szkolnictwo społeczne czy państwowe?

1 J. Servier, Histoire de l’utopie, Paris 1991. R. Mucchielli, Le mythe de la cite ideale, Paris

1960. Ch. Walsh, From Utopia to Nightmare, New York 1962. Th. Molnar, Utopia. The
Perrenial Heresy, New York 1967. K. Mannheim, Ideologia i utopia, Lublin 1992.
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2. Kontekst myślowy idei tzw. światopoglądu naukowego
Otóż, według pozytywizmu jedynym źródłem wartościowej,

czyli sprawdzalnej empirycznie i użytecznej praktycznie wiedzy,
czyli wiedzy przynoszącej korzyści materialne, są nauki szczegó-
łowe przyrodnicze, np. fizyka, biologia, chemia itp. Pogląd ten zys-
kał miano scjentyzmu, czyli kultu nauk przyrodniczych, a kult ten
dał podstawy do głoszenia tezy o istnieniu i prymacie światopoglądu
naukowego. Dodano, iż jego przeciwieństwem jest światopogląd nie-
naukowy, który wyrasta z tradycyjnej filozofii, u podstaw której leżą
niesprawdzalne empirycznie, czyli metafizyczne (przyjęte na wiarę)
założenia, co w konsekwencji owocuje bezużytecznymi praktycznie
i rodzącymi jałowe spory wizjami świata i sensu ludzkiego życia. W
polemice z pozytywizmem odnotowano, iż pogląd ten, wbrew gło-
szonym expressis verbis tezom jest światopoglądowo zaangażowany,
a jego bezpodstawne roszczenia do wyłączności sprawiają, iż ma on
charakter ideologii, a więc jest z gruntu nienaukowy, czyli empirycz-
nie niesprawdzalny i przyjęty „na wiarę”. Zakłada on mianowicie
ontologiczny materializm i antropologiczny naturalizm, a więc re-
dukuje całość świata do anonimowej materii jako jedynego substratu
bytowego, zaś z człowieka czyni „zwierzę konsumujące”, czyli sens
ludzkiego życia sprowadza do produkcji i konsumpcji dóbr mate-
rialnych. W przywołanej krytyce podkreśla się, że ten jawny reduk-
cjonizm antropologiczny podważa sens istotnych dziedzin ludzkiej
kultury: filozofii, moralności, sztuki i religii2.

Innym aspektem ideologii modernizmu (pozytywizmu, scjentyzmu
i pragmatyzmu), który wyraźnie zaznacza się w poczynaniach współ-
czesnych reformatorów życia społecznego, jest wspomniany już uto-
pizm, którego administracyjnym wyrazem jest modelowanie życia
społecznego – rzecz jasna także szkolnictwa i edukacji – pod kątem

12 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 7/2015

2 L. Kołakowski, Filozofia pozytywistyczna. Od Hume’a do Koła Wiedeńskiego. Warszawa

2004, wyd. 3. Na temat ideologizacji nauki, a szczególnie przyrodoznawstwa zob. P.

Jaroszyński, Człowiek i nauka, Lublin 2008.
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apriorycznych celów realizowanych przez państwo i jego politykę.
Dziś te cele narzuca kontekst geopolityczny, jakim jest Unia Europej-
ska i jej utopijna wizja nowej Europy. Dlatego właśnie w zakresie edu-
kacji preferuje się wyraźnie nauki przyrodnicze, inżynieryjne i
techniczne oraz ekonomię, co odbywa się kosztem programowego i
znacznego zubożenia zakresu edukacji, mianowicie kosztem elimino-
wania z jej treści wiedzy filozoficznej i humanistycznej3.

Z powyższego wynika, iż wdrażany dziś administracyjnie model
nauczania nie jest neutralny światopoglądowo, a wręcz przeciwnie,
bazuje on na micie „światopoglądu naukowego” i na jego rzekomej
neutralności. Zdemaskowanie przedstawionej ideologii zmusza do
podjęcia dwóch zasygnalizowanych kwestii, mianowicie kwestii
podmiotu szkolnictwa (społeczne czy państwowe?) oraz problemu
neutralności światopoglądowej w procesie edukacji. W artykule,
który jest zaledwie przyczynkiem bardzo rozległego i wielowątko-
wego problemu, przypomni się stanowisko realizmu filozoficznego
i personalistycznej teorii człowieka i cywilizacji, czyli metody życia
społecznego. 

3. Polityka i dobro wspólne
Otóż w świetle tej tradycji polityka to roztropna troska o dobro

wspólne (bonum communae), z czego wynika, że polityka mieści się
w zakresie dziedziny moralności i że współtworzy ludzką kulturę w
aspekcie dobra. Przypomnijmy, że pozostałe dziedziny kultury to
nauka (filozofia; nauki szczegółowe: przyrodnicze, społeczne, hu-
manistyczne); sztuka oraz religia. Na moralność składają się oby-
czaje i zwyczaje, jej żywiołem jest dobro, a jej teoretycznym
wyrazem jest etyka, czyli teoria postępowania moralnego, zgodnego
z dobrem. Etyka klasyczna podkreśla, że nie ma polityki poza mo-
ralnością i że teoria dobra jest poznawczym fundamentem polityki.

13Barbara Kiereś Szkolnictwo społeczne czy państwowe?

3 Zob. Spór o treści humanistyczne wykształcenia wyższego, Studia i materiały, T. 60, Szkoła

Główna Handlowa, Warszawa 1992.
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W przypadku polityki jej charakter określa realizowany przez nią
cel, a cel ten nosi miano dobra wspólnego. Spytajmy zatem, co to
jest dobro wspólne?

Dobro wspólne to takie dobro, które każdy człowiek posiada, jest
mu ono dane, i zarazem takie dobro, które realizuje, zabiega o nie,
czyli jest ono mu także zadane. Co tym dobrem jest? Dobrem tym
jest życie każdego, realnego i konkretnego człowieka, życie wi-
dziane integralnie, a więc zarówno w wymiarze 1. życia indywidual-
nego, na które składa się życie wegetatywne (naturalne wzrastanie),
życie zmysłowo-uczuciowe oraz życie intelektualno-wolitywne
(osobowe), jak i 2. życia jednostkowego i społecznego oraz 3. życia
doczesnego i wiecznego (z racji naturalnej religijności człowieka).
Są to trzy wymiary życia ludzkiego, które zakreślają zakres i treść
dobra wspólnego, pola działania i troski polityki4.

Dobro wspólne realizuje się w polu kultury, czyli w sferze ro-
zumnej i celowej uprawy (racjonalizacji) zastanego świata przyrody,
a przede wszystkim racjonalizacji (humanizacji) człowieka. Po-
wtórzmy, że wspomniana racjonalizacja świata i humanizacja czło-
wieka dokonuje się w naukach, w moralności, sztuce i religii.
Tradycja realizmu odróżnia kulturę duchową od kultury materialnej,
te zaś odróżnia od cywilizacji, czyli – jak już było mówione – od
metody życia społecznego, jego ustroju politycznego. Inaczej mó-
wiąc, cywilizacja to kultura życia wspólnotowego. Człowiek to nie
tylko byt żywy i rozumny (animal rationale, zoon logikon), lecz
także byt społeczny (zoon politikon, animal sociale), a właściwym
kontekstem jego wzrastania i aktualizowania jego życia zmysłowo-
uczuciowego i osobowego jest wspólnota społeczna. Dlaczego? Od-
powiedź jest prosta; człowiek nie jest bytem samowystarczalnym,
praca ludzka ma bardzo bogaty zakres i zróżnicowany treściowo

14 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 7/2015

4 M.A. Krapiec, Człowiek i polityka, Lublin 2007, szczególnie s. 99-125. A. Maryniarczyk

SDB, T. Duma, K. Stępień, O polityce. Wykłady otwarte im. Ojca Profesora Mieczysława
A. Krąpca OP, Lublin 2015. 
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przedmiot, jakim jest ludzkie życie, co wymaga współpracy, czyli
podziału pracy we wzajemnym wspieraniu się i doskonaleniu życia
w jego wszystkich aspektach, zgodnie z ich hierarchią i rolą w ludz-
kim bytowaniu w świecie. 

W kontekście przywołanej teorii życia jako dobra wspólnego po-
lityki powstała cywilizacja tzw. łacińska, od strony jej przedmiotu
określana także mianem personalistycznej, według której człowiek–
osoba jest dobrem wspólnym ustroju społecznego i kryterium oceny
podejmowanych w ramach wspólnoty politycznej działań5. 

4. Państwo i życie społeczne
Konieczność współpracy sprawia, iż ludzie zrzeszają się i tworzą

różne formy życia wspólnotowego, począwszy od rodu aż do narodu.
Czym jest państwo i dlaczego powstaje? Przyczyną sprawczą pań-
stwa jest wspólnota ludzka, która zyskała świadomość swej odręb-
ności narodowej (wspólne terytorium, język, obyczaje), natomiast
samo państwo jest jedynie formą życia społecznego. Forma ta wy-
raża się w ustanowieniu przez naród kluczowych instytucji, takich
jak władza ustawodawcza, władza wykonawcza i sądownictwo. W
perspektywie dobra wspólnego państwo ustanawia prawo, a jego za-
sadniczym celem jest roztropna troska o wszelkie urządzenia nie-
zbędne dla życia społecznego. Wspomniane urządzenia, czyli
instytucje społeczne zabezpieczają poszczególne sfery życia ludz-
kiego i związane z nim działalności: społeczny podział pracy, zdro-
wie, kształcenie, wypoczynek itp., czyli zabezpieczają życie każdego
obywatela, które – przypomnijmy – jest dobrem wspólnym polityki
państwowej i kryterium oceny działania instytucji państwowych. Za-
daniem państwa jest troska o wszystkie aspekty życia ludzkiego, a
przede wszystkim troska o jego życie osobowe, którego istotnymi
cechami jest poznanie, czyli zdolność zdobywania wiedzy o świecie;
wolność w rozumnym wyborze dobra; miłość jako afirmacja drugich

15Barbara Kiereś Szkolnictwo społeczne czy państwowe?

5 H. Kiereś, Człowiek i cywilizacja, Lublin 2007, szczególnie s. 125–151.
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osób i zdolność poświęcania się dla ich dobra oraz religijność, której
celem jest doskonałość osobowa. W ten sposób państwo gwarantuje
obywatelowi podmiotowość prawa oraz suwerenność bytową6. 

Powtórzmy, że wyłącznym celem państwa jest zabezpieczenie
urządzeń niezbędnych dla życia indywidualnego i społecznego, a
dokładniej mówiąc znalezienie stosownych środków prawnych i fi-
nansowych, które są konieczne dla istnienia i trwania tych instytucji.
Podkreślmy, że teza ta dotyczy także szkolnictwa, z czego wynika,
że szkolnictwo jest instytucją społeczną, a nie państwową. Zatrzy-
majmy się bliżej nad tą kwestią.

5. Prywatne-społeczne-państwowe
W dyskursie społecznym przyjęło się rozróżnienie na „prywatne”

i „państwowe”. Rozróżnienie to dotyczy kategorii bytowej mienia
(posiadania dóbr) i jest ono mylące, pomija bowiem to, co społeczne
na rzecz państwowego. Jest ono obce cywilizacji personalistycznej,
w ramach której odróżnia się własność prywatną i własność spo-
łeczną, w związku z czym podkreśla się, że obowiązkiem państwa
jest zabezpieczenie obu własności, zarówno prywatnej, jak i spo-
łecznej. Obie własności wchodzą w zakres dobra wspólnego, tworzą
one bowiem tzw. dobro wspólne podmiotowe, czyli to wszystko, co
jest własnością człowieka oraz tzw. dobro wspólne przedmiotowe,
jakim są wszystkie dobra (także państwo!) wytworzone przez spo-
łeczność. Państwo jest abstraktem i nie posiada żadnych dóbr na
własność, powtórzmy, iż jest ono jedynie formą życia obywatel-
skiego. Natomiast każdy przejaw aktywności obywatelskiej, również
osób sprawujących urzędy, ma charakter społeczny, także wszelkie
inicjatywy w zakresie szkolnictwa i edukacji. Odnotujmy przy
okazji, że przynajmniej od Rewolucji Francuskiej rozpoczyna się w
Europie proces absolutyzacji państwa i przyznawania mu omnipo-
tencji w zakresie rządów, czego konsekwencją jest ingerencja pań-
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6 Zob. Państwo, Powszechna Encyklopedia Filozofii, T. 7, Lublin 2006, s. 977–982. 
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stwa we wszystkie sfery życia człowieka, traktowania człowieka
jako surowca państwowej machiny i jej prawa7. 

Przywołane uporządkowanie terminologiczno-pojęciowe w
innym świetle stawia problem tzw. neutralności światopoglądowej
szkolnictwa. Społeczność, która świadomie określiła się jako naród
i postanowiła powołać do bytu państwo, musi rozstrzygnąć podsta-
wowe kwestie natury światopoglądowej i ustalić kryteria współżycia
w tym zakresie. Zaznaczmy, że różnice światopoglądowe nie mogą
naruszać depozytu metody życia społecznego, jeśli naruszają, wów-
czas nie mamy do czynienia z jedną cywilizacją, lecz z wieloma, to
zaś z góry przekreśla możliwość zbudowania jednolitego cywiliza-
cyjnie prawa, także instytucji państwa. Nie można być cywilizowa-
nym na dwa sposoby jednocześnie. Państwo wielocywilizacyjne,
czyli imperium jest tworem sztucznym, a jego sposobem działania,
zapewniającym mu trwanie, jest siła (przemoc)8. 

6. Problem światopoglądu
Z kolei należy postawić pytanie: czy pojęcie neutralności stosuje

się do światopoglądu? Z pytaniem tym wiąże się kwestia samego świa-
topoglądu – czym jest światopogląd? Powtórzmy, że w literaturze fa-
chowej określa się go jako zespół twierdzeń i przekonań, które dotyczą
świata jako całości, pozycji człowieka w świecie i celu-sensu ludzkiego
życia. Z wizji tej płyną określone normy i zasady postępowania i dzia-
łania. Podkreśla się także, iż światopogląd jest na ogół swoistym kon-
glomeratem (zlepkiem) wiedzy, własnych doświadczeń życiowych i

17Barbara Kiereś Szkolnictwo społeczne czy państwowe?

7 Na temat procesu zawłaszczania szkolnictwa wyższego przez państwo zob. St. Wielgus,

Historyczne koncepcje i paradygmaty uniwersytetu oraz jego model na dziś i na jutro,

Lublin 2009. Konsekwencje tego procesu zob. M. Uliński, Etyczne i społeczne aspekty
polityki wyrównywania szans, w: Idee i myśliciele. Środowiskowe i społeczne problemy
filozofii, T. V, red. I. St. Fiut, Kraków 2003, s. 215–233. J. Petry Mroczkowska, Autorytet
czy autonomia-perspektywa amerykańska, „Ethos” 37 (1997), s. 201–209. I. Chłodna,

Edukacja amerykańska. Drogi i bezdroża, Lublin 2008; tejże, Szkolnictwo poza państwem
– przeszłość i przyszłość, „Cywilizacja” 51 (2014), s. 64–82. 

8 F. Koneczny, O ład w historii, Wrocław 1999.
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postulatów, czyli tzw. myślenia życzeniowego oraz wątków irracjonal-
nych, a więc nie jest on formalnie i treściowo jednolity, i często podlega
zmianom. Dodaje się, iż problemem nie jest to, jaki światopogląd fak-
tycznie jest, ani jakie światopoglądy różnicują społeczność, lecz jaki
światopogląd powinien być, a powinien on być dorzeczny i racjonalny.
Nie może on być owocem czyjegoś „widzimisię”, lecz przedmiotem
krytycznej refleksji w kulturze9. Zadanie to spoczywa przede wszyst-
kim na barkach szkolnictwa i edukacji. To właśnie w procesie naucza-
nia obywatel ma pozyskiwać wiedzę o świecie, o własnej kulturze i
cywilizacji oraz o samym sobie, a wszelki dyskurs społeczny, którego
niezbywalnym żywiołem są właśnie kwestie światopoglądowe, musi
spełniać określone konieczne kryteria. Takimi kryteriami w tradycji cy-
wilizacji łacińskiej (personalistycznej) są: niesprzeczność głoszonych
sądów, która wyklucza wszelki irracjonalizm; prawdziwość tych sądów,
czyli ich zgodność z realnym światem; konieczność przewidywania
konsekwencji istniejących, ważkich światopoglądowo stanowisk oraz
historyzm, czyli znajomość dorobku własnej tradycji oraz tradycji ob-
cych kulturowo i cywilizacyjnie10.

Mógłby ktoś wszakże powiedzieć, że zróżnicowanie światopog-
lądowe jest zastanym faktem społecznym, a z faktami się nie dys-
kutuje, należy je odpowiedzialnie respektować. Co w tej sytuacji
należy czynić? Rozważmy jedną z możliwości. Najprostszym, po-
niekąd salomonowym rozwiązaniem będzie uznanie tego faktu,
czego konsekwencją będzie konieczność zróżnicowania szkolnictwa
w taki sposób, aby zadośćuczyniło wielości światopoglądów. Taka
decyzja mogłaby być odgórnym zarządzeniem państwa lub wypły-
wać z oddolnej inicjatywy społecznej. Jakie byłby jej efekty? De-
cyzja ta utrwalałaby podziały społeczne i raczej nie likwidowałaby
napięć społecznych. Napięcia te wyraziłyby się w różnych koncep-
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9 Na temat światopoglądu i roli filozofii w dyskusjach światopoglądowych zob. A.B.

Stępień, Studia i szkice filozoficzne, T. 1, Lublin 1999, s. 35–47. 
10 Zob. H. Kiereś, Osoba i społeczność, Lublin 2013, szczególnie s. 9–32. 
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cjach cywilizacji, czyli różnych metodach życia społecznego, co pro-
wadziłoby do rozpadu więzi społecznych i jedności narodowej. Na-
leży zatem spojrzeć na tę kwestię inaczej.

7. Filozofia o światopoglądzie 
W tradycji realizmu i personalizmu cywilizacyjnego kwestią ważną

społecznie nie jest istnienie różnic światopoglądowych, lecz dotarcie i
ujawnienie przyczyn tego zróżnicowania i jego zasadności. Kluczową
rolę w rozstrzyganiu tej kwestii może pełnić jedynie filozofia, bowiem
tylko ona rozstrzyga kwestię ostatecznych przyczyn świata, racji jego
integralności bytowej oraz natury i pozycji człowieka w świecie. Rzecz
jasna, pojawia się kolejne pytanie: jaka filozofia? Jak pokazują dzieje
filozofii, po pierwsze, rozpadła się ona na dwie tradycje: realizm oraz
idealizm oraz, po drugie, tradycja idealizmu jest wewnętrznie skłócona
i to za jej przyczyną pojawiają się od starożytności po dzień dzisiejszy
rozmaite pseudofilozoficzne „izmy”, spekulatywne wizje świata. Jej
dziełem jest wspomniany wcześniej modernizm, z jego racjonalizmem
i światopoglądem „naukowym” oraz utopizmem, który zrealizował się
w trzech socjalizmach – komunizmie, faszyzmie i nazizmie. Od z górą
dwóch dekad wspomniany modernizm transformuje się w państwach
postkomunistycznych w tzw. postmodernizm, który chce uchodzić za
oponenta ideowego modernizmu. Czym jest postmodernizm? Jest to
zmodyfikowany modernizm, uznaje bowiem – w przeciwieństwie do
modernizmu – fakt zróżnicowania światopoglądowego rzesz społecz-
nych i jednocześnie kwestie światopoglądu traktuje jako sprawę pry-
watną, jednakże z drugiej strony dziedziczy modernistyczny
pozytywizm, a wraz z nim pogląd o istnieniu „światopoglądu nauko-
wego”, który jest światopoglądem uniwersalnym, na straży którego stoi
państwo. Daje to państwu reprezentowanemu przez socjalizm liberalny,
legitymację do odgórnego zarządzania wszystkimi instytucjami spo-
łecznymi, także szkolnictwem, które kształtuje według wspomnianej
ideologii, ingerując w ich formę i treść i sprawując nad nimi administ-
racyjną kontrolę11.

19Barbara Kiereś Szkolnictwo społeczne czy państwowe?
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Z powyższego wglądu w przyczyny zróżnicowania światopoglą-
dowego, które jest – powtórzmy – konsekwencją tradycji idealizmu,
wynika, że rozwiązania należy szukać na gruncie filozoficznego rea-
lizmu. Wizytówką realizmu w kwestii metody życia społecznego jest
wspomniana wcześniej cywilizacja łacińska z jej zasadą personalizmu,
zgodnie z którą człowiek jest bytem osobowym i jedynym celem-
dobrem polityki, niezależnie od jego rasy, płci, wieku, pozycji spo-
łecznej i wyznawanego światopoglądu. Człowiek jest także bytem
społecznym, a spoiwem życia społecznego i jego koniecznym warun-
kiem jest solidarność (miłość społeczna), która nakłada na każdego
przedstawiciela społeczności powinność współpracy w imię dobra
wspólnego, jakim jest integralnie widziane życie każdego człowieka.
Zasada personalizmu jest zasadą nienaruszalną, gwarantuje ona bo-
wiem jedność cywilizacyjną rzesz społecznych. Jakakolwiek kolizja
z tą zasadą znamionuje obecność innej zasady cywilizacyjnej. I tak,
personalizm wyklucza aborcję, eutanazję, in vitro oraz ideologię gen-
der, ponieważ nie liczą się one z ludzką naturą i naruszają godność
osoby ludzkiej oraz sprawiają, iż nie jest ona jedynym celem-dobrem
polityki, lecz surowcem i przedmiotem propagandowych manipula-
cji12. 

8. Religia a pogląd na świat – ujęcie personalistyczne
Najpoważniejszą przyczyną zróżnicowania światopoglądowego

jest stosunek do religii i wiary, który, po pierwsze, wyraża się w kon-
frontacji ateizmu z teizmem oraz, po drugie, w konfrontacji różnych
religii, a także sekt religijnych. W jaki sposób kwestię tę rozstrzyga
tradycja realizmu i jej personalistyczna teoria człowieka?

Filozofia realistyczna wyjaśnia fakt religii (jej genezę, istotę 
i rolę w ludzkim życiu), a dzięki personalistycznej teorii człowieka
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11 St. Kowalczyk, Idee filozoficzne postmodernizmu, Radom 2004. H. Kiereś, Trzy socjal-
izmy. Tradycja łacińska wobec modernizmu i postmodernizmu, Lublin 2000.

12 Zob. A. Niewińska, Raport o gender w Polsce, Warszawa 2014.
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rozporządza filozoficznym kryterium oceny istniejących religii. Jest
to kryterium tzw. negatywne, według którego każda doktryna reli-
gijna lub jej teologiczna wykładnia, która narusza godność osobową
człowieka, a dokładniej mówiąc narusza jakikolwiek wątek jego
życia osobowego (poznanie, miłość, wolność, suwerenność, pod-
miotowość), jest doktryną lub wykładnią błędną, skażoną jakimś re-
dukcjonizmem antropologicznym13. Zatem ostateczne stanowisko
cywilizacji personalistycznej brzmi następująco: nieważne czy oby-
watel jest ateistą czy wyznawcą jakiejś określonej religii, musi on
jednak respektować w swoim działaniu społecznym przedstawioną
powyżej zasadę personalizmu, jaką jest respektowanie życia ludz-
kiego od poczęcia do naturalnej śmierci jako dobra wspólnego, 
a także musi solidarnie współpracować w imię ochrony tego dobra.
Nie znaczy to, że w tradycji personalistycznej kwestie światopoglą-
dowe traktuje się jako sprawę tzw. prywatną i spycha się je na mar-
gines życia społecznego. Wprost przeciwnie, jak wspomniano,
kwestie światopoglądowe są istotnym i niezbywalnym składnikiem
dyskursu społecznego, jednakże dyskurs ten nie może opierać się na
światopoglądowym „widzimisię” jego uczestników, za którym kryje
się zazwyczaj zwykła ignorancja, lecz musi spełnić przywołane po-
wyżej konieczne kryteria dyskursu społecznego. 

9. Kultura
W konkluzji stwierdzić należy, że tak jak każda instytucja spo-

łeczna, również szkolnictwo ma charakter społeczny, jest organizo-
wane oddolnie, w świetle zasad antropologii personalistycznej,
natomiast na państwie spoczywa troska o zabezpieczenie wszystkich
środków materialnych niezbędnych dla prawidłowej działalności tej
instytucji. Ponadto, to właśnie teren szkoły – od szkoły podstawowej
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13 Por. Z.J. Zdybicka, Człowiek i religia, Lublin 2006. V. Possenti, Religia i życie
publiczne. Chrześcijaństwo w dobie ponowożytnej, Warszawa 2005. J. Sochoń,
Religia w projekcie postmodernistycznym, Lublin 2012. 
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do uniwersytetu – i prowadzona na ich terenie edukacja są właściwym
miejscem, w ramach którego uwyraźnia się kwestie światopoglądowe
i prowadzi nad nimi dorzeczną i racjonalną debatę. Uwyraźnia się, iż
są to kwestie ważkie dla życia każdego człowieka i dla świadomego
uczestniczenia w życiu społecznym. Kwestie te, czyli problem włas-
nego poglądu na świat każdy musi sam rozstrzygnąć, jest przecież
bytem rozumnym i wolnym, ale społeczna dyskusja nad nimi musi
być prowadzona w świetle rygorów dorzeczności, czyli kierować się
realnym światem oraz racjonalności, czyli otwarciem na prawdę oraz
dobro wspólne, jakim jest ludzkie życie i dorobek kulturowo-cywili-
zacyjny Europy.

Odnotujmy na koniec, że przywołane wyjaśnienia są doniosłe pe-
dagogicznie zarówno w zakresie teorii wychowania, jak i praktyki (po-
jetyki) wychowawczej. Rzucają one przede wszystkim światło na
kwestię odpowiedniego przygotowania nauczycieli i wychowawców
do podejmowania z uczniami i wychowankami zagadnień światopog-
lądowych, a przede wszystkim chronią edukację przed ideologizacją.
Nie istnieje jakiś neutralny światopogląd „naukowy”, żadna nauka
szczegółowa przyrodnicza czy społeczna nie rozstrzyga kwestii świa-
topoglądowych, bowiem nie leżą one w zakresie jej przedmiotu i kom-
petencji poznawczych. Jak się ma rzecz z filozofią? Tradycja idealizmu,
która odrywa poznanie-wyjaśnianie od realnego świata, zamienia je na
myślenie za pomocą idei i z tych idei konstruuje jakieś aprioryczne
wizje świata (tzw. meta-narracje), traktuje te wizje z konieczności jako
uniwersalny światopogląd. Tak jest w przypadku modernizmu i post-
modernizmu. Inaczej jest w przypadku tradycji realizmu. Filozofia
może jedynie określić, czym światopogląd jest oraz jakie są konieczne
kryteria debaty społecznej nad zagadnieniami światopoglądowymi. Na-
tomiast sam wybór określonego poglądu na świat i ludzkie życie zależy
od hic et nunc człowieka. Musi on jednakże wiedzieć, iż jego własne
rozstrzygnięcia nie są neutralne społecznie, bowiem życie wspólnotowe
posiada własne uniwersalne kryteria celowości, które określa persona-
lizm cywilizacyjny14.
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SOCIAL OR PUBLIC EDUCATION? CONTRIBUTION TO
THE DISCUSSION ON THE PROBLEM OF SO-CALLED.

IDEOLOGICAL NEUTRALITY OF EDUCATION

In the article the author presents the position of the modern state,

based on the ideology of positivism, according to which there is the

so-called. scientific worldview, universal and neutral, which forms

the background of education. On the basis of the criticism of this po-

sition the author argues in favor of classical (personalistic) civiliza-

tion and culture, which distinguishes private from public and

proclaims that the state is merely a form of social life, and its duty

is to take care of all the social instruments which are to serve the cit-

izen and not be a tool of state ideology.

Key words: Private, social, state, neutrality, worldview, ideology,

education
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Stefan Szary*)

„MYŚLENIE POZWALA BYĆ”
FILOZOFIA JAKO AUTOPEDAGOGIKA

1. Filozofia a wychowanie. 2. Autopedagogiczny charakter filozofii. 3. Wy-

brane przykłady filozoficznej autopedagogiki. 3.1. Sokrates. 3.2. Św. To-

masz z Akwinu. 3.3. Søren Kierkegaard. 3.4. Edmund Husserl i św. Edyta

Stein. 4. Zakończenie. 

Abstrakt
Filozofia współczesna, podobnie jak ma to miejsce w innych

naukach, stanowi zbiór coraz węższych dziedzin specjalistycznych,
których wraz z czasem z pewnością będzie przybywało. Powstaje
pytanie: czy jest coś charakterystycznego, nieustannie obowiązują-
cego, co w pewien sposób wyróżnia filozofię spośród innych dys-
cyplin? Autor niniejszego artykułu uważa, że filozofia zawiera w
sobie autopedagogikę, to znaczy, że istnieje konieczny związek po-
między uprawianiem filozofii a sposobem prowadzonego przez fi-
lozofa życia. Charakterystycznymi wartościami filozoficznymi są:
odwaga myślenia rzetelnego, wewnętrzna szczerość i przejrzystość,
pokora, otwartość, bezinteresowność. Na podstawie pięciu wybra-
nych przykładów w artykule zilustrowano autopedagogiczny cha-
rakter filozofii oraz – w zakończeniu – wskazano na najbardziej
grożące niebezpieczeństwa, którymi są: powierzchowne rozumienie
filozofii, próby jej ideologizowania, pycha filozofa i głoszenie po-
glądów, których nie przemyślano z dogłębną starannością. „Myślenie

* Dr, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu; e-mail: st.szary@gmail.com;
www.stefan-szary.pl.tl
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pozwala być” – tak więc trudno wyobrazić sobie uprawianie filozofii
bez trudu realizacji filozoficznej paidei w życiu filozofa.

1. Filozofia a wychowanie
Filozofia stawiając sobie za cel poszukiwanie mądrości, od sa-

mego początku wywierała wpływ na człowieka i na jego sposób
życia. Czymś szczególnie ważnym dla filozofów starożytnej Grecji
było usłyszenie w sobie i zinterioryzowanie treści hasła umieszczo-
nego nad portykiem świątyni Apollina w Delfach, wzywającego do
poznania samego siebie – gnothi seauton. Kim jestem? Dokąd zmie-
rzam? Jaki jest sens tej szczególnej wędrówki, którą stanowi życie
każdego człowieka? Pytania te, formułowane w taki lub w inny spo-
sób, towarzyszą rozważaniom filozoficznym do dnia dzisiejszego.
Nie ma większej tragedii niż ta, kiedy życie człowieka zostaje przez
niego samego zmarnowane poprzez realizację wartości pozornych,
fałszywych zamiast wartości prawdziwych. Filozoficzną misją So-
kratesa, a po nim wielu innych filozofów, było ratowanie człowieka
przed życiem w iluzji, przed egzystencją nieautentyczną, która przyj-
muje nierzadko postać konformizmu, depersonalizacji, pustki czy
poczucia bezsensu istnienia, a nawet rozpaczy. „Wiem tylko dwie
rzeczy – napisał Rollo May – to, że kiedyś umrę i to, że teraz żyję.
Jedyna niewiadoma dotyczy tego, co mam robić pomiędzy tymi
dwoma punktami”1. Powyższa niewiadoma stała się w czasach So-
foklesa głębiej uświadomionym zadaniem, zawartym w greckim sło-
wie paideia, wskazującym bezpośrednio na problematykę
świadomego wychowywania, która z początku dotyczyła przede
wszystkim kształcenia przywódców politycznych przez sofistów2.
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1 R. May, O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej, tł. M. Moryń,
Z. Wiese, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1995, s. 212.

2 Por. W. Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka greckiego, tł. M. Plezia, H. Bed-
narek, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001, s. 379.
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Można przyjąć, że od tamtego okresu ukonstytuował się ściślejszy
wzajemny związek filozofii i pedagogiki3.

Refleksja filozoficzna dąży między innymi do poszukiwania od-
powiedzi na pytania dotyczące sensu egzystencji, ale to także trud
„w poszukiwaniu duchowej elegancji”, który zawiera kształcenie in-
telektu, woli oraz uczuć, przyjmując holistyczną koncepcję czło-
wieka jako harmonijnej całości4. I chodzi tutaj nie tyle o teoretyczne
rozważania, ile o „prawdę bycia”, która staje się konkretnym sposo-
bem istnienia danej osoby poprzez realizację lub jej brak w odnie-
sieniu do „świata wartości”.

Erich Fromm w jednej z prac napisał, że „głównym zadaniem
człowieka jest dokończenie swoich narodzin, zrealizowanie swych
potencjalnych mocy. Końcowym etapem tego wysiłku jest jego
własna osobowość”5. Kształtowanie się osoby jest procesem wielo-
wymiarowym. Niemożliwe jest precyzyjne określenie wszystkich
czynników, które mają wpływ na konstytuowanie się konkretnego
„ja” danej osoby, ani tym bardziej jednoznaczne ukazanie, w jakim
stopniu oddziałują one w tym procesie. Człowiek poszukując wła-
ściwej perspektywy własnego życia, zatroskany o siebie w wymiarze
„dziś” oraz „jutro”, jest par excellence filozoficznym pytaniem. Traf-
nie wyraził tę myśl Paul Tillich: „Człowiek jest w stopniu ostatecz-
nym zatroskany o swój byt i znaczenie. «Być albo nie być» w tym
sensie jest sprawą ostatecznego, bezwarunkowego, totalnego i nie-
skończonego zatroskania. Człowiek jest bezgranicznie zatroskany 
o nieskończoność, do której należy, od której jest oddzielony i za
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3 Por. M. Krasnodębski, Integralna antropologia wychowania. Filozofia wycho-
wująca tomizmu konsekwentnego, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Białymstoku, Białystok 2013, s. 15.

4 Por. W poszukiwaniu duchowej elegancji – w Polskim Radio w Chicago z dr. Mi-
kołajem Krasnodębskim rozmawiają Krzysztof Arsenowicz i Paweł Mandelski,
Wydawnictwo SWPR, Chicago-Warszawa 2011.

5 E. Fromm, Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, tł. R. Saciuk, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1996, s. 192.
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którą tęskni. Jest on totalnie zatroskany o całość, która jest jego
prawdziwym bytem i która jest rozerwana w czasie i przestrzeni. Jest
bezwarunkowo zatroskany o to, co warunkuje jego byt poza wszel-
kimi uwarunkowaniami w nim i wokół niego. Jest w stopniu osta-
tecznym zatroskany o to, co determinuje jego ostateczne
przeznaczenie poza wszelkimi przedwstępnymi koniecznościami i
przypadkami”6. Troska jest jednym z głównych źródeł pytań, które
stawia człowiek, tout court przed człowiekiem pojawia się w tym
punkcie wyzwanie paidei w odniesieniu do siebie samego.

Filozofia definiowana jako umiłowanie mądrości, wskazuje na
mądrość jako na umiejętność życia. Wskazując na idee prawdy,
dobra i piękna wzywa nie tylko do ich intelektualnego poznawania,
ale także do aktywnego urzeczywistniania. Filozofia pojawia się tutaj
jako wymóg skierowany do filozofa, by ten dążył zawsze do harmo-
nijnej jedności vita contemplativa i vita activa. 

Ważną w tym miejscu jest uwaga uczyniona przez Martina Hei-
deggera, który stwierdził: „Okazując zainteresowanie filozofią, nie
dowodzi się jeszcze gotowości do myślenia. (…) Nawet fakt, że
przez całe lata zajmujemy się rozprawami i pismami wielkich my-
ślicieli, nie gwarantuje nam, że myślimy, ani nawet że gotowi jes-
teśmy myśleć. Przeciwnie: zajmowanie się filozofią może nas nawet
najuporczywiej łudzić pozorami, że myślimy, bo przecież nieustan-
nie «filozofujemy»”7. I dalej: „Najbardziej poważne w naszym nie-
pewnym czasie jest to, że jeszcze nie myślimy”8. Powyższa uwaga
Heideggera odpiera zarzut o bezskuteczności i jałowości filozofii.
Piszący niniejsze słowa jest przekonany o tym, że prawdziwe filo-
zofowanie ma charakter zdecydowanie autopedagogiczny. Filozofia
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6 P. Tillich, Teologia systematyczna, t. I, tł. J. Marzęcki, Wydawnictwo ANTYK,
Kęty 2004, s. 21.

7 M. Heidegger, Co zwie się myśleniem?, tł. J. Mizera, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa-Wrocław 2000, ss. 12-13.

8 Tamże, s. 13. 
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kształtuje człowieka, buduje jego osobę. Oczywiście, pytaniem pod-
stawowym jest kwestia, czy to, co postrzega się jako filozofię jest
nią rzeczywiście, czy też jest tylko jej pozorem. Ktoś inny może wy-
sunąć zarzut, że przecież istnieje wiele nurtów w filozofii, a wszyst-
kie one kryć mogą w sobie wychowawczy sposób oddziaływania:
starożytność, chrześcijaństwo, racjonalizm, empiryzm, fenomenolo-
gia, heglizm, marksizm, egzystencjalizm… Zatem, ile sposobów
uprawiania filozofii, tyle rodzajów pedagogiki filozoficznej? Ta
kwestia z pewnością jest zasadna. Wbrew pierwszemu wrażeniu, wy-
daje się, że istnieje wspólny ideał paidei w filozofii, niezależny od
poszczególnych nurtów i nie ukrywam, że dostrzegam w tym szcze-
gólny rodzaj piękna filozofii. 

2. Autopedagogiczny charakter filozofii
Filozofia określa szczególnego rodzaju sposób bycia filozofa.

„Egzystencjalna przejrzystość – pisał Søren Kierkegaard – wymaga
bycia tym, czego się naucza. Byłoby rzeczą komiczną gdyby ktoś,
kto zamierza walczyć w biegach, przyszedł w płaszczu, niosąc pa-
rasol, upodabniając się do tego, kto zamierza jechać powozem i prag-
nie się otulić”9. Umiłowanie mądrości zakłada wysiłek kształcenia
nie tylko intelektu, lecz – o czym była już wcześniej mowa – inte-
gralnego kształtowania osoby. Przejrzystość, o którą postulował
Kierkegaard, oznacza wewnętrzną uczciwość, szczerość, rzetelność.
Troska o te wartości wyraża się w filozoficznej pracy nad sobą oraz
w dążeniu do przezwyciężenia wszelkich tonów, które brzmią fał-
szywie. Filozofia domaga się „prawdy bycia”, bez której zajmowanie
się filozofią zawiera poważny brak, wskazując na dramat rozdwo-
jonej osobowości filozofa. 

Filozofia wychodzi naprzeciw tym, których cechuje odwaga my-
ślenia i wprowadzania słowa w czyn, „męstwo bycia”, o którym Paul
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9 S. Kierkegaard, Dziennik (Wybór), tł. A Szwed, Towarzystwo Naukowe KUL,
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Tillich w odniesieniu do egzystencjalizmu napisał: „Człowiek stwa-
rza siebie tym, kim jest. Niczego nie otrzymuje, co by ograniczało
jego twórczość. Istoty jego bytu – owego «dążenia do bycia», «obo-
wiązku bycia» – nie stanowi coś, co człowiek odnajduje, on ją two-
rzy. On jest tym, kim się tworzy. A męstwo bycia sobą jest męstwem
uczynienia z siebie tego, kim chce się być”10. Filozofia wskazuje kie-
runek, zwracając szczególną uwagę filozofów na prawdę, dobro i
piękno.

Nie ma prawdziwego filozofowania bez sztuki formułowania
pytań. Co więcej, filozofia jest tą dziedziną, w której pytanie zajmuje
miejsce uprzywilejowane. Pytanie w filozofii jest źródłem wszelkiego
działania. Odpowiedzi na pytanie szuka tylko ten, kto wie, że nie wie.
Taką postawę prezentował, wzbudzając podziw, Sokrates. Lecz aby
przyznać się do niewiedzy, potrzeba pokory. Znaczenie pokory w fi-
lozofii jest nie do przecenienia. Świadomość nie tylko niewiedzy, ale
także otaczającej nas «Tajemnicy Istnienia» wywołuje zadziwienie,
a ono z kolei prowadzi do powstawania najgłębszych pytań filozo-
ficznych. Filozof nie jest mędrcem, lecz jest człowiekiem, który w
pokorze dostrzega w swoim życiu i w otaczającym go świecie jej
brak, i który pragnie nieustannie poszukiwać istotnych odpowiedzi
na pytania, które urastają do rangi pytań istotnych i ważnych.

Wzrok filozofa z tęsknotą wypatruje mądrości. Z historii filozofii
wiadomo, że wszelkie próby podporządkowania filozofii innym
celom czy nawet dziedzinom, stanowi dla niej poważne zagrożenie.
Prawdziwe filozofowanie możliwe jest tylko w poczuciu bezintere-
sowności. Poszukiwanie prawdy podporządkowywane czemuś in-
nemu poza nią samą staje się najczęściej mniej lub bardziej
wyrafinowaną formą manipulacji. Nagrodą dla filozofa – o czym ze
zbyt wielką łatwością niestety się zapomina – jest samo filozofowa-
nie, a jednym z największych jej darów poczucie wewnętrznej wol-
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ności. Pisał Hegel: „Kiedy myślę, jestem wolny, ponieważ nie jestem
wtedy u nikogo innego (bei einem Andern), ale jestem bezwzględnie
u siebie samego (bei mir selbst), a przedmiot, który jest dla mnie is-
totą, jest moim bytem dla mnie (mein Fürmichsein) w nierozdzielnej
ze mną jedności”11. W błędzie tkwią ci, którzy zamiast uczciwego
filozofowania stają się niewolnikami jakiegoś z góry przyjętego
nurtu czy poglądu. Filozofia staje się wówczas niczym innym, jak
tylko propagowaniem kolejnej ideologii, niesłusznie nazywanej „fi-
lozofią”. 

Umiłowanie mądrości ma swoją cenę. Filozofowi często towa-
rzyszyć mogą niepewność, niezrozumienie, a nawet samotność. Los
Sokratesa stanowi jeden z najbardziej wymownych w historii przy-
kładów. Nieprzemijającą wartość mają jego słowa, skierowane pod-
czas procesu: „Przegrywam, bo za mało mam nie argumentów, tylko
bezwstydu i bezczelności, i zbyt mało mi się chce mówić wam takich
rzeczy, których wy byście słuchali najchętniej: gdybym tu płakał i
jęczał, i gdybym nie wiadomo co wyprawiał i mówił rzeczy poniżej
mojej godności, jak ja uważam, takie, jakieście zwykli słyszeć od
innych. Tymczasem ja ani przedtem nie uważałem za stosowne robić
niczego podłego z uwagi na niebezpieczeństwo, ani mi teraz żal, żem
się w ten sposób bronił; wolę zginąć po takiej obronie, niż tamtym
sposobem żyć”12. Życie Sokratesa to świadectwo wierności sobie,
pozostawanie sobą niezależnie od zewnętrznych okoliczności, kon-
sekwentne potwierdzanie prawdy istnienia. 

Najważniejszymi strażnikami w życiu i działaniu filozofa są we-
wnętrzna szczerość – czystość intencji – oraz odpowiedzialność. Fi-
lozofowi pozbawionemu sumienia łatwo jest zboczyć z drogi na obce
bezdroża. 
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11 G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, t. I, tł. A. Landman, Wydawnictwo Nau-
kowe PWN, Warszawa 2010, s. 124.

12 2 Platon, Dialogi, t. I, tł. W. Witwicki, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2005, ss.
578-579.
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W powyżej ukazanym sensie filozofia wyraźnie zawiera wymiar
autopedagogiczny. Ideał filozoficznej paidei jest wymagający i do-
maga się konsekwentnego świadomego dążenia do coraz pełniej-
szego odzwierciedlania w życiu filozofa – w jego myśleniu i
działaniu – miłości prawdy, dobra i piękna.

3. Wybrane przykłady filozoficznej autopedagogiki 
Dążenie do realizacji filozoficznej paidei odkryć można w ży-

ciorysach wielu filozofów, tak starożytnych, jak i należących do cza-
sów najnowszych. W duchu wdzięczności określamy ich nierzadko
słowem «mistrz», choć z pewnością oni sami wyraziliby przeciwko
temu swój sprzeciw. Mając na uwadze kryterium autopedagogiki,
pragnę krótko wskazać na pięć wybranych postaci, jako na przykłady
ilustrujące przedstawiane zagadnienie. 

3.1. Sokrates
Jak wiadomo dwa główne oskarżenia wysunięte przeciwko So-

kratesowi dotyczyły problematyki wychowania. Filozofowi zarzu-
cono nieuznawanie bogów, których uznaje państwo oraz psucie
młodzieży. Przykład, który dawał swoim zachowaniem filozof był
– w ocenie oskarżycieli – destrukcją wychowawczą. Oczywiście, za-
rzut był pretekstem w ramach toczonego sporu Sokratesa z sofistami,
którym wydawało się, że posiadają monopol na kształcenie i wycho-
wanie, a Sokratesa wielu z nich zwyczajnie nienawidziło. 

Sokratejski ideał wychowania zawiera autorefleksję zawartą w
słowach: gnothi seauton – poznaj samego siebie, i wezwanie do po-
stępowania zgodnego z głoszonymi poglądami oraz sumieniem. So-
krates głosił: „Bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto”13.
Owocem życia wypełnionego refleksją ma stać się odrzucenie wszel-
kiego pozoru istnienia na rzecz życia prawdziwego. Odkrywanie
prawdy ma swoje źródło w prawdzie człowieka o sobie samym:
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„czyż to nie jest głupota, i to ta najpaskudniejsza: myśleć, że się wie
to, czego człowiek nie wie?”14. Pokorne przyznanie się do niewiedzy
nie jest słabością, lecz wręcz przeciwnie, stanowi punkt wyjścia do
kroczenia właściwymi ścieżkami – jest początkiem życia zmierza-
jącego ku mądrości. 

Postać Sokratesa od wieków inspiruje kolejne pokolenia filozo-
fów, choć przecież nie pozostawił on po sobie żadnej rozprawy, ża-
dnej książki, żadnego dzieła. „Sokrates – napisał Hegel – był
wzorem moralnych cnót: mądrości, skromności, wstrzemięźliwości,
umiaru, sprawiedliwości, dzielności, niezłomności, niezmiennej pra-
wości stawiającej czoła tyranom i demosowi, której obca była chci-
wość i żądza władzy. Sokrates był mężem tych cnót – spokojnym w
swej bogobojności wzorem cnoty”15.

W świetle przesłania Sokratesa nie ma filozofii bez autopedago-
giki. Wielu filozofów bez wątpienia szczerze Sokratesa podziwia,
czy jednak równie wielu go w swoim filozoficznym życiu naśladuje? 

3.2. Św. Tomasz z Akwinu
Poznając życie i dzieło św. Tomasza z Akwinu dostrzec w nim

można wielkiego prekursora filozofii dialogu. Był to bowiem filozof
pokorny, szczery i niezwykle odważny, a co najważniejsze, w okre-
sie, kiedy swobodne głoszenie poglądów dla wielu kończyło się tra-
gicznie, Akwinata potrafił wypowiedzieć pogląd najmniej przez
wielu oczekiwany, według którego istnienie Boga nie jest czymś
oczywistym. Gdyby istnienie Boga było oczywiste, nie byłoby ludzi
wątpiących i niewierzących. Zamiast fałszywego argumentu siły na-
leży wejść na prawą ścieżkę dialogu z tymi, którzy myślą inaczej. 

Św. Tomasz, wbrew powszechnie przyjętym opiniom Aleksandra
z Hales, Bonawentury, Anzelma stwierdzając, że sprawa istnienia
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Boga nie jest czymś oczywistym, wziął w obronę tych, którzy my-
śleli inaczej, niż przyjęty przez większość sposób myślenia. To, że
Bóg istnieje w świecie pojęć, nie dowodzi tym samym tego, że ist-
nieje On w rzeczywistości. Św. Tomasz powołał w ten sposób do ist-
nienia w filozofii – na gruncie myśli średniowiecznej – zagadnienie:
Utrum Deus sit?, zwane kwestią istnienia Boga. Dalszym etapem
pracy św. Tomasza było sformułowanie argumentów za istnieniem
Boga, znanych także pięcioma drogami św. Tomasza. 

„Tomasz twierdził, że istoty ludzkie są zdolne do wolnego wy-
boru. Wolny wybór to taki, który jest dokonywany przez rozum i
wolę, a cała istota wolności zależy od sposobu zdobywania wie-
dzy”16. U św. Tomasza umiłowanie prawdy powiązane było z głębo-
kim szacunkiem wobec człowieka i jego wolności. Dążenie do
prawdy wolne jest od przymusu. Także i to wymaganie – szacunku
wobec człowieka reprezentującego inny sposób myślenia – łatwiej
jest wielu współczesnym filozofom podziwiać, aniżeli wiernie na-
śladować. 

3.3. Søren Kierkegaard
Kierkegaard należy do grona myślicieli, dla których nie ma

prawdy słów bez prawdy czynów. Nazywany Sokratesem Północy
wzywał człowieka do «powagi istnienia», to znaczy do stawania się
osobą, która staje się w każdej chwili w pełni odpowiedzialna za
swoją egzystencję, którą wybrała17. W Dzienniku Kierkegaard wy-
znał: „Chodzi o zrozumienie swojego celu, by dostrzec, czym w is-
tocie jest to, co Bóg chce, abym czynił; chodzi o znalezienie prawdy,
która byłaby prawdą dla mnie, […] o znalezienie idei, dla której
chciałbym żyć i umierać”18.
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16 D. Collinson, Pięćdziesięciu wielkich filozofów, tł. M. Wyrzykowska, Wydaw-
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Życie jest drogą, a człowiek to homo viator. Troska o prawdę,
dobro i piękno zawiera się w podejmowanym wysiłku realizacji tych
wartości w życiu konkretnego człowieka, w jego wyborach i postę-
powaniu. 

W odniesieniu do Sokratesa, Kierkegaard pisał: „Prawda wy-
maga milczenia, zanim przemówi pełnym głosem, a milczenie miało
być podarunkiem Sokratesa”19. Życie nie polega na głoszeniu haseł,
idei, czy teorii, lecz na wcielaniu ich w czyn, biorąc na siebie pełną
odpowiedzialność. Milczenie oznacza także pokorę, rozsądek, rze-
telność w odróżnieniu od nieodpowiedzialnej, głośnej paplaniny. 

W ciągu swojego dramatycznego życia Kierkegaard czuł się nie-
zrozumiany: „Ludzie rozumieją mnie tak niewiele, – pisał w Dzien-
niku – że nie rozumieją nawet mojej skargi na to, że mnie nie
rozumieją”20.

Autopedagogika przyjmuje u Kierkegaarda postać zadania, ro-
zumianego w kategoriach odkrywania własnego powołania i prze-
znaczenia, także w ramach realizacji powołania filozoficznego. 

3.4. Edmund Husserl i św. Edyta Stein
„Uczniowie między sobą nazywali Husserla «mistrzem», o czym

on wiedział i czego nie cierpiał”21 – napisała uczennica słynnego
twórcy fenomenologii św. Edyta Stein. Pod koniec swojego życia
«mistrz», który z pochodzenia był Żydem, a z wyznania protestan-
tem, pozostał osamotniony. Hitlerowski terror zbierał swoje żniwo.
W przeddzień tragedii drugiej wojny światowej Husserl mówił:
„nauka przestała być dla ludzi sprawą wewnętrzną; w przeciwnym
bowiem razie nie byliby jej z tak lekkim sercem wyrzucili za burtę!
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19 Tenże, O pojęciu ironii, tł. A. Djakowska, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999,
s. 204.

20 Tenże, Die Tagebücher. Erster Band, übersetzt von H. Gerdes, Grevenberg Ver-
lag Dr. Ruff & Co. OHG – Simmerath, 2003, s. 68.

21 E. Stein, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, tł. I. Adamska OCD, Wydawnictwo
Karmelitów Bosych, Kraków 2005, s. 318.
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Również w nauce będą męczennicy. Jeśli bowiem dzisiaj ktoś opo-
wiada się za czystą nauką i chce ją przeforsować, to musi być boha-
terem i mieć odwagę na poniesienie męczeństwa”22. Prawda, także
ta poszukiwana w nauce, nie jest czymś różnym od życia, lecz jest
nierozerwalnie z nim związana. Co więcej: „prawdziwa nauka –
twierdził Husserl – czyni bezinteresownym i dobrym”23. Czynnik
autopedagogiczny pojawia się jako warunek konieczny rzetelnego
zajmowania się nauką, w tym w szczególny sposób filozofią.

Wewnętrzną szczerość i uczciwość Husserl nazywał prawością
umysłu. W rozmowie z s. Adelgundą Jaegerschmid, która miała
miejsce 4 września 1935 r., Husserl wyznał: „Czym w religii jest
szczerość serca, tym w filozofii jest prawość umysłu. Przez całe
swoje życie ja o tę prawość walczyłem, ba! – wojowałem i podczas
gdy inni dawno już byli zadowoleni, ja wciąż od nowa pytałem się i
sprawdzałem, czy mimo wszystko gdzieś w głębi nie ma jakiego cie-
nia nieuczciwości”24. Filozofię traktował jako misję i zadanie po-
wierzone mu przez Boga25. Swoim przykładem pociągał innych26. 

Wierną uczennicą Edmunda Husserla była św. Edyta Stein, filo-
zofka, która krocząc prawymi ścieżkami mistrza odnośnie prawości
umysłu, była zarazem pokorna, wewnętrznie wolna, otwarta na nowe
horyzonty i niestrudzona w dążeniu do prawdy. Dokonała życiowego
zwrotu, znajdując oparcie zarówno w fenomenologii, jak i w filozofii
św. Tomasza. Zginęła w KL Auschwitz–Birkenau w 1942 roku. 11
października 1998 roku papież Jan Paweł II w homilii wygłoszonej
podczas Mszy św. kanonizacyjnej powiedział: „Doświadczenie tej
kobiety, która musiała stawić czoło wyzwaniom naszego burzliwego
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22 S. A. Jaegerschmid OSB, Rozmowy z Edmundem Husserlem (1931-1938), w:
Znak, Nr 212 (2), 1972, s. 159.

23 Tamże, s. 156.
24 Tamże, s. 165.
25 Por. tamże, s. 166.
26 Zob. T. Gadacz, Świętość bycia filozofem. Droga do wiary uczniów Edmunda

Husserla, w: Tygodnik Powszechny, Nr 3, 1999, s. 8.
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stulecia, staje się dla nas wzorem. Współczesny świat zwodzi nas
kuszącą wizją otwartej bramy, która ma oznaczać, że wszystko jest
dozwolone. Zarazem nie chce dostrzec ciasnej bramy rozeznania i
wyrzeczenia”27. Droga ku prawdzie nie jest kolorową autostradą, lecz
przypomina górski szlak, którego przemierzanie związane jest z tru-
dem pokonywania siebie, ale i z radością przybliżania się do celu.

4. Zakończenie 
W dziejach ludzkości filozofia jest dziedziną, bez najmniejszego

wątpienia, wyjątkową. Poszukiwanie mądrości stało się dla wielu je-
dynym i niepowtarzalnym sposobem istnienia. Poważnie potraktowana
filozofia także i dziś zawiera w sobie wyzwanie do podjęcia wysiłku
pracy nad sobą. Bez niego filozofowanie staje się po prostu iluzją.

Największymi niebezpieczeństwami, jakie zagrażają autentycz-
nej egzystencji filozofa, są: 

– powierzchowność rozumienia filozofii, co skutkuje brakiem
wpływu filozofii na sposób życia,

– traktowanie filozofii jako ideologii, co prowadzi do braku
otwartości, a nieraz nawet braku życzliwości,

– pycha, która prowadzi do udawania, że się wie, gdy się nie wie, 
– wyrafinowana forma wyrażania się, która powoduje to, że ani

słuchacz nie rozumie filozofa, ani też filozof nie rozumie siebie
w tym, co mówi. 

Powiedział kiedyś ks. Józef Tischner: „Myślenie pozwala być”28.
Oby filozoficzne myślenie prawdy, dobra i piękna czyniło życie każ-
dego filozofa bardziej prawdziwym, dobrym i pięknym. 
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27 Cyt. za: http://www.communiocrucis.pl/index.php/duchowo-jana-pawa-ii/103-
jp2-homilia-na-kanonizacj-e-stein, dostęp 23.08.2015

28 J. Tischner, Wędrówki w krainę filozofów, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008,
s. 24.
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„THINKING IS BEING”
PHILOSOPHY AS SELF-PEDAGOGY

Like other sciences, modern philosophy is a set of a constantly

increasing number of specialised narrow branches. The question

arises whether it is something characteristic and constantly applica-

ble, which distinguishes philosophy from other disciplines. The au-

thor of this article thinks that philosophy includes self-pedagogy,

which means that there is a necessary link between philosophy and

one’s lifestyle. Characteristic philosophical values include the fol-

lowing: courage to think reliably, inner sincerity and transparency,

humility, openness and selflessness. The self-pedagogical character

of philosophy is illustrated with five selected examples. The conclu-

sion indicates the greatest dangers, i.e. superficial understanding of

philosophy, attempts to bring ideologies to philosophy, the philoso-

pher’s haughtiness and proclamation of views which have not been

carefully considered and in consequence, they are not understood.

‘Thinking is being’, so it is difficult to imagine the practice of phi-

losophy without making effort to realise the philosophical paideia.
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s. M. Loyola Opiela*

WYCHOWANIE INTEGRALNE 
W PRZEDSZKOLACH KATOLICKICH

1. Wprowadzenie. 2. Integralne ujęcie wychowania. 3. Specyfika przed-

szkoli katolickich i podstawy ich działalności edukacyjnej. 4. Programy

wychowania przedszkolnego realizowane w przedszkolach katolickich. 4.1.

Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł.
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Abstrakt
Przedszkola katolickie pełnią ważne funkcje w systemie edukacji

przedszkolnej realizowane według wymagań wskazanych w ustawie
o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.
Jako placówki katolickie, przyjmują za podstawę działania chrześci-
jański system wartości, a opierając się na biblijnej koncepcji czło-
wieka jako osoby, podejmują cele i zadania określone w duchu zasad
pedagogiki katolickiej. Realizują je na podstawie programów wy-
chowania przedszkolnego, których celem jest integralny rozwój i
wychowanie każdego dziecka w ścisłej współpracy z rodzicami. Ich
istotą jest wychowanie całościowe i spójne, nauka życia opartego na
fundamencie wiary, wprowadzanie w świat kultury i wartości chrze-
ścijańskich, nauka miłości Ojczyzny oraz przygotowanie dziecka do
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na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
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podjęcia nauki w szkole. U podstaw programów wychowania przed-
szkolnego realizowanych przez zgromadzenia zakonne leży najczę-
ściej koncepcja pedagogiczna opracowana przez ich założycieli. Inne
wybierają program spośród dostępnych, a na podstawie zapisów w
statucie i zgodnie z nimi realizują założenia programowe dla zapew-
nienia wychowania integralnego.

Słowa kluczowe: wychowanie integralne, przedszkole katolickie,
program wychowania przedszkolnego

Wprowadzenie
Wychowanie chrześcijańskie ma długą i bogatą tradycję zarówno

w zakresie praktyki wychowania, jak i refleksji pedagogicznej. Ich
początkiem jest osoba Jezusa Chrystusa oraz Jego nauka strzeżona,
realizowana i pogłębiana przez Kościół w zmieniających się warun-
kach społeczno – kulturowych. Integralna wizja człowieka i społe-
czeństwa oraz stałość zasad to najbardziej charakterystyczne jej
cechy. Bardzo istotnym jest etyczne przesłanie Ewangelii, filozo-
ficzny i teologiczny namysł nad prawidłami życia zbiorowego oraz
długa tradycja praktycznej obecności Kościoła w zróżnicowanej rze-
czywistości kulturowej. Podstawy katolickiej myśli pedagogicznej,
która ma charakter teo-chrysto-eklezjocentryczny, określa teologia
i filozofia wskazując na wymiar przyrodzony i nadprzyrodzony z
niezmiennymi wartościami i zasadami. Katolicka myśl pedagogiczna
ogarnia całość ludzkiego życia i respektuje integralność wszystkich
jego wymiarów, dąży do harmonizowania człowieka w wymiarze
łaski, rozumu i woli. Nie do pogodzenia z ideałem wychowania ka-
tolickiego jest natomiast skrajny indywidualizm, subiektywizm,
sceptycyzm, relatywizm, socjologizm, materializm, naturalizm1. Za-
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1 Por. A. Rynio, Katolicka myśl pedagogiczna, próba syntezy, w: Taż (red.), Pe-
dagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, Stalowa Wola 1999, s. 411. Na grun-
cie filozofii tomistycznej, dokładnie w tomizmie tradycyjnym, posiadającym
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chowaniu tożsamości, w tradycji wychowawczej zgromadzeń za-
konnych, służy świadomość tego, że przez katolicką pedagogikę na-
leży rozumieć „system naukowy wychowania i nauczania nie tylko
zupełnie zgodny z teologią i filozofią chrześcijańską, ale ściśle z
nimi związany i wysnuwający w ich świetle z doświadczenia wy-
chowawczego swe zasady”2.

Podzielane jest przekonanie, że pierwsze lata życia dziecka de-
cydują o jego rozwoju i dalszych losach, a jego realizację zapewniają
programy wychowania w przedszkolach katolickich3. Wtedy właśnie
kształtują się jego możliwości intelektualne i rozwija się większość
wrodzonych predyspozycji, w tym także zdolność uczenia się. Stąd
szczególnie istotne na tym etapie oddziaływania wychowawcze, sty-
mulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka najlepsze
rezultaty przynoszą w okresie przedszkolnym. W edukacji przed-
szkolnej zwraca się uwagę na znaczącą obecność treści wychowaw-
czych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, co
ma bezpośredni związek ze zmianami obserwowanymi w wychowa-
niu rodzinnym. W uzasadnieniu wytycznych podstawy uznano, że
„jednym z głównych celów działalności pedagogicznej przedszkola
jest budowanie w umysłach dzieci systemu wartości, zwłaszcza w
zakresie rozróżniania dobra od zła i preferowania dobra”4. Realizacji
tego celu ma służyć „silne nasycenie treściami wychowawczymi
każdego z obszarów działalności pedagogicznej przedszkola i we
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apologetyczny charakter, piętnuje się je jako niezgodne z rozumem i wiarą. Por.
np. prace Franciszka Gabryla (Metafizyka ogólna czyli nauka o bycie, Kraków
1903; Noetyka, wyd. 2., Lublin 1931, Psychologia, t. 1-2, Kraków 1906).

2 J. Woroniecki, Wychowanie człowieka. Pisma wybrane, Wyd. Znak, Kraków
1961, s. 13.

3 Niniejszy artykuł poszerza i uaktualnia treść niepublikowanego dotąd artykułu
Wychowanie integralne istotą programów wychowania w katolickich przedszko-
lach mojego autorstwa.

4 Zob. E. Gruszczyk – Kolczyńska, Komentarz do podstawy programowej wycho-
wania przedszkolnego, w: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Podstawa
programowa z komentarzami, t.1, MEN 2009, s. 32.
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wszystkich zakresach wspomagania rozwoju i edukacji przedszkol-
nej dzieci (…), począwszy od kształtowania umiejętności społecz-
nych, aż po wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
Wynika to z przekonania, że jeżeli nie zadba się o dobre wychowanie
dziecka w wieku przedszkolnym, to w wieku dorastania będzie to o
wiele trudniejsze, a często nawet niemożliwe”5.

Przedszkola katolickie realizując podstawę programową wycho-
wania przedszkolnego wspomagają rozwój i edukację dzieci w rów-
nej mierze pełniąc funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.
Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warun-
kach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych, ze
świadomością i motywacją wynikającą z leżących u ich podstaw za-
łożeń religijno-filozoficznych. Realizacja wychowania integralnego
zostanie ukazana w niniejszym artykule na przykładzie przedszkoli
prowadzonych przez zgromadzenia zakonne.

2. Integralne ujęcie wychowania
Edukacja dziecka przedszkolnego dokonuje się na bazie integral-

nego wychowania, którego istotę wychowawca powinien poznać i
zrozumieć, by w tym kontekście właściwe miejsce znalazły inne jej
elementy – opieka, kształcenie umysłu czy ćwiczenie sprawności
ciała. We wczesnym wychowaniu, które jest budowaniem fundamen-
tów dla całego przyszłego rozwoju osoby, szczególnej wagi nabiera
respektowanie podstawowych praw życia determinujących rozwój
ducha, ciała i umysłu, uczuć i emocji, woli i dążeń, coraz wyższych
form działania, które prowadzą do lepszej równowagi między czło-
wiekiem a otaczającym światem6.

Przejawem zagrożenia dla integralności wychowania są tenden-
cje sprowadzania wychowania do wykształcenia, do przekazywania
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5 Zob. tamże.
6 Zob. M. Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Ed-

munda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Wyd. KUL, Lublin 2013, s. 308.
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wiadomości i umiejętności, albo jeszcze dalej idąc, do konstruowa-
nia przez dziecko wiedzy i na tej bazie rozwijanie umiejętności. Tego
rodzaju ograniczenie wychowania jest wspierane ogromnym postę-
pem technicznym, który domaga się coraz to bardziej wykwalifiko-
wanych pracowników, gdy chodzi o wiedzę i umiejętności
techniczne. W edukacji, już od jej wczesnego etapu, następuje kon-
centracja właśnie na takim przygotowaniu młodego pokolenia, co
kryje w sobie realne zagrożenie. Wiedza i umiejętności techniczne
nie są dobre ani złe, ale mogą być wykorzystane w dobrym lub złym
celu. Nie negując zatem również tego elementu edukacji, należy mu
przyznać właściwe miejsce i proporcje ze względu na rozumienie is-
toty osoby ludzkiej i jej integralny rozwój7.

Wychowanie należy ujmować całościowo jako proces kształtu-
jący uczucia, wolę, charakter, umiejętność współżycia społecznego
dziecka, wymaga także znajomości i zrozumienia przebiegu jego
rozwoju psychicznego i duchowego. Wychowawca organizuje dzia-
łalność dziecka, stwarza sytuacje wychowawcze. Wykorzystuje jego
rosnące zaciekawienie światem i respektuje jego postawę wnikli-
wego badacza, który pokonując trudności, pragnie poznać zmysłami
wszystko, co go otacza. Bazując na działaniu, które mobilizuje
dziecko do wykonywania nowych czynności, poznawania nowych
sytuacji, drogą ćwiczeń rozwiązywania coraz trudniejszych zadań
wychowawca świadomie i celowo podejmuje trud kształtowania
czynności psychicznych, takich jak: spostrzeganie, myślenie, wzbo-
gacanie zasobu słownego; wyrabia nawyki, nowe sprawności i umie-
jętności. Dla integralnego rozwoju i wychowania dziecka jako osoby
bardzo ważne jest, by nauczyciel miał świadomość różnicy między
nawykiem a sprawnością8. Nie dość ścisłe ich rozróżnienie może
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7 Por. Z. Grocholewski, Integralne wychowanie według bł. Edmunda Bojanow-
skiego, w: M. L. Opiela, A. Smagacz, S. Wilk (red.), Służyć i wychowywać do
miłości, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 19.

8 Nic nie starciły na aktualności wskazania o. J. Woronieckiego w tej dziedzinie
tak ważne dla właściwego rozumienia integralnego rozwoju i wychowania osoby
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prowadzić do zmechanizowania życia psychicznego, a nawet mo-
ralnego i religijnego za pomocą nawyków na bazie sprowadzania
życia umysłowego, czyli działalności rozumu i woli do niższych
czynności poznania i pożądania zmysłowego9.

Życie emocjonalne związane jest nierozerwalnie z rozwojem du-
chowym, umysłowym i ruchowym. Wyłączenie jednego z tych ele-
mentów byłoby sztuczne i niezgodne ze zrozumieniem istoty
rozwoju psychoruchowego dziecka oraz integralnego wychowania.
Kształtowanie spostrzeżeń wzrokowych, słuchowych, mowa i my-
ślenie zależne są od rozwoju ruchowego dziecka. Wychowawczy
wpływ na rozwój i kształtowanie uczuć, woli, charakteru związany
jest w okresie przedszkolnym z kontaktami społecznymi w trakcie
zabaw zarówno z rówieśnikami jak i dorosłymi. Właściwe postawy
wobec osób, świata przyrody i kultury kształtowane są w odniesieniu
do wartości, których przekaz i urzeczywistnianie jest nieodzownym
elementem harmonijnego rozwoju osoby i jej wychowania.

W procesie wychowania dziecka w wieku przedszkolnym wy-
stępują elementy uczenia się, które trudno ściśle rozgraniczać. W
każdym działaniu wychowawczym zawarte są ćwiczenia utrwalające
nabyte umiejętności, przekształcanie się doświadczeń w wiedzę. Sta-
nowi to przeważnie treść procesu uczenia się począwszy od naśla-
dowania, w którym dokonuje się spostrzeganie wzorów
postępowania. Uczą one odróżniania pojęcia dobra i zła, zachęcają
dziecko do właściwych zachowań i wpływają na kształtowanie
postaw oraz określonych czynności i ich utrwalanie poprzez ćwicze-
nie się w ich wykonywaniu. To badawcze nastawienie do świata po-
winno być dla dobra dziecka podtrzymywane przez rodziców i
wychowawców. Należy go rozwijać przez odpowiednio dobrane
bodźce, czyli zabawki i przedmioty odpowiednie dla wieku dziecka.
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zgodnie z zasadami pedagogiki katolickiej: J. Woroniecki, Nawyk czy sprawność,
w: Tenże, Wychowanie człowieka, s. 33-58.

9 Zob. tamże, s. 36-38.
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Ważne jest tu również stwarzanie warunków dla aktywności dziecka
przejawiającej się w zabawie, w czynnościach dnia codziennego,
którymi powinni kierować rodzice, a w żłobku czy przedszkolu –
wychowawcy. Wszystko powinno się dokonywać z uwzględnieniem
indywidualnych cech dzieci, wyrażających się w ich wieku, stanie
zdrowia, uzdolnieniach, skłonnościach i zainteresowaniach10.

Integralne ujęcie rozwoju i wychowania służy zachowaniu rów-
nowagi w edukacji polegającej na proporcjonalnym rozwoju wszyst-
kich sfer. Służy jej także uwzględnianie nie tylko doczesnego
wymiaru ludzkiego życia, ale także nadprzyrodzonego. On bowiem
otwiera człowieka na wartości najwyższe, którym wierność, a szcze-
gólnie wynikającym z nich zasadom życia i postępowania, zakłada
troskę o integralny rozwój i wychowanie osoby ludzkiej w perspek-
tywie wieczności. „W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby
bardziej «był», a nie tylko więcej «miał»; aby więc poprzez wszystko
co «ma», co «posiada», umiał bardziej i pełniej być człowiekiem”11.

Integralne wychowanie jest długotrwałym, całożyciowym pro-
cesem zmian zachodzących i kumulujących się w wychowanku.
Tworzy on ciągły postęp kolejnych zmian, ściśle ze sobą związanych
stadiów. W wychowaniu następuje ewolucyjny rozwój, powolne roz-
wijanie się człowieka w ten sposób, że każdy następny stan staje się
coraz bardziej doskonały i lepszy od poprzedniego12. To „proces do-
skonalenia się człowieka aż do osiągnięcia pełni człowieczeństwa,
które św. Tomasz scharakteryzował jako stan naturalny cnót, uspraw-
niający władzę człowieka pod kierunkiem rozumu do postępowania
moralnego na poziomie godnym istoty ludzkiej”13. Kierunki roz-
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10 M. Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna..., dz. cyt., s. 296-297.
11 Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO, 2 czerwca 1980, 12.
12 M. Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna..., dz. cyt., s. 300.
13 Por. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, s. 181-182; św. Tomasz,

Traktat o cnotach, tłum. i oprac. W. Galewicz, Kęty 2006.
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woju, który jest rozwojem ilościowym i jakościowym, dotyczą
zmian zachodzących w sferze somatycznej, fizycznej, psychicznej i
duchowej. Rozwój ilościowy nazywamy wzrostem lub rozrostem,
jak np. rozrastanie się funkcji psychicznych. Rozwój jakościowy na-
tomiast nazywa się dojrzewaniem, które polega „na całkowaniu, cen-
tralizowaniu zróżnicowanych dotychczas części składowych, które
zaczynają łączyć się w całość, tworząc nowy układ rozwiniętych już
składników. Całkowanie rozwoju nazywa się technicznie integracją
(łac. integer – całkowity)”14.

Podstawą i punktem wyjścia dla realizacji wychowania integral-
nego jest adekwatna antropologia. „Koncepcja człowieka, stająca się
„warsztatem pracy” pedagoga musi być zgodna z rzeczywistością,
z bytową zawartością człowieka, z tym właśnie, kim on jest. Zgodne
z prawdą rozeznanie, kim jest człowiek, ma doniosłe znaczenie pe-
dagogiczne. Pozwala ono nawiązać relację wychowawczą, która bę-
dzie opierała się na realnym, a nie wyimaginowanym dobru
człowieka, zgodnym z prawdą o nim. Wydaje się, że „nieszczęście”
współczesnego wychowania polega właśnie na tym, że kieruje się je
do wyimaginowanego człowieka i na – niezgodne z jego rozumną
naturą – potrzeby i działania. Prowadzi to do kryzysu wychowania i
chaosu w edukacji”15. Konsekwencja wobec przyjętej antropologii
w działaniach edukacyjnych odnosząca się do biblijnej koncepcji
człowieka jest podstawą zachowania tożsamości pedagogii i przed-
szkoli katolickich.
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14 Por. tamże, s. 183-184.
15 M. Krasnodębski, Antropologiczne podstawy pedagogiki integralnej, w: s. M.

L. Opiela, E. Świdrak, M. Łobacz (red.), Wychowanie integralne w edukacji ka-
tolickiej. Idee – twórcy – instytucje, Wyd. KUL, Lublin 2014, s. 23-24.
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3. Specyfika przedszkoli katolickich i podstawy ich działalności
edukacyjnej
Każde przedszkole katolickie pełni ważne funkcje w systemie

edukacji przedszkolnej, realizowane według wymagań wskazanych
w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej
podstawie, a szczególnie w podstawie programowej. Jako placówka
katolicka, przyjmująca za podstawę działania chrześcijański system
wartości głoszonych przez Kościół katolicki, realizuje cele i zadania
określone, w duchu zasad pedagogiki katolickiej. Wychowanie w
przedszkolu oparte jest na koncepcji człowieka jako osoby, a pod-
stawowym jego celem jest wspieranie integralnego rozwoju dziecka.
Katolicka tożsamość przedszkola w sposób oczywisty znajduje swój
wyraz w realizacji działań edukacyjnych i charakterze przedszkoli
prowadzonych przez zgromadzenia zakonne. Wychowanie w nich
oparte jest na koncepcji człowieka jako osoby, a podstawowym jego
celem jest wspieranie integralnego rozwoju dziecka, zarówno w wy-
miarze doczesnym jak i nadprzyrodzonym.

Przedszkole katolickie działa na podstawie ustawy o systemie
oświaty i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, statutu oraz
wpisu do ewidencji oświatowych placówek odpowiedniej gminy. Na-
tomiast nadzór nad przedszkolem, zgodnie z prawem oświatowym i
statutem przedszkola, sprawuje osoba prowadząca. Nadzór pedago-
giczny nad przedszkolem, zgodnie z ustawą o systemie oświaty i ak-
tami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, sprawuje kurator
oświaty. Jako katolicka placówka oświatowa przedszkole podlega
także nadzorowi Biskupa diecezji, zgodnie z odpowiednimi przepi-
sami Prawa Kanonicznego.

Wśród przedszkoli katolickich prowadzonych przez siostry za-
konne, parafie i organizacje katolickie możemy wyróżnić przedszkola
publiczne i niepubliczne, profilowane, integracyjne i nieprofilowane.
Wszystkie przedszkola realizują nauczanie i wychowanie w zakresie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego według sfor-
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mułowanych w niej celów wychowania16. Wychowanie przedszkolne
obejmuje wspomaganie rozwoju i edukację dziecka od trzeciego roku
życia do rozpoczęcia nauki szkolnej.

Mimo zwracania uwagi na potrzebę i wartość wychowania
dziecka w wieku przedszkolnym, coraz powszechniej używa się po-
jęcia edukacja. Ważne w tym względzie dla przedszkoli katolickich
jest wskazanie Benedykta XVI: „Pojęcie edukacja nie odnosi się
tylko do oświaty lub kształcenia zawodowego, ważnych czynników
rozwoju, ale do pełnej formacji osoby”17. Nie wystarczy zatem wy-
kształcić specjalistów w danej dziedzinie ani wyuczyć zawodu, ale
poprzez świadectwo życia wychowawcy powinni uformować w po-
wierzonych im wychowankach piękne i dojrzałe człowieczeństwo.
W związku z tym, „żeby wychowywać, trzeba wiedzieć, kim jest
osoba ludzka, znać jej naturę. Rozpowszechnianie się relatywistycz-
nej wizji tejże natury stawia przed wychowaniem poważne pro-
blemy, zwłaszcza przed wychowaniem moralnym, uniemożliwiając
jej szerzenie w wymiarze uniwersalnym. Uleganie owemu relaty-
wizmowi powoduje, że wszyscy stają się bardziej ubodzy, co nega-
tywnie odbija się na skuteczności pomocy dla najbiedniejszej
ludności, która nie tylko potrzebuje środków ekonomicznych czy
technicznych, ale także metod i środków pedagogicznych, wspiera-
jących osoby w pełnej realizacji ich człowieczeństwa”18. Te wska-
zania Kościoła obligują katolickie instytucje do wierności konkretnej
antropologii w działaniach wychowawczych oraz konsekwentnej
realizacji wynikającej z niej pedagogii.

Zagadnienie wychowania człowieka stanowiło zawsze jeden z
najważniejszych aspektów duszpasterskiej misji Kościoła, co uza-
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16 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 18 czerwca 2014 r., poz. 803).

17 Benedykt XVI, Caritas in Veritate, Rzym 2009, n. 61.
18 Zob. tamże.
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sadnia jego prawo do zabierania głosu na temat wychowania mło-
dego człowieka. Na przestrzeni wieków Kościół wypowiadał się po-
przez oficjalne dokumenty papieży, jak również poprzez zwyczajną
działalność duszpasterską, katechetyczną i wychowawczą19. W
swoim nauczaniu przedstawia on wykładnię niezmiennych prawd i
zasad dotyczących natury człowieka i doskonalenia jej oraz warun-
ków jego życia i działania ukazując perspektywę najwyższych war-
tości i czyniąc ją zrozumiałą wobec współczesnych wyzwań
cywilizacyjnych. W deklaracji soborowej o wychowaniu chrześci-
jańskim Gravissimum educationis, wyakcentowana jest bardzo
mocno troska o wychowanie całościowe i spójne. Podejmuje ona te-
matykę znaczenia wychowania w życiu człowieka i coraz większego
jego wpływu na współczesny postęp społeczny oraz powszechnego
dążenia do ciągłego doskonalenia pracy wychowawczej20.

Nie ulega wątpliwości, że biblijna koncepcja człowieka, odniesie-
nie do wartości chrześcijańskich oraz pedagogii Kościoła na nich opar-
tej gwarantuje pełne szacunku podejście do dziecka oraz autentyczną
troskę o taki jego rozwój, jaki jest zgodny z jego ludzką godnością.
Uwzględnianie kościelnego kontekstu w refleksji nad edukacją jest
jednym z ważnych wymiarów, w jakich powinno dokonywać się poz-
nawanie i rozumienie istoty zjawisk związanych z integralnym roz-
wojem i wychowaniem osoby ludzkiej oraz właściwej ich interpretacji
w zmieniających uwarunkowaniach społeczno-kulturowych i cywili-
zacyjnych. Kościół ukazuje realistyczną, pełną i spójną wizję budo-
wania zintegrowanej rzeczywistości pluralistycznego świata relacji,
idei, koncepcji itd. dla prawdziwego dobra każdego człowieka.

51s. M Loyola Opiela Wychowanie integralne w przedszkolach katolickich

19 Zob. S. Dziekoński, Wychowanie w nauczaniu Kościoła, Wydawnictwo UKSW,
Warszawa 2000, s. 11.

20 Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum
educationis, w: Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości, red. J. Poniewierski,
Wyd. AA s.c., Kraków 2009, s. 16-17.
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Chrześcijańska koncepcja wychowania stawia w centrum czło-
wieka jako osobę, jako świadomy i wolny podmiot oraz jego integralny
rozwój i wychowanie. Taki stosunek do osoby wychowanka – jego
życia, rozwoju i wychowania pozwala już od wczesnego dzieciństwa
wspierać go w budowaniu fundamentów ważnych dla całego życia.
Może stać się konkretną propozycją we współczesnych poszukiwa-
niach takiej koncepcji wychowania, która „postrzega wychowanka jako
osobę duchową, dla której otaczający ją świat jest środkiem doskona-
lenia. Wychowanie nie powinno ograniczać się wyłącznie do troski o
stymulowanie rozwoju czynnikami zewnętrznymi, ale ułatwić i pomóc
duchowi, aby wzrastał od wewnątrz”21. Nabiera to ogromnego znacze-
nia już na etapie wczesnej edukacji dziecka w przedszkolu.

W tym istotnym dla życia i rozwoju osoby procesie wychowuje się
całego człowieka, w całej perspektywie jego życia, relacji i środowiska.
Jest to wyraz wizji wychowania chrześcijańskiego, które ze strony Ko-
ścioła było zawsze pojmowane w sensie integralnym. Pojęcie „inte-
gralny” zawiera w sobie nie tylko znaczenie całościowy, ale i tworzący
całość. Jako takie znajduje uzasadnienie w przekazie biblijnym, tradycji
wychowawczej Kościoła, w jego nauczaniu i prawie: „Ponieważ praw-
dziwe wychowanie powinno objąć pełną formację osoby ludzkiej, za-
równo w odniesieniu do celu ostatecznego, jak i w odniesieniu do dobra
wspólnego społeczności, dlatego dzieci i młodzież tak winny być wy-
chowywane, ażeby harmonijnie mogły rozwijać swoje przymioty fi-
zyczne, moralne oraz intelektualne, zdobywać coraz doskonalszy zmysł
odpowiedzialności, właściwie korzystać z wolności i przygotowywać
się do czynnego udziału w życiu społecznym”22.

Kard. Z. Grocholewski wyróżniając istotne elementy integral-
nego wychowania, którymi są wartości, mogące ubogacić młodego
człowieka we wszystkich wymiarach jego życia, wychowawcy, któ-

52 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 7/2015

21 J. Niewęgłowski, Zarys wychowania chrześcijańskiego, Seminare 26/2009, s. 266.
22 Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 795.
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rzy budują relacje indywidualne i wspólnotowe oraz perspektywę
czasową obejmującą całe życie osoby, wskazał na jego dynamiczny
charakter. Integralny bowiem znaczy nie tylko „całościowy”, ale
także „tworzący całość”23.

Ze względu na swą cielesno – duchową strukturę człowiek po-
siada uprawnienia związane z duchowym zdrowiem i rozwojem.
Rozwój ten dotyczy jego psychiki, intelektu, dostępu do kultury i
życia religijno-moralnego. Stworzony na obraz i podobieństwo
Boże, obdarzony życiem duchowym człowiek, powinien je rozwijać,
szczególnie przez wychowanie, wykształcenie i dostęp do kultury,
poprzez prawo do szacunku i dobrego imienia, do wolności w po-
szukiwaniu prawdy, do swobodnej twórczości artystycznej i rzetelnej
informacji. Rozwój duchowy ujawnia się w rozwoju jego umysłu,
woli, kultury uczuć i bycia, świadomości ocen i postaw religijno-
moralnych. Dlatego wskazuje się na kulturę, jako czynnik najbar-
dziej sprzyjający i dynamizujący rozwój człowieka. W niej
mobilizują się wszystkie siły, które stanowią o duchowym wymiarze
ludzkiej egzystencji. Kultura zatem może wspomagać człowieka w
jego integralnym rozwoju. Należy jednak pamiętać, że wzrost du-
chowy człowieka w wymiarze religijnym postępuje dzięki temu roz-
wojowi kulturalnemu, lecz się z nim nie utożsamia24.

Na istotny wymiar dla wychowania integralnego w inspiracji
chrześcijańskiej wskazuje J. Maritain podkreślając, że „wychowanie
powinno skupić się na rozwoju i wyzwoleniu indywidualnej osoby.
Krytykuje natomiast błędną formę dowartościowania indywidualnej
osoby, która mając na uwadze indywidualność zamiast osobowości,
sprowadza wychowanie i postęp człowieka do zwykłego wyzwole-
nia materialnego ego. Wychowawcy, którzy popadają w ten błąd,
wyobrażają sobie, że przynoszą człowiekowi wolność ekspansji i au-
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23 Zob. Z. Grocholewski, Integralne wychowanie według bł. Edmunda Bojanow-
skiego, dz. cyt., s. 22-37.

24 Por. S. Jasionek, Wychować człowieka, WAM, Kraków 2007, s. 77-78.
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tonomii, do której osoba aspiruje, gdy tymczasem negują zarówno
wartość wszelkiej dyscypliny i wszelkiej ascezy, jak też konieczność
czynienia wysiłku na rzecz osobistej doskonałości. Rezultat jest taki,
że człowiek zamiast się spełniać, rozprasza się i dezintegruje”. Dla
uniknięcia błędu należy rozróżnić między „osobowością” a „indy-
widualnością”, co jest kluczowym problemem wychowania czło-
wieka. Rozróżnienie to i jego znaczenie powinno być starannie
zrozumiane, bo dotyczy ono dwóch różnych aspektów tego samego
ludzkiego bytu, w języku potocznym nazywanym zamiennie jedno-
stką lub osobą. Ten sam cały człowiek jest jednocześnie jednostką i
osobą; jest on osobą z racji duchowego istnienia swej duszy, i jest
on jednostką z racji zasady niespecyficznego zróżnicowania, jaką
jest materia sprawiająca, że członkowie tego samego gatunku różnią
się miedzy sobą. Może zatem rozwijać się w kierunku osobowości,
czyli w kierunku opanowania i niezależności, właściwych duchowi,
mocą którego istnieje. Albo też może rozwijać się w kierunku jed-
nostkowości, inaczej mówiąc, w kierunku poddania się skłonno-
ściom, które są w nim obecne z racji materii i dziedziczności. „W
związku z tym są wychowawcy, którzy mylą osobowość z indywi-
dualnością i którzy zwykły rozrost indywidualności biorą za rozwój
osobowości. W rzeczywistości osobowość oznacza wewnętrzność w
samym sobie. Ta wewnętrzna autonomia rośnie w miarę, jak życie
rozumu i wolności zapanowuje nad życiem instynktu i pożądań zmy-
słowych, co wymaga ofiary z siebie, wysiłku ku osobistej doskona-
łości i ku miłości. Natomiast indywidualność (…), oznacza
materialne ego, którego rozrost polega na pozostawieniu swobody
irracjonalnym popędom, jakie w nim tkwią. Tak więc czyniąc się
ośrodkiem wszystkiego, ego rozprasza się w rzeczywistości wśród
niskich żądz czy nieodpartych namiętności i podporządkowuje się
ostatecznie determinizmowi materii”. Niewłaściwym podejściem
jest także w kwestii rozróżnienia między osobowością i indywidual-
nością, kiedy pojmuje się je rozdzielnie. Przekonanie, że nosimy w
sobie dwa oddzielne byty: byt jednostki i byt osoby prowadzi do de-
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spotycznej koncepcji wychowania i ludzkiego postępu. Wychowanie
zabijające jednostkę, prowadzi do zabicia także osoby. „Zamiast oso-
bowości ludzkiej autentycznej, noszącej znamię tajemniczego obli-
cza swego Stwórcy, jawi się tu maska człowieka konwencjonalnego
lub też świadomości produkowanej seryjnie”25.

Ten sam kierunek wyznacza S. Kunowski zwracając uwagę na
pedagogikę indywidualności, która dąży do wyzwolenia jednostek
od społeczeństwa i zwrócenia ich do siebie w kierunku jakiegoś hi-
permoralnego nadczłowieka, co doprowadza jedynie do rozproszenia
duchowego jednostki. Z kolei nawiązując do F. W. Foerstera i M. S.
Gilleta mówi o pedagogice charakteru, która wychowanie charakteru
stawia na gruncie religijnym. Zmierza ona do ześrodkowania w cha-
rakterze człowieka przy pomocy etycznych żądań społeczeństwa du-
chowych sił jednostki. Indywidualność jest rozproszeniem, charakter
zaś i oparta na nim osobowość jest koncentracją26. 

4. Programy wychowania przedszkolnego realizowane w przed-
szkolach katolickich
Przedszkola katolickie realizują programy wychowania, mające

na celu integralny rozwój i wychowanie każdego dziecka w ścisłej
współpracy z rodzicami. Dla osiągnięcia swych celów przedszkole
może posiadać własny program wychowawczy opracowany i przyjęty
przez radę pedagogiczną oraz dopuszczony do użytku na podstawie
obowiązujących przepisów albo wybrać taki spośród dostępnych.
Wtedy obok realizacji wybranego programu realizuje założenia pro-
gramowe określone na podstawie zapisów w statucie i zgodnie z nim
uczy życia opartego na fundamencie wiary, wprowadza w świat kul-
tury i wartości chrześcijańskich, uczy miłości Ojczyzny.
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25 Wszystkie cytaty tego akapitu pochodzą z: J. Maritain, Dynamika wychowania,
“Znak”, XLIII nr 436 (9) wrzesień 1991, s. 30-31.

26 Por. S. Kunowski, Problematyka współczesnych systemów wychowania, Impuls,
Kraków 2000, s. 44-45.
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U podstaw programów wychowania przedszkolnego realizowanych
w przedszkolach katolickich prowadzonych przez zgromadzenia za-
konne leży najczęściej koncepcja pedagogiczna opracowana przez za-
łożyciela. Szczególnie ma to miejsce w tych zgromadzeniach, których
istotą charyzmatu jest praca opiekuńczo-wychowawcza czy oświatowa.
Przykładem mogą być przedszkola salezjańskie. Specyfiką przedszkola
salezjańskiego jest wprowadzany w środowisko wychowawcze duch
rodzinny oraz system prewencyjny ks. Bosko, oparty na miłości wy-
chowawczej, rozumie oraz religii, którego celem było wychowywanie
podopiecznych na uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan. System
ten wymaga od wychowawców i nauczycieli osobistej relacji z każdym
dzieckiem27. Ich działania mają za zadanie kształtowanie i wypraco-
wanie przez dziecko coraz pełniejszej wewnętrznej harmonii jego sfery
fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej, będącej rezultatem
intensywnego uczestniczenia w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu
otaczającego świata, a także przygotowanie go do podjęcia przyszłych
wyzwań28. Program wychowawczy przedszkola zakłada wtedy reali-
zację wychowania integralnego w duchu systemu wychowawczego ks.
Bosko, w którym priorytetem jest wychowanie do wiary katolickiej i
do życia wiarą. Personel przedszkola tworzy wspólnotę wychowawczą,
która podejmuje działania zmierzające do integralnego wychowania
dzieci, promowania ich uzdolnień oraz tworzenia klimatu rodzinnego29.

Obecnie opracowywane programy wychowania przedszkolnego
w całości konstruowane są na podstawie koncepcji pedagogicznej
założycieli i zgodnie z obowiązująca podstawą programową. Takim
jest Program wychowania przedszkolnego według koncepcji peda-
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27 Zob. W. Jóźwiak, Ideał wychowawcy w systemie prewencyjnym księdza Bosko
oraz jego aktualność dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, w: s. M. L.
Opiela, E. Świdrak, M. Łobacz (red.), Wychowanie integralne w edukacji kato-
lickiej… dz. cyt., s. 293-310.

28 Por. L. Cian, System zapobiegawczy św. Jana Bosko, Wydawnictwo Salezjańskie,
Warszawa 1986, s. 29-38.

29 Zob. Statut Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny
w Rumi, Rumia, 24 listopada 2009 r., § 8.
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gogicznej bł. E. Bojanowskiego30 oraz Program wychowania przed-
szkolnego według systemu pedagogicznego bł. ks. Bronisława Mar-
kiewicza „Kosz malin”31.

4.1. Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pe-
dagogicznej bł. E. Bojanowskiego

Koncepcja pedagogiczna bł. E. Bojanowskiego (1814-1871) reali-
zowana jest do dziś w ochronkach, które są formą edukacji przedszkol-
nej prowadzoną przez Siostry Służebniczki i stała się podstawą
programu wychowania przedszkolnego. Celem Programu wychowania
przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego
jest integralne wychowanie i pełny rozwój dziecka, w odniesieniu do
chrześcijańskiego systemu wartości oraz jego udostępnienie dla nau-
czycieli, dla których cele wychowania są zbieżne z niniejszym progra-
mem. Program przeznaczony jest dla przedszkoli katolickich.

Zawiera on pełny opis zadań wychowawczych i dydaktycznych jest
zorientowany na osobę dziecka z uwzględnieniem jego indywidualno-
ści, specyfiki rozwoju, potrzeb opiekuńczych i całej dotychczasowej
historii jego doświadczeń społeczno – kulturowych. Integralną częścią
programu jest praca wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna każdego
nauczyciela w odniesieniu do celu zawartego w obowiązującej Pod-
stawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i od-
działów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W tym względzie
wyznacza się zadania w zakresie rozwoju fizycznego, psychicznego,
umysłowego, społeczno – moralnego, kulturowego, religijnego.

Realizacja niniejszego programu wychowania przedszkolnego,
ściśle połączona z działaniami opiekuńczymi, obejmuje spektrum
zadań w zakresie trzech obszarów:
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30 s. M. Opiela, s. M. Kaput, s. E. Piekarz, s. A. Kornobis, s. Z. Zymróz, s. S. Chu-
dzik, Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł.
Edmunda Bojanowskiego, Zgromadzenie SSł. BDNP, Dębica 2015.

31 s. I. Szewc, Program wychowania przedszkolnego według systemu pedagogicz-
nego bł. ks. Bronisława Markiewicza „Kosz malin”, Zgromadzenie Sióstr św.
Michała Archanioła, Miejsce Piastowe 2012.
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– wychowania;
– zdobywania wiedzy istotnej dla wychowania;
– kształcenia umiejętności istotnych dla wychowania.
Zaplanowany i realizowany program wychowawczo – dydak-

tyczny i opiekuńczy jest zindywidualizowany i ostatecznie w swoich
szczegółach jego realizacja jest efektem pracy całego grona pedago-
gicznego, a także przedstawicieli rodziców oraz sugestii wynikających
z diagnozy rozwoju dzieci i specyfiki środowiska. Działania wynika-
jące z treści programowych powinny się wyrażać w codziennej pracy
edukacyjnej pracowników oraz w specjalnie zaprojektowanych for-
mach aktywności budujących, rozwijających i uzupełniających wy-
chowawcze uwarunkowania dzieci uczęszczających do przedszkola32.

Integralność wychowania w koncepcji pedagogicznej bł. Ed-
munda przejawia się w wielu jego wymiarach:

1) Całościowym ujmowaniu rzeczywistości samej osoby ludzkiej:
a) dziecka („fizycznie, umysłowo, obyczajowo” 33);
b) ochroniarki – wychowawczyni, rodzica („zewnętrznie,

wewnętrznie, obyczajowo”34).
2) Uwzględnianiu wszystkich wymiarów relacji osoby:

a) indywidualnych: do Boga, drugiego człowieka, samego
siebie;

b) wspólnotowych: do rodziny, narodu, Kościoła;
c) społecznych: środowisko lokalne, ojczyzna, ludzkość.

3) Stosunku osoby do świata:
a) natury – dzieła stworzonego przez Boga;
b) kultury – całokształtu duchowego i materialnego dorobku

społeczeństwa;
c) historii – dziejów człowieka, ludzkości i społeczeństw

(historia zbawienia, naturalna, powszechna).

58 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 7/2015

32 Por. s. M. Opiela i in., Program wychowania ..., dz. cyt., s. 14-15.
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34 Tamże.
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4) Komplementarności ludzkich działań – dla własnego zbawie-
nia, dla dobra innych, dla dobra wspólnego.

5) Uwarunkowań zewnętrznych w wymiarze:
a) wspólnot wychowujących – rodzina, rówieśnicy i nauczy-

ciele, naród, Kościół;
b) czasu – dzień, tydzień, rok, pory roku, okresy roku litur-

gicznego, wydarzenia i uroczystości historyczne;
c) miejsca (instytucji) – dom rodzinny, przedszkole, państwo.

W tym celu Bojanowski dokonał syntetycznego opisu stanu wie-
dzy i praktyki pedagogicznej rozwijającej się w poszczególnych epo-
kach i regionach Europy dokonując analizy procesów dziejowych
od starożytności po czasy sobie współczesne w odniesieniu do istot-
nych elementów procesu wychowania. Scharakteryzował specyfikę
każdej epoki jako wycinka analizowanej rzeczywistości przedsta-
wiając dominujące tendencje w wychowaniu małego dziecka. Do-
konał oceny stanu wiedzy i praktycznej działalności w stosunku do
potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka oraz potrzeb społecz-
nych. Ustalił przyczyny pierwotne i wtórne zmian w analizowanej
rzeczywistości wychowania, uchwycił dynamikę jej rozwoju. Zesta-
wił, omówił i scharakteryzował te elementy, co do których zachodzi
potrzeba podjęcia działań reformatorskich. Opracował systemowe
rozwiązanie sprawy wychowania małego dziecka oraz określił prze-
widywany kierunek rozwoju wraz z przypuszczalnymi i oczekiwa-
nymi efektami działalności wychowawczej w ochronkach.

Diagnoza ta służyła budowaniu teoretycznych podstaw praktyki
pedagogicznej w jego systemie wychowawczym, opartego na idei
ochrony. Uwzględniała ona także indywidualność dziecka – jego moż-
liwości i potrzeby rozwojowe, było podstawą do organizacji zarówno
planowych jak i doraźnych intencjonalnych działań wychowawczych.
Praktyka pedagogiczna własna i innych służyła Bojanowskiemu do
formułowania wniosków i hipotez w dziedzinie teorii wychowania
małego dziecka w ochronce, a dorobek naukowy teoretyków wycho-
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wania i myśli pedagogicznej oraz własne obserwacje i refleksje w tej
dziedzinie służyły organizacji i udoskonalaniu praktycznych działań.
Stworzył program oparty na znajomości nie tylko psychiki dziecka,
ale wielkiej wartości tajemnicy dziecka i dzieciństwa w kontekście
natury, religii i historii. Taki kontekst pozwalał dogłębnie poznawać
dziecko, po to by znając jego kondycję, wspierać i ukierunkowywać
je w rozwoju do pełni człowieczeństwa. Tu chodziło o doskonałość,
pełnię i harmonię, nie zaś o przeciętność, na co wskazuje tak poważne
potraktowanie sprawy wychowania małego dziecka.

Przyjęte przez Bojanowskiego podstawy światopoglądowe i filo-
zoficzne dają podstawę dla realizacji wychowania chrześcijańskiego.
Zgodnie z realizmem filozoficznym jego bazą jest życie nadprzyro-
dzone w Bogu, które opiera się na naturze i kulturze ludzkiej, prze-
twarzającej i uszlachetniającej przyrodę i materię, powodując przy
tym przemianę wewnętrzną człowieka i jego uświęcenie jako dziecka
Bożego. Łaska uzupełnia i doskonali naturę człowieka, który współ-
pracuje z nią w historii swego życia wspierany w dzieciństwie przez
wychowanie, by w życiu dorosłym w sposób wolny, świadomy i od-
powiedzialny dążył do osobistego rozwoju, działając na rzecz dobra
społecznego. Taka koncepcja wychowania łącząc w sobie wiedzę
naukową z filozoficzną i teologiczną ma charakter uniwersalny.

Wychowanie integralne w ujęciu Bojanowskiego to wychowanie
chrześcijańskie, realizowane w pedagogii katolickiej. Posiada ono
tylko wtedy charakter integralny, jeśli obejmuje wszystkie wymiary
życia, rozwoju, relacji i działania osoby ludzkiej i w leżącej u pod-
staw koncepcji człowieka respektuje wszystkie sfery – począwszy
od fizycznej, poprzez psychiczną, umysłową, społeczną, kulturową
po duchową (religijną). Tak pojęte wychowanie integralne trzeba uj-
mować jako ruch, postęp, dojrzewanie ku doskonałemu zakończeniu,
które może prowadzić do przezwyciężania każdego ludzkiego ogra-
niczenia. W tym procesie następuje interpretowanie i porządkowanie
kultury ludzkiej w świetle wiary, porozumienia miedzy światem kul-
tury, stworzonym przez człowieka, a światem religii. Wszystko to
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powinno następować razem, harmonijnie, w procesie wychowania
osobowego. Nie są to bowiem dwie różne czy równoległe drogi, lecz
zgodność czynników wychowawczych, połączonych w zamierze-
niach wychowawców i w duchu wolności współpracujących w wy-
chowaniu dzieci35.

4.2. Koncepcja wychowawcza bł. ks. Bronisława Markiewicza
jako podstawa programu wychowania przedszkolnego 

Bł. Bronisław Markiewicz (1842–1912), był kapłanem, wycho-
wawcą, społecznikiem, wypracował własną metodę wychowawczą,
którą przekazał założonym przez siebie zgromadzeniom zakonnym
św. Michała Archanioła. Znając wartość wychowania, nazywał go
„sztuką nad sztukami, najdonioślejszą sprawą w życiu ludzkim”36,
które opiera się na tworzeniu ideałów. To one zdobyte w młodości,
stają się gwiazdami przewodnimi na całe późniejsze życie człowieka.
Pisał: „Różne są rodzaje wychowania dobrego dzieci, bo różne są
zdolności, usposobienia, stany i powołania ludzi (…). Najlepszym
jest to wychowanie, które się stosuje najściślej do osobowości każ-
dego dziecka: do jego wieku, uzdolnienia, zdrowia, warunków życia
i przeznaczenia na tym świecie i w wieczności”37.

Takie rozumienie wychowania uwypukla jego osobowy charakter,
w którym chodzi o człowieka, o jego dobro. Wychowanie przede
wszystkim dotyczy dzieci i młodzieży i spoczywa na rodzicach i wy-
chowawcach. To oni, zwłaszcza w okresie dzieciństwa, mają obowią-
zek szukania właściwych celów i dróg jego realizacji. Ważna jest też
w tym względzie umiejętność samowychowania, której wskaźnikiem
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35 Por. W. Cichosz, Chrześcijańskie porządkowanie kultury w świetle wiary i ro-
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A. Dymer, Wyd. Centrum Edukacyjnej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej,
Szczecin 2007, s. 24.

36 B. Markiewicz, Przewodnik dla wychowawców młodzieży opuszczonej, t. 1,
Miejsce Piastowe 1911, s. 162.

37 Tamże, s. 162.
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powinna być gotowość i zdolność do wychowywania innych, podjęcia
odpowiedzialności za ich harmonijny rozwój fizyczny, umysłowy i
duchowy, aż do wykształcenia w nich umiejętności samowychowania.

Bł. Markiewicz pisał, iż: „Wychowanie jest jakby formą, w której
się wyrabia umysłowy, moralny i religijny kształt człowieka. Takim
będzie człowiek na starość, jakim przez wychowanie stanie się w
młodości”38. Dlatego w wychowaniu dzieci należy kierować się za-
sadą podmiotowości opartej na poszanowaniu wolności drugiej
osoby, postawą zaufania wobec dziecka, bycia przewodnikiem w sa-
modzielnych poszukiwaniach życiowych celów. 

Markiewicz podkreślał potrzebę wychowania chrześcijańskiego
opartego na Biblii i nauce Kościoła. Twierdził, że powinno ono być
systemowe i oparte na wartościach ogólnoludzkich, a w szczegól-
ności chrześcijańskich. Nie zrywał on więc z tradycyjnymi założe-
niami wychowawczymi, które opierały się na ślepym posłuszeństwie
i dominującej roli nauczyciela, kładł jednak akcent na inne wartości.
Przestrzegał przed nadmiarem zakazów i łamaniem wolności wy-
chowanka39. Dużą rolę przywiązywał do ukształtowania w wycho-
wankach takich cech jak: miłość Boga, miłość bliźniego, szacunek
dla wychowawców, kolegów i w ogóle do ludzi. Kładł też nacisk na
kulturę we wzajemnym współżyciu, szacunek do pracy i jej obowią-
zek: „praca uszlachetnia człowieka, rozwija jego siły moralne i fi-
zyczne, jest najlepszym lekarstwem przeciw moralnemu zepsuciu”40.
Cały proces wychowawczy w jedną całość łączyło wychowanie re-
ligijne.

Dla bł. Markiewicza ideałem był człowiek wychowany religijnie, a
więc kierujący się wartościami religijnymi, wyznający Boga jako naj-
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38 Tamże, s. 171.
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wskaz wychowania na dzisiejsze czasy, w: Drogowskazy wychowania, red. 
S. Wilk i inni, Wyd. KUL, Lublin 2012, s. 293-294.

40 B. Markiewicz, Przewodnik dla wychowawców..., dz. cyt., s. 209.
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wyższą wartość – „dobry chrześcijanin, katolik i obywatel”. Wszystkie
inne wartości według niego winny czerpać swe uzasadnienie i znaczenie
o tyle, o ile wypływały i odnosiły się do Boga. Taki ideał wychowania
ks. Bronisław umiejętnie podsuwał powierzonym sobie dzieciom i mło-
dzieży. Nauczał, że praca i opanowanie siebie dają moc do działania i
że „człowiek zaczyna się tam, gdzie świeci idea, i gdy się jest sługą wier-
nym. Obok wielu niepowtarzalnych elementów jawią się dwa główne i
najważniejsze dla systemu filary, a mianowicie: powściągliwość i praca.
Markiewicz uważał, że życie według nich prowadzi w Jezusie Chrys-
tusie do zbawienia. Powściągliwość rozumiana i stosowana była jako
prostota, równość, godność, praca nad sobą. Praca natomiast w tym sys-
temie nie była odczuwana jako przymus. Uwzględniała zamiłowania,
zdolności, siły fizyczne dziecka, pozostawiając przy tym możliwość
swobodnego jej doboru. Stanowiła o współudziale we wspólnocie. Bł.
Markiewicz rozumiał realny i moralny sens pracy. Widział ją jako ko-
nieczność życiową niezbędną do formowania pełnej osoby człowieka41.

Tym co wyróżniało pedagogikę ks. Bronisława było realistyczne
podejście do wiary i przyjęcia jej konsekwencji w praktyce. Nakre-
ślony przez niego ideał wychowania jest nadal aktualny i odpowiada
na dzisiejsze oczekiwania Kościoła i społeczeństwa. Ks. Markiewicz
uważał, że kochające serce prowadzi prawdziwego wychowawcę i
pomaga mu rozwiązywać trudne sytuacje we właściwy sposób opie-
rając się na zdrowym rozsądku i głębokiej wierze – dwóch filarach,
ważnych zarówno dla wychowanka jak i wychowawcy. Celem
kształtowania postaw społecznych, etycznych i moralnych u dzieci
w duchu chrześcijańskim jest pomaganie im, by w głębi swych serc
potrafiły wybierać dobro, a odrzucać zło. Uważał, że „dzieci należy
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42 B. Markiewicz, Opieka nad dziećmi opuszczonymi, “Powściągliwość i Praca”
8/1905, nr 9, s. 66.
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tak wychowywać, aby się stały religijnymi, moralnymi, Ojczyznę
miłującymi i pracowitymi członkami społeczeństwa”42. W praktyce
wychowawczej Markiewicz wychowanie chrześcijańskie, czyli w
wierze i do wiary wpisał w całokształt wychowania. Z odwagą sta-
wiał Chrystusa jako ideał „nowego człowieka” i wskazywał jako
wzór zarówno dla wychowawców jak i wychowanków43.

Porównanie istotnych elementów t   ych dwóch programów uka-
zuje nam, jak ważnym dla integralnego wychowania dziecka jest ich
oparcie na fundamencie wartości najwyższych. Zapewnia bowiem
uwzględnianie wszystkich sfer życia i rozwoju człowieka z zacho-
waniem właściwych proporcji i najdrobniejszych szczegółów służą-
cych wychowaniu go na wieczność.

Program wychowania przedszkolnego według

koncepcji pedagogicznej systemu pedagogicznego 

bł. Edmunda Bojanowskiego bł. ks. Bronisława Markiewicza 
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43 Zob. I. Szewc, Koncepcja wychowawcza bł. Bronisława Markiewicza..., dz. cyt.,
s. 304.

• koncepcja pedagogiczna bł. E. Bo-

janowskiego,

• teoretyczne przesłanki pedagogiki

personalistycznej,

• koncepcja integralnego wychowania

Stefana Kunowskiego,

• charyzmat Sióstr Służebniczek,

którym jest służba dzieciom, ubogim

i chorym,

• wiedza i praktyka pedagogiczna

wynikająca z tradycji i współczesnej

działalności oświatowej i opiekuńczo

– wychowawczej Zgromadzenia

• obowiązująca podstawa programowa

• teoretyczne przesłanki pedagogiki

personalistyczno – egzystencjalnej,

• koncepcja pedagogiczna bł. ks. Bro-

nisława Markiewicza, 

• charyzmat Sióstr Michalitek, którym

jest służba biednym i opuszczonym

dzieciom, 

• wiedza i praktyka wypływająca z za-

łożeń współczesnej pedagogiki

• obowiązująca podstawa programowa

wychowania przedszkolnego

• treści wynikające z zasad wiary

chrześcijańskiej zgodnie z Podstawą

Programową Katechezy Kościoła

Podstawy opracowania programu
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44 s. M. Opiela i in., Program wychowania ..., dz. cyt., s. 15.
45 Zob. s. I. Szewc, Program wychowawczy..., dz. cyt., s. 32-33.
46 s. M. Opiela i in., Program wychowania ..., dz. cyt., s. 23-24.
47 Zob. B. Markiewicz, Wychowanie wielkich charakterów, “Powściągliwość i

Praca” 3/1900, nr 4, s. 25-27.
48 Zob. s. M. Opiela i in., Program wychowania ..., dz. cyt., s. 51-52.
49 s. I. Szewc, Program wychowawczy..., dz. cyt., s. 60; zob. Cz. Kustra, Podstawy

michalickiegi systemu wychowania, Michalineum, Marki 2009, s. 80-138.

wychowania przedszkolnego44.

• integralne wychowanie i pełny

rozwój dziecka, w odniesieniu do

chrześcijańskiego systemu wartości.

• zorientowany na osobę dziecka z

uwzględnieniem jego indywidual-

ności, specyfiki rozwoju, potrzeb

opiekuńczych, dotychczasowej his-

torii jego doświadczeń społeczno -

kulturowych.

• integralne ujmowanie procesu

edukacyjnego i opiekuńczego, z

naciskiem na wychowanie, zdoby-

wanie wiedzy istotnej dla wychowa-

nia, kształcenie umiejętności

istotnych dla wychowania46.

Wychowanie w zakresie rozwoju:

fizycznego, psychicznego, umysłowego,

społeczno – moralnego, kulturowego,

religijnego.

• aktywizowanie i rozwijanie podsta-

wowych procesów myślowych,

• dostarczanie, ubogacanie i uściślanie

wiadomości dzieci o życiu i otocze-

niu oraz kształtowanie właściwych

pojęć,

Katolickiego w Polsce, z 8 III 2010

roku45.

• najszerzej pojęte dobro dziecka -

jego wszechstronny rozwój i zbaw-

ienie wieczne budowane na fun-

damencie relacji wychowanka do:

• siebie samego,

• Boga,

• drugiego człowieka,

• wychowanie wielkich charakterów47.

• wychowanie religijne „Któż jak

Bóg”,

• wychowanie przez pracę i do pracy,

• wychowanie powściągliwe

(moralne),

• wychowanie mocnego charakteru,

• wychowanie do miłości,

• wychowanie patriotyczne49.

Cel programu

Cele w odniesieniu do dziecka
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50 Zob. s. M. Opiela i in., Program wychowania ..., dz. cyt., s. 10-11.
51 Cz. Kustra, Podstawy michalickiego systemu wychowania, dz. cyt., s. 11.

• rozwijanie twórczej wyobraźni, inic-

jatywy, pomysłowości i umiejętności

wyrażania jej w dostępnych formach,

• kształtowanie właściwych postaw re-

ligijnych i patriotycznych,

• kształtowanie postaw społeczno-

moralnych, umiejętności współżycia i

współdziałania w grupie, rozwijanie

życzliwości i szacunku dla ludzi i

właściwego stosunku do przyrody,

• kształcenie mowy,

• wyrabianie i doskonalenie sprawności,

umiejętności i nawyków we wszyst-

kich obszarach wychowania,

• rozwijanie postawy estetycznej,

• rozwijanie zamiłowań indywidual-

nych48.

osoba otwarta na dalszy rozwój i zdolna

w przyszłości do:

• akceptacji siebie i swojej życiowej

sytuacji,

• podejmowania i kształtowania relacji

osobowych z ludźmi i z Bogiem,

• doceniania wartości i godności życia

swojego i innych,

• odpowiedzialności i wrażliwości na

potrzeby i problemy drugiego

człowieka i ofiarnej służby,

• otwartości na poznawanie historii,

tradycji, kultury narodu,

• pielęgnowania i rozwijania dobra w

sobie, z wiarą przeżywając sukcesy

życiowe oraz w sposób twórczy

pokonując trudności i kryzysy,

• osoba dobrze uformowana,

• intelektualnie kompetentna,

• podatna na osobowy wzrost,

• kochająca,

• oddana szerzeniu sprawiedliwości w

ofiarnej służbie innym51.

Sylwetka wychowanka
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52 Zob. s. M. Opiela i in., Program wychowania ..., dz. cyt., s. 19.
53 Zob. Cz. Kustra, Podstawy michalickiego systemu wychowania, dz. cyt., s. 59-64.

• podejmowania trudnych i odpowie-

dzialnych decyzji,

• podjęcia właściwych ról życiowych i

związanych z nimi obowiązków50.

• Zasada świadomego i celowego or-

ganizowania sytuacji wychowaw-

czych

• Zasada integracji praw i potrzeb

związanych z rozwojem dziecka,

jego naturą i rozwijanie ich zgodnie

z celem wychowania.

• Zasada dbałości o harmonijny

rozwój, w którym każda sfera jest

jednakowo ważna.

• Zasada wykorzystania ważnej roli

spuścizny kulturalnej jako środka

wychowawczego. 

• Zasada budowania wspólnoty osób.

• Zasada pielęgnowania tzw. rytuału

ochronki przybliżającego określone

ideały i wartości.

• Zasada integracji wartości kultural-

nych z wartościami życia.

• Zasada współdziałania ochronki z

rodziną i środowiskiem w procesie

integralnego wychowania dziecka52 .

1) Fizycznie
• Obszar fizyczny – prawidłowy

rozwój fizyczny dziecka

2) Umysłowo
• Obszar umysłowy – wszechstronny

rozwój intelektualny dziecka

• Zasada prawdy.

• Zasada dobra dziecka.

• Zasada przykładu.

• Zasada projekcji pedagogicznej.

• Zasada więzi emocjonalnej.

• Zasada poszanowania osobowości

wychowanka.

• Zasada profesjonalizmu w wychowa-

niu53.

1) Praca fizyczna
• wychowanie do samodzielności,

• wychowanie do bezpieczeństwa,

• wychowanie zdrowotne.

2) Praca umysłowa
• wychowanie językowe,

Zakresy edukacji

Zasady wychowawcze
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54 Zob. s. M. Opiela i in., Program wychowania ..., dz. cyt., s. 21-23.
55 Zob. s. I. Szewc, Program wychowawczy..., dz. cyt., s. 60.
56 s. M. Opiela i in., Program wychowania ..., dz. cyt., s. 17-18.
57 s. I. Szewc, Program wychowawczy..., dz. cyt., s. 52.

3) Obyczajowo
• Obszar społeczny – właściwy rozwój

emocjonalny, kształtowanie postaw

społecznych i patriotycznych,

• Obszar kulturowy – kształtowanie

zmysłu estetycznego,

• Obszar moralny – kształtowanie szla-

chetnego charakteru i prawości oby-

czajów,

• Obszar religijny – rozwijanie i umac-

nianie wiary54.

• kierując się dobrem dziecka, zgodnie z

jego indywidualnymi zdolnościami,

wspiera go unikając uczestnictwa w ten-

dencjach wychowania do wybujałego

indywidualizmu zorientowanego nad-

miernie na sukces czy ograniczenia je-

dynie do wyrównywania braków,

• oddziałuje poprzez osobisty przykład,

przekaz wartości, podawane treści,

umiejętnie dobrane metody i środki

wychowania, odpowiednio dostoso-

wane do wieku i możliwości dziecka,

• podejmuje stałą współpracę z rodziną

dziecka,

• podejmuje pracę w poczuciu pełnienia

misji służby wartościom, zmierzając

do ochrony i urzeczywistniania war-

tości oraz godności osoby wycho-

wanka poprzez odkrywanie i

rozwijanie jego darów nadprzyrod-

zonych i naturalnych w odniesieniu do

rzeczywistości, w jakiej żyje i do

jakiej zmierza56.

• wychowanie intelektualne z elemen-

tami edukacji matematycznej,

• wychowanie przyrodnicze,

• wychowanie techniczno-konstruk-

cyjne.

3) Praca duchowa 
• wychowanie religijne,

• wychowanie społeczno-moralne,

• wychowanie narodowe,

• wychowanie estetyczne55.

• troska o dobro dziecka w aspekcie

zbawienia wiecznego i wszechstron-

nego rozwoju,

• pomoc dziecku w kształtowaniu

właściwych postaw wobec siebie

samego, wobec Boga, drugiego

człowieka i otaczającego świata,

• świadectwo życia prawdziwie

chrześcijańskiego /życie wiarą, prak-

tyki religijne/,

• tworzenie klimatu miłości i posza-

nowania godności osoby ludzkiej,

• indywidualne podejście do każdego

dziecka,

• prowadzenie obserwacji pedagog-

icznej i diagnozy,

• współpraca z rodzicami w procesie

wychowawczo-dydaktycznym i or-

ganizacyjnym,

• działanie zorganizowane według

przyjętego przez przedszkole pro-

gramu57.

Zadania nauczyciela
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58 Zob. s. M. Opiela i in., Program wychowania ..., dz. cyt., s. 20.
59 Zob. s. I. Szewc, Program wychowawczy..., dz. cyt., s. 60.

• jasnego informowania rodziców o

specyfice wychowania w ochronce,

zasadach współpracy oraz konsek-

wentnego ich przestrzegania,

• pierwszeństwa prawa rodziców do

wychowania dzieci,

• pomocniczości,

• indywidualnego podejścia do

potrzeb, możliwości i problemów

rodziny,

• współpracy podmiotowej – wypra-

cowywanie wspólnego stanowiska

wobec dziecka i współdziałanie w

procesie jego integralnego wychowa-

nia,

• rzetelnego i dyskretnego informowa-

nia rodziców o postępach dziecka,

jego problemach i potrzebach,

• angażowania rodziców w życie

ochronki i jej funkcjonowanie,

• organizowania różnych form czyn-

nego zaangażowania rodzin58.

Metody wychowania według M.

Łobockiego:

• Metoda modelowania

• Metoda zadaniowa.

• Metoda perswazyjna.

• Metoda nagradzania.

• Metoda karania.

• Metoda oddziaływań grupowych.

Podczas zajęć z dziećmi najczęściej

stosowane są następujące metody:

• metody asymilacji wiedzy oparte na

Zadania rodziców 

• przykład życia chrześcijańskiego,

opartego na wierze, czynny udział w

praktykach religijnych, również tych

proponowanych ze strony przed-

szkola,

• własna formacja duchowa,

• towarzyszenie dziecku w procesie

adaptacyjnym i całym wychowaniu

przedszkolnym,

• prowadzenie obserwacji rozwoju

swojego dziecka,

• rozwój umiejętności wychowaw-

czych – udział w warsztatach,

spotkaniach ze specjalistami,

• współpraca z nauczycielem w celu

wspierania osiągnięć rozwojowych

dzieci i łagodzeniu trudności,

• współudział w tworzeniu rodzinnej at-

mosfery, czynne włączanie się w or-

ganizowanie uroczystości

przedszkolnych59.

Program zakłada w pracy z dzieckiem

stosowanie metod wychowania i

nauczania mających na celu integralny

rozwój osobowości wychowanka

według założeń pedagogicznych ks.

Bronisława Markiewicza i założeń

współczesnej pedagogiki przedszkol-

nej.

Najbliższe tej idei są metody zapro-

ponowane przez A. Klim-Kli-

maszewską w książce „Pedagogika

Zasady współpracy z rodziną

Metody realizowania programu
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5. Podsumowanie
W wypełnianiu swej misji przedszkola dzięki własnym progra-

mom wychowania realizują integralne wychowanie dzieci w odnie-
sieniu do chrześcijańskiej hierarchii wartości z uwzględnieniem
możliwości i potrzeb miejsca i czasu. Podejmują opiekę dzienną nad
dziećmi rodziców pracujących, a w szczególny sposób pochylają się
nad potrzebami rodzin wielodzietnych, ubogich, żyjących w trud-
nych warunkach, wychodzą z pomocą matkom samotnie wychowu-
jącym dzieci. Bardzo ważną bowiem jest współpraca z rodziną w
procesie wychowania dziecka oraz wsparcie rodziców w pełnieniu
ich funkcji opiekuńczych i wychowawczych. Realizowane w nich
nauczanie i kształcenie prowadzi do rozwijania sprawności istotnych
dla wychowania osobowości ukierunkowanych na wartości jako na
skutki trwania osobowych relacji, naprowadzających na transcen-
dentalia (prawda, dobro, piękno) i osobowe relacje (miłość, zaufanie,
otwartość)62. W ten sposób wychowanie osadzone jest na osobach,
zatroskanych o dobro wspólne i gotowych podjąć wysiłek odpowie-
dzialności za siebie i innych. Odnoszą się przy tym do konkretnych
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60 Zob. s. M. Opiela i in., Program wychowania ..., dz. cyt., s. 47-47.
61 Zob. s. I. Szewc, Program wychowawczy..., dz. cyt., s. 112-113.
62 Zob. M. Gogacz, Uwagi na temat wartości, „Studia Philosophiae Christianae”

17 (1981) 1, s. 200-209.

aktywności poznawczej (podające),

• metody samodzielnego dochodzenia

do wiedzy zwane problemowymi,

• metody waloryzacyjne zwane ek-

sponującymi o dominacji aktywności

emocjonalno-artystycznej,

• metody praktyczne cechujące się

przewagą aktywności praktycznej,

Ogólnie metody – oparte na słowie, ob-

serwacji i działalności praktycznej60.

przedszkolna. Nowa podstawa pro-

gramowa”.

Należą do nich metody:

• oparte na działaniu czyli metody

czynne,

• oparte na obserwacji – metody oglą-

dowe,

• oparte na słowie – metody słowne61.
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ideałów i wzorów osobowych czerpanych z Biblii, historii, tradycji
i współczesności. Ważnym elementem misji przedszkoli katolickich
jest także propagowanie wartości społecznych, moralnych, religij-
nych, narodowych, rodzinnych i kulturowych w środowisku i wdra-
żanie do ich urzeczywistniania. Dokonuje się to we współpracy
przedszkola z rodzinami i z innymi instytucjami i organizacjami
działającymi w danym środowisku. Sprzyja to budowaniu klimatu
wspólnoty osób, bardzo często o wymiarze wielopokoleniowym, w
której pielęgnowany jest duch radości, wzajemnego szacunku i troski
o każdego jej członka.

W ten sposób, założone w programie wychowanie integralne
dziecka znajduje właściwe uwarunkowania zarówno w wymiarze
osobowym jak i społecznym oraz w odniesieniu do całej złożonej
rzeczywistości, w jakiej dziecko żyje, rozwija się, wychowuje i
kształci. Zyskuje ono także odpowiednie warunki dla twórczego
działania dziecka w właściwej jemu aktywności zabawy, wyrażania
siebie oraz pełnego zaspokajania potrzeb i wspomagania możliwości
rozwojowych.
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INTEGRAL UPBRINGING IN CATHOLIC
KINDERGARTENS

Catholic kindergartens serve important functions in the system

of preschool education implemented according to the requirements

specified in the Act on the Education System and the regulations is-

sued on the base of it. As Catholic institutions, they take as a basis

for action Christian system of values based on the biblical concept

of man as a person, take the goals and tasks set out in the spirit of

Catholic education. They carry them on the basis of pre–school ed-

ucation programs aimed at the integral development and upbringing

of each child in close cooperation with parents. Their essence is a

comprehensive and coherent education, learning the life based on a

foundation of faith, entering the world of culture and Christian val-

ues, learning how to love your homeland and to prepare the child to

study in school. Underlying preschool upbringing programs con-

ducted by religious congregations is often the pedagogical concept

developed by the founders. Others choose the program among the

available programs, and based on the provisions in the statute and in

accordance with them, perform programmatic assumptions to pro-

vide an integral upbringing.

Key words: integral upbringing, Catholic kindergarten, preschool

education program
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Наталія Лосєва*, Дар’я Терменжи**, Володимир Пузирьов***

(Natalia Losyeva, Daria Termenżi, Włodimir Puzyrov)

ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
У ДОНЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ (УКРАЇНА)
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

NA UNIWERSYTECIE NARODOWYM 
W DONIECKU NA UKRAINIE

1. Вступ. 2. Особливості організації безперервної освіти в Україні та

світі. 3. Ключові принципи безперервної освіти. 4. Організація безпе-

рервної освіти в Донецькому національному університеті. 5. Висновки

Abstrakt
W niniejszym tekście została omówiona idea nauczania na odle-

głość przy użyciu najnowszej technologii informatycznej na przy-
kładzie zastosowania jej w Państwowym Uniwersytecie w Doniecku.
Ta ukrańska uczelnia aktywnie wpisuje się w międzynarodowe dzia-
łania zmierzające do upowszechnienia i popularyzacji nauczania
ustawicznego dorosłych, aktywnie zajmując się tego typu edukacją.
Autorzy tego artykułu omawiąc ukraińskie doświadczenia, stanowią
przykład nowatorskiej promocji e-learningu.

* Prof. dr hab., Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego, profesor Wydziału

Matematyki i Metodologii Nauczania Matematyki na Wydziale Matematyki i In-

formatyki Państwowego Uniwersytetu w Doniecku (obecnie pracownik Uniwer-

sytetu w Winnicy); e-mail: n.losieva@donnu.edu.ua
** Dr, asystent Centrum Kształcenia Ustawicznego, asystent Wydziału Matematyki i

Metodologii Nauczania Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Państ-

wowego Uniwersytetu w Doniecku (obecnie pracownik Uniwersytetu w Winnicy);

e-mail: d.termengy@donnu.edu.ua
*** Prof. dr hab., profesor Wydziału Matematyki i Metodologii Nauczania Matematyki
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Słowa kluczowe: kształcenie ustawiczne, kształcenie na odległość,
edukacja, uniwersytet, nauczanie z wykorzystaniem technologii in-
formatycznych

1. Вступ
Зростаюче розмаїття пізнавально–інформаційних запитів різ-

них верств населення неможливо задовольнити у межах існую-
чих форм традиційної освіти. Сьогодні в Україні загострюється
проблема невідповідності сформованої системи освіти новим
потребам суспільства й людини. Це породжує вимогу іншого
підходу до організації масової освітньої діяльності дорослих –
навчання повинне відповідати різнорівневим інтересам і мож-
ливостям громадян, органічно вписуватися в їхній спосіб життя,
враховувати специфіку запитів, як загальних так і спеціальних,
того чи іншого контингенту й окремих груп населення. Безпе-
рервна освіта або «навчання протягом життя» (lifelong learning)
покликана підвищувати рівень загальних знань і розширювати
можливості участі громадян у культурній, соціальній і політич-
ній діяльності країни. Вона має зробити потужний внесок у по-
дальшу демократизацію суспільства, а також сприяти
посиленню позиції людини в побудові кар’єри у професійній ді-
яльності.

За цих умов необхідний новий погляд на роль і значення без-
перервної освіти, яка відповідає сучасним освітнім потребам.
Назріла необхідність у розробці теоретично обґрунтованих,
практично значущих і переконливих концептуальних підходів
до організації системи безперервної освіти в Україні. 

Сьогодні виділяють три види освітньої діяльності: фор-
мальна освіта, що завершується отриманням загальновизнаного
диплому або атестату; неформальна освіта, яка зазвичай не су-
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проводжується отриманням документа та відбувається в освіт-
ніх установах або громадських організаціях, клубах і гуртках, а
також під час індивідуальних занять з репетитором або трене-
ром; інформальна освіта, індивідуальна пізнавальна діяльність
людини, що супроводжує повсякденне життя і не обов’язково
носить цілеспрямований характер. Континуум безперервної
освіти робить неформальну та інформальну освіту рівноправ-
ними учасниками процесу навчання. Однією з найбільш істот-
них проблем становлення системи безперервної освіти є
подолання стереотипу ставлення до неформальної освіти як ма-
ловажливої й несуттєвої. Нерозуміння специфіки неформальної
освіти та її соціального потенціалу (порівняно з традиційною
шкільною або вищою освітою) породжується недостатньою ува-
гою до вивчення проблем освіти дорослих. Необхідно в масшта-
бах країни проаналізувати діяльність сформованої сфери
нетрадиційних видів і форм освітньої діяльності дорослих. Це
дозволить виявити специфіку неформальної пізнавальної й на-
вчальної діяльності різного контингенту дорослих, мотиваційні
особливості й механізми самоорганізації цієї діяльності.

2. Особливості організації безперервної освіти в Україні та світі
На сучасному етапі в Україні «навчання протягом життя» пе-

ребуває у зародковому стані. Існують поодинокі стохастичні
явища, але будь-яка системність практично відсутня. Закон
України «Про позашкільну освіту»1 жодним чином не вирішує
цієї проблеми, оскільки не врегульовує питання інтеграції по-
зашкільної освіти в загальну освітню систему країни, зали-
шаючи осторонь ключові проблеми забезпечення і контролю
якості та визнання неформальної освіти. Не існує офіційної ста-
тистики з цього питання, відсутні спеціальні концепції та про-
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грами. «Навчання протягом життя» виходить на чільні позиції
у світових освітніх процесах – це диктується базовими тенден-
ціями сучасного розвитку людства. Тому для України вкрай важ-
ливо найближчим часом вжити дієві заходи для подолання
відставання у цій сфері.

У справі об’єднання людства на основі певних ціннісних під-
став і цільових орієнтирів, безумовно, одним із пріоритетних
чинників стає безперервна освіта. Безперервність виступає у су-
часному культурно-освітньому контексті як ідея, принцип на-
вчання, якість освітнього процесу, умова становлення людини.

За останні десятиліття кардинально змінилася система гене-
рації й передачі знань, а їх обсяг багаторазово зріс. Сьогодні не
можна за один раз, навіть за 5 або 6 років, підготувати людину
до професійної діяльності на все життя. Підраховано, що що-
річно оновлюються 5 % теоретичних і 20 % практичних профе-
сійних знань2. У США використовують спеціальну одиницю
вимірювання старіння знань фахівця – період напіврозпаду ком-
петентності, тобто її зниження на 50 % в результаті появи нової
інформації. Зараз за багатьма професіями він настає менш ніж
за 5 років, тобто раніше, ніж закінчується здобування вищої
освіти у ВНЗ. Швидкі зміни у технологіях і методах роботи ви-
магають від людей оновлення своїх знань. Людина, яка не здатна
постійно вчитися, не може бути конкурентоспроможною на
ринку праці.

Серед принципів постійного розвитку, проголошених Орга-
нізацією об’єднаних націй (ООН), особливе місце займає прин-
цип безперервної освіти громадян протягом всього їхнього
життя. Безперервна освіта і, насамперед, освіта дорослих, слу-
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гує засобом систематичної актуалізації накопичених у світі
знань, забезпечує зростання людського капіталу, дозволяє
людям максимально і найбільш ефективно реалізувати себе у
процесі життєдіяльності.

Однією з центральних ідей освіти повинна стати ідея пере-
ходу від школи знань до школи культури, розгляд освіти як ча-
стини загальної культури та її важливого чинника і джерела.
Безперервність буде забезпечена, якщо при проектуванні си-
стеми освіти будуть враховані і розглянуті умови для свідомого
освоєння об’єктивних цінностей культури як необхідної суб’єк-
тивної потреби особистості. Ідея необхідності навчання “через
усе життя”, трансформована в концепцію безперервної освіти,
сьогодні прийнята в усьому світі.

Термін «безперервна освіта» виник в у 60-их роках минулого
століття і став використовуватися на міжнародних семінарах
таких міжурядових організацій, як ЮНЕСКО і Рада Європи.
Разом з цим терміном широко застосовуються й інші: «освіта
протягом усього життя», «продовжена освіта», «перманентна
освіта», «самокероване навчання». Вона розуміється як поетап-
ний і довічний процес, що забезпечує постійне поповнення і
розширення знань у людей різного віку. ЇЇ основні етапи:

1. навчання, виховання і розвиток людини, що передують її
вступу в самостійне життя – дитячо-юнацька освіта;

2. навчальна діяльність в період дорослого життя, поєдну-
ється з різними видами практичної діяльності – освіта до-
рослих.

Безперервна освіта розглядає процес навчання як постійний
континуум. Його основою служать ті базові навички, які людина
отримує в молодості, але в інформаційному суспільстві ці на-
вички повинні бути переглянуті і розширені. До них треба до-
дати вміння вчитися і бажання продовжувати своє навчання
самостійно.
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Безперервна освіта як педагогічна система – це сукупність
засобів, способів і форм придбання, поглиблення і розширення
загальної освіти, професійної компетентності, культури, вихо-
вання громадянської та моральної зрілості3. Для кожної людини
безперервна освіта виступає процесом формування і задово-
лення її пізнавальних запитів і духовних потреб, розвитку за-
датків і здібностей в мережі державно-громадських навчальних
закладів та шляхом самоосвіти. Для держави безперервна освіта
є провідною сферою соціальної політики щодо забезпечення
сприятливих умов загального та професійного розвитку особи-
стості кожної людини. Для суспільства в цілому безперервна
освіта є механізмом розширеного відтворення його професій-
ного та культурного потенціалу, умовою розвитку суспільного
виробництва, прискорення соціально-економічного прогресу
країни. Для світової спільноти безперервна освіта виступає спо-
собом збереження, розвитку і взаємозбагачення національних
культур і загальнолюдських цінностей, важливим фактором і
умовою міжнародного співробітництва у сфері освіти та
розв’язання глобальних завдань сучасності.

Концепція безперервної освіти спрямовує людину на здо-
буття знань як способу життя, виховання постійного прагнення
до засвоєння нових знань, формування таких особистих якостей,
які допомагають кожному у процесі навчання або самонавчання
самостійно вибудовувати траєкторію свого інтелектуального
розвитку протягом усього життя. У процесі безперервної освіти
мають розвиватися здібності й уміння досліджувати явища, при-
ймати і здійснювати рішення, ефективно спілкуватися і взаємо-
діяти з іншими людьми, постійно засвоювати нові види і типи
діяльності.
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Перехід до безперервної освіти означає, що відбувається не
тільки відмова від «кінцевої» освіти, за якої здобуті готові
знання використовуються впродовж подальшого життя, але і
відмова від переконання, що існують готові знання, які не-
обхідно лише засвоїти. Безперервна освіта передбачає визнання
того факту, що знання можуть існувати в неорганізованому, в
«неготовому вигляді», що готові знання застарівають і що всяке
знання носить умовний характер, нарешті, що освіта – це не
стільки засвоєння готових знань, скільки навчання способам по-
шуку інформації та її обробки з метою здобуття нових знань,
нової інформації.

Висновки Лісабонського саміту (2000 р.)4 підтверджують, що
успішний перехід до економіки і суспільства, заснованих на
знанні, повинен супроводжуватися процесом безперервної освіти.
Отже, європейські системи освіти повинні не тільки закласти ос-
нову для наступних змін, а й самі вони також повинні змінитися.

Значення безперервної освіти було підкреслено на найви-
щому рівні – голови держав ЄС домовилися, що в найближчому
майбутньому Європейський Союз повинен показати приклад
всьому світу і безперервна освіта має стати головною політич-
ною програмою громадянського суспільства, соціальної єдності
та зайнятості.

Останні програми ЄС у галузі освіти та молодіжної політики
спрямовані на розвиток соціального партнерства, як на місце-
вому, так і на транснаціональному рівні. Цей процес вже ак-
тивно реалізується у створенні системи відкритих університетів,
дистанційних курсів тощо, і ВНЗ, у свою чергу, повинні актив-
ніше відкривати свої освітні можливості для широких кіл сус-
пільства.
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Європейська Комісія об’єднала різні освітні й навчальні ініціа-
тиви в єдину Програму навчання протягом життя (Lifelong Learning
Programme)5. Ця програма прийшла на зміну програмам професій-
ного та дистанційного навчання, що існували до 2006 року.

Рада Європи затвердила безперервну освіту як один з основ-
них компонентів європейської соціальної моделі. Таке навчання
не обмежується лише сферою освіти; воно також є критичним
чинником у сферах зайнятості й соціального забезпечення, еко-
номічного зростання і конкурентоспроможності6.

Стан розвитку освіти протягом життя постійно перебуває в
центрі уваги різноманітних європейський інститутів. Зокрема,
регулярно проводяться відповідні статистичні дослідження. В
одному з останніх цільова група для отримання статистичних
даних щодо навчання протягом життя включає людей у віці між
25 і 64 роками і обмежується періодом чотирьох тижнів перед
опитуванням. Дані наведено за оглядом „Quality Report on the Eu-

ropean Union Labour Force Survey 2007”7. Так, у 2007 р. відсоток
людей віком від 25 до 64 років, задіяних у різноманітних формах
навчання протягом життя, складав 9,7 % у межах ЄС. Це на 1,2
% вище, ніж у 2003 році. Серед жінок цей відсоток (10,6 %)
вищий, ніж серед чоловіків (8,8 %). Найбільш високий відсоток
громадян, задіяних у різних формах навчання протягом життя, у
Швеції, Данії, Великобританії та Фінляндії – від 23 % до 32 %.
Найнижчі показники у Болгарії та Румунії – менше 2 %.

Сьогодні змінюється сам зміст поняття «той, хто навча-
ється», а не тільки зміст навчальних планів. За кордоном тради-
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ційний тип студента – молода людина не старша за 25 років, яка
навчається стаціонарно, – йде в минуле. Вже зараз в американсь-
кій вищій освіті 43,5 % усіх студентів є старшими за 25 років і
45% тільки частково зайняті навчанням. Сучасні випускники ро-
зуміють, що отримання диплома університету не є гарантією
безхмарного майбутнього. Важливий не стільки формальний
диплом, скільки гнучкість одержуваних навичок – таких, як на-
вички організації часу, розв’язання проблем, адаптивності.

Дуже показовою є кореляція між рівнем попередньої освіти
та ступенем залученням до навчання дорослого населення віком
від 25 до 64 років, що свідчить про більші можливості й більшу
схильність до продовження навчання людей з вищим рівнем по-
передньої освіти8 (Рис. 1).

Рис.1 Кореляція між рівнем попередньої освіти та ступенем залученням до

навчання дорослого населення віком від 25 до 64 років
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За даними досліджень, в Україні до 50% випускників ВНЗ і
до 64% випускників середніх технічних навчальних закладів
змінюють свою професію відразу ж після закінчення навчаль-
ного закладу. Величезна кількість молодих людей змушена за-
ново вирішувати проблему організації своєї професійної
кар’єри. За цих причин необхідно просувати концепцію безпе-
рервної освіти з усіма її перевагами – гнучкістю, різноманітні-
стю і доступністю в часі і просторі. Така освіта, крім адаптації
до змін у професійній діяльності, безперервного розвитку
людської особистості, має дозволити людині зрозуміти саму
себе і навколишнє середовище, сприяти виконанню її соціальної
ролі в процесі праці і життя в суспільстві.

За цілями, що ставляться й реалізуються в системі безпе-
рервної освіти, її умовно можна поділити на три складові.

Перша складова системи безперервної освіти – додаткова
професійна освіта – сприяє формуванню професійної основи
кадрового потенціалу сучасної високотехнологічної економіки.
Споживачами послуг даної складової системи безперервної
освіти є соціально адаптована частина населення, яка отримує
освіту послідовно на всіх її рівнях.

Друга частина забезпечує різноманітним групам населення
можливість адаптуватися до мінливих умов життя. Ця підси-
стема передбачає освіту, спрямовану на адаптацію й реабіліта-
цію соціальних і професійних груп, не здатних самостійно
пристосуватися до швидкозмінного соціального середовища.
Окрім того, до цієї підсистеми залучаються громадяни, що не
мають, за різних обставин, доступу до формальної системи про-
фесійної освіти, що створює для них загрозу десоціалізації.

Третя складова системи безперервної освіти забезпечує за-
доволення різноманітних індивідуальних освітніх потреб гро-
мадян, наприклад, мовну підготовку, отримання психологічних,
культурологічних та інших знань, комунікативних навичок, спе-
ціальних умінь тощо.
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3. Ключові принципи безперервної освіти
Принцип 1: Нові базові знання і навички для всіх
Мета – гарантувати загальний безперервний доступ до

освіти з метою отримання і оновлення навичок, необхідних для
включеності в інформаційне суспільство. Соціально-економічні
зміни вимагають нового набору необхідних базових знань, умінь
і навичок, що забезпечують активну участь у професійному і
суспільному житті. Підсумкові документи Лісабонського саміту
відносять до таких навичок комп’ютерну грамотність, знання
іноземних мов, технологічну культуру, підприємницькі та соці-
альні навички (наприклад, упевненість у собі, відповідальність
за свою долю, вміння ризикувати, вміння вчитися, вміння адап-
туватися до змін і вміння орієнтуватися в потоці інформації).

Принцип 2: Інноваційні методики викладання і навчання
Мета – розробити нові методології навчання для системи

безперервної освіти – «довжиною і шириною» в життя.
Комп’ютерні технології надають величезні можливості для

дистанційного та домашнього навчання. Освітні системи по-
винні вміти гнучко адаптуватися до сучасних умов і знайти від-
повідь на питання: як виробити стійку мотивацію до навчання,
яка методика навчання дорослих людей, як пристосувати на-
вчальну середовище для повноцінної інтеграції інвалідів, яким
може бути позитивний потенціал груп змішаного віку для роз-
витку пізнавальних, практичних і соціальних навичок тощо.

Принцип 3: Нова система оцінки отриманої освіти
Мета – докорінно змінити підходи до розуміння і визнання

навчальної діяльності та її результатів, особливо в сфері фор-
мальної, неформальної та інформальної освіти.

Як для працівника, так і для роботодавця величезне значення
мають дипломи, атестати і сертифікати, що підтверджують ква-
ліфікацію. Вони набувають все більшу роль в Європі з єдиним
ринком праці, свободою пересування та вільним вибором
освітньої установи. У європейських країнах вже діє система ви-
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знання дипломів про вищу освіту, тим не менш, у сфері нефор-
мальної та інформальної освіти потрібні значні зміни. Визнання
цих видів освіти допомогло б краще відобразити індивідуальний
навчальний досвід особистості і підвищити мотивацію до без-
перервного навчання. Необхідно розробити високоякісну си-
стему “Акредитації попередньої та неформальної освіти”
(Accreditation of Prior and Experiential Learning – APEL), яка ві-
дображала б всі знання, вміння, навички і весь отриманий до-
свід людини і була б загальновизнаною. Така система могла б
повністю розкрити весь потенціал людини, про який навіть вона
сама може не підозрювати. 

Принцип 4: Розвиток наставництва і консультування
Мета – протягом усього життя забезпечити кожному вільний

доступ до інформації про освітні можливості в Європі і до не-
обхідних консультацій і рекомендацій.

Повинна бути створена постійна консультаційна служба, яка
могла б дати рекомендації у сфері освітнього, професійного та
особистого розвитку, і була б орієнтована на інтереси і потреби
активного користувача. Сама ця служба також має активно підт-
римувати мотивацію слухачів до навчання, допомагаючи їм
знайти свій шлях у світі освітніх послуг і попереджаючи мож-
ливі невдачі. Це має бути чимось на зразок “брокерської кон-
тори”, де інтереси клієнта ставляться понад усе, а завданням
брокера є оптимальний підбір інформації для вироблення най-
кращого плану дій на майбутнє.

Принцип 5: Наближення освіти до оселі
Мета – наблизити освітні можливості до оселі за допомогою

мережі навчальних і консультаційних пунктів, а також викори-
стовуючи інформаційні технології.

Інформаційні технології в цьому плані надають величезні
можливості отримання якісної освіти без великих витрат і в
будь-якому віддаленому місці. Використовуючи дистанційне на-
вчання, люди можуть мати постійний цілодобовий доступ до
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освіти, де б і коли б вони не вирішили продовжити своє на-
вчання.

4. Організація безперервної освіти в Донецькому національ-
ному університеті

Відповідно до цих принципів освіти у Донецькому націо-
нальному університеті (ДонНУ) був створений Центр безпе-
рервної освіти. Університет підтримує активні творчі зв’язки з
70 навчальними закладами світу, є членом Євразійської асоціації
університетів, Асоціації університетів Європи, Консорціуму
класичних університетів прикордонних областей Білорусі, Росії,
України, Великої хартії університетів, Російської асоціації біз-
нес-освіти, Центрально-та Східноєвропейської асоціації роз-
витку менеджменту (CEEMAN), учасником чисельних
Європейських наукових та освітніх програм з лінії TEMPUS,
сьомої рамкової програми ЄС. Університет згідно з основними
завданнями Національної доктрини розвитку освіти втілює
стратегічну програму розбудови українського суспільства, на-
рощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал
країни. Донецький національний університет є єдиним в Україні
членом GUIDE Association-Global Universities In Distance Edu-
cation – асоціації глобальної університетської дистанційної
освіти, заснованої у 2005 році Університетом Марконі (Marconi
University, Рим, Італія), а автори цієї статті були запрошені до
участі у міжнародній конференції «Optimizing Higher Education
for the Professional Student: A balance of flexibility, quality and cul-
tural sensitivity» (15-18 вересня, 2015 р., Відень, Австрія) з до-
повіддю «Blended Learning in Action: Up-to-date Teaching

Mathematics». 
У 2014 році Донецький національний університет розпочав

нову сторінку у своїй 77-річній історії. Через складну суспільно-
політичну ситуацію на сході України та продовження збройного
конфлікту на території м. Донецьк, з метою збереження життя
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та здоров’я громадян України Міністерством освіти і науки
України було прийнято рішення щодо перенесення діяльності
ДонНУ в м. Вінниця. Зрозуміло, що у нових реаліях універси-
тету чільні позиції стала займати дистанційна освіта. Саме не-
залежність надання освітніх послуг від відстані між викладачем
і студентами дозволила Університету відновити навчальну ді-
яльність в умовах евакуації через складну ситуацію в регіоні.

Ефективну організацію безперервної дистанційної освіти
студентів було покладено нa Центр безперервної освіти. Саме
тому на базі Центру усі викладачі університету мали змогу на-
вчатися проектуванню, розробці дистанційних курсів та засто-
суванню їх у навчальному процесі, отримувати консультацію
спеціалістів Центру та реальну практичну допомогу у
розв’язанні складних завдань з упровадження дистанційних тех-
нологій у власній професійні діяльності. Так, з жовтня 2014 року
викладачі університету за допомогою спеціалістів Центру по-
новили, розробили і впровадили у навчальний процес дистан-
ційні курси на платформі Moodle (https://moodle.donnu.edu.ua/)

завдяки чому нам вдалося на всіх факультетах організувати на-
вчання студентів, які за різних обставин не змогли переїхати до
м. Вінниця. 
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Рис. 2 Головна сторінка платформи дистанційного навчання Донецького на-

ціонального університету

Зрозуміло, що не всі з розроблених дистанційних курсів є дос-
коналими, але викладачі університету та співробітники Центру
продовжують працювати над їх покращенням: підбирають цікаві
факти з дисциплін, щоб вони не були «сухими» для студентів,
створюють додаткові шляхи для підвищення мотивації навчання.
У проектуванні дистанційного курсу мотиваційний компонент є
вкрай важливим, він спрямований на формування позитивних мо-
тивів учіння, які стимулюють пізнавальну активність і сприяють
збагаченню студентів навчальною інформацією, формуванню у
них професійних та предметних компетентностей. 

Так, для підвищення рівня мотивації студентів з дисципліни
«Математичні основи інформаційної діяльності» при створенні
дистанційного курсу викладачами було розроблено спеціальний
навчальний матеріал: цікаві завдання (ребуси, кросворди, ана-
грами), нестандартні задачі, історичні факти тощо. 

У якості прикладу наведемо рубрику «Цікаво», яка передує
кожній темі і містить цікаві факти з неї у дистанційному курсі
«Математичні основи інформаційної діяльності (Рис. 3).
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Рис. 3 Фрагмент рубрики «Цікаво» дистанційного курсу «Математичні ос-

нови інформаційної діяльності»

Також одним з авторів цієї статті був розроблений курс «За-
стосування теорії звичайних диференціальних рівнянь» (Рис. 4),
що містить пізнавальні відеоматеріали, які можуть зацікавити
студента та розширити його світогляд.

Рис. 4 Фрагменти дистанційного курсу «Застосування теорії звичайних ди-

ференціальних рівнянь»
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Однією з найпоширеніших форм поточного та підсумкового
контролю в дистанційному навчанні є тестування. Онлайн те-
стування дає змогу не лише всебічно перевірити знання, вміння
і навички студентів, а й прискорити зворотній зв’язок з викла-
дачем. Зазначимо, що для створення тестів на платформі дис-
танційного навчання є редактор тестів з зручним інтерфейсом.
Він передбачає різні можливості форматування тексту питань:
можна використовувати верхній і нижній індекси, розбивати
текст на абзаци, використовувати списки, вставляти малюнки,
анімації, аудіо– та відеоматеріали. Окрім цього, для кожного за-
вдання викладач може задати складність – визначати кількість
балів за правильну відповідь. Також існує можливість перемі-
шувати завдання і варіанти відповідей. До того ж, можна вико-
ристовувати будь–яку систему оцінювання. Система оцінки і її
налаштування можна задати або змінити в редакторі тесту.

Відмітимо, що у якості контролюючих засобів використо-
вуються різні види тестових завдань, а саме: з одним і декіль-
кома варіантами правильної відповіді; завдання, відповіддю до
якого буде число або текст, завдання на пропущене слово, за-
вдання «Так–Ні» тощо. Зазначимо, що однією з переваг розроб-
лених інтерактивних тестів є можливість використання в
завданнях ілюстрацій, анімацій, аудіо та відеоматеріалів, які
значно підвищують візуальний ефект і відповідно інтерес сту-
дентів до тестування.

Наведемо приклад тестового завдання з дисципліни «Додаткові
розділи математики» з однією правильною відповіддю (Рис. 5):
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Рис. 5 Приклад тестового завдання з дисципліни «Додаткові розділи ма-
тематики»

Керівники та спеціалісти Центру багаторазово брали участь
у «Круглих столах» з обговорення питань розвитку дистанцій-
ного навчання та безперервної освіти в Україні в цілому на та
Вінниччині зокрема. 

Центр безперервної освіти є навчально–виховною, науко-
вою, культурно–освітньою та адміністративною структурою До-
нецького національного університету, яка покликана розширити
і диверсифікувати перелік освітніх послуг, що надаються особам
різних вікових категорій. Він з’явився на українському осві-
тянському просторі у квітні 2013 року як структурний підрозділ
університету.

До складу Центру входять різнопланові структурні підроз-
діли: підготовчі курси для абітурієнтів (працюють вже півсто-
ліття, з 1966 року, і здобули високу схвальну оцінку роботи з
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боку учнів та їх батьків), відділ дистанційного навчання та веб–
технологій (працює з 1995 р і має досвід роботи за міжнарод-
ними освітніми програмами), курси підвищення кваліфікації,
відділ додаткової освіти, відділ психологічної освіти та консал-
тингу, мовні курси, курси фінансово-економічного спрямування,
які забезпечують безперервність фахової освіти.

Підготовка фахівців у Центрі безперервної освіти базується
не тільки на вітчизняному потенціалі, вона також збагачується
досвідом, методами і підходами до навчального процесу, які ви-
користовуються за кордоном, з тим, щоб прискорити інтеграцію
до європейського освітнього простору. Предбачається продук-
тивне співробітництво у різних сферах наукової та практичної
діяльності з університетами на навчальними центрами Європи.

У Центрі проводиться плідна профорієнтаційна робота по
залученню учнів шкіл та працюючої молоді до вступу на всі фа-
культети університету. Створено різноманітні форми довузівсь-
кої підготовки: інтерактивне профорієнтаційне тестування,
психологічна консультаційна служба, підготовчі курси. Значна
увага приділяється підготовці слухачів до зовнішнього незалеж-
ного тестування з основних дисциплін. 

Однією із важливих задач забезпечення якості підготовки фа-
хівця в Центрі є комп´ютеризація навчального процесу. Вирі-
шення цих питань покладено на Відділ дистанційного навчання
та WEB-технологій. Окрім очних курсів для слухачів Центру,
працюють курси у дистанційному режимі. Дистанційні курси
розроблені з урахуванням досвіду онлайн-курсів провідних уні-
верситетів світу. 

Постійно діючою ланкою в національній системі безперерв-
ної освіти є післядипломна освіта, яка забезпечує фахове удос-
коналення громадян, поглиблення, розширення і оновлення
професійних знань, умінь та навичок. Вона забезпечує одер-
жання нової кваліфікації, нової спеціальності та професії на ос-
нові здобутого раніше рівня освітньої та професійної підготовки
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і набутого практичного досвіду та індивідуальне самостійне на-
вчання людини незалежно від віку. Це становить основну мету
діяльності закладів післядипломної освіти. Центр безперервної
освіти є представником безперервної фахової освіти, що дозво-
ляє йому бути лідером серед закладів освіти України. Зараз
Центр працює над соціальним освітнім проектом «Інформаційні
технології в роботі сучасного вчителя Вінниччини: технологічні
аспекти дистанційного навчання» з підвищення кваліфікації пе-
дагогів, який ознайомить вінницьких освітян з основами ство-
рення дистанційного курсу з навчального предмету та
застосування цього курсу у власній професійній діяльності.

У сучасних умовах на передній план висувається надзви-
чайно важливе завдання – забезпечити підготовку працівника
нового типу. Його найважливішими якостями стають профе-
сійна гнучкість і мобільність, тобто здатність у разі потреби
швидко перекваліфікуватися або навіть змінити професію. Су-
часний працівник практично в будь-якій сфері діяльності пови-
нен мати здатність до економічного мислення, до роботи у
творчих колективах, мати підготовку в області маркетингу, а
також чітко уявляти собі господарські, соціальні та культурні
аспекти запровадження нових технологій. Крім того, йому не-
обхідні дисциплінованість, ініціативність, почуття відповідаль-
ності, комунікабельність, відданість і творче ставлення до
справи – так звані екстрафункціональні (виходять за рамки про-
фесійних якостей) характеристики, які за кордоном об’єд-
нуються новим поняттям «соціальна кваліфікація».

Вимоги, що пред’являються до сучасного виробництва, мо-
жуть бути задовільнені тільки шляхом постійного підвищення
рівня освіти працівників, форсованої підготовки фахівців-до-
слідників, розробників нової техніки. Кваліфікований персонал
– фактор, без якого не можна забезпечити необхідний рівень
продуктивності праці. Таким чином, система навчання перетво-
рюється на потужний стимул підвищення продуктивності праці.
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Центр усвідомлює необхідність встановлення та зміцнення діа-
логу із суспільством у цілому – з організаціями, що представ-
ляють роботодавців та робітників.

Саме з метою додаткової професійної підготовки кадрів у
Центрі безперервної освіти університету працює Відділ додат-
кової освіти на базі вищої, який пропонує студентам та працюю-
чим спеціалістам отримати додаткову спеціалізацію за такими
напрямами: викладач-організатор фізичної культури і спорту, пе-
рекладач ділової документації (англійська мова), викладач ін-
форматики, журналіст засобів масової комунікації.

На базі Центру також діють різні професійні курси: мовні
(«Англійська на все життя», «Ділова українська мова»),
комп’ютерні («Веб-дизайн», «Інтернет-програмування», «Адміні-
стрування баз даних і мереж», «Комп’ютерна графіка» тощо), еко-
номіко-фінансові («Фондовий ринок», «Інтернет-трейдинг»,
«Бухгалтерський облік», «Управління товарними запасами і логі-
стика», «Страховий бізнес», «Фінансовий аналіз», «Готельно-ре-
сторанний бізнес», «Туристичний бізнес», «Організація
підприємницької діяльності», «Фінансування закордонного біз-
несу», «Митна справа», «Фітнес-індустрія (бізнес-аспект)» тощо)
та курси підвищення кваліфікації («Застосування методів стати-
стичної обробки інформації» для співробітників акредитованих
лабораторій у дистанційному режимі, «Аналітична атомно-аб-
сорбційна спектроскопія» для керівних та інженерно-технічних
працівників екологічних, виробничих, санітарних, клінічних, ток-
сикологічних лабораторій у дистанційному режимі). Для студентів
ДонНУ напряму підготовки «Культурологія» передбачено додат-
кові курси «Теорія та практика ювелірного мистецтва».

Відділ психологічної освіти та консалтингу Центру безпе-
рервної освіти ДонНУ надає психологічну допомогу слухачам
Центру, а також проводить різні тренінги та практикуми:
«Школа підготовки тренерів», «Школа менеджерів з персо-
налу», «Успішна співбесіда», «Психологія сім’ї» тощо. 
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Метою створення Центру, яку ця структура університету
ефективно втілює в життя, є розширення інтеграції освіти, науки
і виробництва, більш ефективне використання науково-педаго-
гічного потенціалу Донецького національного університету,
професійна орієнтація молоді, організація підготовки та підви-
щення кваліфікації фахівців, вивчення і використання міжна-
родного досвіду організації системи безперервної освіти. 

5. Висновки
Сьогодні колектив Центру безперервної освіти Донецього

національного університету налаштований оптимістично і в
майбутньoму будe пpагнути дотримуватись лідерських позицій
нa освітянcькій ниві, реалізовуючи наукові ідеї та практичні на-
працювання з мeтою підготoвки сучаcного конкурентноcпро-
можного фаxівця.

І хоча зазвичай вважається, що послуги у сфері безперервної
освіти за своєю суттю відрізняються від освітніх послуг для сту-
дентів у звичайному розумінні цього слова, ми впевнені, що
ключове завдання полягає у знаходженні засобів для того, щоб
запропонувати широкий вибір освітніх послуг і для студентів,
що вперше вступають до університету, і для всіх, хто робить
крок до навчання вже не вперше. Розуміємо, що необхідно за-
безпечити можливості безперервного навчання для усіх катего-
рій людей упродовж усього їхнього життя. У цьому контексті
розширення студентського контингенту є головним стратегіч-
ним питанням, а отже й основні напрямки діяльності універси-
тетів полягають у створенні прозорих систем оцінювання та
визнання всіх форм навчальних досягнень, а також у тому, щоб
запропонувати ґрунтовні, креативні та інноваційні навчальні
програми.
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ORGANIZATION OF LIFELONG EDUCATION 
IN DONETSK NATIONAL UNIVERSITY (UKRAINE)

Today the idea of lifelong learning is becoming topical in the

world. This term recognizes that learning is not confined to child-

hood or the classroom, but takes place throughout life and in a range

of situations. During the last fifty years, constant scientific and tech-

nological innovation and change has had a profound effect on learn-

ing needs and styles. Learning can no longer be divided into a place

and time to acquire knowledge (university) and a place and time to

apply the knowledge acquired (the workplace). The main goal of the

paper is to describe the authors’ experience of the applying of life-
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long learning ideas in Donetsk National University. Some aspects of

organization of lifelong learning in higher educational institutions in

Ukraine are shown by authors. Some principles of lifelong education

are given. 

Key words: lifelong education, distance technologies, university

learning process, formal, informal and nonformal education.
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Abstract
Use of the Internet in education is a requirement of civilization.

However, it seems that after the enthusiasm of e-learning it is time

to reflect on real possibilities of applications of the Internet in the

teaching process. Solutions on how to use online tools may vary, but

they should be subordinated to the achievement of learning objec-

tives and ensuring the quality of teaching over the Internet.

Key words: teaching, internet platforms, learning, student. 

1. The process of learning and teaching a foreign language
Learning a foreign language is a multi-faceted and multi-dimen-

sional phenomenon. Ways to conceptualize reflect the views of the
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dominant historical periods in the data derived fields such as linguis-

tics, psychology and pedagogy. Thanks to the progress that has been

made in these areas in the twentieth century, as well as by the con-

stitution of an independent scientific discipline dealing with the

processes of learning and teaching foreign language, or language

teaching, it became possible to more rational perception of the com-

plex phenomena of language learning.

The current way of looking at learning a foreign language stems

from the understanding of the functioning of human communication

in the environment in the context of the group and society. Such a

personal perspective of linguistic communication presupposes that

the language in its essence is non-transferable. It is transferable only

to the products of communication activities.

More and better understanding of the correctness of the learning

process, including the process of learning a foreign language, led to

a weakening relationship between him and the learning process, as-

signing the latter a more limited role and directing research interests

of the learner, and not, as it was before, for teacher. Teaching is as-

sociated with the activity of the teacher. It does not cause directly

learning, because the teacher does not have such power over the

“mental environment” student to produce the desired learning

processes. Student can only propose specific tasks, which are as-

sumed to improve its functioning communication in general, espe-

cially in the target language community1.

While learning is associated with the activity of the student, who

himself must make an effort to understand the information, the re-

structuring of the knowledge and experience, that is the trouble as-

sociated with cognitive performance of a specific job. In this context,

the learning process can be seen as a job-led self-education, which

aims to prepare students for independence in the acquisition of com-
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munication skills – both during and after completion of study in an

organized form.

2. Internet in the process of learning and teaching foreign lan-
guage
The Internet is not just another sign of progress but also the “in-

vention” which has realized a new, hitherto unknown dimension of

interpersonal communication. Internet firms the realization of human

communication activities in relation to the number of participants,

time and place of its execution and the ability to use various online

channels of communication and they offer new ways to transmit

video, audio or text.

Treating the Internet as a site for human communication activities

can present it as a communication environment of human function-

ing. In this context, the Internet differentiator is that while commu-

nication channel – integrates different communication channels –

both mass and interpersonal – and a reconstruction of the existing

communication channels and used in the environment and social, as

well as offering a new, hitherto unknown communication channels,

characterized by new features, resulting from the properties of the

environment in which there are.

For the successful operation of man in this expanded space – ef-

ficient communication is to master computer skills, use of utilities,

as well as implementation of the knowledge forms of communication

through various channels on the Internet. It becomes important not

only “Computer literacy” (computer literacy)2, but also literacy

within society latest technology3. Authors of different publications

provide the following:
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• Technology literacy – the ability to use new media, primarily

the Internet, in order to have efficient access to information and

possible transmission;

• Information literacy – the ability for acquiring, organizing, se-

lecting and evaluating relevant information and forming opin-

ions based on them;

• create messages in the media – an increasing number of people

around the world produces and transmits content to the many

customers;

• social competence and responsibility – particularly important

in communicating online and for young audiences4.

3. Online Learning Platforms
Nowadays, information technologies allow the creation of con-

tent management systems and educational processes. In this context,

appear in the literature by terms such as: virtual learning environment

(virtual learning environment, VLE), environment, learning process

management (managed learning environment, MLE), the manage-

ment system educational processes (learning management system,

LMC), the management system of educational content (learning con-

tent management system LCMS).

Internet platform is a computer system with specific properties,

which integrates the available communication channels in computer

networks, as well as offering other tools, for example, to search for

and explore network resources.

Educational platform (LMS / VLE) is an infrastructure system-

tool, intended for the work in the electronic environment. Class System

LMS / VLE is primarily used to manage students (creating groups,

adding to teachers’ groups, etc.) and courses (information about avail-

able courses, conditions, provisions, methods of counting, etc.) and to
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collect data on student progress. However LCMS – is used to prepare

the course materials, delivering them to customers and record the ac-

tivity of students in the digital environment (eg.: how to move around

the course materials, time spent on each task, test results, etc.).

Educational platforms are characterized by fairly similar base

functions, therefore, the fundamental question when choosing a sys-

tem is the extent to which it corresponds to the current and future

needs of users and how it is possible its use in the learning process

and (or) foreign language teaching.

4. The use of educational platforms in the process of learning
and teaching foreign language
The use of educational platforms in the process of learning and

teaching foreign language is now a challenge for teaching, because in-

volves a lot of problems for which no solutions have been developed.

At this point it is worth paying attention to two issues: first – in

most cases, the platforms are developed without the support of foreign

language educators, second, the plan design reflects the traditional way

of thinking about learning the language. Meanwhile, the fundamental

issues that need rethinking before starting work on the platform, it is

precisely didactic and technical issues, such as: the organization of

teaching process, teacher-student communication, educational mate-

rials, skills of teachers and students in the use of new technologies5.

5. Organization of educational process
To use online educational platforms in the process of learning

and teaching foreign language to be effective, it is necessary to take

decisions on the volume and quality of educational materials and

tasks that can be “flipped” to perform on the platform, and which

should be implemented stationary.
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Educational platforms and various tools available within this

framework, they identify many features. When planning the educa-

tional process must be aware of the benefits arising from their use,

but also recognize their shortcomings. The reality, which introduces

the use of educational platforms in the teaching process, it may be

in fact very diverse, depending on the number and quality of the tools

used and accepted model6.

Today you will find that institutions offering online courses or

studies in Poland usually do not communicate to students informa-

tion about how to organize the teaching process, materials used, on-

line communication channels and the associated technical

requirements (hardware and software), etc. before enrolling the

course. No such information may significantly affect the resignation

of the participants of the courses that may not meet their expectations

and needs.

6. Teacher-student communication
Using a computer to execute language communication in the dig-

ital environment inherently imposes certain restrictions on the fre-

quency and quality. In most cases, communication in the digital

environment is done with the text, as opposed to the methods of in-

terpersonal communication in the environment and society. Also, the

types of human activity in the digital environment are closely linked

with the capabilities of currently available information technology

and by not conditioned.

In the implementation of online teaching process with the student

teacher communication is via asynchronous communication tools (e-

mail, discussion forum) or synchronous (text – chat, Voice – Voice

over Internet Protocol). Due to the fact that participation in synchro-

nous communication requires simultaneous access to computers for

both the teacher and the student, the more often used is asynchronous
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communication, which entails certain psychological consequences

for its participants7.

Implementing an asynchronous communication method has its

advantages and disadvantages. On the one hand, gives the students

opportunity to think about and prepare its response, which is un-

doubtedly beneficial in the case of learning a foreign language. On

the other hand – a long wait for a response from the teacher can raise

student’s frustration, loneliness and discouragement. But for the

teacher to respond to students’ e-mails that it receives around the

clock, it is very absorbing occupation.

7. Skills of teachers and students in the use of new technologies
Geting started with internet platforms involves taking into account

the fact that students’ skills in handling hardware and software can

often exceed the skills of teachers. On the other hand, the technical

skills of students are often not sufficient for success in learning through

the Internet, because many important skills that appear to be predis-

posed to learning in the difficult conditions of communication, such

as independence, ability to plan own work and time and regularity.

Therefore, it is necessary to the proper preparation of students

and teachers to work in new conditions and to conduct educational

and technical training in teaching and learning via the Internet.

8. Summary
Widespread use of the Internet necessitates reflection on the

transformation of the teaching process and the role of information

technology in this process. Particular attention should be the rela-

tionship between the Internet (and its resources) and educational plat-

form as part of a separate and limited Internet environment (and

educational materials located on the platform).
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The purpose of the use of educational platforms is not only the

previously known environmental restoration of the traditional class

known in the electronic space, but also to provide learners with new

communication channels and use them to support the learning

process and group work. It seems that in the future design and use

of online learning platforms will include individual information

needs of individual learners. It will also have to include ways of ac-

quiring information from various sources where the information

needs of emerging, reflecting the need for addressing the need to pre-

pare people learning a foreign language to the smooth functioning

of the communications in a constantly changing environment.
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PLATFORMY INTERNETOWE W NAUCZANIU 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO JĘZYKA OBCEGO

Korzystanie z Internetu w edukacji jest wymaganiem współczes-
nej cywilizacji. Wydaje się jednak, że po wybuchu entuzjazmu zwią-
zanego z pojawieniem się e–learningu, pora zastanowić się nad
możliwościami aplikacji Internetu w procesie nauczania. Rozwiąza-
nia dotyczące narzędzi on–line są różnorodne, jednak powinien im
wszystkim przyświecać cel nadrzędny – zapewnienie jakości w edu-
kacji.

Słowa kluczowe: nauczanie, platformy internetowe, uczenie się,
uczeń
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Hubert Iwanicki*

STOSOWANIE ŚRODKÓW LECZNICZO-
WYCHOWAWCZYCH, PSYCHOKOREKCYJNYCH 

I ODWYKOWYCH WOBEC OSÓB 
ODBYWAJĄCYCH KARĘ POZBAWIENIA 

WOLNOŚCI NA PODSTAWIE DANYCH CZSW

1. Ocena obecnego stanu zdrowia więźniów; 2. Baza lecznicza przezna-

czona dla skazanych wymagających stosowania szczególnych środków

leczniczo-wychowawczych i medyczno-psychokorekcyjnych; 3. Metody i

specyfika leczenia uzależnionych więźniów; 4. Główne problemy dotyczące

postępowania z więźniami uzależnionymi; 5. Program „Atlantis” jako

przykład metody leczenia alkoholików; 6. Terapia skazanych narkomanów,

zakażonych HIV oraz chorych na AIDS; 7. Podsumowanie i refleksje

Abstrakt
Polski system penitencjarny stwarza osobom skazanym na karę

pozbawienia wolności, z pewnymi odchyleniami od normy psychicz-
nej, uzależnionym od alkoholu oraz narkotyków możliwość, aby w
warunkach izolacji więziennej mogły się leczyć. W tym celu w za-
kładach karnych stosuje się różne działania psychologiczne i terapeu-
tyczne. Podstawową metodą leczenia uzależnień jest psychoterapia.
Ważną rolę w pracy z osobami uzależnionymi pełnią psychologowie
czy psychoterapeuci zatrudnieni w jednostkach penitencjarnych.
Pomoc psychologiczna, leczniczo-wychowawcza i medyczno–psy-
chokorekcyjna dla specyficznej grupy pacjentów, jaką są więźniowie,
jest niezbędna, ponieważ wśród odbywających karę pozbawienia

* Dr, Instytut Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej; e-mail: hubert.iwanicki@wp.pl
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wolności jest wiele osób, które takiej pomocy potrzebują a nawet cza-
sami jej wręcz oczekują. Ważne jest zatem podejmowanie przez
Służbę Więzienną skutecznych działań tak, aby skazani nie powrócili
nie tylko do przestępstwa, ale do nałogu.

Słowa kluczowe: uzależnienie, zakłady karne, więźniowie, psycho-
terapia, resocjalizacja 

1. Ocena obecnego stanu zdrowia więźniów 
Według wskaźników i niektórych badań stan zdrowia więźniów,

odbywających karę pozbawienia wolności w polskich placówkach
penitencjarnych jest wyraźnie gorszy aniżeli przeciętny stan zdrowia
całego polskiego społeczeństwa. Dotyczy to wielu chorób, na które
częściej zapadali skazani, niż ogół ludności Polski. Ten wyższy od-
setek zachorowań wśród skazanych, w porównaniu do ludzi na wol-
ności wynika stąd, że w większości przypadków są oni zaniedbani
pod względem zdrowotnym, medycznym i sanitarnym. 

Spora część więźniów to osoby z różnymi odchyleniami od
normy psychicznej (jednostki dyssocjalne, asocjalne, antysocjalne,
oraz o różnym stopniu niedorozwoju). Realia są takie, że więźniów,
którzy wykazują pewne odchylenia od normy psychicznej, alkoho-
lików, narkomanów, jest więcej niż skazanych poddanych leczeniu,
oraz innym oddziaływaniom psychologicznym. Braki w zakresie
wystarczającej liczby specjalistów, którzy mogliby przeprowadzić
rzetelną i trafną diagnozę, przede wszystkim psychiatryczną 
i psychologiczno – kryminologiczną, są dziś jednym z podstawo-
wych mankamentów więziennictwa polskiego. Wydaje się więc bar-
dzo istotne przeprowadzenie szczegółowych badań dotyczących
zarówno problemu zdrowotności więźniów jak i sprawowanej nad
nimi opieki lekarskiej.
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2. Baza lecznicza przeznaczona dla skazanych wymagających
stosowania szczególnych środków leczniczo – wychowawczych i
medyczno – psychokorekcyjnych

Obecna baza lecznicza przeznaczona dla skazanych wymagają-
cych stosowania szczególnych środków leczniczo – wychowaw-
czych i medyczno – psychokorekcyjnych liczy 15 oddziałów dla
osób uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych,
24 oddziały leczenia odwykowego dla uzależnionych od alkoholu1.
Istotnym jest fakt, iż wszelkie środki oddziaływań resocjalizacyjnych
o charakterze korekcyjnym realizowane są w zindywidualizowany
sposób i w specyficznym systemie wychowawczym.

Liczną grupą wśród skazanych odbywających karę pozbawienia
wolności są osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków. Według
stanu na dzień 31.12.2014 r. liczba skazanych zakwalifikowanych
do oddziałów terapeutycznych (przebywających na tych oddziałach)
uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych wy-
nosiła 462 osoby, zaś uzależnionych od alkoholu 1008 osób, nato-
miast liczba skazanych przebywających poza tymi oddziałami
wynosiła odpowiednio 110 i 496 osób2. Należy zaznaczyć, że są to
liczby obrazujące ilu więźniów pozostaje w trakcie leczenia odwy-
kowego, nie przedstawiają one jednak rzeczywistej skali problemu,
czyli ile faktycznie osób uzależnionych odbywa karę pozbawienia
wolności w polskich zakładach karnych.

3. Metody i specyfika leczenia uzależnionych więźniów
Więźniów – alkoholików leczy się już od dawna. Często zdarza

się bowiem, że skazano na karę pozbawienia wolności sprawcę prze-
stępstwa popełnionego w związku z nałogowym używaniem alko-
holu. Taki skazany powinien być wówczas poddany przymusowemu
leczeniu odwykowemu. Potrzeba leczenia choroby alkoholowej w
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warunkach izolacji więziennej wynika z tego, że przymusowa abs-
tynencja, która jest konsekwencją owej izolacji od społeczeństwa
oraz ograniczenia wynikające z regulaminu wykonywania kary, nie
powodują bynajmniej wyleczenia skazanego z nałogu. Osadzeni tacy
szukają bowiem wszelkich dróg i możliwości, aby spożyć alkohol.

Szacuje się, że około 80% więźniów przebywających obecnie w
zakładach karnych jest uzależnionych od alkoholu3. Optymistycz-
nym wydaje się fakt, że od kilku lat odnotowuje się stałą tendencję
do stwarzania osobom uzależnionym od alkoholu sytuacji i możli-
wości, aby w warunkach izolacji więziennej mogły się leczyć. Pod-
stawową metodą leczenia alkoholizmu jest psychoterapia. Zmierza
ona m.in. do tego, aby po zwolnieniu z zakładu karnego więzień –
pacjent mógł przeciwstawić się nałogowi. Jej celem jest także kształ-
towanie konstruktywnych postawy prospołecznych u więźniów, za-
pobiegających powrotowi do zachowań przestępczych – i gdyby to
się udawało – byłoby już wiele.

To właśnie uzależnienie od alkoholu jest głównym źródłem naj-
istotniejszych problemów zdrowotnych wśród osób odbywających
karę pozbawienia wolności. Alkoholizm jest też istotnym czynni-
kiem kryminogennym. W większości przypadków, sprawcy wielu
przestępstw dokonanych pod wpływem alkoholu uświadamiają
sobie, że to właśnie on przyczynił się do ich popełnienia, dopiero
gdy trafią do więzienia. Podjęcie przez więźniów terapii jest więc
przede wszystkim jednym z podstawowych warunków powrotu do
społeczeństwa i właściwego w nim funkcjonowania. Faktem jest, że
na wolności, skazani uzależnieni nie mają odpowiedniej motywacji
do podjęcia leczenia. Główny problem tego stanu rzeczy tkwi w nie-
świadomości własnego uzależnienia i (co za tym idzie) swojej cho-
roby. Skazani nie uważają zatem za stosowne szukanie pomocy np.
w ośrodkach leczenia uzależnień. Dlatego też w działaniach mają-
cych na celu troskę o zdrowie psychiczne osób osadzonych nie-
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zbędne jest podejmowanie skutecznych działań terapeutycznych. Tu
więc bardzo istotną rolę w zakładach karnych pełnią terapeuci, psy-
cholodzy czy wychowawcy. Ich zadaniem jest m.in. wzbudzanie
konstruktywnej motywacji w więźniach do podjęcia leczenia. Osta-
teczną decyzję o skierowaniu więźnia na leczenie zawsze jednak po-
dejmuje komisja penitencjarna (sędzia i pracownicy zakładu
karnego). To ona kieruje osobę uzależnioną do oddziału terapeutycz-
nego, wcześniej zwracając się z prośbą o wyznaczenie terminu
umieszczenia w nim. Więźniowie uczestniczący w terapii codziennie
biorą udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistów. Podczas
wspólnych spotkań grupowych, wykładów poruszane są tematy do-
tyczące samej istoty uzależnienia, ale także omawiane są na bieżąco
problemy osobiste uczestników terapii. Uczą się oni zrozumieć istotę
swojej picia choroby. Potrafią odnajdywać dalszy sens życia na wol-
ności, mieć plany na przyszłość po wyjściu z zakładu karnego. Mają
nadzieję na lepsze życie, wolne od nałogu.

Owa osobista motywacja jest pierwszym, jakże ważnym krokiem
w drodze do trzeźwienia. Zatrważające są jednak informacje, na pod-
stawie których okazuje się, że na miejsce na oddziale terapeutycz-
nym więzień może czekać nawet półtora roku4. Tym bardziej jest to
nieracjonalne, jeśli wyrok osoby, która chce się leczyć jest krótszy
od okresu oczekiwania na to leczenie. Wśród osób uzależnionych od
alkoholu najbardziej liczną grupę stanowią pijani kierowcy i sprawcy
przemocy domowej. To oni odsiadują niskie wyroki, ze względu
chociażby na to, że odbywają karę pozbawienia wolności raz pierw-
szy. Skazani ci mają więc bardzo niewielkie szanse na podjęcie te-
rapii. 
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4. Główne problemy dotyczące postępowania z więźniami uza-
leżnionymi

W zakładach karnych w Polsce jest aktualnie 28 oddziałów tera-
peutycznych, które pomagają więźniom z problemem alkoholowym.
Co prawda Biuro Penitencjarne Centralnego Zarządu Służby Wię-
ziennej tworzy nowe miejsca dla osób uzależnionych ale to i tak
wciąż przysłowiowa „kropla w morzu potrzeb”. Od 2006 roku po-
wstało osiem nowych oddziałów. Otwarcie każdego nowego od-
działu wiąże się ze środkami finansowymi i koniecznością
utworzenia nowych etatów, a na to więziennictwa po prostu nie stać.
Według danych Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby
Więziennej – na przyjęcie na oddziały terapeutyczne oczekuje ak-
tualnie 4.000 więźniów5. Pocieszająca jest jednak próba wyjścia,
przynajmniej w jakimś stopniu, z tej trudnej sytuacji. Dobrym roz-
wiązaniem jest organizowanie specjalistycznych szkoleń dla psycho-
logów więziennych z krótkiej interwencji. Jest też pewna oferta
przeznaczona dla osób uzależnionych, którym zakłady karne nie są
w stanie zapewnić właściwego 3-miesięcznego leczenia w oddzia-
łach terapeutycznych. 

5. Program „Atlantis” jako przykład metody leczenia alkoholików
Wspomniane specjalistyczne metody leczenia oparte na psycho-

terapii stosowane są na oddziałach dla skazanych – alkoholików. Jed-
nym z nich jest program leczenia alkoholików “Atlantis”,
realizowany m.in. w Z.K. Warszawa Służewiec i Warszawa Moko-
tów. Program ten został przeniesiony na grunt polski z USA dzięki
współpracy Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z Komisją
Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i Innych Uzależnień im. Stefana
Batorego. Jego twórcą jest Amerykanin – Bile Burgin – dyrektor
ośrodka odwykowego w więzieniu w Stillwater w stanie Minnesota.
Leczenie odwykowe w programie “Atlantis” trwa 3-6 miesięcy. Pod-
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stawowe założenie programu jest oparte na zasadzie, że pacjent, u
którego zostało potwierdzone uzależnienie od alkoholu diagnozą
psychiatryczną lub psychologiczną musi wyrazić zgodę na leczenie
odwykowe. Jeśli nie będzie on przestrzegał warunków leczenia – zo-
stanie wypisany z oddziału. W leczeniu odwykowym, w ramach
omawianego programu, nie stosuje się środków farmakologicznych,
lecz tylko metody psychokorekcyjne. Zakłada się bowiem, że pacjent
sam chce dokonać zmian w swoim życiu. Poprzez psychoterapię in-
dywidualną i grupową, wykłady edukacyjne, poradnictwo rodzinne,
program zmierza do tego, aby pacjent sam zaakceptował swoją cho-
robę i sam radził sobie z negatywnymi emocjami. Samodzielnie też
powinien on kształtować mechanizmy obronne, czyli odpowiednie
metody radzenia sobie z wewnętrznymi konfliktami, zmniejszenia
lęku, frustracji i poczucia winy. Uzyskując wgląd w siebie, nabędzie
też umiejętności komunikowania się i zwracania o pomoc, co w kon-
sekwencji ukształtuje pozytywny obraz jego własnej osoby. Leczenie
choroby alkoholowej zmierza nie tylko do zaprzestania picia, ale i
do modyfikacji postaw, systemu wartości i stylu życia pacjenta. Pod-
sumowując, warto podkreślić, że program terapeutyczny “Atlantis”
spełnia odpowiednie kryteria w leczeniu skazanych uzależnionych
od alkoholu. W najbliższym czasie, w związku z tym, że program
“Atlantis” przynosi pozytywne rezultaty, planowane jest utworzenie
nowych oddziałów realizujących ten program w kolejnych zakładach
karnych, m.in. w Z.K. w Iławie.

Gdy rozważa się problem uzależnienia alkoholowego więźniów
i szukania nowych sposobów zapobiegania temu zjawisku, oprócz
tworzonych nowych metod i programów, takich jak np. wspomniany
program “Atlantis”, na uwagę zasługuje również szeroko prowa-
dzona działalność poradni odwykowych. Innym, ciekawym rozwią-
zaniem jest akcja trzeźwościowa wśród samych skazanych,
tworzących Kluby Anonimowych Alkoholików.
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6. Terapia skazanych narkomanów, zakażonych HIV oraz cho-
rych na AIDS

Dużym mankamentem Służby Więziennej, chociaż o mniej skali
w porównaniu z alkoholizmem, jest odbywanie kary pozbawienia
wolności przez więźniów uzależnionych od środków odurzających
(narkotyków). W Polsce jest kilka specjalistycznych oddziałów prze-
znaczonych dla skazanych uzależnionych od środków narkotycznych
(m.in. w Z.K. w Kielcach, Z.K. Warszawie Służewiec, Z.K. w Łodzi,
Z.K. we Wrocławiu).6 Oprócz narkomanów przebywają tam też ska-
zani zakażeni wirusem HIV oraz chorzy na AIDS. W 20014 roku
przeprowadzono 4404 badania laboratoryjne w celu wykrycia wirusa
u więźniów, w tym 167 przyniosło wynik dodatni. 52 przypadki za-
liczone były do nowowykrytych.7

Takie specjalne oddziały zdecydowano się utworzyć po to, żeby
uniknąć protestów współwięźniów, jak i pracowników zakładów kar-
nych, a także aby zapewnić im lepsze warunki mieszkalne (na jed-
nego chorego więźnia przypada około 7 m2 – normalnie 3 m2). Poza
tym w każdej chwili taki skazany może korzystać z łaźni (nie tylko
regulaminowo raz w tygodniu) czy z pralni. Więźniowie zakażeni
HIV i narkomani są pod stałą opieką medyczną. Jeżeli ich stan zdro-
wia jest ciężki, kierowani są do więziennych oddziałów szpitalnych,
a potem do klinik chorób zakaźnych podległych resortowi zdrowia.
Praca terapeutyczna z grupą więźniów, jaką tworzą osoby uzależ-
nione od narkotyków (w tym zakażeni wirusem HIV) prowadzona
jest przez specjalistyczny personel i polega głównie na kształtowaniu
w nich motywacji do kontynuowania leczenia po opuszczeniu za-
kładu karnego (założenie identyczne jak w przypadku leczenia uza-
leżnionych od alkoholu). Zgodnie z tym założeniem – motywacja
ma wypływać z wnętrza osoby uzależnionej a terapeuta powinien
tylko budować, wzbudzać motywację u pacjenta. Wtedy jest szansa
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na przekonanie człowieka uzależnionego, że jest to sposób nie-
zbędny do prawidłowego funkcjonowania społecznego i osobistego. 

W postępowaniu z narkomanami dąży się także do tego, aby zro-
zumieli oni przyczyny i mechanizmy uzależnienia, w tym chociażby
celu by problem nie wracał. W większości przypadków konsekwen-
cją narkotyzowania się są konflikty z prawem. Wielu jednak skaza-
nych, którzy przebywali już w więzieniu, powraca do niego.
Optymistyczny jest jednak fakt, że są tacy więźniowie, którzy do za-
kładu karnego nie wracają. Trudno jest jednak ocenić, na ile ci ska-
zani nie powrócili do przestępstwa, a wcześniej do nałogu. Nie ma,
niestety, realnych informacji, rzetelnej wiedzy i badań na ten temat.
Przykładowymi programami o charakterze ogólnokrajowym, reali-
zowanymi przez więzienną służbę zdrowia są m.in.: Krajowy Pro-
gram Przeciwdziałania Narkomanii, Program Polityki Zdrowotnej
Ministerstwa Zdrowia “Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących
z wirusem HIV w Polsce”, Krajowy Program Zwalczania AIDS i
Zapobiegania Zakażeniom HIV. Programy te pozwalają zabezpie-
czyć potrzeby zdrowotne osób pozbawionych wolności w równym
stopniu jak innym obywatelom. Przykładowo – w ramach Krajo-
wego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2003 roku powo-
łano pierwszy więzienny program substytucji metadonowej w
Areszcie Śledczym w Krakowie. W kolejnych latach programy te
sukcesywnie były uruchamiane w innych jednostkach penitencjar-
nych (A.Ś. Warszawa – Mokotów, A.Ś. Warszawa – Służewiec, A.Ś.
Warszawa – Białołęka, Z.K. w Siedlcach, A.Ś. w Poznaniu i Z.K. Nr
2 we Wrocławiu). Zgodnie z założeniami programu – wszyscy osa-
dzeni przyjmujący metadon mają zapewnioną kompleksową opiekę
medyczną i terapeutyczną. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Za-
pobiegania Zakażeniom HIV zakłada natomiast objęcie osób pozba-
wionych wolności leczeniem antyretrowirusowym (ARV). W 2014
roku 236 pacjentów – więźniów było leczonych antyretrowirusowo.8
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Wartą podkreślenia jest też współpraca więziennej służby zdrowia
ze Światową Organizacją Zdrowia za pośrednictwem Biura WHO.

Podsumowując – działalność psychoterapeutyczna realizowana
w specjalistycznych oddziałach zakładów karnych nie polega wy-
łącznie na perswazji czy przekonywaniu werbalnym. Jest to tylko
jedna z metod terapii. Oprócz tego są jeszcze trzy sposoby prowa-
dzenia terapii, tj.: 

– terapia grupowa (psychoterapia grupowa), 
– psychoterapia indywidualna,
– terapia zajęciowa. 
Oddziaływanie psychoterapeutyczne, mówiąc najogólniej, po-

lega na zmianie sposobu patrzenia skazanego na świat i na samego
siebie. Jego głównym celem jest pomoc osobie uzależnionej, aby
możliwie adekwatnie spostrzegała ona rzeczywistość, bez przekła-
mań, uprzedzeń i oporów przed podejmowaniem korzystnych zadań.

Oczywistym jest fakt, że nie wszyscy skazani chcą się poddać te-
rapii. Wychodzą oni bowiem z założenia, że trafili do zakładu karnego
po to, aby odbyć karę pozbawienia wolności i po jej odbyciu w dalszym
ciągu będą zażywać narkotyki. Ich główną argumentacją, ograniczającą
możliwość zerwania z nałogiem jest przeświadczenie, iż narkotyk jest
dla nich celem życia i jedyną przyjemnością. Fakt zaś popełnienia
ewentualnego przestępstwa uważają za przypadek i zrządzenie losu.

7. Podsumowanie i refleksje
Kończąc swoje rozważania dotyczące zastosowania różnych

środków leczniczo-wychowawczych, psychokorekcyjnych i odwy-
kowych pragnę podkreślić raz jeszcze, jak ważną rolę w postępowa-
niu z osobami uzależnionymi zarówno od alkoholu, jak i od
narkotyków, pełni psycholog czy psychoterapeuta. Pomoc psycho-
logiczna i leczniczo-wychowawcza dla specyficznej grupy pacjen-
tów, jaką są więźniowie, jest więc niezbędna, tym bardziej, że wśród
odbywających karę pozbawienia wolności jest wiele osób, które ta-
kiej pomocy potrzebują a nawet czasami jej wręcz oczekują. 
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Dbając o przyszłość polskiego więziennictwa, a także w trosce
o więźniów wymagających szczególnego traktowania, dąży się dziś
do sprecyzowania wytycznych i metod dalszego doskonalenia dzia-
łalności leczniczo – wychowawczej i psychokorekcyjnej. Konieczne
jest na pewno zwiększenie liczby zatrudnionych w więziennictwie
specjalistów: psychologów, psychoterapeutów, pedagogów itp., ulep-
szanie szeroko rozumianej diagnostyki, efektywniejsze szkolenie
metodyczne personelu specjalnych oddziałów przeznaczonych dla
uzależnionych więźniów. Nade wszystko należy też poszukiwać sku-
tecznych metod leczniczo – wychowawczych, psychokorekcyjnych 
i resocjalizacyjnych. Niestety, realizacja wymienionych zadań jest
obecnie bardzo trudna dla polskiego więziennictwa. Optymizmem
napawa jednak to, że pewne oznaki tej działalności i realizacji są już
(na szczęście) zauważalne w praktyce penitencjarnej.
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APPLYING HEALING-EDUCATION MEANS, 
PSYCHOCORRECTIVE AND DRUG SERVICES 

TO PERSONS TAKING A PENALTY INVOLVING 
DEPRIVATION OF LIBERTY ON THE BASIS OF DATA

CENTRAL BOARD OF PRISON SERVICE

Polish the prison system poses to persons sentenced to impris-

onment, with certain deviations from normal mental, addicted to al-

cohol and drugs, the possibility that under the conditions of prison

isolation can heal. To this end, in prisons shall be psychological and

therapeutic activities. The primary method of addiction treatment is

psychotherapy. An important role in working with addicted persons

have psychologists or psychotherapists employed in penitentiary

units. Psychological counselling, medical-educational and medico–

psychocorrective for specific patient groups, the prisoners, is essen-

tial, because taking penalty involving deprivation of liberty is a lot

of people who are in need of such assistance and even sometimes its

even expect. It is therefore important to take by the Prison Service,

effective action so that the condemned did not return not only the

crime, but to the habit.

Key words: addiction, penitentiaries, prisoners, psychotherapy, re-

habilitation
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Iwona Jabłońska*

ZNACZENIE RODZINY DLA ROZWOJU 
EMOCJONALNO – SPOŁECZNEGO DZIECKA

1. Wprowadzenie do tematu. 2. Rola rodziny w życiu człowieka. 3. Rodzice

– modele do powielania. 4. Ważność zaspokajania potrzeb w życiu dziecka.

5. Przywiązanie do matki istotnym czynnikiem rozwoju emocjonalno – spo-

łecznego dziecka. 6. Czas spędzany w rodzinnym gronie. 7. Zestawienie

wniosków

Abstrakt
Zmiany zachodzące we współczesnym świecie wpływają na wa-

runki życia w rodzinie, a tym samym na rozwój dziecka. Mimo licz-
nych przemian w strukturze i funkcjonowaniu rodziny zawsze jest
ona najistotniejszym czynnikiem w rozwoju i kształtowaniu się oso-
bowości człowieka. Niniejszy tekst próbuje uzmysłowić rodzicom,
że dla dziecka nie ma nic cenniejszego od miłości, a jej brak prowa-
dzi często do nieodwracalnych zmian. Podstawą wielu zaburzeń w
funkcjonowaniu dziecka są w większości przypadków nieprawid-
łowe relacje między dzieckiem a rodzicami.

Słowa kluczowe: dziecko, rodzina, miłość, rozwój społeczno – emo-
cjonalny 

* Mgr Iwona Jabłońska, doktorantka, Instytut Pedagogiki na Wydziale Nauk Spo-
łecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; e-mail: iwona.jab@onet.pl.
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1. Wprowadzenie do tematu
Rodzina – pierwszym środowiskiem wychowawczym – temat

powszechny i wydawałoby się znany. A jednak dlaczego musimy
jeszcze raz uświadomić sobie, że rodzina jest pierwszym środowi-
skiem wychowawczym, a matka – kobieta pierwszą wychowawczy-
nią. Jak się wydaje, jest kilka ważnych przyczyn, zmuszających do
rzetelnej refleksji nad rolą rodziny w kształtowaniu osobowości każ-
dego człowieka.

Wszystkie badania zajmujące się wyjaśnianiem przyczyn dewia-
cyjnych i przestępczych oraz agresywnych zachowań osób w różnym
wieku wykazują, że źródłem niepowodzeń wychowawczych i socja-
lizacyjnych jest zła, konfliktowa, patogenna atmosfera rodzinna.
Brak ciepła, serdeczności, miłości, negatywne wzorce realizacji
zadań życiowych. Obserwuje się wzrost zaburzeń emocjonalnych u
dzieci i młodzieży, co skutkuje utratą poczucia sensu życia, agresją,
próbami samobójczymi, sięganiem po alkohol i inne środki uzależ-
niające. Nowe doświadczenia badaczy ukazują ważność pierwszych
kontaktów rodzinnych, z innymi ludźmi, szacunku dla siebie i innych
oraz afirmacji życia1.

We współczesnym świecie zachodzą głębokie przemiany spo-
łeczno – obyczajowe, następuje kryzys stosunków międzyludzkich,
dochodzi do zmiany modelu rodziny i systemów wartości2. Obser-
wuje się, że większość rodzin ubożeje, że nadmierna troska rodziców
o codzienne życie materialne nie pozwala im na głębszą więź psy-
chiczną, bo są zmęczeni pogonią za środkami materialnymi. Z róż-
nych badań prowadzonych w Polsce wynika, że co piąta rodzina jest
dotknięta jakimiś niekorzystnymi lub wręcz patologicznymi ce-
chami, takimi jak: złe pożycie rodziców, zaniedbanie domu, złe wa-
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runki materialne, bezrobocie, alkoholizm, przestępstwa. I właśnie z
takich rodzin wywodzi się 87% nieletnich przestępców. Ich liczba
wzrasta z roku na rok, podobnie jak liczba i brutalność popełnianych
przestępstw3.

2. Rola rodziny w życiu człowieka
Na gruncie pedagogiki podkreśla się z jednej strony, że rodzina

stanowi podstawowe środowisko życia i wychowania młodego po-
kolenia. Kiedy mówi się o wychowaniu w rodzinie, nie jest zupełnie
jasne, czy chodzi o oddziaływania świadome, przemyślane i zgodne
z celami i zadaniami na przykład szkoły, z którą dzieci i młodzież
związane są ściśle przez kilkanaście lat życia, czy o indywidualne
koncepcje rodziców, czy całokształt wpływów środowiska rodzin-
nego. Z jednej strony rodzina jest naturalnym środowiskiem życia
dzieci i młodzieży i jako taka oddziałuje na nie socjalizująco (uspo-
łeczniająco), stwarzając warunki sprzyjające rozwojowi lub hamu-
jące go. Niezależnie od tego, jak funkcjonuje, czy jest środowiskiem
zdrowym i wartościowym moralnie, czy też przejawia wyraźne
cechy patologii – w każdym przypadku kształtuje ich osobowość,
postawę społeczną, wyznacza koleje losu. Z drugiej strony zaś o roli
rodziny jako naturalnego środowiska wychowawczego świadczy
fakt, że to ona, a nie przedszkole czy szkoła, mimo ich niepowta-
rzalnego znaczenia w wychowaniu, stanowi pierwsze źródło prze-
kazu symbolicznego, w niej małe dziecko uczy się wyrażania uczuć
i myśli, a także odpowiednich reakcji i zachowań4. W rodzinie do-
konuje się rozwój osób dzięki uczestnictwu w tym procesie wszyst-
kich członków rodziny. Specyfika rodziny zasadza się na jedynych
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i niepowtarzalnych relacjach, specyficznej sieci wzajemnych powią-
zań o silnym zabarwieniu emocjonalnym – miłości. Interakcje w ro-
dzinie mają charakter prototypowy, co oznacza, że są przenoszone
na wszystkie inne środowiska pozarodzinne. Rodzice uczą dziecko
dzięki stałym, bezpośrednim związkom i obcowaniu ze sobą, za-
równo przeżywania i realizowania ludzkiej egzystencji, jak i sposo-
bów radzenia sobie z różnorodnymi problemami i trudnościami,
realizowania coraz bardziej złożonych zadań. Rodzice uczą odno-
szenia się do innych ludzi, świata przyrody i Boga. Wzory wynie-
sione z domu oddziałują przez dziesiątki lat5. Rodzice to matryca,
która trwale wpisuje się w dziecko. Nawet odrzucany przez dziecko
wzorzec rodziców często jest przez nie nieświadomie powielany, tak
ogromna jest siła tego oddziaływania6.

Obecnie coraz więcej dzieci już w okresie wczesnodziecięcym
sprawia kłopoty wychowawcze, wymaga pomocy psychologicznej
bądź pedagogicznej. Gdzie należy szukać przyczyn niewłaściwych
zachowań wśród najmłodszych?

3. Rodzice – modele do powielania
W świetle społecznej teorii uczenia się rodzice są modelami przy-

szłego stylu życia. Są modelami, gdyż z nimi łączy nas najsilniejsza
więź emocjonalna – miłość, ujawniająca się w coraz pełniejszym
poznaniu, trosce, odpowiedzialności, szacunku. Rodzice stanowią
także źródło zaspokojenia elementarnych potrzeb psychicznych, spo-
łecznych, a także duchowych. Rodzice są modelami poprzez bliskość
fizyczną, długotrwałe oddziaływanie i możliwość zaobserwowania
ich zachowań wtedy, gdy ukazują się takimi, jakimi są. Rodzina jest
bowiem miejscem, gdzie człowiek zrzuca wszystkie maski, jest tym,
kim naprawdę jest. W rodzinie nie da się udawać, że się żyje, w niej
trzeba żyć pełnym życiem, gdyż taka jest natura owej skomplikowa-
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nej i tajemniczej sieci delikatnych powiązań między poszczególnymi
jej członkami7. Rodzice są głównymi reprezentantami świata doro-
słych, świata społeczności ludzkiej, i dopiero stopniowo, nie tracąc
z nimi kontaktu, dziecko wchodzi w coraz szersze kręgi społeczne.
Rodzice są nie tylko rodzicami, ale i wzorami dla swych dzieci8.
Wpływ, jaki rodzice wywierają na dziecko, wydaje się największy
mniej więcej w czasie 2 pierwszych lat życia, jako, że to właśnie
wtedy pojawia się zdolność regulowania emocji i pobudzenia9. W
wyniku naturalnej obserwacji zachowań rodziców i innych członków
rodziny, dziecko gromadzi wiele doświadczeń, a informacje w nich
zawarte przechowywane są w pamięci autobiograficznej. Stanowią
one prototypowy zapis wiedzy o: sobie samym, świecie zewnętrz-
nym, relacji ze światem zewnętrznym. Owe prototypowe zapisy peł-
nią ważne funkcje orientacyjne i regulacyjne zachowania nie tylko
w odniesieniu do aktualnego otoczenia społecznego, ale też wyzna-
czają jego przyszłe zachowania. Informacje napływające nieustannie
z nowych doświadczeń są konfrontowane z już istniejącymi. Treści
konstruowane jako pierwsze będą zawsze stanowiły płaszczyznę od-
niesienia dla następnych. Dlatego też tak ważna jest jakość tych do-
świadczeń i oddziaływań wychowawczych10. Małe dziecko uczy się
od swych rodziców myśleć, mówić, kontrolować i opanowywać
swoje reakcje, a także wpływać na innych ludzi. Dzięki wzorom oso-
bowym, jakimi są rodzice dla dziecka, uczy się ono, jak odnosić się
do innych, kogo lubić, kogo unikać, z kim się mniej lub bardziej li-
czyć, jak wyrażać swoją sympatię i antypatię, a kiedy powstrzymać
reakcje11. Błędem wielu współczesnych rodziców jest ograniczanie
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7 K. Ostrowska, Nie wszystko ..., s. 34 – 35.
8 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Warszawa 1973, 2009, s. 30.
9 H. R. Schaffer, tłum. M. Białecka – Pikul, K. Sikora, Rozwój społeczny dzieciń-

stwo i młodość, Kraków 2006, s. 271.
10 D. Opozda, Podstawowe wymiary wychowania w rodzinie, Roczniki Nauk Spo-

łecznych, T. XXXVI, zeszyt 2 – 2008, s. 119.
11 M. Ziemska, Rodzina a osobowość, s. 116.
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się w kontakcie z dzieckiem jedynie do słownej perswazji i do mo-
tywacji intelektualnej oraz przyjmowanie , modnej dziś, postawy to-
lerancji wobec tzw. „pluralizmu” (w istocie relatywizmu) postaw i
zachowań12. Dziecko przyswajając sobie umiejętność reagowania na
zakazy i nakazy rodziców rozwija pierwsze powściągi i zdobywa
początki kierowania swoimi działaniami13. Nawiązanie przez rodzi-
ców kontaktu z dzieckiem w okresie przedszkolnym stanowi jedyną
drogę utrzymania bliskich stosunków z dzieckiem starszym i wpły-
wania na nie. W zakresie kształtowania uczuć w ciągu pierwszych
lat życia dziecko rozwija w kontaktach z rodzicami podstawową dla
normalnej osobowości zdolność przywiązania. W tym czasie tworzą
się potrzeby więzi uczuciowej oraz podstawowe uczucia przyjem-
ności i przykrości, a następnie wykształca się bogactwo życia uczu-
ciowego14. 

4. Ważność zaspokajania potrzeb w życiu dziecka
Najważniejszymi potrzebami, które powinny być zaspokajane w

rodzinie są potrzeba bezpieczeństwa, miłości i kontaktu emocjonal-
nego, kontaktu społecznego, samourzeczywistnienia, szacunku, ak-
ceptacji i uznania (ich powstawaniu i zaspokajaniu towarzyszą
emocje, które pobudzają i hamują działania, wpływają na stopień
uświadomienia przeżyć i doświadczeń).

Jedną z najważniejszych potrzeb dziecka jest potrzeba kontaktu
emocjonalnego. Dzięki niej dziecko przede wszystkim uczy się szu-
kać kontaktu z drugą osobą oraz opanowuje różne sposoby nawią-
zywania go i podtrzymywania. W pierwszych fazach rozwoju tej
potrzeby dziecko cechuje się tzw. syntonią; czyli zdolnością do emo-
cjonalnego współdźwięcznienia z drugim człowiekiem. Potem, i to
nie w każdych warunkach kształtuje się u dziecka bardzo złożona
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12 B. Kiereś, O personalizm..., s. 147.
13 D. cyt., M. Ziemska, s. 116.
14 M. Ziemska, Rodzina a osobowość, s. 116 – 117.
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umiejętność zwana empatią. Przy prawidłowym rozwoju tej potrzeby
nawiązuje się dwustronny kontakt między dzieckiem i dorosłym, tzn.
dziecko czuje się przedmiotem zainteresowania drugiej osoby i jed-
nocześnie współdźwięczy z nią emocjonalnie, a powoli staje się
także coraz bardziej zdolne do zrozumienia jej stanu emocjonalnego.
W skład tej potrzeby wchodzi zatem: potrzeba bezpieczeństwa, jako
niezbędny warunek wszelkiego prawidłowego uczenia się; potrzeba
więzi z drugą osobą, poczucie przynależenia do kogoś; potrzeba do-
znawania i jednocześnie okazywania miłości i akceptacji. Niepra-
widłowe zaspokajanie potrzeby kontaktu emocjonalnego prowadzi
do tego, że dziecko zaczyna wszelkimi sposobami dążyć do odzys-
kania poczucia bezpieczeństwa, do zdobycia uznania i akceptacji in-
nych ludzi. Może się to objawiać w stałym przeciwstawianiu się
dorosłemu, inną formą może być błaznowanie, zwracanie na siebie
uwagi dorosłych czy innych dzieci przez granie roli „śmieszka gru-
powego”, odzywanie się w niestosownych do tego momentach, prze-
szkadzanie innym dzieciom w grupie w pracy czy zabawie. We
wszystkich tych sposobach zachowania się dziecko realizuje ten sam
cel, a mianowicie dąży do zwrócenia na siebie uwagi dorosłego, do
zdobycia jego pozytywnej oceny siebie, do bycia akceptowanym.
Stopień zaspokojenia potrzeb emocjonalnych ma niezwykle istotne
znaczenie dla wielu płaszczyzn kontaktów dziecka z otoczeniem, a
w konsekwencji dla całego dalszego rozwoju15. 

Zaspokajanie przez rodziców potrzeb sprawia, że dziecko jest ak-
tywne, towarzyskie, zaangażowane w zabawę, pogodne, zaradne, pełne
radości, spokoju i szczęścia. Zaskakuje poczuciem pewności siebie,
własnej wartości, siły. Natomiast czasowe niezaspokojenie potrzeb
może wywołać przejściowe zaburzenia emocjonalne, przejawiające się
w postawach konfliktowych, frustracjach, dających w efekcie zaburze-
nia zachowania się dziecka, czyli nieprzystosowanie się dziecka. Z
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kolei długotrwałe niezaspokajanie jednej lub wielu potrzeb może wy-
wołać u niego między innymi znaczne opóźnienia, a nawet zahamo-
wania rozwoju emocjonalnego, prowadząc do ukształtowania się
emocjonalności niedojrzałej, niedorozwoju uczuć, oziębłości, zachwia-
nia rozwoju społecznego (wyrażającego się w aspołeczności, antyspo-
łeczności), a także nerwice, stres, agresję, wybuchowość, złośliwość,
lękliwość, niską samoocenę i niskie poczucie własnej wartości, osa-
motnienie, poważne zaburzenia związane z wolniejszym tempem roz-
woju psychofizycznego, skłonność do izolacji, większą podatność na
choroby. A zatem efektem niezaspokojonych potrzeb psychicznych są
trwałe lub czasowe zaburzenia sfery emocjonalno – społecznej16.

5. Przywiązanie do matki istotnym czynnikiem rozwoju emocjo-
nalno – społecznego dziecka

Istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój emocjonalno-spo-
łeczny dziecka jest jakość przywiązania do matki. Przywiązanie
kształtuje się w okresie od urodzenia do 3. roku życia na bazie relacji
z matką lub innym podstawowym opiekunem sprawującym opiekę
nad dzieckiem. Przywiązanie jest prototypem dla powstawania więzi
między dzieckiem a innymi ludźmi w późniejszym okresie rozwoju.
Zagrożeniem dla rozwijającego się dziecka są rodziny:

w o silnych więziach emocjonalnych nieuwzględniające potrzeb
i autonomii dziecka. W takiej rodzinie pozostaje ono zależne
od rodziców, jest zniewolone ich miłością, nie ma możliwości
rozwoju własnych zainteresowań, zdolności. Jest ukształto-
wane według projektu założonego przez rodziców;

w o słabych więziach emocjonalnych, w których jednocześnie
ważna jest autonomia każdego z członków wspólnoty. W takiej
rodzinie brakuje wzorów budowania relacji emocjonalnych 
i społecznych.
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16 B. Grzeszkiewicz, Rozwój emocjonalno – społeczny dzieci w wieku przedszkol-
nym, w: E. Ogrodzka – Mazur, U. Szuścik, S. Czudek – Ślęczka, A. Wąsiński
(red.), Edukacja małego dziecka, T.3. Bielsko – Biała – Kraków 2010, s. 211.
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Każdy styl przywiązania ma specyficzny wzór emocjonalności.
I tak dzieci charakteryzujące się stylem bezpiecznym chętnie nawią-
zują kontakty z otoczeniem materialnym i społecznym, okazują emo-
cje zarówno pozytywne, jak i negatywne, a także potrafią
samodzielnie je regulować, chętnie też podejmują nowe, trudne za-
dania. Ich rozwój emocjonalny i społeczny przebiega prawidłowo.
Natomiast dzieci o stylu lękowo – ambiwalentnym okazują więcej
emocji negatywnych. Są skupione głównie na poszukiwaniu strategii
skłaniania (lub zmuszania) rodzica do zwrócenia na siebie uwagi
oraz zaspokajania swoich potrzeb (zwłaszcza kontaktu i wsparcia).
Manipulują otoczeniem, wybierają zachowania skuteczne dla siebie.
Wpływa to na wzmacnianie nieprawidłowych zachowań i zaburza
rozwój emocjonalny i społeczny. Dzieci o stylu unikającym okazują
mniej emocji każdego rodzaju. Stosują tak zwaną strategię obronną,
to znaczy hamują lub fałszują ekspresję faktycznie odczuwanego
afektu. Mają trudności z rozpoznawaniem własnych emocji. Można
u nich zaobserwować zaburzenia zachowania, zarówno agresję, jak
i zachowania prowokacyjne, nakierowane na zwrócenie na siebie
uwagi. Ze względu na silną koncentrację na aspekcie relacyjnym rze-
czywistości mogą mieć trudności ze skupieniem uwagi na zadaniach
poznawczych (często są diagnozowane jako mające zaburzenia typu
ADHD). Z kolei dzieci o wzorcu przywiązania zdezorganizowanym
starają się znaleźć odpowiednią w danym momencie strategię, do-
stosowaną do aktualnego nastroju rodzica. Występują u nich: zawę-
żenie świadomości własnych stanów emocjonalnych, nagłe zmiany
w ekspresji różnych emocji, a także niezdolność do normatywnej sa-
mooceny emocji. Nieprawidłowości bądź zaburzenia w relacjach
przywiązaniowych mają zasadnicze znaczenie dla powstawania nie-
prawidłowości w procesie regulacji emocji, a co za tym idzie mogą
stać się przyczyną psychopatologii17.
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U podstaw prawidłowego rozwoju emocjonalnego leżą wczesne
związki uczuciowe wytworzone głównie pomiędzy matką a dziec-
kiem. Kształtowanie uczuciowości polega z jednej strony na zaspo-
kajaniu u dziecka potrzeby miłości, z drugiej – na wytwarzaniu u
niego umiejętności obdarzania uczuciem innych. Ogromną rolę w
tym procesie odgrywa osobowość matki18. Dziecko jest zdolne do
werbalizacji swoich uczuć, matka może podzielać jego doświadcze-
nie, odczuwać razem z nim np. strach i określić jego przyczynę. Jest
zatem w stanie wpływać na ocenę sytuacji, której dokonuje dziecko,
poprzez np. wyjaśnianie przyczyn emocji, uspokajanie lub wzmoc-
nienie strachu. W ten sposób matka wpływa na przyszłą ekspresję
emocji u dziecka19. Zaspokajając fizjologiczne potrzeby dziecka, a
więc karmiąc je, dbając o jego higienę, matka daje mu pierwsze dary
serca, swoją czułość, dobroć i miłość, z czego dziecko czerpie siłę
do dalszego wzrostu. Uważa się, że dla zdrowia psychicznego jed-
nostki najistotniejszą rzeczą jest, by jako dziecko miała warunki do
nawiązania ścisłej, trwałej, gorącej więzi uczuciowej ze swoją
matką, więzi, która dla obojga stanowić będzie źródło obopólnego
zadowolenia i satysfakcji20. Stosunek uczuciowy do dziecka musi
być nacechowany spokojem i rozwagą. W miarę, jak dziecko rośnie,
coraz większy udział w zapewnieniu mu poczucia miłości i bezpie-
czeństwa ma osoba ojca. Gdy ojciec wypełnia dobrze swą funkcję
w rodzinie, to jego obecność w życiu dziecka daje mu oparcie i po-
czucie stabilności, czyni je bardziej szczęśliwym i bezpiecznym.
Słaby związek emocjonalny z ojcem jest uznany za główną przy-
czynę nasilania się lęku u dzieci. Uświadomienie sobie tej prawid-
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18 I. Kornatowska, J. Załęcka, Rozwój i potrzeby psychiczne małego dziecka, War-
szawa 1976, s.37. 

19 H.R. Schaffer, tłum. M. Białecka – Pikul, K. Sikora, Rozwój społeczny ..., s. 274.
20 J. Bragiel, S. Kawula, Więzi społeczne w rodzinie, w: S. Kawula, J. Brągiel, A.

W. Janke, Pedagogika rodziny Obszary i panorama problematyki, Toruń 2005,
s. 119, 120.
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łowości jest bardzo istotne, gdyż niemal wszystkie postacie zaburzeń
w zachowaniu się człowieka, bardziej lub mniej pośrednio, wypły-
wają z lęku21. Uczuciowość rodziców i sposoby jej przejawiania sta-
nowią bowiem model, na podstawie którego wykształcą się związki
uczuciowe i reakcje emocjonalne dziecka22.

Wzorce przywiązania i oparty na nich sposób funkcjonowania
dziecka mają decydujące znaczenie w budowaniu relacji z dorosłymi
i rówieśnikami. W odpowiednio zorganizowanym środowisku rodzin-
nym dziecko nawiązuje prawidłowe relacje emocjonalno-społeczne
z najbliższymi. Natomiast głównymi czynnikami zaburzającymi te
stosunki w rodzinie są między innymi: brak miłości do dziecka, od-
trącenie emocjonalne dziecka, lekceważenie jego potrzeb psychicz-
nych, konflikty rodzinne, brak koalicji wychowawczej rodziców,
niewłaściwa atmosfera wychowawcza, zaniedbywanie obowiązków
rodzicielskich, błędy wychowawcze rodziców, zła sytuacja materialna
rodziny, jawna lub ukryta patologia życia rodzinnego, zaburzenia
strukturalno – funkcjonalne rodziny, choroby rodziców lub ich nie-
obecność w wychowaniu. Nieprawidłowości życia rodzinnego, ciągłe
konflikty, nerwowa atmosfera, rozbicie rodziny zakłócają rozwój
emocjonalno-społeczny dziecka23. Najczęściej niedostatek uczuć wy-
nika z niewiedzy rodziców o znaczeniu tego ważnego czynnika za-
równo dla aktualnych potrzeb psychicznych dziecka, jak i dalszego,
prawidłowego rozwoju emocjonalnego. Brak miłości odczuwany we
wczesnym okresie życia rodzi lęk i poczucie zagrożenia, nieco póź-
niej poczucie krzywdy i osamotnienia, a w dalszych etapach rozwo-
jowych powoduje niechęć do rodziców, którą niejednokrotnie dziecko
przenosi na cały świat ludzi dorosłych24. 
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23 B. Grzeszkiewicz, Rozwój emocjonalno – społeczny ..., s. 213.
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6. Czas spędzany w rodzinnym gronie
Na brak kontaktów emocjonalnych w stosunkach rodzinnych is-

totny wpływ ma styl życia i niedocenianie potrzeb dziecka przez ro-
dziców. Styl życia wiąże się z ilością czasu, jaki rodzice poświęcają
dziecku. Jeżeli jest go zbyt mało, dziecko odczuwa brak oparcia w
bliskich osobach, zdaje sobie sprawę, że nie jest ważne dla rodziców.
Boleśnie uświadamia sobie fakt, że nie może podzielić się z nimi
swoimi problemami i radościami. Czasem brak troski, zaintereso-
wania dzieckiem rodzice chcą zrekompensować nagrodami mate-
rialnymi. Jako substytuty mają one zastąpić miłość. Dziecko jednak
wyczuwa, że nie otrzymuje prawdziwych uczuć. Szczególnie bo-
lesny jest brak rozmowy, zrozumienia i zainteresowania się jego pro-
blemami25. Błąd współczesnych rodziców to przekonanie, że
dobrobyt materialny stwarza najlepsze warunki dla wychowania
młodego pokolenia. Marzeniem jest zapewnienie synom i córkom
takiego standardu życiowego i takiej wygody, o jakiej im samym się
nie śniło. W konsekwencji rodzice ci nadmiernie poświęcają się
pracy zarobkowej, kosztem obecności w domu, kosztem miłości i
wychowania. Ich dzieci są wprawdzie coraz lepiej ubrane i mają
coraz droższe zabawki, ale stają się bardziej biedne moralnie, du-
chowo i psychicznie26. Brak miłości nie jest równoznaczny z brakiem
opieki. Jednak funkcje opiekuńcze spełniane bez zaangażowania
emocjonalnego mają charakter li tylko formalnego wypełniania co-
dziennych obowiązków. Sytuacja taka jest często spowodowana ni-
skim poziomem rozwoju uczuciowego matki albo też obojga
rodziców. Chłodni uczuciowo rodzice dobudowują sobie własną teo-
rię popierającą słuszność ich postępowania. Tłumaczą taki stan bra-
kiem czasu dla dziecka lub hartującym systemem wychowawczym.
Niekiedy bezuczuciowy stosunek do dziecka bywa wynikiem braku
więzi uczuciowej pomiędzy rodzicami27. Krańcowo różnym układem
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25 A. Januszewski, Doświadczenie osamotnienia ..., s. 291.
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jest układ, w którym dziecko obdarzone jest nadmierną miłością –
głównie ze strony matki. Matki takie są zaborcze, nie widzą w
dziecku przyszłej samodzielnej jednostki ludzkiej, ale swoją włas-
ność. Dziecko staje się obiektem służącym do zaspokajania własnego
niedosytu uczuciowego. Nadmierne pieszczoty, ciągłe trzymanie
dziecka na ręku, ustawiczne skupianie na nim uwagi hamuje natu-
ralną potrzebę spontanicznej działalności dziecka, nie sprzyja roz-
wojowi jego indywidualności. Dziecko tak wychowane nie potrafi
się niczym samodzielnie zająć, żąda stałych kontaktów z dorosłymi,
a zwłaszcza z matką, bardzo źle znosi najkrótsze nawet rozstania z
nią. Więź uczuciowa dziecka wyłącznie z matką może wpłynąć de-
formująco na rozwój jego osobowości. Spośród takich dzieci wyras-
tają osoby egoistyczne, o konsumpcyjnym nastawieniu do życia.
Wychowywane w wiecznej adoracji nie mogą pogodzić się z tym,
że są niedoceniane, narasta niechęć do ludzi, rzekomych sprawców
przykrej sytuacji życiowej. Aby nie doprowadzić do nieprawidło-
wego rozwoju emocjonalnego dziecka, należy z pełnym zrozumie-
niem podejść do tak ważnego problemu, jakim jest kształtowanie
sfery uczuć ludzkich28. 

Zarówno „nadmiar” miłości, jak i jej brak ze strony rodziców, a
zwłaszcza matki, może uczynić człowieka niezdolnym do bliższych
kontaktów emocjonalnych z innymi osobami, czyli empatii29. Do
prawidłowego rozwoju emocjonalno – społecznego dziecka nie-
zbędne są stałe, bliskie i trwałe stosunki z obojgiem rodziców, gdyż
pełnią oni role komplementarne, wzajemnie się uzupełniają oraz za-
pewniają dziecku możliwość interakcji emocjonalnej z osobą tej
samej i przeciwnej płci. Brak jednego z rodziców może doprowadzić
do pojawienia się lęków, poczucia utraty bezpieczeństwa, agresji,
moczenia nocnego30.
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7. Zestawienie wniosków
Często jednak rodzice nie zauważają pierwszych objawów zabu-

rzonego zachowania, albo nawet, jeśli je spostrzegają, mają tenden-
cję do ich lekceważenia, uznając, że występują tak powszechnie, iż
nie ma powodu do obaw. Stopniowo, jeśli nie zmieniają się relacje
rodzinne, zaczyna ono szukać innego dania sygnału, że potrzebuje
pomocy (nasilone zachowania agresywne, zerwanie kontaktu z ro-
dziną itp.). Dopiero wtedy rodzice próbują dziecku pomóc, pytają
dlaczego? Odpowiedzi warto poszukać w relacjach rodzinnych, we
wzajemnym ustosunkowaniu się do siebie rodziców, w ich relacjach
z dzieckiem. Problemy narastające przez długi czas nie są łatwe do
rozwiązania, nie ma na nie gotowej recepty. U podstaw rozwoju róż-
norodnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu dziecka jest w
większości przypadków dążenie do uzyskania od najbliższych syg-
nałów miłości wyrażonej w bliskim, serdecznym opartym na zrozu-
mieniu potrzeb i możliwościach dziecka, kontakcie z rodzicami.
Wybór drogi patologicznej świadczy o tym, że dziecko nie może
uzyskać miłości inną drogą jak tylko poprzez demonstrowanie ob-
jawów zaburzeń31.

Doświadczenia emocjonalno – społeczne wyniesione z domu ro-
dzinnego mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania człowieka
w życiu dorosłym, a najważniejszym środowiskiem, w którym po-
czątkowo przebiega rozwój emocjonalno – społeczny jest rodzina,
gdyż jest dla dziecka najwcześniejszym i najważniejszym środowi-
skiem warunkującym jego rozwój. 
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THE IMPORTANCE OF THE FAMILY FOR THE CHILD’S
EMOTIONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT

Changes taking place in the contemporary world influence living

conditions in the family and consequently the child’s development.

Despite numerous transformations in the structure and functioning

of the family, it is always the most significant factor in the develop-

ment and formation of human personality. This text attempts to make

parents realize that for their children there is nothing more precious

than love and its lack often results in irreversible changes. The basis

of many disorders in the child’s functioning is in most cases inap-

propriate relationship between the child and the parents.

Key words: child, family, love, social and emotional development.
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TŁUMACZENIE BEZPOŚREDNIE 
JAKO METODA NAUKI JĘZYKA OBCEGO
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Zastosowanie teoretyczne problemu. 5. Analiza przykładów i wnioski. 6.
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Abstrakt
Niniejszy tekst dotyczy problematyki nauczania języka obcego

poprzez użycie tłumaczeń z języka obcego na rodzimy (w tym przy-
padku jest to język polski) i vice versa. Naszym celem jest wykaza-
nie, że tłumaczenie jest dobrą (właściwą) metodą na rozwój i
wyćwiczenie struktur gramatycznych na każdym poziomie nauki ję-
zyka obcego przez uczniów. Językiem, którego dotyczy praca, jest
język angielski w ujęciu porównawczym z językiem ojczystym ba-
danych, językiem polskim. 

Słowa kluczowe: język obcy, tłumaczenie bezpośrednie, dydaktyka,
metodyka

1. Informacje wstępne
We wstępie niniejszego artykułu warto przytoczyć słowa Zyg-

munta Glogera, który był wybitnym polskim etnografem. Dziełem
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p.madej@uw.edu.pl 

** Mgr., Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, e-mail:
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życia Glogera była Encyklopedia staropolska, w której pisał:W Dyk-
cjonarzyku teatralnym, wydanym w Poznaniu r. 1808 czytamy pod
tym wyrazem: „W Polsce dla bardzo małej liczby dzieł oryginalnych,
gdyby tłómacze nie zasilali teatru, w żaden sposób nie mógłby się
on utrzymać. (…) Mamy tłómaczone sztuki w różnych rodzajach, z
francuskiego, włoskiego, niemieckiego, angielskiego: a dla teatrów
litewskich przełożono kilka dzieł z języka rosyjskiego. Dawniej Za-
błocki, Bodue, przekładali z francuskiego. Od r. 1791 utrzymywali
teatr przez tłómaczenie z obcych języków a vielmożni imó panowie:
Hebdowski, Grliński, Adamczewski, Pękalski. Imć pan Bogusławski
od lat 30 swojem tłómaczeniem najliczniej wzbogacił repertoar pol-
ski. Przekładanie wierszem wybornych dzieł francuskich winna pub-
liczność najbardziej p. p. Osińskiemu i Krusińskiemu; pierwszego
Horacjuszów, Alzyre, Cyda, Cynne potomni z uwielbiebiem poety
polskiego odczytywać będą. Wielu porywa się do tłómaczenia sztuk
nudnych i zupełnie niestosownych do gustu naszej publiczności, nie
znając dobrze ani reguł teatralnych, ani języka. Tacy to tłómacze żą-
dają usilnie, aby ich sztuki były koniecznie wystawione. (…) Tłó-
macze, którzy zręcznie umieją w przekładaniu obcego dzieła scenę
i rzecz do ojczystych przystosować obyczajów, są bardzo użyteczni
i po autorach i tłómaczach poetycznych pierwsze trzymają miejsce.
Dzieł takich mamy wiele, np. Szkoła obmowy, Frozyna, Miłość i  Od-
waga, a najbardziej owo sławne przekładanie Syna Marnotrawnego
przez Trembeckiego”1. 

Uczenie się i przyswajanie języka obcego opiera się na zdobyte
uprzednio doświadczenie życiowe osadzone w języku ojczystym
(pierwszym), jest procesem przeinterpretowania rzeczywistości w
kategoriach języka. 

W dydaktyce języków obcych jeszcze do tej pory wszechwładnie
panuje podejście monolingwalne, które bazuje na modelu przyswa-

138 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 7/2015

1 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, Wydawnictwo P. Laskauer i W. Babicki
Warszawa 1900-1903

ZP nr 7 środki:Layout 1  2015-12-14  21:42  Page 138



jania pierwszego języka, u podstaw którego leży metoda bezpośred-
nia, z którą związane są procedury tzw. zanurzenia w języku. 

Jest oczywiste, że uczący się przenosi struktury języka pierw-
szego na struktury języka nowego. Nawet gdy osiągnie etap znacz-
nego zaawansowania, w dalszym ciągu w sposób bardziej lub mniej
świadomy będzie dokonywał tłumaczenia swojego własnego tekstu
z języka pierwszego. I żadna metoda monolingwalna i nawet „naj-
głębsze” zanurzenie w języku docelowym nie może wyeliminować
ani zignorować wpływu języka pierwszego na język, którego się
uczymy. Wszelkie wysiłki w tym kierunku, to jedynie życzenie,
które niewiele ma wspólnego praktyką.

W latach sześćdziesiątych na Zachodzie „pomimo wzorowo
opracowanych programów językowych [...] wyniki uzyskiwane w
szkole były niezadowalające. Większość uczniów nie osiągała kom-
petencji komunikatywnej”2. Eksperymenty potwierdziły tezę, że
„nauka drugiego języka nie jest repliką procesu nabywania pierw-
szego języka”3 oraz, że „metoda bilingwalna sprawdza się powszech-
nie”4 zarówno w nauczaniu dorosłych, jak i dzieci. To tyle C. J.
Dodson, uznany w światowej glottodydaktyce autorytet, który opisał
te zagadnienia na gruncie języków zachodnioeuropejskich.

Ostatnie lata to okres niezwykle bujnego rozwoju nauki i nau-
czania języków obcych na gruncie polskim. Można tu mówić o mo-
dzie, ale też i o sposobie rozwoju osobistego w tym przypadku. To
metoda ulepszania własnego intelektu poprzez naukę języka innych
kultur i ludzi wokół. 
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2 C. J. Dodson, Bilingwizm a nauczanie / uczenie się języków obcych, „Przegląd
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3 Tamże, s. 38.
4 Tamże, s. 39.
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2. Organizacja artykułu
Niniejszy tekst dotyczy problematyki nauczania języka obcego

poprzez użycie tłumaczeń z języka obcego na rodzimy i vice versa.
Naszym celem jest wykazanie, że tłumaczenie jest dobra metodą na
rozwój i wyćwiczenie struktur gramatycznych na każdym poziomie
nauki języka obcego. Językiem, którego dotyczy praca, jest język
angielski. Artykuł jest zorganizowany w następujący sposób: naj-
pierw opisane zostają opinie teoretyczne, następnie przykłady zasto-
sowania owych teorii, i w końcu analiza podanych przykładów i
płynące z tej analizy wnioski. 

3. Baza teoretyczna
Etymologicznie „tłumaczenie” oznacza „przeniesienie”. Łaciń-

skie słowo translatio pochodzi od imiesłowu czasu przeszłego trans-
latus wyrazu transferre (trans oznacza „na drugą stronę”, „z drugiej
strony (czegoś)”, „(po) za (coś, czymś)”, „(po) przez (coś)”, a ferre
może być przetłumaczone jako „przenosić”, „przewodzić”). Współ-
czesne języki romańskie, germańskie i słowiańskie na ogół utwo-
rzyły swe własne odpowiedniki tego terminu według łacińskiego
wzoru, tzn. od transferre lub wyrazu pokrewnego traducere – „prze-
prowadzać”, „przenosić”.

Ponadto, grecki termin dla „tłumaczenia”, metaphrasis („prze-
kład”) wzbogacił język polski o słowo „metafraza” oznaczające „do-
słowny przekład z jednego języka na inny, dokonany w celu
dokładnego oddania treści, bez uwzględniania walorów artystycz-
nych”. Przeciwieństwem tego słowa jest słowo „parafraza” pocho-
dzące od greckiego słowa paraphrasis i oznaczające „wyrażanie
czegoś innymi słowami”.

Istnieje wiele opinii dotyczących zastosowania języka rodzimego
podczas nauki języka obcego. Warto nadmienić, iż owe opinie zmie-
niały się wraz z upływem czasu i tak zwane „mody” zmieniały się
również. Koniec wieku dwudziestego ugruntował opinię o tym, że
używanie języka rodzimego jest nie do końca właściwe pod wzglę-
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dem metodycznym, a także nie sprzyja akwizycji nowego języka w
żaden sposób. Dobrym przykładem na rozwinięcie podobnych teorii
mogą być pozycje Marii Bronisławy Dakowskiej, czy Jana Rusiec-
kiego, profesorów Uniwersytetu Warszawskiego.

Początek nowego stulecia zaowocował jednakże zmianą w po-
dejściu metodologicznym do podanej kwestii. Zaczęto się częściej
zastanawiać nad tym, czy i jak używać języka rodzimego jako na-
rzędzia pomocnego w nauce języka obcego.

Ostatnie poglądy sprowadzają kwestię językową do zastosowania
tłumaczeń jako najlepszej (lub jednej z najlepszych) metod nauki ję-
zyka. Ma to związek z koniecznością kontrastowania gramatyk
obydwu języków5 (na co nacisk kładziony jest szczególnie na kie-
runkach filologicznych).

3. Zastosowanie teoretyczne problemu
Język rodzimy może, i powinien, według nas, być używany w

następujących przypadkach:
1. gdy konieczne jest wyjaśnienie danego wyrażenia lub słowa,

a omówienie jego w języku docelowym zabrałoby zbyt dużo
czasu, np.: maid – pokojówka,

2. gdy niezbędne jest przećwiczenie, a następnie utrwalenie poz-
nanych struktur, np.: causative ‘have’,

3. gdy grupa/słuchacz jest na zbyt niskim poziomie znajomości
języka, by móc skorzystać z właściwego wyjaśnienia/omówie-
nia słowa. 

Istnieje szereg innych przykładów, gdzie język rodzimy jest nie-
zbędny. Te trzy powyższe są sztandarowymi przykładami. 
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Jest jeszcze inny aspekt ważnej roli języka ojczystego w naucza-
niu obcego. Może on być przydatny w zadaniach o twórczym cha-
rakterze funkcji języka jak mówienie, czy nawet pisanie, może pomóc
uświadomić indywidualne trudności w formułowaniu myśli. Studenci
(uczniowie) często nie „podejrzewają”, że ich trudności w użyciu ję-
zyka obcego wynikają nie tylko z bariery językowej, czym często
usprawiedliwiają swoje nieudanie próby wypowiedzi, a z bariery my-
ślowej, chaosu myśli. Na zajęciach, gdy student nie radzi sobie z wy-
powiedzią na zadany temat, próbuje usprawiedliwić się w następujący
sposób: „Mógłbym to powiedzieć / wyjaśnić, ale po polsku”. I zawsze
ma taką możliwość. Najczęściej okazuje się, że również w języku oj-
czystym nie udaje mu się jasno i klarownie sformułować myśli. Takie
ćwiczenie uświadamia, że język to nie tylko obce słowa i struktury
gramatyczne. Wtedy wspólnie „porządkujemy” myśli, czyli tekst w
języku polskim. Po takim zabiegu, gdy już student wie, co chce po-
wiedzieć, o wiele łatwiej potrafi wyrazić swoje myśli w języku obcym
i ponowna próba jest zazwyczaj o wiele lepsza od początkowej.

Uznanie języka pierwszego za czynnik integralnie związany z
procesem uczenia się języka obcego jest podstawową przesłanką po-
dejścia bilingwalnego i związanych z nim technik kontrastywnych,
których celem jest uświadomienie uczącemu się różnic między sys-
temami obu języków, a w konsekwencji wyeliminowanie błędów in-
terferencyjnych. Tę tezę potwierdza inny przykład zaczerpnięty z
pracy z dorosłymi, głównie na studiach zaocznych, ale i dziennych
również. Dorośli za najcenniejsze na lekcji uważają te elementy
zajęć, które ilustrują, czym język obcy różni się od ojczystego. 

Ucząc studentów języków obcych nie należy zapominać, że są
to osoby dorosłe o ukształtowanej osobowości z doświadczeniem
życiowym odpowiadającym ich wiekowi. Doświadczenie każdego
z nich jest osadzone w szeroko rozumianej kulturze kraju zamiesz-
kania, której integralną częścią jest język (przeważnie ojczysty), z
którego pomocą odbiera sygnały zewnętrzne i za pośrednictwem któ-
rego wyraża siebie.
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Kolejny przykład z praktyki, czyli z życia wzięty. Potrzeba uzys-
kania jednoznaczności. Uczący się chce mieć pewność, że dobrze
zrozumiał przekaz obcojęzyczny. Często spontanicznie, jakby chcąc
przekonać samego siebie równolegle dokonuje przekładu na „swój”
język. I jeszcze, dlaczego podręczniki czy jakiekolwiek materiały
monolingwalne naszych studentów mają swój odręcznie pisany wa-
riant w języku polskim? Ponieważ chcą jak najszybciej pokonać ba-
rierę językową i nauczyć się. Ankiety, jakie prowadziliśmy przed
laty nad zagadnieniem mono- czy bilingwalnie zdecydowanie wska-
zywały na te drugie. Niemal 100% studentów zdecydowanie woli
podręczniki z wyjaśnieniami, komentarzami w języku ojczystym, bo
wygodniej, szybciej, skuteczniej. 

Zwłaszcza na początkowym, a także na średnio zaawansowanym
poziomie uczenia się języka uczeń myśli w języku pierwszym, gdyż
nie opanował jeszcze w wystarczającym zakresie kodu i mechaniz-
mów nowego języka. Z tego powodu zwolennicy monolingwalnego
podejścia (metoda bezpośrednia) dążą do całkowitej izolacji języka
nauczanego od języka pierwszego (zanurzenie w języku), aby, jak
zakładają, uniknąć wpływu jednego na drugi i w ten sposób jak naj-
szybciej doprowadzić do myślenia w języku docelowym. Takie po-
dejście w nauczaniu języków obcych jest powszechne, ale coraz
częściej stwierdza się jego mniejszą efektywność w porównaniu z
podejściem bilingwalnym.

W naturze języka pierwszego należy szukać czynników utrud-
niających proces opanowania języka nowego. Również w naturze
języka ucznia należy widzieć główne źródło błędów. Język pierwszy,
który niewątpliwie hamuje proces opanowania języka obcego, rów-
nocześnie może być sprzymierzeńcem ucznia i nauczyciela.

Kiedy język pierwszy może ułatwiać uczenie się, a kiedy utrud-
niać? Przede wszystkim należy dążyć do wykorzystania języka
ucznia w celu uzyskania jednoznaczności wprowadzanego nowego
materiału. Należy unikać wyjaśniania nowego za pomocą niezna-
nego.
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Analiza kontrastywna oraz analiza błędów to dwa filary podej-
ścia bilingwalnego, bardzo cenne źródło informacji o języku ucznia,
ale przede wszystkim o trudnościach, jakie on (uczeń) będzie napo-
tykać w uczeniu się języka (L2), to także cenna pomoc dla nauczy-
ciela w „profilaktyce” błędów. Analiza kontrastywna jest bardzo
przydatna  w preparacji odpowiednich ćwiczeń, testów, a nawet teks-
tów, a techniki kontrastywne można wykorzystywać do prezentacji
nowego materiału (konstrukcje gramatyczne, tautonimy, inne), a
wszystko po to, aby uczniowi ułatwić świadome pokonywanie trud-
ności w przyswajaniu języka.

W niniejszym artykule przedstawiono przeprowadzone przez au-
torów badania dotyczące roli tłumaczeń w nauce języka obcego. Ba-
dania, o których mowa, zostały przeprowadzone w roku akademickim
2007/2008 wśród studentów drugiego roku Instytutu Archeologii Uni-
wersytetu Warszawskiego, studiujących na studiach niestacjonarnych.

Badaniami objęte zostały dwie grupy: grupa na poziomie A1 oraz
grupa na poziomie B1. Wśród badanych przeprowadziliśmy ankietę,
która składała się z następujących pytań:

1. Czy język polski powinien być używany na zajęciach z języka
angielskiego?

73% TAK, 27% NIE A1
56% TAK, 44% NIE B1

2. Czy język polski pomaga w nauce języka angielskiego? (np.
czy właściwym jest, gdy lektor podaje słuchaczom polskie ek-
wiwalenty angielskich słów, trudnych do wyjaśnienia w opi-
sowy sposób, tłumaczenie konstrukcji gramatycznych,
idiomów, przysłów i powiedzeń)

74% TAK, 26% NIE A1
63% TAK, 37% NIE B1
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3. Jaka forma z wyżej wymienionych środków nauki języka an-
gielskiego za pośrednictwem języka polskiego jest najbardziej
przydatna podczas nauki? (wyniki podano odpowiednio naj-
pierw dla grupy na poziomie A1 a następnie dla grupy na po-
ziomie B1.)

a) polskie ekwiwalenty angielskich słów, trudnych do wyjaś-
nienia w opisowy sposób, 7%, 4%.

b) tłumaczenie konstrukcji gramatycznych, 30%, 10%.
c) tłumaczenie idiomów, 32%, 38%.
d) tłumaczenie przysłów i powiedzeń, 31%, 48%.

Wyniki powyższej ankiety, która była anonimowa, są bardzo su-
gestywne. Dowodzą one, że studenci, zwłaszcza na niższym pozio-
mie znajomości języka, odczuwają potrzebę korzystania z języka
polskiego w mniejszym lub większym stopniu na zajęciach z języka
angielskiego. 

5. Analiza przykładów i wnioski
Powyższe przykłady mówią o słuszności tezy konieczności zasto-

sowania języka rodzimego podczas nauki języka obcego na zajęciach.
Niezbędne jest tłumaczenie struktur, wyrażeń i zwrotów z języka
pierwszego na drugi, by lepiej opanować ów język docelowy. To do-
wodzi, że tłumaczenie jest pożądaną metodą nauki języka obcego. 

Podsumowując. Dlaczego bilingwalnie? Ponieważ 
1. żadna metoda monolingwalna nie wyeliminuje wpływu języka

pierwszego na nowy język;
2. uczeń przyswaja język obcy na bazie i za pośrednictwem

pierwszego, gdyż ten jest dla niego jedynym środkiem zrozu-
mienia nowych sygnałów;

3. w naturze języka ucznia należy widzieć główne źródło błędów
(interferencja L1 na L2);

4. język pierwszy może być sprzymierzeńcem ucznia i nauczyciela;
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5. języka pierwszego należy używać w celu uzyskania jedno-
znaczności, co wynika z naturalnej potrzeby ucznia, który chce
mieć pewność, że dobrze zrozumiał przekaz obcojęzyczny;

6. należy unikać wyjaśniania nowego za pomocą nieznanego;
7. wyjaśnienia i komentarze w języku pierwszym ułatwiają ucze-

nie się (niemal 100% studentów zdecydowanie woli podręcz-
niki z wyjaśnieniami, komentarzami w języku ojczystym);

8. podejście bilingwalne i związane z nim techniki kontrastywne sku-
teczniej uświadomiają uczącemu się różnice między systemami
L1 i L2, co ułatwia wyeliminowanie błędów interferencyjnych;

9. język ojczysty może być przydatny w nauczaniu obcego w za-
daniach o twórczym charakterze jak mówienie, czy pisanie,
może pomóc uświadomić indywidualne trudności w formuło-
waniu myśli, i to nie tylko w języku obcym. I widać to na sche-
macie: tłumaczenie pojawia się jako efekt wpływu czynników
zewnętrznych na metody dydaktyczne, ale też efekty kształ-
cenia – to owe ewentualne trudności w formułowaniu myśli. 

Rys. 1. Elementy procesu dydaktycznego

A więc, aby uniknąć wyjaśniania nowego za pomocą nieznanego,
uczmy bilingwalnie, zwłaszcza że nie musimy udawać, że nie znamy
języka ojczystego naszych uczniów. W miarę rozwoju wiedzy o dy-
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daktyce języków obcych, schemat ten będzie uzupełniany o nowe
treści. Układ podlega ciągłym zmianom, spowodowanym wzajem-
nym wpływem poszczególnych jego elementów na siebie z uwzględ-
nieniem oddziaływania zewnętrznego.

Wszystkie powyżej przestawione informacje prowadzą do kon-
kluzji, że problemy skuteczności stosowania metod dydaktycznych
powinny podlegać ciągłym badaniom aby zapewnić utrzymywanie
efektywności ich stosowania na pożądanym poziomie.

6. Uwagi końcowe
Z powyższej analizy jasno wynika, że tłumaczenie jest dobra me-

todą na rozwój i wyćwiczenie struktur gramatycznych na każdym
poziomie nauki języka obcego przez uczniów. Język polski powinien
być używany w minimalnym stopniu, nie można jednak przestać go
całkowicie używać, zwłaszcza na niższych poziomach nauki języka. 

BIBLIOGRAFIA:

M. B. Dakowska, Current Controversies in Foreign Language Didactics. War-
szawa 2005. 

C. J. Dodson, Bilingwizm a nauczanie / uczenie się języków obcych, „Przegląd
Glottodydaktyczny” 1987.

K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2005. 

P. D. Madej, Poprawianie błędów a nauka języków obcych, „Ad Rem” 7/2006, 
s. 16-18.

P. D. Madej, Narzędzia badawcze w glottodydaktyce, „Ad Rem” 8/2006, s. 18-21.

Madej P. D., Pułapki metodologiczne w nauczaniu i uczeniu się języka obcego,
„Ad Rem” 9/2006, s. 11-13.

J. Rusiecki, Klasyfikacja gramatyczna czasowników angielskich w słownikach mo-
nolingwalnych i bilingwalnych z punktu widzenia potrzeb użytkownika, Warszawa
2003.

147Paweł D. Madej, Karol Kierzkowski Tłumaczenie bezpośrednie jako metoda

ZP nr 7 środki:Layout 1  2015-12-14  21:42  Page 147



DIRECT TRANSLATION AS A METHOD OF FOREIGN
LANGUAGE LEARNING

The text serves as a starting point to the discussion on the use of

one’s native language while learning a foreign one. The conclusions

made by the authors mean that it is didactically correct to use the na-

tive language in the classroom, because it makes learning a foreign

language a lot easier. 

Key words: foreign language, the direct translation, didactics,

methodology
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R E C E N Z J E ,  S P R AW O Z D A N I A ,
VA R I A

Psychologia rodziny, red. Iwona Janicka, Hanna Liberska,
PWN, Warszawa 2014, ss. 682 (Psychology of family, 

ed. Iwona Janicka, PWN, Warsaw 2014, pp. 682)

Rodzina jest niezmiennie od wielu wieków przedmiotem zainte-
resowania filozofów, przedstawicieli religii oraz pisarzy. Pierwsze
próby analizy życia rodzinnego odnotowano już w starożytnych pra-
cach Arystotelesa. Współcześnie psychologia rodziny jest dynamicz-
nie rozwijającą się subdyscypliną psychologii. Jest to wynik coraz
większej liczby wydawanych publikacji poświęconych zagadnie-
niom rodzinnym. Również stale podejmowane badania w zakresie
poszukiwania rozwiązań teoretycznych i praktycznych na rzecz ro-
dziny powodują jej ciągły rozwój. Zachodzące zmiany w warunkach
społecznych, cywilizacyjnych, kulturowych znacząco wpłynęły na
życie rodziny powodując jednocześnie konieczność głębszej analizy
sytuacji współczesnej rodziny. Taką próbę podejmują autorzy mo-
nografii pt: Psychologia Rodziny. 

Prezentowanie treści związanych z psychologią rodziny wymaga
analizy różnorodnych subdyscyplin psychologii oraz innych dyscy-
plin naukowych z nią powiązanych jak na przykład socjologia, pe-
dagogika czy antropologia. Niniejsza monografia stanowi zatem
podstawowe kompendium wiedzy na temat rodziny i jej wewnętrz-
nych relacji. Praca ta składa się z czterech części w skład których
wchodzą rozdziały i podrozdziały. Całość pracy poprzedzona została

1 S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama pro-
blematyki, Toruń 2009, s. 14.
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wstępem, w którym autorzy wyjaśniają cel zawartych w niej treści.
Wskazują głównie na ukazanie potencjału, który tkwi w relacjach
rodzinnych oraz jej granicach i ograniczeniach w kontekście trans-
formacji kultury i społeczeństwa.

Część I niniejszej publikacji podejmuje zagadnienia związane 
z funkcjonowaniem człowieka w systemie rodziny. W rozdziałach 
1–10 scharakteryzowano zarówno ogólne zagadnienia związane 
z funkcjonowaniem rodziny w systemie jak i jego szczegółowe ob-
szary. Rozważania rozpoczęto od określenia czym są granice w sys-
temie rodziny, podsystemy oraz role i pozycje rodzinne. W kolejnym
rozdziale omówiono specyfikę komunikacji interpersonalnej. 
W szczególności zwrócono uwagę na istotę rozwojowych zmian ko-
munikacji między małżonkami, rodzicami oraz rodzeństwem. Roz-
dział 3 poświęcony został narracji rodzinnej i jej genezie. Następnie
scharakteryzowano role i funkcje rodziny. W rozdziale 5 omówiono
modele i style wychowania rodziny. W celu lepszego zrozumienia
zaprezentowanych treści dokonano porównania podstawowych sty-
lów wychowania oraz określono zależność pomiędzy modelem ro-
dziny a stylem wychowania. Rozdział 6 wskazuje na rodzaje więzi
małżeńskich i rodzinnych w różnych etapach rozwojowych w kon-
tekście teorii przywiązania. Następny rozdział porusza tematy zwią-
zane z seksualnością małżonków i problemów z nią związanych.
Rozdział 8 poświęcony został transmisji międzypokoleniowej czyli
jej istocie i mechanizmom. Kolejny rozdział skupia się na proble-
matyce religijności w rodzinie. Ostatni rozdział tej części monografii
ukazuje fazy cyklu rozwoju rodziny. 

Część II nosi tytuł Zróżnicowane formy życia rodzinnego. Ko-
lejno zostały omówione często spotykane zarówno w Polsce jak i za
granicą alternatywne formy życia rodzinnego. W rozdziale 1 zwró-
cono uwagę na samotne rodzicielstwo, uwzględniając specyfikę roli
samotnej matki oraz samotnego ojca. A także funkcjonowanie ro-
dziny niepełnej oraz konsekwencje samotnego rodzicielstwa. Roz-
działy 2 i 3 poświęcone zostały związkom kohabitacyjnym. Między
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innymi wyjaśniono czym jest kohabitacja, dokonano charakterystyki
osób będących w tego rodzaju relacji oraz wymieniono jej przy-
czyny. Bardzo ważne jest również porównanie rodzin kohabitujących
oraz małżeństw pod względem stabilności życia i zaangażowania się
w role rodzica. Rozdział 3 traktuje o rodzinach zrekonstruowanych.
Przedstawiono w nim najnowsze statystki, definicje oraz typy rodzin
zrekonstruowanych. Ciekawym punktem były również wskazówki
dla terapeutów pracujących z takim typem rodzin. Rozdziały 5 i 6
omawiają rodziny adopcyjne i zastępcze. Przedstawiono specyfikę
tych rodzin z różnych perspektyw: prawnej, medycznej i psycholo-
gicznej. Ostatni rozdział podejmuje rozważania na temat kulturo-
wych różnorodności rodziny. Odnajdziemy w nim prezentacje
statusu współczesnej rodziny oraz spekulacje na temat przyszłości
rodziny w kontekście zachodzących zmian społecznych.

Część III poświęcona została Zdrowotnym i społecznym proble-
mom w rodzinie. Rozdział 1 traktuje o chorobie przewlekłej w syste-
mie rodzinny. Kolejne rozdziały dotyczą najczęściej występujących
problemów, które rzutują n prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Są
to między innymi: trudności prokreacyjne, dziecko niepełnosprawne,
rozwód, agresja i przemoc oraz zachowania antyspołeczne. Treści za-
warte w tej części zostały przedstawione w schemacie, począwszy od
dokładniej charakterystyki danego problemu poprzez wyjaśnienie
przyczyn aż po wskazówki do zapobiegania i przezwyciężania sytua-
cji kryzysowych.

Ostatnia część IV to Terapia rodzin i terapeutyczna rola rodziny.
Rozdział 1 poświęcony został prezentacji historii terapii rodzin,
głównych zasad oraz przeciwskazań i wskazań do terapii. Natomiast
w rozdziale 2 opisana została pozytywna psychologia rodzin. Przede
wszystkim skupiono się na dwóch najważniejszych cechach rodziny
czyli sile i prężności, których zadaniem jest pokonywanie kryzysów
i realizowanie wyznaczonych zadań.

Podsumowując powyższe refleksje na temat recenzowanej pracy
można zaobserwować jej liczne walory w postaci szczegółowej i ob-
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szernej wiedzy na temat systemu rodziny oraz relacji wewnątrz ro-
dzinnych. Istotne w tej monografii jest ujęcie tematu w pierwszej
kolejności od pojęć ogólnych poprzez stopniowe wprowadzane da-
nych szczegółowych. Problematyka monografii jest rozległa i opi-
suje współczesne tendencje i problemy rozwoju rodziny. Treści w
niej zawarte łączą problemy teoretyczne z praktyką oraz zachęcają
do podejmowania dalszych rozważań nad zagadnieniami z zakresu
psychologii rodziny, ale również pedagogiki rodziny. Powyższą pub-
likację ubogacają również dodatkowe przykłady różnych sytuacji
problemowych, liczne tabele i schematy, które stanowią dodatkowe
i głębsze wyjaśnienie danego problemu. W pracy odnajdziemy także
wyniki najnowszych badań oraz perspektywy badań przyszłych. Po-
mocne w pracy z rodzinami mogą być wskazówki udzielane tera-
peutom. Autorzy niniejszej publikacji w dużej mierze skupili się
prezentacji zagadnień związanych z wychowaniem dzieci w rodzi-
nach dotkniętych różnymi sytuacjami kryzysowymi. Podkreślają oni
również, że rodzicielstwo jest najważniejszą funkcją rodziny. Re-
cenzowana praca jest czytelna, a jej bogata bibliografia stanowi bo-
gate źródło informacji. W niniejsza publikacja jest interesującą
pozycją zarówno dla praktyków, osób zajmujących się badaniami
nad rodziną jak i dla studentów takich kierunków jak na przykład
psychologia, pedagogika czy socjologia.

Patrycja Leśniak
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Myśl pedagogiczna neoscholastyki i neotomizmu, seria wydawni-
cza Filozofia i Pedagogika, t. 9, red. serii: Andrzej Murzyn, 

red. tomu: M. Krasnodębski, Wydawnictwo Szkoły Wyższej
Przymierza Rodzin, Warszawa 2014, ss. 258 

(Pedagogical thought of Neo-scholasticism and Neo-thomism,
Publishing series. Philosophy and pedagogy, vol. 9, series 

editor: Andrzej Murzyn, volume editor: M. Krasnodębski, 
The Warschau Familly Aliance Institute of Higher Education, 

Warsaw 2014, pp. 258)1.

Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów, napisanych przez
najwybitniejszych polskich badaczy filozoficznej myśli średniowie-
cza, którzy podjęli próbę wskazania na poszczególne elementy filo-
zofii, mających zasadnicze znaczenie dla pedagogiki.

We Wstępie (s. 11–14) przygotowanym przez M. Krasnodęb-
skiego zarysowano różne odmiany tomizmu wraz z ich przedstawi-
cielami, wskazując na cechy charakterystyczne każdego z nich,
dzięki czemu książka jest dostępna nie tylko specjalistom zajmują-
cym się na co dzień tomizmem w swojej pracy naukowej, lecz
wszystkim, którzy interesują się problematyką w niej zawartą. 

Publikacja ta zawiera wiele bardzo ważnych zagadnień, które
można odnaleźć w filozofii średniowiecznej odnoszące się do pro-
blematyki wychowania. M. Krasnodębski (Polska „paideia” neos-
cholastyczna i neotomistyczna, s. 14–43) podkreślił w artykule
wprowadzającym w daną problematykę, że neoscholastyka oraz neo-
tomizm w znacznej mierze czerpią ze wzorców starożytnych, a także
ukazał ważność polskiego neotomizmu dla pedagogiki, ponieważ
pojawia się w nim wiele istotnych elementów poruszających pytanie
o paideię. Ponieważ istnieje kilka odmian tomizmu, adekwatnie
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mamy do czynienia z kilkoma koncepcjami wychowania. Wszystkie
te odmiany u swojej podstawy mają rzeczywistość realnie istniejącą,
jednak tomizm tradycyjny akcentuje przede wszystkim zwrócenie
uwagi na całego człowieka i apeluje, aby nie traktować osób w spo-
sób wybiórczy. Tomizm egzystencjalny z kolei akcentuje tzw. per-
sonalizm tomistyczny jako jedyną godną odmianę personalizmu w
kontekście wychowania. Natomiast tomizm konsekwentny w osobie
przede wszystkim prof. Mieczysława Gogacza wyszczególnia głów-
nie zgodność rzeczywistości z prawdą oraz relacje osobowe, które
chronią osobę.

W dalszej części książki podejmowana jest problematyka w płasz-
czyznach bardziej szczegółowych. Anna Szudra-Barszcz (Wychowanie
jako przyzwyczajenie do dobra. O podstawach etyki wychowawczej o.
Jacka Woronieckiego, s. 45-65) szczególną uwagę zwróciła na powią-
zanie wychowania z czynem, co pozwoliło Woronieckiemu postawić
wyraźną granicę pomiędzy wychowaniem a kształceniem oraz między
usprawnieniami i nawykami. Otóż aby człowiek rozwijał się jako
osoba, jego czyny muszą być świadomym wyborem dobra. Zatem is-
totą paidei Woronieckiego jest, jak zauważa autorka tego tekstu, silna
współpraca między wolą i intelektem.

Na niezwykle ciekawą rzecz zwróciła uwagę Izabella Andrzejuk
odnośnie pedagogicznej myśli Michalskiego („Educatio est continua
generatio”. Problematyka wychowania i jego podstaw w ujęciu Kon-
statntego Michalskiego, s. 67-84). Autorka zauważa, że pomimo iż
Michalskiego zalicza się do grona wybitnych neotomistów, to jednak
w kontekście wychowania pojawia się u niego znacznie więcej ujęć
neoplatońskich niż tomistycznych. Według Michalskiego napędową
siłą wychowania są uczucia oraz zmysły, zaś w całokształcie tego
procesu chodzi o rozwijanie zarodków cnót, które posiada człowiek.
Ponadto koncepcja ta posiada znaczne cechy pedagogiki katolickiej,
która stanowi jedyne rozwiązanie dla Michalskiego „[…] człowieka
możemy wychowywać tylko wtedy, gdy współpracuje on z Bożą
łaską i jest otwarty na wpływ Boga” (s. 81). Według I. Andrzejuk Mi-
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chalski uprawiał w kwestii paidei bardziej światopogląd niż filozofię.
Również w świetle poglądów Michała Klepacza zaprezentowanych
przez Karolinę Zielińską-Kowalczyk oraz Artura Andrzejuka (Myśl i
działalność pedagogiczna Michała Klepacza. Zarys problematyki, s.
85-106) wychowanie powinno być silnie związane z religią jako swo-
istą podstawą. A. Andrzejuk oraz T. A. Bek (Antropologiczne pod-
stawy filozofii wychowania Feliksa Wojciecha Bednarskiego, s.
107-130) wskazali na istotny fakt, w którym połączenie etyki oraz
pedagogiki skutkuje pełnią filozofii Bednarskiego. Jednak tu również
dominuje problematyka wiązania wychowania z religią, bowiem
według Bednarskiego, jak zauważają autorzy tekstu, w wychowaniu
odnaleźć można jedynie cele pośrednie, natomiast cel bezpośredni
znajduje się w religii. Zatem wychowanie jest jedynie pewną drogą,
aby osiągnąć cel.

W artykule Bogdana Bernata (Wychowanie historyka i historyka
filozofii w ujęciu S. Swieżawskiego. Refleksje w oparciu o „Zagadnie-
nie historii filozofii”, s. 131-144) odnajdujemy niezwykle ciekawą
myśl dotyczącą pewnej drogi dążenia do doskonałości przez history-
ków. Autor zauważa, że według Swieżawskiego, stawanie się coraz
lepszym historykiem stanowi proces samowychowywania. Jest to po-
nadto proces, który powinien trwać całe życie, ponieważ zawsze
można być jeszcze lepszym człowiekiem. Jest to zdecydowane za-
czerpnięcie z myśli starożytnych filozofów greckich, ponieważ odnaj-
dujemy liczne zbieżności zwłaszcza dotyczące pewnej dyscypliny i
ascezy związanej z ćwiczeniami. Pojawia się zatem u Swieżawskiego
w kontekście wychowania jednoznaczne połączenia życia teoretycz-
nego z życiem praktycznym. Bernat widzi ogromną szansę dla wy-
chowania właśnie w filozofii klasycznej. „Filozofia klasyczna zawsze
już będzie stanowić podstawę wykształcenia Europejczyków. Jak nie-
gdyś dała całościowe widzenie rzeczywistości, a w niej człowieka i
Boga, tak i dziś jest w stanie skutecznie robić to dalej” (s. 141).

Andrzej Maryniarczyk (Rola filozofii w kształceniu humanistycz-
nym w ujęciu Mieczysława A. Krąpca, s. 145-178) zaprezentował
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dość obszernie życiorys Krąpca. Wydaje się jednak, że jest to zabieg
pozwalający w pewnym sensie docenić nie tylko wielkość tego to-
misty, ale również pomaga zrozumieć jego poglądy. Maryniarczyk
twierdzi, że według Krąpca idea postępu zawsze powinna być
zgodna z człowiekiem. Początków takiego myślenia możemy doszu-
kiwać się już w greckiej paidei. Nie ma powodu do niepokoju, jeśli
chodzi o rozwój pod warunkiem, że będzie on pomocny człowie-
kowi, ten zaś będzie miał nad nim władzę. Niepokój pojawia się
wówczas, gdy człowiek staje się swoistym niewolnikiem rozwoju.
Aby tego uniknąć Maryniarczyk za Krąpcem proponuje właściwe
rozumienie rzeczywistości, w którym najistotniejszą rolę odgrywa
metafizyka. 

Michał Zembrzuski (Wychowanie jako uprawa intelektu. Proble-
matyka sprawności intelektu w ujęciu wybranych tomistów polskich:
J. Woroniecki, S. Swieżawski, M. Gogacz, s. 179-202) zaprezentował
trzy postawy, które wskazują na to, że sprawności intelektu są
ogromnie ważne w kontekście wychowania. Woroniecki zwrócił
uwagę na niedorzeczne utożsamianie sprawności i nawyków oraz
docenił wolę w procesie wychowania. Swieżawski natomiast twier-
dził, że intelekt docierając do prawdy staje się autorytatywny. Z kolei
Gogacz uważa, że dzięki intelektowi w ogóle można mówić o wy-
chowaniu, ponieważ powoduje on prawidłowe funkcjonowanie po-
zostałych władz w człowieku. 

Również w pewnym sensie antropologicznie do tematu wycho-
wania podszedł Dawid Pełka (Wychowanie cnót moralnych w per-
spektywie pedagogiki Mieczysława Gogacza, s. 203-219), który
zwrócił uwagę na fakt, że według Gogacza wychowanie oraz kształ-
cenie opiera się na antropologii filozoficznej. Otóż odpowiednie wy-
chowanie intelektu, a także woli prowadzi do dojrzałości
wychowanka oraz do jego dalszego rozwoju. Pozwala to na kontrolę
uczuć, a to z kolei ma ogromne przełożenie na życie codzienne.
Zatem wychowanie to nic innego, jak wiązanie osoby z prawdą i
dobrem. Zaś do tego prowadzi proces nabywania cnót, pozwalają-
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cych na trwanie z prawdą i dobrem. Oczywiście niezbędne są tutaj
właściwie rozumiane relacje osobowe.

Nieco zaskakujący w niniejszym tomie wydaje się artykuł auto-
rstwa Stefana Szarego (Paideia w kontekście filozoficznej polemiki
ks. Józefa Tischnera z tomizmem, s. 221-247). Otóż autor wyraźnie
wskazuje na fakt, że Tischner cenił tomizm, jednak więcej miał
wobec niego zarzutów aniżeli opinii pozytywnych. Otóż filozofia
Tischnera jest paideią w sensie źródłowym. Według Stefana Szarego
dla Tischnera nie był ważny konkretny nurt filozoficzny, lecz sam
człowiek, któremu filozofia ma służyć. Wynika to z przekonania, że
filozofia nie jest prawdą, lecz jedynie drogą do prawdy. Twierdzi on
ponadto, że tomizm jest w kontekście paidei zbyt mało efektywny.
„Jeśli paideia jest wychowywaniem do właściwego rozumienia i ko-
rzystania z wolności, to tomizm nie jest w stanie sprostać temu za-
daniu, tak naprawdę nie wiedząc, czym jest wolność” (s. 242-243). 

Książka pod redakcją Mikołaja Krasnodębskiego może stanowić
ogromną pomoc w zapoznaniu się z wychowawczą myślą neotomis-
tów, ale również w zapoznaniu się z tomizmem w ogóle. Otóż nie-
jednokrotnie w tekstach poszczególnych autorów zawierają się
liczne podstawy nauki tomistycznej, które stanowią nieocenioną
pomoc w zrozumieniu koncepcji wychowania tego nurtu filozofii.
Bez wątpienia tom ten wyraźnie pokazuje, że silnych podstaw należy
doszukiwać się w realistycznej wizji rzeczywistości, przede wszyst-
kim zaś w antropologii. Z pełnym przekonaniem można przyjąć, że
koncepcje te, różniące się często w bardzo subtelnych elementach,
lecz jednocześnie szalenie ważnych mogą stanowić doskonałą bazę
dla powstających systemów wychowawczych dzisiaj. Bowiem od-
wrócenie się od właściwie rozumianej antropologii może przynieść
niestety niekorzystne rezultaty w świecie, w którym, jak zauważył 
A. Maryniarczyk, człowiek staje się niewolnikiem techniki. 

Anna Kazimierczak-Kucharska
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Informacje dla autorów

ZESZYTY NAUKOWE
SZKOŁY WYŻSZEJ PRZYMIERZA RODZIN 

W WARSZAWIE
SERIA PEDAGOGICZNA

ROCZNIK
ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY WYŻSZEJ PRZYMIERZA RO-
DZIN W WARSZAWIE SERIA PEDAGOGICZNA są pismem nau-
kowym poświęconym problematyce wychowania. 

Seria Pedagogiczna wchodzi w skład zespołu Zeszytów Nau-
kowych wydawanych w Szkole – geograficzno-turystycznych,
humanistycznych (stąd podwójna numeracja Zeszytów: ogólna
oraz poszczególnej serii). Każda z serii stanowi niezależny od sie-
bie periodyk.

Celem periodyku jest dyskusja na temat realistycznego wycho-
wania, filozofii i teorii wychowania. Tym samym próba polemiki ze
współczesną myślą pedagogiczną. W periodyku porusza się tematy
dotyczące wyzwań stojących przed współczesnym wychowaniem,
ale również sięga do „skarbca” wiedzy i doświadczenia jakim jest
grecka i rzymska paideia. Omawia się zatem zarówno problematykę
przedzałożeń filozoficznych teorii wychowania oraz podejmuje się
interpretacji procesu kształtowania potencjalności człowieka, czyli
jego fizyczno-duchowego rozwoju. 

Periodyk rozsyła się do wydawnictw bibliograficznych w Polsce,
Biblioteki Narodowej oraz do ważniejszych bibliotek i ośrodków
naukowych, które zajmują się badaniami z zakresu wychowania
człowieka. 

Autor przeprowadza jedną korektę swojego tekstu, zwykle
pierwszą.

Autor otrzymuje 2 egzemplarze autorskie pisma. 
Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.
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Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu lub umiesz-
czenia go w innym numerze.

Periodyk jest recenzowany. 

Sposób przygotowania tekstu:
1. W ZN SWPR SERIA PEDAGOGIKA publikuje się teksty nie

przekraczające 20 str. znormalizowanego maszynopisu, w edy-
torze WORD MS Office (zaleca się Word 2003). Wielkość
czcionki: 12 pkt.; odstęp pomiędzy wierszami: 1,5 (również
w przypisach); zaleca się stosowanie znormalizowanych mar-
ginesów, po 2,5 cm. 

2. Artykuł winien otwierać abstrakt (do pół strony znormalizo-
wanego maszynopisu).

3. Tekst należy opatrzyć krótkim streszczeniem w jednym z ję-
zyków kongresowych (do pół strony maszynopisu). Przetłu-
maczyć należy również tytuł artykułu.

4. Do redakcji można dostarczyć tekst w wersji elektronicznej
(mail podany jest poniżej). Istnieje możliwość przesłania tek-
stu w wersji tradycyjnej: wydruku oraz elektroniczną wersję
tekstu na płycie CD (na podany poniżej adres Redakcji). Wy-
druk winien być jednostronny, czytelny na białym papierze
formatu A4. W wydruku nie dopuszcza się odręcznych uzu-
pełnień. 

5. Pierwszą stronę należy rozpocząć od imienia i nazwiska Au-
tora. W przypisie dolnym korzystając z odsyłacza w formie
„*” należy podać jednostkę afiliacyjną; ewentualnie: e-mail
lub stronę www. Od nowego wiersza, wyśrodkowany i pogru-
biony tytuł pracy.

6. Pod tytułem artykułu należy w wypisać rozdziały i podroz-
działy umieszczone w tekście. 

7. Autorzy proszeni są o podanie swoich danych do wiadomości
Redakcji (adres do korespondencji, telefon, e-mail). 
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Sposób cytowania:
1. Zaleca się stosowanie przypisów na dole strony.
2. W przypadku cytowania książki: inicjał imienia, nazwisko,

nazwę pracy, wraz w podtytułem, miejsce i rok wydania (bez
nazwy wydawnictwa), strony. Np. M. Nowak, Podstawy pe-
dagogiki otwartej, Lublin 1999, s. 55.

3. W przypadku cytowania artykuły z czasopisma: inicjał imie-
nia, nazwisko, tytuł artykuły kursywą, nazwa czasopisma w
cudzysłowie, rocznik, numer oraz rok wydania w nawiasie,
numery stron. Np. A. Andrzejuk, Mieczysława Gogacza do-
chodzenie do pedagogiki, „Studia Philosophiae Christianae”
32 (1996) 2, s. 77-104.

4. W przypadku cytowania z pracy zbiorowej: inicjał imienia, na-
zwisko, tytuł artykułu kursywą, znak ‘w:’, nazwa pracy zbio-
rowej, pod skrócie ‘red.’ inicjał imienia i nazwisko redaktora
lub redaktorów, miejsce i rok wydania (bez nazwy wydaw-
nictwa), strona. Np. T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie
osób, w: Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, red. F.
Adamski, Kraków 2005, s. 213-221.

5. W przypadku cytowania pracy tłumaczonej na język polski:
podać po skrócie ‘tłum.’ inicjał imienia i nazwisko tłumacza.
Np. W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika w dobie przemian
kulturowych, tłum. J. Kochanowicz, Kraków 2005.

6. W przypadku kolejnego cytowania tej samej pozycji należy
stosować skrót ‘dz. cyt.’ umieszczony po inicjale imienia i na-
zwisku autora.

7. Odwołanie do pozycji stosowanej w przypisie bezpośrednio
poprzedzającym stosuje się słowo: „Tamże”.

8. W przypadku następujących bezpośrednio po sobie odwołań
do różnych prac tego samego autora stosuje się słowo:
„Tenże”.

9. Na końcu artykułu należy umieścić bibliografię. 
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Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie

ul. Marii Grzegorzewskiej 10
02-778 Warszawa
www.swpr.edu.pl

swpr@swpr.edu.pl
(22) 644-07-97

Wydawnictwo SWPR wydaje zarówno książki, jak i wydawnictwa ciągłe
i seryjne. Pełen spis wydanych pozycji znajduje się na stronie internetowej.
Książki można zamawiać drogą internetową.
Poniżej znajdują się tylko wybrane pozycje:

Z zakresu pamiętników i wspomnień:
– Kucem na Ursynów – Izabela Dzieduszycka (2011)
– Spotkani na drodze – Leszek Starkel (2011)
– Chwile czasu minionego – Andrzej Mycielski (2012 – wydanie trzecie,

rozszerzone)
– Ci, o których powinniśmy pamiętać. Fascynujące życiorysy Polaków

rozsianych po świecie, tom I, II i III – pod red. Elżbiety Mycielskiej-
Dowgiałło (2010, 2011, 2012)

– 50 lat Wspólnoty Parafialnej Opatrzności Bożej na Rakowcu w Warszawie,
1962-2012 – pod red. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło (2012)

– Chleb stał się granicą – Leon Kowalski (2013)
– Ballada marcowa – Jan Białek, Jan Cichy, Klaudia Dawidko, Michał

Dudek (2013)
– Polscy pianiści – Jan Sierpiński (2014)
– Od Uralu po Brazylię i nie tylko... – Alina M. Lenczewska (2014)
– Kocham twą urodę złą, najdroższe miasto na świecie. Wspomnienia 

z getta łódzkiego – Salomea Kape (2014)
– Na drogach czasu i przestrzeni. Saga rodziny kresowej XIX-XXI wiek,

wspomnienia nauczycielki – Barbara Majewska-Luft i Maria Borsuk-Ma-
jewska (2014)

– Wojenne dzieciństwo. Losy mojej rodziny (maj 1939 – marzec 1945). 
– Elżbieta Wichrzycka-Lancaster (2014)

– Rozmowa z Umarłymi. Jean Clair – Tłum. Maria Żurawska (2015)
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Z zakresu podręczników i monografii:
– Podstawy meteorologii i klimatologii – Urszula Kossowska-Cezak (2007)
– Badania cech tekstualnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody

oznaczania ich wieku – pod red. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło (2007)
– Chemia dla przyrodników (wyd. II) – Hanna Rembertowicz (2010)
– Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania (wyd.

II) – Mikołaj Krasnodębski (2009)

Z zakresu wiedzy historycznej:
– Opactwo Czerwińskie w średniowieczu – Marek Stawski (2007)
– Kościół i Państwo w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością –

pod red. Marka Stawskiego (2008)
– Duchowieństwo i laicy – pod red. Andrzeja Wałkówskiego (2010)
– Kościół i społeczeństwo – pod red. Janusza Grabowskiego (2013)
– Ksiądz Bolesław Stefański, żołnierz bezdomny – Jacek Żurek (2014)

Z zakresu publicystyki społecznej i pedagogicznej:
– Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata – pod red. Elżbiety

Mycielskiej-Dowgiałło, tom I – VIII (2006 – 2013) 
– Nowy Nauczyciel – Nowa Edukacja – pod redakcją Magdy Lejze-rowicz,

Teresy Stankiewicz, Mikołaja Krasnodębskiego (2014)
– Myśl pedagogiczna neoscholastyki i neotomizmu – pod red. Andrzeja

Murzyna i Mikołaja Krasnodebskiego (2014)
– Gender – spojrzenie z różnych perspektyw – pod red. Włodzimierza

Wieczorka (2015)

Z zakresu poezji:
– Kiedy będę do Ciebie szedł – Marek Antoni Wasilewski (2010)
– Na geograficznych ścieżkach życia (eseje geograficzne) – Joanna Angiel (2012)
– Rozmowy z Panem – Bona (2012)
– Odrobina Pana Boga – Bona (2013) 
– Stabat Mater. W cieniu krzyża – Bona (2014)
– Tchnienie Ewangelii – Bona (Bożena Fabiani) (2014)

Z zakresu wydawnictw ciągłych recenzowanych:
– Zeszyty Naukowe SWPR trzech serii: geograficzno-turystycznej, peda-

gogicznej i humanistycznej. (Zeszyty naukowe serii geograficzno-tury-
stycznej i pedagogicznej są na liście czasopism punktowanych)
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